
VIZITA D£ LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN UNITĂȚI PETROLIERE
DIN JUDEȚUL PRAHOVA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
«ecretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut, miercuri diminea
ța, o vizită de lucru ta uni
tăți petroliere din județul Pra
hova.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit de tova
rășii Emil Bobu, Ion M. Nico
lae, viceprim-ministrn al gu
vernului, Gheorghe Vlad, mi
nistrul petrolului.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in unități ale indus
triei de petrol se înscrie In 
cadru] preocupărilor constan
te ale secretarului general al 
partidului de a ridica nivelul 
întregii activități în sectoare 
de primă importanță ale eco
nomie] naționale de care depin
de nemijlocit, progresul sus
ținut și multilateral al patriei

Primul obiectiv al vizitei a 
fost Institutul de cercetări și 
proiectări pentru petrol și ga
ze din Cîmpina. La sosire, nu
meroși petroliști, cercetători și 
muncitori, locuitori ai orașului 
au făcut secretarului general 
al partidului o caldă ș] entu
ziastă primire. S-a scandat 
cu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R.i", „Ceaușescu și 
porul!”, dindu-se expresie 
nitățil strînse, indestructibil» 
a clasei muncitoare, a tuturor 
oamenilor muncii, a întregii 
noastre națiuni în jurul parti
dului al secretarului său ge
neral, sentimentelor de pro
fundă recunoștință față de to
varășul Nicolae Ceaușescu. pen- 

grija sta- 
dezvoltării 

crește- 
de 
al

po- 
u-

tru preocuparea și 
tornică consacrate 
multilaterale a patriei, 
rii continue a nivelului 
trai material și spiritual 
întregului nostru popor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost iniimpinat de tovară
șul Virgil Cazacu, prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., de membri 
ai conducerii institutului

Tn timpul vizitei, secreta
rul. general al partidului a sub
liniat din nou importanța gă
sirii unor soluții și mijloace a- 
decvate în scopul legării mai 
Strînse a cercetării cu produc
ția, scurtării duratei de apli
care în practică a rezultatelor 
obținute în laborator, al mă-

ririi vitezei de foraj t eon- 
delor șl reducerii consumă
rilor ae materiale și energia.

La încheiere* vizitei la In
stitutul de cercetări și prolee- 
tărl pentru petrol șl gaza, eeă 
prezenți l-au înconjurat din 
nou pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu aceleași senti
mente de stimă, de profundă 
dragoste șl recunoștință. Mul
țumind pentru vizită, gazdele 
l-an asigurat pe secretarul ge
neral al partidului că vor ta
ce totul pentru a-și iporl con
tribuția la progresul 
noastre petroliere.

Vizita de lucra a 
Ia Schela de 
Boldești, unitate cu 
șl bogată tradiție In 
noastră petrolieră. De-a lungul 
Întregului traseu străbătut 
pini la schelă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s fost salu
tat cu dragoste șl căldură de 
petroliști, de locuitorii acestor 
meleaguri. La sosirea in sche
lă, o formație alcătuită din 
membri ai gărzilor patriotice și 
al detașamentelor de pregăti
re a tineretului pentru apă
rarea patrie; a prezentat o- 
norul

Pe parcursul vizitei la cele 
două obiective, muncitori) și 
specialiștii au exprimat secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vii 
mulțumiri pentru 
nentă. sprijinul și 
directă de care 
această ramură și 
sesc o nouă ilustrare in 
șurile de îmbunătățire a 
ganizării activității in i 
țile industriei petroliere.

Cei prezenți și-au exprimat 
convingerea fermă că aplica
rea programului inițiat de se
cretarul general al partidului 
va determina o puternică mo
bilizare 
meni ai 
făptuirii 
zute în 
creștere 
și gaze, ___ ___
tului lor de a realiza în mod 
exemplar sarcinile stabilite de 
Conferința Națională a parti
dului pentru acest important 
lector al economiei naționale, 
de a-și aduce pe deplin con
tribuția la asigurarea inde
pendenței energ tice ș patriei.

Industriei

continuat 
extracție 
• veche 
industria

erija peron- 
indru marea 

se bucură 
care îți gă- 

mă-
t or- 
unită-

a colectivelor de oa- 
muncii in vederea in- 

obiectivelor prevă- 
programele speciale de 
a producției de țiței 
dind glas angajamen-
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Ieri, in meci amical da fotbal

românia a Întrecut turcia cu 3-1
Irezistibili o jumătate de oră, cind puteau realiza un scor — fluviu, 

tricolorii au primit un gol și s-au lăsat pradă nervilor
iminenta deschidere a scorului 
can avea să sa produci te 
mln. T ; dnpă tin „an-dof* n 
Kleln, ea core sa fost eliminați 
doi adversari, BĂLĂCI a găsit

TO. MUREȘ, 8 (prin telefon).
Prezența ta premieră a echi

pei da fotbal a României ta 
pitorescul oraș de pe Mureș a 
atras ta tribunele stadionului

Portarul Eser na ca putea reține balonul la penaltyul executat 
de Balad Foto : Drag aș NEAGU

culoar bun de șut și, de l» 
circa 18 m, a expediat, cu stin
sul, balonul in plasă, jos, la 
colț. In stingă portarului turc.

„23 August- numeroși specta
tori. Au venit la teren — cu 
mult timp inaintea primului 
fluier al arbitrului — dornici 
să vadă la lucru și să-i aplau
de pe tricolori iubitori ai spor
tului cu balonul rotund din lo
calitate, din comunele limitrofe, 
din orașele Tirnăveni, Reghin, 
Luduș, Sighișoara. Ctaj-Napoca 
ș.a. Receptivi la Încurajările u- 
nul public atașat, cald — ca și 
vremea primăvăratică — trico
lorii au luat un start lansat, 
atacind cu luciditate ți dezin
voltură. ȘL pe fondul unei su
periorități nete, intr-un careu 
aglomerat, șuturile lui Cămăta
ru, B61<5nl (mln. 3) și Geolgău 
(min. 4 — Bila] respinge de 
pe lin!» porții) anunțau parcă

Toma Simionov despre el și despre Ivan Patzaichia

VA FI 0 VARĂ FIERBINTE SUS, IN FINLANDA 
LA CAMPIONATELE MONDIALE OE CAIAC-CANOE

»

ROMANIA 3 (2)
TURCIA 1 (1)

TtarflQB »Î3 August" ; teren bun j 
diBp frumos | spectatori - c#nxi 
17 000. Șuturi 1 20-4 (pe poartâ l 
1ML, Camerei 7-2. Au marcat I 
BĂLĂCI (nun. 7 |f 19. utehnuf dta 
penalty), BOLDNt (mhn. 87), rw- 
pectW RASÎT (mim. 36).

ROMANIA i Moroni (mim. 46 Lung)
— RedrWc, lorgulescu, ANDONE. Un- 
gureanu (mln 64 Man tea nu N) - Bo 
Bnt (mln. 64 Țfckeonu). BOLONI, KleK 
Balad - GEOLGAU (min. 46 Gabo<0. 
CAMATARU (mln. 80 Coraș).

TURCIA i ESER - Erdogan, BîloA 
FATIH, Hokon - RAȘFT, Eren, HueeyM
- Metin, Seicuk, Hasan.

A arbitrat bh*e Bernd Stumpf (R.D. 
Germană) ; la Hnle : Mircea Neșu 
ri Mircea Axente (omaM România).

Cartonase roșii SELCUK (min. 68).
Cartonașe galbene : RAȘIT, BA- 

LAQ. HUSEYIN. EREN.

Jocul — cu acțiuni cursive, des
fășurat pe un front larg, curgea 
intr-un singur sens. Cămătaru 
se dovedea greu de ținut nil 
numai de adversarul direct, sto
perul Bilal, ci și de „ajutoa
rele” acestuia N-a trecut mult 
șl, In mln. 19, am înregistrat 
Încă o fază de gol : Klein l-a

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare tn pag ?-3)

IERI. LA RUSE. ECHIPA OLIMPICA ÎNVINSA
LA LIMITA DL FORMAȚIA SIMILARA A BULGARIEI

similară a tării gazdă Se 
că gazdele vor prezenta 

„11- redutabil lucru p ro
ta toamnă chiar la Bucu- 

prima repriză confir- 
dia plin această tupo- 

Fotbaliștii bulgari au 
mai mult timp inițiativa

— Toma Simionov. in ultimi' 
an! ți-ai umplut canoea cu
medalii Unele ds aur : cam
pion olimpic 1» Moscova tn
1980 campion mondial la Not
tingham in 1981, campior. mon
dial la Belgrad în 1982. Ai fost 
mereu împreună cu Ivan Pat
zaichin. in 
clasamentului celor mai 
10 sportivi ai țării. 
Ivan Patzaichin s-a 

tine mai puțin 
începutul 7 
Puțin romantic. 

in Deltă, la i

■ ••
V—VIII. Am ieșit primul, 
a doua zi am zăcut. parcă 
bătute cineva eu prăjina 
pe nuci. M-e oblojit moșu din-

dar 
md 
ea

Vasile TOFAN

Frații Simionov : Gheorghe — 
antrenorul — și Toma. coechi
pierul lui Ivan Patzaic lin

Foto : N. DRAGOȘ

partea de sus a 
buni 

Despre 
scris, des- 

Cum a

(Continuare ta pag. 2—3)

RUSE, 9 (prin telefon). Ieri, 
pe stadionul Central din Ruse, 
intr-o partidă de verificare, 
selecționata olimpică de fotbal 
a României a tatilnit forma
ția 
ști» 
un 
bat
raștL 
mtad 
ziție. 
avut 
au fost mai periculoși, punlnd 
la grea Încercare defensiva e- 
chipei noastre Chiar tn min. 
4, ctad Stredle a greșit o pasă 
gazdele »-au aflat In atac, dar 
Rafiev a Irosit o situație fa
vorabilă In min. 10. din pozi
ție de ofsaid. Tingov a șutat 
puternic »pre poartă Spgriatu 
a respins cu piciorul, a reluat 
Gospodinov si a salvat Stredle 
aproape de pe Uni» porțlL 
In mln. 18. gazdele au des
chis scorul : a centrat Ganev, 
RAFIEV a reluat eu capul spre 
poarta goală tn ultimă ins
tanță a intervenit Bărbulescn.

