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ia Palatul culturii, la care au 
participat conducătorii federa
țiilor de fotbal din România 
și Turcia, jucători, ziariști.

★ •
...Spectatorii prezenți In tri

bunele stadionului „23 August"

Foto : Dragoș NEAGU
au vrut mult să-l vadă la 
lucru și pe Costică Ștefănescu, 
anunțat, dealtfel, în formație 
de antrenorii Mircea Lucescu 
și Mircea Radulescu. Dar cum 
Ștefănesou abia se vindecase 
de pe urma unei leziuni Ia 
coapsa dreaptă. conducerea 
tehnică a echipei noastre na
ționale, împreună cu medicul 
Nicolae Andrcescu, a dorit să 
evite o recidivă care să-l țină

PgOlETARI DIN TOATE ȚJ UNIȚI Vă I Debut în turneul final masculin de voleiportul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Șl SPORT

UN SINGUR SEMN DE ÎNTREBARE:
CINE VOR FI PE LOCURILE 2 Șl 3 ?
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Noua generație se impune pe plan internațional

ROMÂNIA-ÎNVINGĂTOARE ÎN C.M. (gr. „C")
DE HOCHEI-JUNIORI DE LA BUCUREȘTI

tn ultima runda, formația noastră a dispus dc selecționata Ungariei cu 8 0

Echipa României, 
câștigătoarea grupei C 
a C.M. de hochei 
la juniori. In ria
dul de sus, de ta 
stingă : Lucaci, Dinu, 
Crăciun, Gerczuljr, Mân* * 
dicâ, Dospin, Keres- 
teș, Dima, Marton, 
Benedek, Sandor, Lăm
pi ; în rîndul de jos: 
Zahar ia, Cioceanu, Ju
mătate, antrenorul N. 
Zograffi, Virag, Stan
ei u, Biro, antrenorul 
principal Ion Tiron, 
Ungureanu, Udrea, Pa- 
raschivoiu, masorul 
Florian

Foto : D. NEAGU

începînd de as
tăzi numeroșii iu
bitori ai sportului 
bucureșteni vor a- 
vea prilejul să 
vadă In concurs 
cele mal bune pa
tru echipe ale 
campionatului mas
culin de volei — 
Dinamo si Steaua 
din București. U- 
niversitatea Craio
va șl Explorări 
Baia Mare — care 
1,1 dispută timp 
de trei zile tur
neul final pentru 
locurile 1—4. Din 
mai multe moti
ve. considerăm că 
acest ultim act al 
competiției inter
ne conține justifi
cate argumente 

-pentru a stirni in
teresul la public. 
Firește, în primul 
rînd. este vorba 
de calitatea ' mal

Dinamovlstul Laurențiu Dumănoiu fin alb) 
încercind să străpungă blocajul steliftilor 

Foto : Ion MIHAlCĂ
ridicată a spectacolului pe 
care ii pot oferi cele patru fi
naliste. Apoi, de faptul că In 
rîndurlle lor activează majori-

PROGRAMUL DE AZI 
Sala Rapid, de la ora 16,45: 
Dlnamo — Universitatea 
Steaua — Explorări

tatea jucătorilor susceptibili 
de selecționare în viitoarea 
reprezentativă a țării. Este de 
așteptat să asistăm la partide

echilibrate, disputate de la un 
capăt la celălalt. Si. în fine, 
ceea ce reține în mod deose
bit atenția va fi. desigur, 
concurența dintre Steaua, Ex
plorări și Universitatea la 
treptele a doua și a treia ale 
podiumului de premiere, Dl
namo avînd deja asigurat titlul 
de campioană.

Iată situația de la care pornesc 
echipele în turneul final: 1. Dl
namo 44 p, 2. Steaua 36 p, 3. 
Explorări 35 p (setaveraj 
51:36), 4. Universitatea 35 p 
(46:33).