BULGARIA 3 (1)
ROMANIA 2 (0)

Stadion C.nrci; teren lore. d«* 
velati timp însorit, dar a bâtut vio
lul i spectatori - circa 9 000 Șuturi I 
3—12 (pe poartă; 5—8). Comerei 
5—5. A» marcat; RAFIEV (mm. 18, 
54 p 60) respectiv BARBULESCU 
(■<«. 46 ri 80)

BULGARIA; Vice. - Bezinski. BO 
GO MILOV. Uhciev, P. Petrov - I. PS- 
TROV, SADIKOV. Gospodinov (mln. 
61 Tvetkov) - Ganev (min. W Io»- 

cev). RAFIEV Tingov.
ROMANIA; --------------- * '

Cazan (mirt 
Stredto (mln
BULESCU. Ponâ (min. 46 MAJARU), 
Grant (mln U lordache). Donase 
(mln. 46 lrims.cu) - Fl. Grigore 
(mm. 46 Șoimon) NICA (min. M 
louori).

A arbitrai foarte slab, părtinitor ca 
gazdei., A. lasarov (Bulgaria).

SPERIATU - Szabo, 
50 Zare). C. Solomon. 
82 M. Mihai) - BAR-

eare a respins 
dar arbitrul de 
«iat c4 balonul

tot cu capuL 
tuși a apre- 

a depășit ta

Constantin ALEXE

(Continuare in pjfg 2-3)

Campionatul mondial de hochei juniori (grupa C)
. Eram la 
Caraorman.

Eram in clasa a Vil-a iar Ivan 
Patzaichin ieșise campion olim
pic tn Mexic la 11 ani 1 Mi-am 
zU cd neapărat trebuie «d-l 
urmez. Ambiție tro mare, dar 
n-aveam barcă. Lotca bunicu
lui era grea, putea înlocui ari
cind o monoxilă, o barei din 
acelea scobite dintr-ur. trunchi 
de copac, din muzeul marinei. 
M-am frămintat, m-am zbătut 
citeva zile cc obletele prins In 
chipcel. Pini la urmi am con
struit c barcă dir. niște foi de 
tablă veche găsite prin șopro
nul casei. Marginile le-am ni
tuit și smolit, era ușoară, mer
geam cu ea și la școală — 
antrenament intensiv !

— Cind a fost primul con
curs 7

— In toamna următoare, pe 
bărci mari, pescărești, cu 12 
crivace. întrecerea era rezer
vată școlarilor din clasele

REPREZENTATIVA
Aseară, lormațla

Penultima zi a Campionatului 
mondial de hochei pentru ju
niori (grupa C) găzduit da 
patinoarul bucureștean „23 Au
gust”, a programat alte două 
meciuri. Odată cu victoria ca
tegorică repurtată de reprezen
tativa României ta partida cu 
echipa Bulgariei, tinerii noștri 
hocheisti sînt virtuali ciștigă- 
tor ai competiției ei puttndu-sc 
considera calificați In grupa 
B a campionatului mondial, 
Înaintea ultimului med, de as
tăzi, ta compania formației 
de juniori a Ungariei.

Partida inaugurală a serii a o- 
pus echipele Ungariei și Austra
liei. Europenii au dștigat 
greu, la un scor strîns (față 
de alte partide susținute ia

ROMÂNIEI VIRTUALA CIȘTIGATOARE
Doastri a întrecut echipa Bulgariei cu 8-2

Ungaria - Australie 
S-2 (5-0, 2-0. 1-2).

CLASAMENT
1. ROMANIA 5 5 0 0 «1- 9
l Ungaria 5 3 0 2 21-22
1. Bulgaria 5 2 0 3 11-10
4 Austroho 5 0 0 5 12-36

XEZULIAiE TEHNICE: 
4-3 (3-1.

australieni) :
3—1). în du

da faptului că au pierdut la 
3 goluri diferență. In marea 
majoritate a timpului, tinerii 
și neexperimentații jucători 
australieni au jucat de la egal 
la egal cu partenerii lor de 
întrecere. In repriza a doua el 
au și dominat, asediind minute 
ta șir poarta ungară, dar lipsa

București de 
8—3 (3—1. 0—1,

0-1.

10 p 
« p 
t p 
o p

3— 1); România - Bulgaria

PROGRAMUL DE 
AZI: 

ora 15: Bulgaria — 
Australia; ora 18: Ro
mania — Ungaria.

unei 
nice 
de Înscrierea 
care le-ar fi 
unguri au 
foarte bune.

pregătiri tehnice temel- 
și... neșansa l-au privat 

unor goluri p« 
meritat. Jucătorii 

avut 10 minute 
în prima reprizi

Călin ANTONESCU 
Radu TIMOFTE

(Continuare In pag 2—3)



la o șănțăntîiȚă GOSPODARII, IN SLUJBA SPORTULUI
Ieri, in campionatul de

la alta

AMÎNĂRI FĂRĂ SFÎRȘIT ?

Există la Piatra Neamț, in cadrul complexului 
„Central", aparținînd de O.J.T., o frumoasă piscină, 
singura dealtfel din acest municipiu. In decursul 
efemerei sale' existențe, localnicii s-au convins de 
necesitatea ei. tot mai multi fiind cei care iși petre
ceau la bazin o parte din timpul liber. Tot aici se 
desfășurau și cursuri de inițiere, iar loturile de per
formantă găseau un excelent loc de pregătire. Toate 
bune, pină in urmă cu trei ani (!) cînd amintitul 
bazin — dotat cu toate instalațiile — a intrat In re
parații. Cu chiu cu vai ele au fost încheiate, dar 
darea lui în folosință întîrzie. Motivul ? Nimeni nu 
a știut să ne furnizeze unul plauzibiL Poate că, 
semnalul nostru va fi recepționat și, In sfirșit, 
conducerea O.J.T. se va hotărî să anunțe data 
redeschiderii bazinului. O așteptăm și noi, dar, mal 
ales, iubitorii natației din Piatra Neamț.

• ULTIMA „VERIGĂ"... LIPSĂ!
De la Pionierul la C.S.S. 

2 și, apoi, la Dunărea, tată 
„verigile" filierei pe care o 
străbat tinerii judoka gălă- 
țeni pentru a trece de la 
inițiere la marea perfor
manță. Toate ar ti bune șl 
frumoase, dacă n-ar lipsi 
ultima „verigă". De existat 
există, numai că activitatea 
(mai bine zis inactivitatea) 
antrenorului Florin 
nescu 
tentă, 
lipsă 
Ies".

niri vinovat se face. In 
primul rind, antrenorul A- 
lexandru Tătaru, dar șl cei
lalți membri ai conducerii 
secției și clubului care au 
lăsat această secție cam la 
voia lntlmplăril. Si. dacă 
nu există control și exigen
tă. ..

• UN „DECONT" USTURĂTOR

• AU

Bill- 
o face ca și inexis- 
Decit așa, mai bine... 

Nu ..veriga", bineințe-

RĂMAS DATORI
din ju- 

obțln 
ce mai 
lungi.

Lista antrenorilor 
dețul Botoșani care 
rezultate din oe In 
bune este tot mai _
Totuși, mai există unii care 
au rămas datori de multă 
vreme: Mareei Axincluc, 
Vasile Onuț, Rodica Cones- 
chi, Vasile Alexandru, Iosif 
Ghineț. Emil Bordeianu, 
loan Constantin. Nicolae 
Antonovici. Nicolae Pochlș- 
canu ș.a., care an de an 
nu-și realizează obiectivele 
propuse, fapt care a făcut 
ca atletismul. baschetul, 
voleiul sau handbalul să sa 
situeze Ia un nivel neco
respunzător. A venit, poate, 
timpul... scadenței !

Pentru boxerii de la S.C. 
Muscel deplasarea la tur
neul pe categorii de greu
tate, desfășurat nu de mult 
la Brăila, s-a soldat cu un 
.decont" usturător, 

■ actelor de 
săvlrșlte de 
cum ne scrie 
clubului: P.

Tlmfrjan au fost sus-

ca ur- 
Indisci- 
aceștia. 
condu- 
Voldlă

mare 
plină 
După 
cerea 
n C. . ______
pendați pe un an din actl- 
vitatea sportivă, imputîn- J ț 
du-ll-se și cheltuielile de < ■ 
deplasare, M. Mitre* șl G. ț ț 
Calistru au fost excluși din T 
activitatea sportivă. Iar F. X 
Ungnreann a primit un ul- v 
tlm avertisment, imputin- X 
du-i-se, totodată, și depla- ? 
sarea. După fapte șl... răs- J 
plată> v

Prin complexitatea și uti
litatea patrimoniului sportiv 
de care dispune, adminis
trația bazelor sportive din 
Galați (director lng. N. Flo- 
rescu), joacă, fără Îndoială, 
un rol important in buna 
desfășurare a activității 
sportive de pe raza 
cipiulul. Trebuie să 
noaștem că nu este 
simplu să gospodărești 
cu puținele 
riale aflate 
un complex 
rea) care 
sporturilor, 
căria, bazinul 
limpic, stadionul, | 
precum și sălile 
de lupte, box și 
haltere, bazinul de înot, 
complexul de tenis de câmp, 
arena de box etc., Împrăș
tiate în toate zonele orașu
lui. Dar, spre lauda lor — 
și beneficiarii bazelor sus
țin aprecierea noastră — 
gospodarii de la A.B.S. reu
șesc să se achite acceptabil 
de sarcinile lor, fiind, cum 
se zice, mereu pe fază In 
ce privește întreținerea și 
exploatarea bazelor sporti
ve. Iată citeva dintre ulti
mele realizări ale acestei 
unități. Sala sporturilor (res
ponsabil L Beteringhe) ■ 
fost complet renovată (mai 
puțin tabela electronică care 
se «flă de multă 'Teme ln- 
tr-o mare suferință); s-au 
amenajat aici o saună, un 
spațiu de recuperare, iar In 
cadrul popicăriei un spațiu 
pentru practicarea gimnas
ticii de întreținere. Lucrări 
deosebite au fost executate 
la bazinul acoperit (criticat 
de noi in urmă cu citeva

muni-
recu- 
deloc

mijloace mate- 
la dispoziție — 
sportiv (Dună- 

cuprinde Sala 
popi-

O-

luni), cum ar fi, de pildă, 
punerea In funcțiune a in
stalațiilor de ventilație și de 
Încălzire, remedierea defec
țiunilor la stația de filtra
re, tratare și Încălzire a 
apei, amenajai ea unor spa
ții corespunzătoare 
recuperare, a unul 
pentru forță etc. Și la sala 
de lupte (din păcate nefolo
sită la capacitatea sa) s-au 
adus unele Îmbunătățiri me
nite să asigure condiții op
time de 
sălii cu

• RĂSPUNS

• NUMAI PE HlRTIE...
at-La Zalău, secțiile de 

letism (de la C.S.Ș.), box 
(de la C.S.M. și C.S.S.), 
lupte <de la Armătura) slnt 
considerate secții de per
formanță sau chiar de înal
tă performanță. Dar aceas
tă catalogare este doar pe 
hîrtie, deoarece rezultatele 
o contrazic: secțiile respec
tive nu au dat NICIODATĂ 
un sportiv în loturile națio
nale! Atunci cum rămîne 
cu înalta performantă?