Odată cu disputarea ultimelor două partide, ieri a luat 
sfîrșit, la patinoarul bucureștean „23 August", Cam
pionatul mondial de hochei juniori (grupa C). Repre

zentativa României a obținut un frumos succes, clasin- 
du-se pe locul intii, ca urmare a unor prestații valoroase 
in marea majoritate a partidelor susținute. Elevii antre
norilor I. Tiron și N. Zografi s-au impus de o manieră 
categorică : ei nu au pierdut nici o partidă din cele 6 sus
ținute, tur-retur. In compania echipelor similare ale Un
gariei, Bulgariei și Australiei. Sportivii români au înscris 
49 goluri și au primit 9. Ultima partidă, disputată aseară, 
în compania formației Ungariei, s-a Încheiat cu încă o 
victorie românească : 8—0. Odată1 cu ocuparea primului
loc în competiție, echipa' României a obținut și dreptul 
de a juca, in sezonul viitor, in eșalonul superior al C,M„ 
grupa valorică B.

Iată amănunte de la ultimele 
partide, disputate ieri după 
amiază.

Primul joc al cuplajului de 
ieri a opus echipele Bulgariei 
și Australiei. Firește, prima 
șansă o avea formația bulga
ră. care pînă la urmă a și ciș- 
tigat : 4—0 (1—0, 2—0, 1-0), 
dar după multe eforturi șl nu

Marginalii la meciul de fotbal România — Turcia

UN TEST EXTREM DE UTIL, 
ÎNAINTEA JOCULUI CU ITALIA

In aceste rînduri, de comple
tări la cele scrise în ziarul 
nostru de joi pe marginea jo
cului internațional România 
— Turcia, desfășurat la Tg. 
Mureș, se cuvin a fl subli
niate mai întîi eforturile or

Geolgau a pătruns hotărit in careu, unde va fi oprit cu prețul
unui penalty

ganelor locale de a asigura 
meciului condiții optime de 
disputare. La ora jocului, to
tul era pus la punct, stadio
nului „23 August" i se aduse
seră unele amenajări, vestia
rele jucătorilor și arbitrilor 
străluceau de curățenie. Pro
gramul Importantului eveni
ment fotbalistic. o premieră 
pentru Tg. Mureș, a cuprins, 
miercuri dimineață, o recepție 

lipsit de emoții. în acest sens 
este suficient să precizăm că, 
deși a fost deschis repede (min. 
6), scorul s-a menținut foarte 
strins pină la jumătatea me-

Câlin ANTONESCU 
Radu TIMOFTE

MERGE HANDBALUL NOSTRU 
PE DRUMUL SPRE PODIUMUL 

OLIMPIC DE LA LOS ANGELES^
Astăzi, opiniile maestrului emerit al sportului GHIȚĂ LICU
între puținele satisfacții pe 

rare handbalul ni le-a adus 
anul trecut se află — alături 
de calificarea reprezentativei 
masculine la Jocurile Olimpice 
de la Los Angeles — și com
portarea formației Dinamo 

pe tușă — miercurea viitoare 
— la manșa a doua cu Kaisers
lautern — pe valorosul libero 
craiovean. Absentind Ștefă-

GheorgheNICOLAESCU 

(Continuare tn pag. 2-3)

Pregătirile lotului reprezentativ pentru „internaționale"

UN IMPORTANT EXAMEN AL TENISULUI NOSTRU DE MASĂ
PE CARE FIECARE 

DOREȘTE SĂ-L ABSOLVE 
CU NOTA MAXIMĂ

Sîmbătă, la Palatul sporturilor 
și culturii din Capitală, sporti
vii noștri vor debuta in campio
natele Internationale ale Ro
mânei. Firește ei doresc să se 
prezinte la această confrunta
re tn plenitudinea forțelor, a- 
vtnd în vedere și faptul că ac
tuala ediție — la care parti
cipă sportivi din 15 țări din 
Europa, Asia și Africa — este 
una dintre ele mai importante 
întreceri ale circuitului „Nor- 
vlch Union" și ultimul mare

Emanuel FANTANEANU

(Continuare In pag. 2—3)