• DACĂ NU EXISTA
CONTROL...

Secția de lupte de la 
bul brăilean Progresul, 
tată ca fiind de nivel 
ternațional, nu și-a 
plinit obiectivele, 
cauze atlîndu-se slaba ca
litate .a procesului de pre
gătire. menținerea unor 
sportivi plafonați șl indlsd- 
plinati. lipsa de interes fată 
de centrul de inițiere din 
comuna Chiscani și de la 
Liceul agroindustrial Brăila 
ș.a. Pentru aceste nelmpli-

clu- 
co- 
in- 

inde- 
prlntre

Primiro din partea În
treprinderii de agrement și 
producție industrială pentru 
turism (director Ing. D. 
Păunescu, lng. șef I. Dra- 
gomir), următoarea scrisoa
re, pe marginea unui arti
col referitor la unele as
pecte negative consemnate 
la patinoarul Floreasca din 
Capitală: „Aspectele sesi
zate au fost analizate 
de către conducerea În
treprinderii noastre, con- 
flrmindu-se temeinicia unor 
critici formulate in articol. 
Au fost luate măsuri Împo
triva persoanelor vinovate 
de deranjarea provocată 
concursurilor de patinaj ar
tistic. De asemenea, au fost 
date indicații privind nece
sitatea evitării, pe cît po
sibil, a producerii de zgo
mot In atelierul de produc
ție a utilajelor de agre
ment, situat nu departe de 
patinoar, de care este des
părțit de un gard de sîrmă 
înalt de 7—8 m. Se exami
nează, de asemenea, posi
bilitatea mutării acestui a- 
telier odată eu terminarea 
lucrărilor care au Ioc in 
prezent la un utilaj de mal 
mare complexitate". Con
semnăm răspunsul I.A.P.I.T. 
cu convingerea că atelierul 
In cauză trebuie mutat cît 
mai repede, pentru că lo
cul său nu este nicidecum 
acolo unde se află In pre
zent

INOVATORUL SEPTUAGENAR
Antrenorul reșițean Geza Toth, cel care a condus 

spre titlul de campion național mulțl boxeri din Re
șița. Bocșa și Oradea, deși a depășit pragul a șapte 
decenii de viață, te simte la fel de tânăr ca atunci 
cînd, în 1926, a urcat treptele ringului. O dovadă a 
longevității este și faptul că. In 1980 șl 1982, a reali
zat două inovații, care contribuie la sporirea efi
cienței antrenamentelor. Este vorba de minge cu 
pîlnie și minge pară, așezate pe dispozitive prevă
zute cu arcuri elastice, aparatele In cauză 
brevetate de serviciul de resort al C.N.E.F.S. Pentru 
meritele sale, de curtnd 1 s-a acordat titlul de an
trenor emerit, o răsplată a muncii de decenii In 
boxul românesc. Un frumos exemplu de pasiune și 
viață dăruită sportului. (D. GLÂVAN-coresp.).

ftlnd

Rubrică redactată de Emanuel FANTANEANU

pentru 
spațiu

pregătire : dotarea 
saltele și prelate 
noi, montarea u- 
nui rezervor pen
tru apă caldă etc. 
La sala de a- 
tletism s-a con- 

pislă de coritan, unstruit o 
spațiu de forță și s-a rea
lizat o nouă învelitoare. în 
perspectivă, se preconizează 
ca toate sălile de sport să 
fie dotate cu boylere elec
trice pentru ca sportivii să 
poată beneficia de apă cal
dă in permanență, atit la 
antrenamențe cit și la jocu
rile oficiale.

Iată, succint prezentate, 
un mănuchi de realizări 
care demonstrează preocu
parea și simțul gospodăresc 
ale celor de la A.B.S. Galați. 
In încheierea acestor rin- 
duri, se impune să readu
cem in discuție o mai ve
che problemă care vizează 
ținuta vestimentară, a celor 
ce deservesc bazele sporti
ve. Pentru că, trebuie să 
recunoaștem, nu face o im
presie tocmai plăcută fap
tul că personalul de deser
vire este îmbrăcat In ținută 
de stradă !
Telemae SIRIOPOL-coresp.

BASCHTTBALIȘTII TINERI ÎN TEREN, 
NU PE BANCA REZERVELOR!

Prima dintre acțiunile din 
acest an ale lotului național 
(lărgit) de baschet masculin 
a fost dubla lntîlnire cu 
selecționata Ungariei, Ia 
Hddmezdvâsărhely și la 
Szeged. Scopul meciurilor 
era clar (cel puțin pentru 
noi); verificarea potențialu
lui și sporirea 
experienței de con
curs a jucătorilor 
tineri, în pers
pectiva alcătui
rii unei echipe care să re
prezinte baschetul românesc 
(mai onorabil declt. In ulti
mii 10 ani) la campionatul 
european.

înregistrările efectuate In 
cursul celor două partide 
ne-au arătat, insă, in mod 
surprinzător, că dintre ju
cătorii tineri doar Sorin 
Ardelean și Alexandru Vi- 
nereanu au fost utilizați 
cu insistentă (și au și dat 
satisfacție), în rest fiind 
preferați cei consacrati. A- 
celeași înregistrări ne-au a-

„CUPA VIITORUL
In sala de atletism a comple

xului „23 August- a avut loc la 
«fîrșitul săptămînb trecute ediția 
1983 a concursului dotat cu «Cu
pa Viitorul-. Competiția, care a 
fost rezervată juniorilor de ca
tegoria a Il-a, s-a bucurat de o 
numeroasă participare. La lun
gime băieți, de pildă, au fosi 
necesare două piste de elan 
pentru a se putea tace față nu
mărului mare de concurenți În
scriși. Proba a fost cîștigată de 
talentatul Cristian Bănctlft (an
trenat, la clubul Steaua, de că
tre fosta campioană olimpică 
Viorica Viscopolcanu) cti o per-

Un minut 
de ETICA

LA BUCUREȘTI, IAR

rătat că Valentin Pogonaru 
și Gheorghe Pascu nu au 
jucat nici măcar un minut 
(I?), că Iuliu Carpen a in
trat in teren doar 4 minute, 
iar Viorel Constantin 10 mi
nute ! în aceste condiții, ne 
Întrebăm ce rost mai au în
trecerile amicale? Doar 

pentru a-i plim
ba, ca pe niște 
turiști, pe baschet- 
baliștii tineri care 
doresc afirmarea ?

Așteptăm răspuns din 
partea conducerii teh
nice a Iotului național, 
în primul rînd din par
tea antrenorului princi
pal Mihai Nedef care, 
avînd (doar el) dreptul de 
a efectua schimbări tn 
timpul meciurilor, ar trebui 
să Înțeleagă adevăratul scop 
al acestora și nicidecum să-l 
folosească cu insistență pe 
aceiași bashetbaliștl al că
ror randament este de mult 
cunoscut.

Dumitru STANCULESCU

LA ATLLIISI’l
tormanță de 7,03 m, pentru care 
a și primit cupa pentru cea mal 
bună performantă.

Alte rezultate (s-au disputat 
numai 5 probe masculine și 1 
feminine): FETE : 50 m : Elena 
Conetantlnescu (Viitorul) 4.5, 
Carm-n SIrbu (CSS 4) 6.5 ; lun
gime ; Anllena Gv.zu (CSS Brăi
la) 5,61 m, Camelia Jlanu (CSS 
190) 5,52 m, HC : Gabriela Cotet 
(CSS Focșani) 6,11 m ; Înălțime: 
Iulian» Bogdan (CSS 4) 1,66 m, 
Despina Ionescu (CSS 4) 1,60 m, 
Eeaterina Nicolae (CSS 190) 1,66 
m ; BĂIEȚI : 50 mg: I* Vlad 
(CSS 4) 7,6, P. Ticu (CSS 4)

Etapa a XV-s (a doua a re
turului) a fost plină d« suspans, 
de n-ar fi declt să amintim d« 
lnlrtngerea — oarecum neaștep
tată — a Farului la București șl 
foarte dificila victorie a lui Di
namo la Iași. Scoiul etapei pa
re a fi 9—6, înregistrat de două 
ori la București și o dată 1* 
Iași, lată amănunte.