București, câștigătoare a „Cu
pei României", tn prestigioasa 
întrecere internațională „Cupa 
cupelor". După cum se știe, 
dinamovlștil au ajuns tn semi
finale șl luptă acum — In 
compania echipei Iugoslave Ze- 
lezniclar Niș — pentru un loc
in finală. Este și acesta un mo
tiv pentru care l-am invitat 
pe antrenorul roș-albilor, 
maestrul emerit al sportului 
Ghiță Lieu, să participe la dez
baterea inițiată de ziarul nos
tru și să ne ofere răspuns la 
cele trei întrebări pe care, mal 
înainte, le-am adresat maestru
lui emerit al sportului Cornel 
Oțele» și antrenorului emerit 
Oprea VIase :

1. Cum apreciați rezultatele 
anului 1982 ?

2. Care sint — după opinia 
dv. — cauzele neimplinirilor T

3. Ce-ar trebui făcut in acesi 
an, Îndeosebi pe planul pregă
tirilor șl al testărilor, pentru a

Liana Urzică, una din jucătoarele de bază ale echipei femi
nine, exersează serviciul Foto: N. DRAGOȘ

se asigura premisele obținerii 
medaliilor olimpice la Los An
geles ?

Iată răspunsurile primite de 
la maestrul emerit al sportului 
GHIȚA LICU, antrenorul echi
pei Dinamo București :

1. Rezultatele au fost, evident, 
slabe, sub așteptări și sub po
tențialul real al handbalului 
din țara noastră.

2. O primă cauză se află în 
faptul că oamenii pe care 11 
are lotul n-au dat randament 
conform valorii și calităților cu 
care sint creditați. Avem, de 
pildă, extreme de excepție — 
Mircea Bedivan, Măricel Vol- 
nea, Cornel Durău, Cezar DrA- 
găniță și Dumitru Berbece — 
dar ele nu și-au adus contri
buția așteptată, n-au contat

Hristache NAUM
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TIPOGRAFILOR LE PLACE SPORTUL 
0 DEMONSTREAZĂ COMPETIȚIILE „DACIADEI"

Dacă cititorul simte o căldu
ră aparte în aceste cuvinte, o 
parte din căldura acestora vine, 
în rîndurile de față, din mîini- 
le și din inima celor care 
le-au turnat in tipare, tipogra
fii, acei oameni — unii încă
runțiți în fața linotipurilor, 
alții băieți tineri, fete harni
ce — cu toții mereu grijulii 
pentru calitate și frumos. Toc
mai din aceste motive repor
terul nu poate vorbi despre ti
pografi fără o anume emoție, 
chiar dacă-i caută în afara ti
pografiei și anume în arena 
sportului, unde le place să-și 
petreacă o parte din timpul li
ber. Și arena sportului din zes
trea Combinatului Poligrafic 
București „Casa Scînteii" este 
pe măsura pasiunilor celor cî
teva mii de iubitori ai mișcă
rii, cu precădere în aer liber, 
ai jocurilor sportive reconfor
tante și generatoare de sănăta
te. Așadar, despre viața tipo
grafilor dar nu la zețărie, nici 
la rotative, nici la tiefdruk, 
nici la legătorie 
mim doar cîteva 
Combinatului 
teii nr. 1, ci

Omul care 
Impresionat 
atletică, prin 
prin felul în care 
viața din combinat.

tiefdruk, 
ca să nu- 

din secțiile 
din Piața Scîn- 

la sport, 
ne-a însoțit ne-a 
prin statura sa 
buna dispoziție și 

cunoaște 
„Doar aici 

am pus ochii pe muncă (fru
mos spus — n.n.), prin ”79, în

colectivul tipografilor. Și in 
sport tot de aici am plecat" — 
ne mărturisea. Da, în sport, 
pentru că secretarul asociației 
sportive a C.P.B., Emilian E- 
nescu, a fost săritor cu prăji
na, binecunoscut in lumea atle
tismului. „După o perioadă de 
activitate in altă parte, m-am 
Întors „acasă", am venit să fa
cem treabă. Și avem condiții 
s-o facem, și mai ales există 
dragostea oamenilor pentru 
sport" — a continuat el.