JB.C. SPORTUL STUDENȚESC
— FARUL 9—6 (3—6). Prin pris
ma rezultatului șl Jocului vom 
socoti partida din „Tei” drepd 
.meciul etapei". De mult timp 
afirmam (și scriam!) că Sportul 
studențesc are o echipă mal bu
nă decit locul cu totul modest 
din clasamentele ultimelor cam
pionate. Ieri, in tine o confir
mare: Primui rezultat pe măsu
ra valorii lotului șl cel mai bun 
Jac din ultimii ani. Victimă a 
Iureșului celor de la Sportul. 
XV-ie Litoralului, echipă bună, 
care emite (încă) pretenții jus
tificate la titiu. Formația teore
tic mal tehnică, Farul, a supor
tat cea mal mare parte din timp 
dominarea echipai gazdă șl nu a 
știut In suficientă măsură să se 
descurce și să marcheze In pri
ma repriza, cind a beneficiat 
de avantajul vlntulul. Așa se fa
ce că la pauză constănțenil *- 
veau un avans foarte .subțire", 
doar un eseu — prin GIUGLEA 
(in min. 23) e drept după o su
ită de faze fierbinți (intrare Ion, 
care lunecă la 2—3 m de țintă, 
Pllotsciii .înainte" pe linia de 
țintă, după care urmează grăma
da din care s-a marcat, Încer
carea fund transformată de 
ION). Apoi jocul s-e echilibrat, 
ba am putea spune că a fost 
mai bun de partea studenților. 
După citeva ratări, PARASCHI- 
VESCU izbutește (min. 20) o L p 
(de 1*23 m din față) și, 3—6. A- 
celași mijlocaș bucureștean are 
și o bară (min. 3ff) și repriza se 
termină cu alte două 1. p. rata
te de Cojocaru (min. 38) șl Cu
rea (39). Seria loviturilor de pe
deapsă continuă șl după pau^A 
(Paraschivescu. min. 41) șl tot 
el aduce egalarea (min. 44) prin 
același procedeu. E rlndul iul 
Bezușcu să rateze, dar e tot mal 
elar că Farul nu găsește .cheia" 
victoriei, Înaintarea joacă prea 
nervos, iar treisierturile liră 
inspirație. Studenții, in schimb, 
foarte agresivi, fac un joc bun 
(Gurămare cu deosebire). Punc
tele decisive le a izbutit tot PA
RASCHIVESCU șl tot din lp. 
(min. 70).

Arbitrul P. Ionescu a fluierat 
peste măsură de mult, fringfaid 
fazele și fruiind astfel două e- 
cnipe care au vrut să Joace... 
SPORTUL STUDENȚESC : Cojo- 
caru — Vintilă, C. Hariton, Mer- 
ca, Chirigiu — Paraschivescu, 
Solomon — Gurămare, Covaci, 
Fl. Atanasiu — Gheorghlosu, V. 
Dumitrescu (min. 50 A. Atanasiu)
— Curea, Girjabu, Stanclu. FA
RUL: Gh. Florea (min. 48 Ion)
— Pllotschi, Lungu, Holbam, li- 
vadaru — Bezușcu, ion (min. 48 
N. Dinu) — Nache, Dumitru, 
Varga — Fi. Constantin, Gluglea
— Mușat, Turcu, Prlsecaru (min. 
48 Oprlș).

R.C. GRIVIȚA ROȘIE — ȘTI
INȚA PETROȘANI 9—6 (0—5).
Joo de uzura, fără mare spec
taculozitate și virtuți tehnice deo
sebite. Oaspeții aj condus In 
două rînduri prin Gh. DINU 1. p. 
(min. 16): 0—3 și tot prin el 
după pauză 1. p. (min. 52): 3—6. 
Grivițenil au egalat prin Radu 
TUDOR 1. p. (min. 47) și tot 1. p. 
(ruin. 61), pentru ca tot el să la 
aducă victoria prin a treia 1. p.
— norocoasă, cu ajutorul vlntu- 
:ui — (min. 76). o victorie cam 
„subțire", dar meritată, deoarece 
grămada bucureștenilor ni s-a 
părut, In ansamblu, mal activă. 
Oaspeții au jucat curajos șl dacă

7,1 ; triplusalt : G. Gălan (CSS 
4) 13,66 m, M. Lupașcu (CSS
Brăila) 13,44 m ; lungime : C,
BăncHâ (Steaua) 7,03 m, D. Să- 
răcUă (CSS Brăila) 6,68 m ; 
Înălțime ; M. Bradacs (CSS 4)
I, 95 m, N. Pițigol (Petrolul) 1,65 
m; greutate : C. Popa (CSS 8)
II, 78 m, J. Ungureanu (Dinamo) 
12,74 m.

Andi VILARA — eoresp.

Bal* Rapid din Capitală va găz
dui astăzi de la ora 17, partida 
Rapid — Steaua, cadrul e-
tapel a 30-e a Diviziei .A’ de 
baschet masculin

PILDUITORUL SPIRIT DE DĂRUIRE...
Cursa era in plină desfă

șurare. Concurenții goneau, 
pe schiuri, ureînd și cobo
rând, prin pădure. Copiii — 
puști între 12 și 14 ani, unii 
atlt de mărunți că se pier
deau prin troiene — zoreau, 
luptind cu secundele.

Campionatele naționale de 
orientare turistică pe schi
uri. Proba de ștafetă se
niori. Maramureșenii —pro
tagoniști. Schimbaseră pri
mii. Traseul avea 12 km, 
pe fiecare schimb.

Cel care alerga era IOAN 
ALEXAN. Avea un avans 
substanțial față de ceilalți.

Dar iată că, prin stațiile de 
radio de urmărire se anun
ță un incident : Alexan și-a 
rupt un schi ! Și asta, eu 7 
km înainte de sosire! După 
părerea spectatorilor, cursa 
trebuia încheiată pentru 
băimăreni.

Dar maramureșenii îl cu
noșteau pe Alexan. Acesta, 
cu o îndirjire de oșan, nu 
s-a gîndit să abandoneze! 
Șl-a continuat cursa pe un 
singur schi, căzind șl ridl- 
cindu-se prin zăpada ce de
pășea o jumătate de metru. 
A fost o cursă infernală. 
Cind a ajuns la sosire, ex

tenuat, avea schiul rupt le
gat la piept. Pierduse timp. 
Dar schimbul următor, inflă- 
cărat de marea putere de 
luptă a lui loan Alexan, a 
recuperat. Și maramureșenii 
au cîștigat titlul!

Am stat de vorbă, după 
concurs, cu loan Alexan. 
Replica lui a fost scurtă :

— D'apoi sîntem sportivi, 
și un sportiv trăbă să strîn- 
gă dinții și să lupte cît 11 
ține puterea, pentru el și 
pentru clubul lui. Asta-i 
leje!

Fără comentarii.
Sever NORAN
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Revine in actualitate eșalonul secund

F.C BAIA MARE NU RENUNȚĂ
A

I LA REVENIREA ÎN „Â
j Duminică reintră in actualitate și întrecerea divizionarelor 
1 „B“. La ora actuală toate cele 54 de competitoare și-au în- 
Icheiat pregătirile fl așteaptă fluierul arbitrilor. După configu

rația clasamentelor stabilite în decembrie, se anunță o primă
vară... furtunoasă atit în lupta pentru șefie, cit, mai ales, pen- 

Itru evitarea retrogradării.
In Întrecerea pentru promovarea pe prima scenă, deosebit de 

interesantă pare a fi disputa din seria a III-a, unde trei foste 
divizionare „A" sint în luptă eu șanse aproximativ egale : 

IU.T.A., „U“ și F.C. Bala Mare. Iată azi opiniile antrenorului 
băimărean Paul Popescu.
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slbieni TOMUȚA a reușit șt el 
2 eseuri. (A. PETRI CA, ooresp.).

GLORIA P.T.T. ARAD — PO
LITEHNICA 16 FEBR. CLUJ-NA- 
POCA 19—0 (15—0). Scăpa ți de 
grija jocurilor cu Steaua fi Di
namo, arădenii lși dispută fie- 
oare meci cu glndul doar la vic
torie, singura lor șansă de a su
praviețui In Divizia ,.A*. L.ECA 
a Izbutit 4 drop-goaluri + l.p., 
GHIMIS — eseu. A arbitrai 8t. 
Crădunescu, București. (L IOA
NA, ooresp.).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE
— RAPID 19—0 (5—0). Gazdele
mal bune pe înaintare fl tre£- 
sferturi au dominat net, au: 
ales după pauză. Bucureștenli 
fără transformer (Sițlu absent) 
au ratat cîteva l.p. Au marcat : 
ISTRATE — 2 eseuri, PASCALE
— eseu, CIOLPAN — 2 tr., BUC
ȘA — l.p. Arbitru: FL Dudu, 
București. (A. CRIȘAN, ooresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— RULMENTUL BIRLAD 14—4 
(14—0). Joc frumos cu faze dina
mice. Timișorenii au Înscris 1 
drop prin COMĂNICI (mln. I 
ÎS), 2 eseuri prin PETER (min. 
17), V. SUCIU (min. 37). Pentru 
oaspeți: DIM A — eseu (mln. 94). 
A condus: Dr. Grijorescu, Bucu
rești. (C. CREȚU, ooresp.).

In clasament: 1. STEAUA 42 p, 
2. Dinamo 42 p (tui Joc mal 
mult), 3. Farul 38 p (un punct 
penalizare), 4. știința Petroșani 
34 p etc.

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

— Stimate Paul Popescu, in 
dialogul Nicolae Dumitrescu — 
Angelo Niculescu. publicat In 
ziarul nostru, despre șansele 
pe care le au echipele lor — 
U.T.A. și, respectiv, „U“ Cluj- 
Napoca — In întrecerea pentru 
promovarea în Divizia „A“, 
ambii tehnicieni subliniau fap
tul că un cuvint greu 0 va 
avea F.C. Baia Mare. Echipa 
de care te ocupi, avind doar 
un punct mai puțin declt 
U.T.A. și „U“ (dealtfel fi în 
„clasamentul adevărului* dife
rența e de un punct), este 
practic în luptă pentru șefia 
seriei a III-a. Spune-ne, te 
rugăm, cum ai pregătit retu
rul.

— încă de la incepaiol cam
pionatului am fost preocupat 
de competitivitatea echipei, 
bazindu-mă pe valoarea de 
ansamblu, precum ft a majo
rității eomponenților ei. Am 
străbătut s perioadă eu iu 
volum mare de lucru, la care 
jucătorii au răspuns foarte 
bine. Am susținut mai multe 
meciuri de verificare, in țară 
și in Ungaria. Avind o pregă
tire bună, cred eă vom fl în 
lupta pentru șefia seriei fl. 
deei, pentru promovare.

— Se pare că s-au tras în
vățăminte după comportarea 
oscilantă din tur...

— Bineînțeles. Participarea 
in Cupa cupelor ne-a deter
minat ea atenția principală aâ 
fie Îndreptată spre această 
competiție europeană si, după 
cum s-a văzut, a dăunat com
portării în campionat In par

tea a doua a turului echipa a 
evoluat la adevărata sa va
loare. Tot in acea perioadă s-au 
făcut uncie schimbări in for
mație, lntrodueindu-se jucători 
tineri, crescuți in centrul nos
tru de juniori și care au dat 
satisfacție. Este vorba de Ig
nat. Tulba, Rus. Dinu Moldo
van.