Am vizitat complexul de 
sport și agrement al asociației, 
în salba de amenajări sportive 
de pe malul Lacului Băneasa. 
Este o impresionantă bază com
plexă. Pe terenul de oină se 
juca... cu spectatori — un mare 
număr de elevi de la Grupul șco
lar de poligrafie. Băieții tehni
cianului Ilie Dacău, maestru al 
sportului, ar renor de oină, 
„băteau" mingea fără reproș. 
Cum altfel ? Doar în 22 de ani 
de cînd se joacă oină in com
binat, echipa reprezentativă a 
adus in zestrea asociației 13 
titluri de campioni republicani. 
„Pregătim acum și o echipă de 
juniori", ne spunea Enescu. Și 
pe 3 din cele 6 terenuri de te
nis se juca cu multă dăruire. 
Doar cel de volei șl cel de 
baschet erau libere. De la ci
neva am aflat că nu de mult 
trecuse pe acolo și tovarășul 
director administrativ Constan-

DE LA CATEDRA, PL.TML Df SPORT!
Nevoia de a împleti armo

nios teoria cu practica se fa
ce simțită astăzi tot mai mult 
Si In sport, ca In oricare alt 
domeniu de activitate.

Ințelegînd cum se cuvine 
acest adevăr, profesorii de e- 
ducație fizică din Călărași au 
luat inițiativa ca, 
prezenței lor la 
lecțiile de speciali
tate și la activită
țile sportiv-educa- 
tive cu elevii, la 
concursurile și
competițiile or
ganizate în școli 
cuprinse in calendarele orga
nizațiilor sportive, SA PAR
TICIPE EI ÎNȘIȘI LA DIFE
RITE ÎNTRECERI OFICIALE, 
ÎN CALITATE DE... SPOR
TIVI, DE JUCĂTORI.

Astfel a luat ființă echipa 
de fotbal Tricolorul Călărași, 
care activează In campionatul 
Județean ocupînd — nota bene 
— locul I. Ar merita să o 
nominalizăm: Isaia — Varghl- 
da, Berbecel, Bobeică, Rădu- 
lescu — Bogatu, Sift, Decules- 
eu — Neagu, Moldoveanu, 
Șerban (Ghiță, Cațaros). O 
parte dintre profesorii-fotba-

în afara

liști activează și in echipa de 
handbal a cadrelor didactice 
călărășene. iar alții se afirmă 
în competițiile municipale 
județene de tenis de 
(Nicolae Isbășescu) și 
(Victor Mureșan, Traian 
xandru,

Nu este

INIȚIATIVE

sau cele

După două etape In Divizia

$i 
masă 

șah 
Ale-

Ion Asoltanei).
lipsit de interes să 

precizăm că intre 
dascălii care sînt 
prezenți nemijlocit 
în concursuri și 
competiții se află 
adesea și cadre di
dactice de alte 

(Bobeică — chimie, 
- matematică).

specialități 
Berbecel -

S-a schimbat ceva în viața 
școlii călărășene prin această 
inițiativă a profesorilor, care 
au coborît de la catedră pe 
terenul de sport. Ceva care le 
aduce multe satisfacții șl un 
plus de prețuire și 
din partea elevilor.

Tiberiu
N.R. Aflăm că la 

prin intermediul

afecțiune

STAMA
___  ________ __ Cîmpina, 

___ "_1 profesorului 
de engleză Alexandru Blank, 
directorul Scolii generale nr. 
2, a fost creată o asociație si
milară. Foarte bine!