— In afara jucătorilor amin
tiți. pe cine mal contați în 
retur?

— Feber, Visile Moldovan, 
Femes — portari. Buzgio. Tă- 
tăran, Koller, Sepi, Raț. Hoti- 
ee — fundași, Sabău. Bălan, 
Bonte. Ene — mijlocași, Dra- 
gomlreseu, Roznai, Laseău — 
înaintași.

— Deci nu mai fac parte din 
lot Borz și Radu Pamfil. Aces
te două piese ..grele* nu sint 
o pierdere pentru F.C. Baia 
Mare ?

— La Baia Marc de mai 
mult timp s-a pus problema 
întineririi echipei. ȘL după 
etun se vede, asta am și ti
nt

— O ultimă întrebare: cine 
considerați a fi cei mai puter
nici adversari din serie?

— U.T.A., „U“ Cloj-Napoea 
fi Olimpia Satu Mare. Dato
rită numărului mare de pre
tendent) la fefie, va fi. fără 
Îndoială, o primăvară fier
binte. împreună cu toți jucă
torii sper s-o parcurgem eu 
bine și, la sfirșit, pe fețele 
maramureșenilor să se poată 
citi mulțumirea!

P. VINTILA

ROMÂNIA -
(Urmare din pag. 1)

servit în adincimc pc Geolgău, 
craioveanul a demarat in ca
reu și, cind se pregătea să șu- 
teze, a fost impins de la spate 
de liberou) Fatih. Arbitru) 
Stumpf acordă penalty, arătind 
decis punctul de la 11 m și 
BĂLĂCI transformă.

Insistența în ofensivă a trico
lorilor și după 2—0 a fost de 
înțeles. în mai puțin de un 
minut (26), Eser face adevărate 
minuni, respingind „bomba* lui 
Bdloni și șutul plasat al lui 
Cămătaru. Apoi, in min. 33, la 
o acțiune „șah-mat* Cămăta
ru—Balint—Geolgău, ultimul a 
reluat de la 6 m, cu capul, 
peste transversală. Atacul ra
tează. defensiva (descoperită 
prin plecările hazardate ale 
celor din ultima linie și nesu
plinite de coechipieri) gafează 
și, în final de repriză, contra
atacurile oaspeților devin peri
culoase. Apărarea noastră gre
șește flagrant în min. 36 la o 
fază fixă : Ia o lovitură liberă 
executată de Fatih, de la circa 
18 m, lateral dreapta, Rednic il 
lasă complet liber, in zona ga, 
pe RASIT, care inserie Ia col
țul senrt. Moraru a fost sur
prins și nu se poate opune la 
primul șut expediat la poarta 
Iui.

A rămas de jucat mai mult 
de o repriză, timp pentru o 
replică promptă și coerentă din 
partea tricolorilor noștri este 
suficient, dar ea nu se va 
produce. în loc să-și vadă de 
joc mai departe, fotbaliștii noș
tri devin nervoși și se angre
nează în jocul obstructionist 
practicat de formația oaspete. 
Din păcate, nici pauza 
nu se dovedește un sfet
nic bun pentru echipa noas
tră, Bălăci, autorul celor 
două goluri și căpitanul „11“-1® 
tricolor, fiind primul care lși

ECHIPA OLIMPICĂ ÎNVINSĂ LA LIMITĂ

TURCIA 3-1
pierde capul El este mai me
reu gata sâ plătească polițe, 
sub ochii arbitrului, celor care 
îi vînează picioarele și abia 
scapă, în min. 50, cu un car
tonaș galben. Incapabili să se 
regăsească, jucătorii noștri abu
zează de acțiuni individuale, 
imposibil de dus la capăt pe 
terenul din ce în ce mai greu, 
și permit adversarului, încu
rajat de întorsătura pe care a 
luat-o partida, „să lege* mai 
mult decît o făcuse pînă atunci, 
în treimea de mijloc, și să se 
apropie, în cîteva rînduri ame
nințător, de poarta lui Lung. 
Jocul formației noastre nu se 
limpezește prea mult nici după 
schimbările efectuate de antre
nori — într-atît de mult acțio
nează sub imperiul nervilor — 
nici după eliminarea lui Sel- 
cuk, în min. 68, vinovat de a-1 
fi „cosit* pe Klein, fără minge 
și in timp ce jocul era oprit. 
Abia în min. 87, „tribunele* 
exultă din nou : după un cor
ner scurt, BOLONI—Coraș, mu
reșeanul reprimește mingea și 
• catapultează cu for(a-i recu
noscută spre colțul lung ; min
gea lovește stilpul drept, în in
terior, aproape de vinciu, $i ri
coșează in plasă. La isprava 
Iul Boloni, spectatorii localnici 
uită, pentru o clipă, de jocul 
slab practicat de tricolori mai 
bine de o jumătate din meci. 
Nu insă și cei doi antrenori ai 
formației noastre, Mircea Lu- 
cescu și Mircea Radulescu. Prea 
mare a fost diferența de ran
dament a selecționabililor pe 
parcursul acestei partide : bine 
spre foarte bine — timp de 
circa 30 de minute și slab spre 
foarte slab — după aceea. Așa 
cum spunea la cabine și M. Lu- 
cescu, testul de azi (n.r. ieri) 
a arătat că pînă la. importantul 
joc cu Italia sint multe lucruri 
de pus la punct în mecanismul 
echipei.

0V DESPRE EL Șl DESPRE IVAN PATZAICHIN
1) — O familie de sportivi !
--------- — Și de viitori antrenori, 
lie ru- Primul, Gheorghe Simionov,
emenea pregătește acum echipajul Ivan
l. Cu Patzaichin (Dinamo) — Toma
ăsesem Simionov (Steaua).
era tn — Cum e în barcă cu Pat- 

zaichin ?
— La prima vedere, simplu, 

kpreu- Eu pe stingă, Ivan pe dreapta,
•eriseră in fată medaliile. Ai ajuns la

cam- ele, înseamnă că tehnica. re
in, vă- zistenfa, viteza și celelalte au

Petre fost bune. Nu ai ajuns — cri
ni le tica... ! Analiza cursei o facem
— ieși- noi. echipajul. Are Ivan Pat-
ondiali zaichin un simf al criticii, de

te tii de ponton să nu sări tn 
onov?... apă. Pune sub lupă și cele mai 
preună bune curse I Am invitat mult 

„aur" de la el. Am deprins, în pri- 
mon- mul rînd, felul de a te corn- 
canoe porta pe lac. în societate. Nai, 

1 1B71) puștii, venifi din singurătatea
1973). apelor. eram asemenea Mup-

iTAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

NOI POSIBILITĂȚI

DE MAfll SUCCESE LA JOCUL PREFERAȚI
Cu suma de numai 10 lei, oricine joacă poate obține :

• AUTOTURISME „Dacia 1300" > MARI CIȘTIGURI IN 
BANI • REPORT LA CATEGORIA I : 44.455 lei
ULTIMA ZI DE PARTICIPARE - sîmbătâ 12 martie 1983.
Șl dv. vă puteți număra printre marii cîștigătorl I

VA AȘ 
ie ftle 
> 2 mar- 

cadru) 
: cupeloi 

prilejuit 
runte cu 
turei dlr. 
iva î ju
de șapte 
hltată In 
ținut un 
la cate- 
suită de 
:gorille 2 
iți șl dv.

concur-
16 mar

curi din

returul aceleiași faze a cupelo. 
europene, și anume : I. .U“ Cra
iova — Kaiserslautern (pauză) ; 
II. »U- Craiova — Kaiserslautern 
(rinal), III. Juventus — Aston 
Villa; IV. Hamburger S.V. — Di
namo Kiev ; V. F. C. Liverpool
— Wldzew Lodz ; VI. Real San 
Seb. — Sporting Lisabona ; VIL 
Waterschei — Paris St. Germain; 
VIII. c.F. Barcelona — Austria 
Vlena ; IX. Real Madrid — Inter
nazlonale ; x. F.C. Aberdeen — 
Bayern Mtinehen ; XI. Dundee 
United — Bohemians Praga ; 
XII. Benfica Lisabona — A. S. 
P.oma ; XIII. R.S.C. Anderlecht
— F.C. Valencia. 

pets-Uor de la T.V.. mai gura- 
livt, mai certăreți, mai puși 
pe nizbitii. Salutam cu ras
ped antrenorii, campionii, pe 
ceilalți abia U băgăm In sea
mă.

— Vorbești frumos de Ivan 
Patzaichin. La fel vorbește fi 
el despre tine. Zice că vii pri
mul și pleci ultimul de Ia an
trenament. că anul acesta, la 
Tampere, veți da ultima „lu
crare de control* dinaintea 
Olimpiadei.

— Da, va fi o vară fier
binte sus, in Finlanda, unde 
se vor desfășura campionatele 
mondiale. De două ori trebuie 
să urcăm pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de pre
miere : in probele de 1000 și 
10 000 m tn cursa de viteză nu 
al timp si te gîndeștl. o stră
bați tn trei mtnute și... La 
fond. Insă, ai vreme si reflec-

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONO- 
EXPRES DIN • MARTIE 
1983. Extragerea I : 8 37 40 
17 14 20; Extragerea a II-a: 
13 7 22 27 12 9. Fond total 
de dștiguri : 1.582.610 lei. 
din care 500.000 lei, report 
la categoria 1.

C1ȘTIGUL ESTE MARE, 
SECRETUL ESTE MIC 

Ubani rSg?
autoturisme

tezi, iți potrivești răsuflarea 
după Patzaichin și — ca aler
gătorul de cursă lungă — 
treci în revistă tot felul de 
lucruri. Ajungi, de pildă, cu 
glndul in Deltă, la mine in 
Caraorman. ori la Patzaichin, 
la Mila 23, și vezi adunați in 
jurul primăriei oameni care, 
cu ochii mintii, ifi urmăresc 
cursa pas cu pas. Oameni cu 
trupuri noduroase și suflete 
gingașe, care nu au nevoie de 
confirmarea radioului sau a 
televizorului pentru a afla un 
lucru de la sine înțeles. Ei știu 
că fiii ghiolurilor, ori băieții 
crescuți la școala aspră din 
Siliștea Snagovului. vor ieși 
printre primii în întrecere !