• CUNOSCUTA ȘAHISTĂ E- 
Hsabeta Polihroniade, mare mae- 
•trâ internațională, a răspuns cu 
amabilitate invitației CJ.E.F.S. 
Vîlcea de a susține ta județ cî
teva simultane. Astfel, la Casa 
de cultură din Horezu 60 de iu
bitori ai sportului minții au ți
nut să fie „adversari" ai Elisa- 
betei Polihroniade și unul dintre 
eL, Daniel Cirj an, elev la Liceul 
Industrial din localitate, a reușit 
să cîștlge o partidă. La simulta
nul dta Olănestl (la 34 de mese) 
Polihroniade n-a cedat nici un 
punct, iar la Rm. VUcea din 30 
de șahiști citi au ttaiut să joace 
cu celebra șahistă 27 au lost În
vinși, doi au făcut remiză și 
doar unul, Gheorghe Păunescu, 
a reușit să clștige partida. • A- 
SOCLAȚIA SPORTIVA Metalur
gistul Tulcea, care funcționează 
pe Itagă Uzina de feroaliaje din 
orașul de la porțile Deltei, are 
o secție de box (Înființată cu 
nici doi ani ta urmă) ta care 
activează 27 de tineri muncitori 
— majoritatea fiind fruntași la 
locul de muncă ; antrenorul lor 
este Dumitru Lefterache, oțelar 
la cuptorul 1 de la Secția „Fe- 
ro-2“. Recent, pugiliștil de la 
Metalurgistul au ciștigat cu 7—3 
totîlnir&a amicală cu selecțio
nata județului Călărași. • PE 
PÎRTIILE de la Bunloc (masivul 
Piatra Mare), odată cu punerea 
în funcțiune a telescaunului pe 
un traseu de 1500 m, a început 
o intensă activitate de schi. 
C.O.E.F.S. Săcele a organizat aici 
reușite întreceri la probe alpine 
dotate cu „Cupa Bunloc". Au 
fost prezențl aproape 200 de 
schiori și peste 2000 de specta
tori Printre oiști gătoril ediției 
’83 a „Cupei Bunloc" au figurat 
Daniela Clurea. Emilia Potirniche, 
Sorin Stoian, Virgil Damian și 
—veteranul Wilhelm Stems (la 
categoria peste 40 de ani), a IN 
ULTIMUL TIMP la Brăila s-au 
înființat noi nuclee sportive. Ast
fel, la cunoscuta Întreprindere 
Progresul s-au creat secții de

handbal, fotbal șl culturism, iar 
la A.S. Chimia (de pe Itagă Com
binatul de fibre artificiale) se va 
practica handbalul și sportul po
picelor (este prevăzută aid ame
najarea unei arene de popice).
• PRINTRE NOU campioni de
judo ai municipiului Făgăraș, 
unde spartul ta ,, kimono" este 
deosebit de popular, trei stat de 
la asociația sportivă Utilajul : 
Octavian Beagu (categ. 71 kg), 
Carol Bath o (78 kg) șl Dorel 
Comșulea (86 kg). • ASOCIAȚIA 
SPORTIVA Metalul Sighișoara șl 
'Clubul sportiv școlar din locali
tate au amenajat la Luncile Sae- 
șului, loc de agrement din apro
pierea orașului, o plrtie de schi, 
echipată cu un tdeschl. Cu oca
zia inaugurării noii baze sporti
ve s-a organizat un reușit con
curs dotat cu „Cupa Mărțișoru
lui", concurs la care au evoluat 
și schiori din Tg. Mureș. • CON
SILIUL ASOCIAȚIEI SPORTIVE 
I.T.A. Pașcani s-a preocupat in
tens, ta ultimul timp, de crea
rea de condiții optime 
practicarea unor sporturi, 
s-a modernizat arena de 
cu două piste, ea puttad 
acum meciuri oficiale din 
campionatului județean, 
amenajat o sală pentru ___ .
tenis de masă. Recent, pe aceste 
baze au avut loc întreceri din 
cadrul 
fiind : 
Pîrlog 
trașcu
• IN _ _______________
MATERICA VOINEASA (jud. Vîl- 
cea) s-au amenajat prin muncă 
patriotică terenuri pentru bas
chet, volei, tenis și handbal, va
loarea lucrărilor depășind suma 
de 500 mii lei. ta viitorul apro
piat vor demara lucrările la un 
teren de 
popice.

pentru 
Astfel, 
popice 
găzdui 
cadrul 
șl s-a 
șah și

„Dacladei", cîștlgă tori
C. Cărăbuș — la șah, Gh.
— la popice șl V. Duml-
— la tents de masă. 