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

dnd, conduși cu 1—0 printr-un 
splendid gol Înscris de 
Mc Guineas, in mln. 9, au 
marcat 3 goluri, in tot atîtea 
minute (min. 15—16—17). Au 
marcat : Balogh 3, Koger 2, 
Farcaș, respectiv McGuiness, 
Kreft fl Linch. Au arbitrat : 
A. Zagorski (Polonia), ajutat 
la linii de M. Presneanu 
(România) fi K. Gherasimov 
(Bulgaria).

Partida-derby a zilei a consti
tuit, pentru echipa României, 
un nou prilej de a-și dovedi 
neta superioritate, Invingînd de 
astă dată reprezentativa Bul
gariei cu 8—2. Tinerii noștri 
hocheiști au dorit să devină 
virtuali cîștigători ai grupei C 
a campionatului mondial cu o 
zi mai devreme de încheierea 
tuturor partidelor și, în con
secință, au intrat pe gheață 
hotărîți să încheie cît mai re
pede conturile. Au Înscris in 
prima repriză 5 goluri (unul 
chiar în... inferioritate numeri
că), majorîndu-și decisiv avan
tajul în partea a doua a me
ciului, pînă la 7—0. Ultima 
parte a partidei a prilejuit o 
revenire a formației bulgare, 
favorizată și de delăsarea linii
lor echipei române. Au marcat: 
Lucaci 2, Gerczuly 2, Udrea 
Benedek, Dima, Lămpi, respec
tiv Mihailov și Bacivarov. A 
arbitrat O. Bostrup (Danemar
ca), ajutat de E. Frederiksen 
(Danemarca) și J. Jalorvo (Fin
landa).

(Urmare din pag. 1)
aer linia porții și centralul a 
validat golul. Acuzînd lipsa de 
coeziune, prin introducerea 
unor noi jucători, echipa 
noastră s-a văzut mai puțin în 
atac. Abia in mln. 30 a avut 
o ocazie de gol, cind Ia exce
lenta centrare a lui Bărbu- 
lescu, Fl. Grigore nu a putut 
ajunge balonul care a trecut 
prin fața porții. O altă ocazie 
periculoasă a echipei noastre 
s-a consumat în min. 43. cind 
a centrat Fl. Grigore și Băr- 
bulescu a șutat spre poartă 
dar P. Petrov a respins.

După pauză rolurile aveau 
să se schimbe. înlocuirile e- 
fectuate în formația noastră 
s-au dovedit a fi inspirate și, 
chiar în min. 46. echipa Ro
mâniei a egalat : 1—1. Majaru 
a șutat puternic de ia 16 m, 
în barâ, Șoiman a urmărit, a 
pasat înapoi lui BARBULESCU 
care a înscris de la 6 m. E- 
chipa noastră, cum spuneam, 
începe bine, joacă cu 3 vîrfuri 
și domină, dar în min. 50 
Iordache ratează din apro
piere. în min. 50 Cazan pă
răsește terenul accidentat și. 
după 4 minute, cînd fiziono

PROGRAMUL JOCURILOR DL DIVIZIA „A" $1 „B“ DII' CAPITALĂ
La sfirșitui acestei sâptâmlnl, In Capitala sint programate cinci 

meciuri (unui tn Divizia „A* șl patru In Divizia ,,B“). Astfel, sim- 
bătâ, pe stadionul Politehnica se va disputa partida de Divizia A* 
Sportul studențesc — F.C. Argeș (ora 16). în deschidere (ora 13)’va 
avea loc lntUnirea formațiilor de „speranțe- ale oelor două dub>—i. 
Duminică, tn cadrul primei etape a returului Diviziei „B“, stnt 
gramate următoarele meciuri : Mecanică fină Steaua — ROV, Ro 
șlori (Stadionul Mecanică tină), Progresul Vulcan — Pandurii Tg* 
Jiu (Stadionul Progresul), Automatica — Precizia Săcele (Stadionul 
Automatica) șl Rapid — Șoimii I.P.A Sibiu (Stadionul Steaua). 
Toate aceste partide vor tnoepe la ora ÎL

ANUNȚ
întreprinderea „ARADEANCA**, cu sediul în Arad t.. 

Pădurii nr. 2—4, execută insigne sportive emailcte, oxida.e și 
nichelate, brelocuri fațetate-emailate, emailate sau oxidate, 
medalii 0 38, 0 50 și 0 60 în cele 3 variante, galben, ni
chelat sau platinat, plachete cu suport și cupe sportive.

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

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

mia jocului nu o prevedea, 
gazdele iau din nou conduce
rea : după o lovitură indirectă 
din careul nostru, balonul a- 
junge Ia Tingov. acesta cen
trează de pe linia de fund și 
RAFIEV (din nou nemarcat), 
inserie lejer, cu capul, în min. 
60 scorul a devenit 3—1. I. 
Petrov l-a faultat pe Bărbu- 
lescu (arbitrul a lăsat faza să 
continue), l-a driblat și pe 
Speriatu și a trimis spre 
poartă, iar RAFIEV, singur in 
fata porții goale — ofsaid 
mare — a înscris de la o ju
mătate de metru. Jucătorii 
noștri nu se împacă cu a- 
ceastă diferență. Iordache ra
tează o nouă ocazie (min. 64) 
iar tn min. 69. la șutul lui 
Majaru, mingea l-a lovit pe 
portar și a sărit peste bară. 
In min. 80, totuși, fotbaliștii 
noștri au reușit să inserie ca 
urmare a unei splendide ac
țiuni individuale a lui BĂR- 
BULESCU. Mijlocașul nostru a 
driblat doi adversari și, de Ia 
18 m, cu stingul, a șutat pla
sat, pe lingă portar. Ia colț.

O partidă utilă, de un nivel 
acceptabil în care echipa noas
tră a jucat bine după pauză 
și merita un rezultat egal.



CARMEN BUNACIU, DUBLA ÎNVINGĂTOARE LA PRAGA PATINATORI ROMÂNI -
Participînd la concursul in

ternational desfășurat, la sfir- 
șitul săptămînii trecute, la Pra- 
ga. campioana noastră Carmen 
Bunaciu a terminat învingătoa
re atît in proba de 100 m spa
te (cronometrată în 1:03,8). cît 
81 la 200 m spate (2:16,2 —
performantă declarată de orga
nizatori, conform tabelei inter
naționale de punctaj, cea mal 
bună a concursului). Si Lucie- 
la Mihăilescu a cîștigat o pro
bă. aceea de 400 m mixt, cu 
timpul de 5:06,3. Celelalte re
zultate obținute de micul grup 
de înotătoare românce, care a 
fost isotit de antrenoarea

Cristina Șopterian : locul doi
— Mariana Mandache, 200 m 
mixt (2:26,5), Irinel Pănulescu, 
200 m fluture (2:24) ; locul trei
— Luciela Mihăilescu. 200 m 
mixt (2:27), Mariana Mandache 
100 m fluture (1:07) ; locul pa
tru — Irinel Pănulescu, 100 m 
liber (1:01) și 100 m fluture 
(1:07).

LA ULAN BATOR
Patinatorii de viteză Tibor 

Kopacz, Ion Opincariu, Dezide- 
riu Jenei și Mihaela Timiș vor 
participa. în zilele de 12 și 13 
martie, la concursul Internatio
nal de la Ulan Bator. Alergă
torii noștri vor fi însoțjfi de 
antrenorul Dan Lăzărescu.

„CUPA MONDIALA" 
APROAPE DE SFIRȘIT

BAREMURI PENTRU
ATLEȚP PARTICIPANT! 

LA UNIVERSIADĂ
LDMONTON, 9 (Ageipres). 

— Datorită creșterii importante 
a valorii participării la con
cursul de atletism al Univer
siade' de vară, comisia tehnică 
a Federației Internaționale a 
Sportului Universitar (FISU) 
a stabilit o scrie de baremuri 
pentru probele tehnice ta 
funcție de care vor fi admiși 
cite 2 sportivi la probele de 
sărituri si runcări la cea de-a 
12-a ediție a Jocurilor mondiale 
Universitare, ce se va desfășu
ra între 1 și 11 iulie 
canadian Edmonton.

Iată performantele 
care dau dreptul la . 
rea în concursul de atletism al 
Universiadei : feminin : sări
tura în înălțime : 1,84 m ; sări
tura în lungime : 6.20 m ; arun
carea greutății : 16.00 m ; arun
carea discului : 52,00 m ; arun
carea suliței ; 54,00 m ; mascu
lin : înălțime : 2.18 m ; săritura 
cu prăjina : 5,20 m ; triplusalt : 
16,00 m ; săritura în lungime : 
7,65 m ; greutate : 18,00 m ț 
disc : 56,00 m ; suliță : 76,00 m; 
ai ncarea ciocanului : 65,00 m.

în orașul

minime 
participa-

Sezonul Internațional al schiu
lui se apropie de sfirșit, astfel 
că lucrurile au început să se 
simplifice tot mal mult In în
trecerea așilor, tn clasamentul* 
„Cupei Mondiale". Tn urma re
centelor rezultate, tn slalomul 
uriaș de la Aspen și Vall, fi 
înaintea ultimelor starturi, ame
ricanul Phil Mahre este virtualul 
cișllgător al ediției din acest an 
a „Cupei", pe care o clștigă, la
tă, pentru a treia oară consecu
tiv. La 24 de ore după succesul 
e la Aspen, Phil Mahre a în

vins șl la Vall, fiind cronome
trat in 3:03,00 (1:30,13+1:32,87).
Pe locurile următoare s-au cla
sat : 2. Ingemar Stcnmark (Sue
dia) 3:03,32 (1:30,09+1:33,35), 3.
Max Julen (Elveția) 3:03,52 
(1.30,37+1:32,65), 4. Robert Erla
cher (Italia) 3:04,01, 5. Hans Enn 
(Austria) 3:04,29, 8. ;-------  -----
ber (Austria) 3:01,33. 
general al „Cupel": 1. 
273 p, 2. Stenmark 218 
rardelli (Luxemburg) 
Wenzel (Liechtenstein) 
Zurbriggen (Elveția) 161 p, 
LOscher (Elveția) 160 p etc.

Tot peste Ocean, a avut loc 
competiția feminină 
special, contînd și ea

(Cehoslovacia) 1:34,8& In clasa
mentul feminin al „Cupei" si
tuația este încă departe de a 11 
lămurită: 1. McKlney 182 p, 8. 
Kess 175 p, 3. Wenzel 173 p, 4. 
Elisabeth Klrchler (Austria) 146 
p etc.

ÎNTRECEREA artiștilor 
GHEȚM

După desfășurarea programului 
scurt în proba masculină a cam
pionatelor mondiale de patinaj 
artistic, care au loc la Helsinki 
ordinea tn clasament este urmă
toarea ; L Scott Hamilton (SUA), 
2. Brian Orser (Canada), 3. Nor
bert Schramm (R.F. Germania), 
4. Aleksandr Fedeev (URSS), 5. 
Jean-Christophe Simond (Fran
ța). 6. Vladimir Kotin (URSS).

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH 
LA JUMĂTATE DE DRUM

Dacă am fi căzut cumva pra
dă superstițiilor, atunci 
putut crede că turneul 
internațional de șah, cu 
ticipanți, citi au rămas 
mente în cursă, a fost sortit de 
la început ghinionului... Mal 
întîl, nu s-a știut exact unde se 
va juca acest turneu si au tre
buit depuse strădanii 
mentare si conjugate, ale Fe
derației de specialitate sl ale 
unor gazde binevoitoare, pentru 
a se stabili in ultimul moment 
că aula I.M.F., in centrul Capi
talei. va fi sediul Întrecerilor. 
Din păcate, această sală centra
lă (căreia, e drept, îl găsești 
greu intrarea, situată acum pe 
strada Traian Vuia, ta spatele 
sălii Dalles, cu care se Înveci
nează) n-a fost niciodată mă
car pe Jumătate plină, de la 
începutul turneului. In contrast 
total cu aglomerația si eferves
centa stimulatorie. care a dom
nit la ultimele finale «de cam
pionatelor republicane, de pil
dă. Motivul 7 Cel principal nu 
poate fi decît faptul că jocul 
șahiștilor este, de data aceasta, 
orea puțin atractiv. Abundă 
remizele, partidele se termină 
repede, iar către ora 20. cea a 
finisului, rămîn la mesele de

am £1 
nostru 

13 par- 
actual-

supU-

Joc doar una sau două perechi 
de adversari. A mai survenit 
$1 retragerea lui Victor Clocâl- 
tea, bolnav, singurul mare ma
estru prezent la start, ca si 
aceasta să deprecieze oarecum 
afișul Întrecerii.

Evident, o critică in sensul 
activizării jocului este rareori 
operantă si nici nu o intențio
năm, in aceste rînduri. Fieca
re jucător este stăpîn pe doza
rea efortului său și nu i sa 
pot face alte recomandări, pe 
rațiuni de ordin spectacular. 
Totuși, putem aminti — cel 
puțin șahiștilor noștri angajați 
ta luptă — că la un turneu in
ternational au datoria să 
prezinte Înșiși într-o 
ett mal favorabilă. Si lată de 
ce putem aplauda pe reputații 
noștri maeștri internaționali

M
lumini

L P.
1—1 ;

Franz Grtl- 
Clasament
P. Mahre 
p. 3. I

168 p, 
166 p,

Gl-
4.

, 8.
6.

sl 
de slalom 

____   i pentru 
„Cupa Mondială", pe ptrtla de la 
Waterville Valley (New Hamp
shire) : 1. Roswilha Steiner (Aus
tria) 1:33,84 (44,01+49.83), 2. Ta
mara McKinney (SUA) 1:34,21 
(44,33+49,88), 3. Hannl Wenzel
(Liechtenstein) 1 :34.23 (44,85+
48,38), 4. Monika Hess (Elveția) 
1:34,53, 5. Malgorzata Tlalka (Po
lonia) 1:34,63, 6. Ani Kronblchler 
(Austria) șl Olga Cbarvatova

STOP-CADRU TAMARA BÎKOVA
ATLETA CEA MAI
Recentele campionate eu

ropene de atletism desfășu
rate la Sportcsarnok din ca
pitala Ungariei au consacrat 
o nouă stea a atletismului, 
pe cea mai... înaltă atletă, 
sportiva sovietică Tamara 
Bikova, autoarea unui mă
nunchi de performante cu 
toiul neobișnuite. Bîkova a 
devenit, după cum se știe, 
recordmană absolută a sări
turii în înălțime, rezultatul 
el uu 2.03 m fiind superior 
cu 1 cm celui a vest-ger- 
mancei Ulr'ke Meyfarth, re
cordmana lumii ta aer liber. 
Ea a reunit duminică seara, 
la Budapesta, ceea ce n-a 
făcut incă nici una dintre 
atletele lumii, a trecut de 3 
ori. în cadrul aceluiași con
curs, înălțimea de 2 metri șl 
mai bine, adică mai precis : 
2,00 m. 2.02 m șl 2,03 m si 
a încercat apoi la 2,05 m ll

După concurs. Tamara Bi- 
kova a declarat : „Nu sînt 
surprinsă de depășirea tri
plă a barierei — psihice — 
a celor 2 metri, dimpotrivă 
așteptam această zi, din 
chiar c.ipa în care am vă
zut-o sărind pe Sara Simeo- 
ai. M-am inspirat din stilul 
ei. frumos si eficient. A fost 
o mare artistă a săriturii în 
înălțime"...

Tamara Bîkova s-a născut 
la 21 decembrie 1958, la A- 
zov. regiunea Rostov. Are 
178 cm înălțime șl 65 kg. 
Este studentă la Institutul 
pedagogic din Rostov, unde 
se pregătește pentru a de-

ÎNALTĂ"

veni ziaristă. Este antrena
tă de Evgheni Sagorulko. 
Bîkova practică atletismul 
de la vîrsta de 16 ani, din 
1974, cînd a sărit 1,50 m. De 
atunci rezultatele sale au e- 
voluat astfel : 1975 — 1,72 
m. 1976 — 1,70 m. 1977 —
l, 70 m. 1978 - 1,85 m, 1979 
— 1,83 m. 1980 — 1,97 m. 
1981 — 1,96 m. 1982 — 1,98
m, 1983 — 2,03 m.

între succesele ei. cele 
mal notabile sînt : 1980 — 
locul IX (1,88 m) la Jocuri
le Olimpice de la Moscova. 
1981 — locul III (1.94 m) la 
Universiada de la 
rești. 1982 — locul 
m) la Campionatele 
ne de la Atena 
locul I (2,03 m) 
natele europene 
la Budapesta.

Romeo VILARA

Bucu- 
II (1,97 
europe- 
1983 —Si 

la Camplo- 
indoor de

TURNEE INTERNAȚIONALE DE ȘAH
ZURICH, 9 (Agerpres). 

în turneul internațional 
șah 
după 5 
maeștri 
Nunn (Anglia), cu 
urmați de 
(România), 
slovacia), 
Farago (Ungaria) — 
4 p.

în runda a 5-a,

da
de la Lugano (Elveția), 

runde conduc marii 
Seirawan (SUA) si 

cite 4,5 p, 
Gheorghiu 

(Ceho-
Florin

Hort
Fedorovici (SUA). 

cu cite

UN TRIBUNAL

Florin

INTERNAȚIONAL 

AL SPORTULUI
Comitetul International Olimpic 
intenționează să instituie un 
Tribunal de arbitraj care va a- 
vea menirea să reglementeze 
litigiile sportive. Pentru a ela
bora statutele noului organism, 
precum si atribuțiile acestuia, a 
fost desemnat Keba M’Baye 
(Senegal), membru al C.I.O. 
și membru al Curții internațio
nale de justiție de la Haga.

DIN 2... 3
FEDERAȚII !

PARIS, 9 (Agerpres). — Si
tuația ciclismului Irlandez se 
complică pe zi ce trece. Ptaă 
de curînd. in Irlanda erau, 
pentru cei 300 de alergători, 
dintre care doi profesioniști, 
două federații — Federația de 
Ciclism a Irlandei de Nord si 
Federația Irlandeză de Ciclism. 
Uniunea Ciclistă Internațională 
a încercat să împace cele două 
tendințe din mica lume a ci
clismului insular, semnîndu-se. 
la Geneva, in urmă cu doi ani. 
și un acord în acest sens. Re
zultatul : nașterea unui al trei
lea organism — Comitetul Ir
landez Tripartit pentru Ciclism, 
în acest caz. celeilalte două or
ganizații au hotărît, de comun 
acord, să nu-și mai plătească 
cotizația la Uniunea Ciclistă 
Internațională, fapt pentru ca
re aceasta din urmă l-a oprii 
pe Sean Kelly, deținătorul tri
coului verde din ultimul „Tur 
al Franței" să participe la pri
ma cursă ciclistă a sezonului 
cea de la Bessege.

Gheorghiu, avînd piesele ne
gre. a remizat cu Seirawan.

MOSCOVA, 9 (Agerpres). — 
Cu trei runde inainte de în
cheierea turneului internațio
nal de șah de la Tallin, lider 
al clasamentului se menține 
Vaganian (URSS) — 8 p (1), 
urmat de Tal (URSS) — 7 (1), 
Jansa (Cehoslovacia) — 6,5 p 

Marele maestru român(1).
Mihai Șubă se află pe locul 7, 
cil 5 p și două partide între
rupte.

MOSCOVA, 9 (Agerpres), — 
Meciul de șah dintre marii ma
eștri sovietici G. Kasparov și 
A. Beliavskl, ce se desfășoară 
la Moscova in cadrul turneu'ui 
candidaților la titlul mondial, 
a continuat cu partida a 5-a. 
Victoria a revenit lui Kaspa
rov, care conduce cu 3—2.

fy/vpa cfe.H

Lukacs (Ungaria) 
4—2 ; 2. M. Ghindi 3,5— 
2,5 (1); 3. V. Stoica 3,5— 
Z,5; 4—5. A. Negulescu, K. 
Bischoff (R.F.G.) 3,5—3,5; 
6. E, Meduna (Cehoslova
cia) 3—2 (1); 7—8. G. Ma- 
kropoulos (Grecia), Z. 
Szymczak (Polonia) 3—3; 
8—11. C. Ionescu, H. Griln- 
berg (R.O.G.), G. Kallay 
(Ungaria) 2,5-3,5(1); 12.0. 
Foișor 2,5—3,5; 13. P. ște- 
tanov 2—3 (1).

Prima cifră de scor in
dică punctele cîștigatș, a 
doua pe cele pierdute, în 
paranteză Întreruptele.

Mihai Ghindă si Valentin Stoi
ca pentru efortul depus pinâ 
acum, care îi situează printre 
fruntașii clasamentului, după 7 
runde. După cum de la repre
zentanții tinerei generații —- 
anume, campionul național O- 
vidlu Foișor, maeștrii Constan
tin Ionescu. Adrian Negulescn 
și Parik Ștefanov — așteptăm 
mai mult ; în a doua "jumătate 
a turneului, care începe azi. A- 
cestora din urmă le acordăm • 
circumstanță atenuantă, anume 
aceea că deseori tendința lor 
lăudabilă spre joc activ n-a fost 
încununată si de șansă.

Dar, în șah. ca în toate spor
turile, așa-zisele „ghinioane" 
nu sînt, aproape întotdeauna 
decît invocarea unor scuze ne
fondate...

Radu VOIA

„INAMICUL PUBLIC NR. 1“
Ca să nu vă punem prea mult curiozitatea la încercare, să-l 

... demascăm repede pe „inamicul public nr. 1". Se numește 
Schumacher. Deci nu-i nimeni altul decit portarul reprezenta
tivei R F. Germania și al lui F.C. KOln. Se știe ce vilvă șl, 
mal cu seamă, ce impresie detestabilă a lăsat gestul Iul, to
tal nesportiv, din jocul de la Mundial, cînd a comis o verita
bilă agresiune Împotriva lui Battiston. (Apropo de aoel , 
ment, șl acum îl mal sînt luat* Interviuri arbitrului partidei, 
olandezul H. Corver, care nu a intervenit de fel In faza cu pri
cina. nici măcar cu un cartonaș galben). Internaționalul fran
cez a float serios rănit, părăsind terenul pe o bran oardă. Ca șl 
cum nu ar fi fost deajuns actul său, Schumacher l-a prelungit, 
dedarlnd după med că nu se simt* vinovat cu nimic șl În
cheind chiar Ironie (o neinspirat* fl proastă Ironie t) șpusde 
sale ' „Si dacă Battiston are vrea pretenția, sînt gata să achit 
nota stomatologului său...“. S-« Încercai o reparare a situației, 
Schumacher mergind In Franța *1 cerlndu-1 scuze Iul Battis
ton. Dar. se vede treaba, că poveste» cu lupul și năravul M 
potrivește portarului din KOln.

Pentru că, in cursul jocutui KOln — Glasgow Rangers, Schu
macher șl-a repetat „numărul". El a comis un fault deliberat 
inadmisibil, grav, violent (caracterizare» aparține ziarului en- 
glei „Sub") lovlndu-1 serios pe atacantul Bett șl lăsindu-l ur
mele crampoanelor sale pe spate șl pe un braț Nici de data 
aceasta arbitrul nu a intervenit 1 „Era cazul unul penalty șl 
cartonașului roșu“, era de părere antrenorul lui Glasgow, 
Greig. Mal departe, în partida Roma — KOln. Schumacher a 
avut iarăși „dueluri" nesportiv* cu atacanta adverșl. Bruno 
Conți observa cu amărăciune! „Dacă al nenorocul să te afli 
doar cu Schumacher în față, mal bine... lași mingea și fugi. 
Sau îți faci testamentul șl pe urm* vezi ce o mai fi".™

Eftimie IONESCU

BASCHET a In Berlinul Occi
dental a avut loo finala „Cupei 
Koracl" dintre echipa franceză 
CSP Llrnogcs și formația iugosla
vă Sibenka Sibenlk. Francezii au 
cîștigat cu 94—86 (45—42). Cel
mal buni jucători ai Învingătorilor 
au fost americanii Murphl (34 p) 
și Mosley (17 p). La Sibenlk, 
Ljuboje/icî a înscris 30 p. Este 
*1 doilea succes consecutiv al 
C S.P. Limoges.

BOX • In urma meciului, de 
la Caracas, dintre venezuelanul 
Antonio Guevara șl flllpinezul 
Jun Hesman, primul pe care tî- 
nărul Guevara 11 susținea pe 10 
reprize, a fost puternic zdrunci
nai de loviturile primite, In ur
ma cărora a fost internat de 
urgență în spitai. Starea sănă
tății sale, de pe urma unei oo- 
moțil cerebrale, este critică...

tenis • Rezultate Înregistrate 
în cadru! turneului de la Tunis: 
Heretic (RFG) — Tous (Spania)

•TELEX*
6—2. 6—1, Garcia (Spania) — Gi- 
menez (Spania) 6—4, 6—0, Hjert- 
quist (Suedia) — Fritz (Franța) 
6—1, 6—2, Casai (Spania) — Cas
tellan (Argentina) 6—0, 6—3 *
Turneul de la Nancy a ajuns In 
faza 16-imilor : Gunnarsson 
(Suedia) — Gilbert (SUA) 7—8, 
3—6, 6—2, Meller (RFG) — Pra- 
joux (Chile) ------ 
(SUA) — Flllol 
Savlano (SUA) 
dla) 6—2, 6—1,
— Ad. Panatta ____ _ _ _ _
• 16-iml de finală șl în turneul 
de la Bruxelles : Bedel (Franța)
— Velasco (Columbia) 6—3, 6—7,
6— 1, Pfister (SUA) — V. Amri- 
traj (India) 4—6, 7—5, 7—6, Ta- 
roczy (Ungaria) — Forget (Fran
ța) 6—1, 6—3, C. Gerulaitia — De 
Palmer (ambii SUA) 6—4, 5—7,
7— 6 > Situația la zi în marele

6—4, 6—2, Doyle 
(Chile) 7—6, 6—2, 
— Edberg (Sue- 
Flbak (Polonia) 

(Italia) 6—2, 6—1

premiu : 1. John McEnroe (SUA) 
325 p (1 turneu), 2. EUot Telt- 
scher (SUA) 295 p (3), 3. Jimmy 
Connors (SUA) 287 p (2), 4. Jose 
Higueras (Spania) 250 p (1), 5. 
Ivan Lendl (Cehoslovacia) 227 p 
(1), 6. Jose-Luis Clero (Argenti
na) 223 p (1), 7. Gene Mayer
(SUA) 224 p (2), 8. Mats Wllan- 
der (Suedia) 189 p (3), 9. Brian 
Gottfried (SUA) 175 p (3), 10.
Peter McNamara (Australia) 175 
p (2), eto • Turneul feminin de 
la Dallas : Martina
— Sus Barker 6—1,
Evert-Lloyd — Mary Lou Platek 
6—1, 6—0, Pam Shriver — Alyda 
Moulton 6—3, 6—4, Hana Mandll- 
kova — Dianne Fromholtz 6—4, 
6—4, Bettina Bunge — Rosalyns 
Fairbank 6—0, 6—2, Claudia Kohde
— Kathy Jordan 3—6, 6—2, 6—2, 
Ann Klyomura — Sabina Sim
monds 7—6, 6—3, Yvonne Ver- 
rraak — Marcella Sukerska 6—4, 
6—1

Navratilova
8—2, Chris

• tn sferturile de finală ale 
Cupei R.F. Germania s-au desfă
șurat marți ultimele partide, un* 
dintre ele prilejuind o mare sur
priză ; echipa Fortuna KOln, din 
divizia secunda, • dispus — 

2—1 de celebra Borussia 
chengladbacb I In celălalt

— J ■ Întrecut
3—1, dup* 
semifinalele 

mal calificat 
Stuttgart.

eu 
MBn- 

Joc.
Borussia Dortmund 
V.LL. Bochum eu 
prelungiri. Pentru 
competiției s-au 
F.C. KOln șl V.LB.

• In meci restanță, in „Bua- 
drsltga", campioana vest-germa- 
n* Hamburg S.V. a tnvlna For
tuna Ddsseldorf cu 1—0. în pre
sent Hamburg (34 p), Mdera cla- 
sam-ntului. are un avans de 2 
puncte față de Bayern Hflnchen 
si Borussia Dortmund.

• Partid* restanță din cam
pionatul Angliei : Aston Villa — 
Nottingham County 2—0, la Bir
mingham.

• Internaționalul argentinian 
Oswaldo Ardiles, jucător la Tot
tenham, care a suferit o frac
tură a peroneului Intr-un med 
de campionat cu Manchester Ci
ty, la 5 februarie. șl-a scos 
ghipsul șt a Început să execute 
a'ergări ușoare. După cum de-

tiara conaucerea echipei rotten- 
nam, este posibil ca reintrarea 
lui Ardiles să se producă pesta 
vreo două săptamini.
• La Sumen s-a desfășurat 

neciul amical dintre reprezenta
tivei* de tineret ale Bulgariei și 
Elveției. La capătul unui joc a- 
tractiv, gazdele, evident supe
rioare în atac, au obținut victo
ria cu î—0 (2—0).

a Mike Robinson, atacantul e- 
chlpel engleze Brighton, a fost 
tuspendat pe o etapă șl a plătit 
o substanțială amendă din cău
tă— televiziunii I In timpul me
ciului pe eare echipa sa l-a sus
ținut, a samplonat, cu formația 

....................se
pt 

ad
un 

fot-

ciulul pt 
llnut, m
Watford, fără ca arbitrul să 
dzezs. Robinson l-a lovit 
Sherwood, portarul echipei 
zerae Spre ghinionul său, 
conducător al Federației de 
t>al, eare s urmărit partida a- 
casă, la televizor, a văzut actul 
aesportiv șl a cerut Imediat lua
rea de măsuri Împotriva vino
vatului. A doua tl, Robinson a 
tost convocat In țața comisiei da 
disciplină care l-a sancționat eu 
promptitudine. După aflarea pe
depsei, Robinson s-a mărginit să 
declare : „Totdeauna am avut 
repulsie față de televiziune!'.
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