STAȚIUNEA BALNEOCLI-

fotbal șl o arenă de

de la : P. Geornoiu, 
V. Secăreanu, Tr. Ena-

Relatărl
P. Comșa, 
ehe, I. Turcu șl C. Enea.

• ••
tin Voiculescu. „Cum să nu 
treacă ? Este un mare iubitor 
de sport. Cu sprijinul conduce
rii combinatului, al comitetu
lui sindicatului reamenajăm 
cele două cabane, vom face 
toaleta întregii baze pentru ca 
în mai să deschidem larg por
țile pentru iubitorii de sport".

Emilian Enescu ne-a vorbit 
despre o seamă de sufletiști 
al activității sportive ca Mar
cel Ungureanu, președintele 
asociației, Mihai Petcu, anima
torul turismului, Ion Negrea, 
președintele secției de oină, 
Marin Bocăneaiă, coordonatorul 
activității fotbalistice. Am vi
zitat și terenul de fotbal. Și 
ne-a Încercat un sentiment de 
amărăciune. Terenul a avut 
cindva o pistă de atletism, dar 
acum starea ei este jalnică. 
N-ar putea un asemenea colec
tiv să-i dea haină nouă prin 
cîteva zile de muncă patrioti
că ? „Ar putea — 
secretarul asociației 
dem că observația 
mine fără ecou".

Tipografii. Oamenii care toar
nă cuvintele în tipare știu ati- 
tea despre sport cit mulți din
tre cronicarii sportivi. Și 11 și 
practică. La clubul combinatu
lui am găsit peste 100 de ti
neri Ia șah și tenis de masă. 
„Este in toi campionatul aso
ciației in cadrul „Daciadei" de 
iarnă așa că...”

La plecare am văzut o fru
moasă vitrină cu trofee câști
gate pe arenele sportului, la 
crosuri, la numeroase alte com
petiții : cupe, plachete, diplome 
purtind însemnul 
Alături, o vitrină 
în producție. încă 
că la 
sportul 
dăruire

recunoaște 
— și cre- 
nu va ră-

„Dacladei". 
cu fruntașii 
două dovezi 
și munca și 

pasiune și
combinat 
se fac cu 
sufletească.

Viorel TONCEANU

TlPMn DE EEPTE
LIDERE PE CATEGORII
în Sala sporturilor din Tlrgo- 

viște, peste MO de sportivi vor 
participa, începtad de azi șl plnă 
duminică, la întrecerile celei de 
a Il-a etape a concursului repu
blican de lupte libere pe categorii 
de greutate. Cei mal mulțl luptă
tori Înscriși pe foile de concurs 
stat la categoriile 68. 74 șl 82 kg.

URDEA - BANCA,
ÎN „RALIUL

Prima competiție automobilisti
că a anului s-a desfășurat ta ju
dețul Brașov : ,,Raliul zăpezii", 
ajuns la cea de a 13-a ediție, 
de fapt prima din cele șase eta
pe ale campionatului republican 
de raliuri. Ceea ce trebuie spus 
ta primul rtad ta legătură cu a- 
ceastă competiție este faptul că 
ea a dovedit interesul de care 
se bucură automobilismul ta ța
ra noastră. La startul „Raliului 
zăpezii" s-au prezentat 107 echi
paje — număr record șl 18 echi
pe, ceea ce este, de asemenea, 
nemțiInit pină acum.

„Raliul zăpezii" din acest an a 
măsurat 250 km, concunenții a- 
vlnd de parcurs 7 probe de cla
sament șl de trecut prin 10 con
troale orare. Plecarea s-a dat In 
cursul după 
Rectoratului _________ . ___
Brașov (primul echipaj, ora 16,01) 
cu sosirea ta același loc (primul 
echipaj, ora 22,01), concurenții 
trecînd de mal multe ori pe un 
traseu (pe alocuri cu gheață șl 
zăpadă) cu următoarele „puncte1*:  
Brașov — Predeal — Pirlul Bece
— Bișnov — Brașov — Poiana 
Brașov — Pietrele lui Solomon — 
Predeal ș.a.m.d. Referitor la con
cursul ta sine trebuie menționat 
frumosul duel sportiv dintre 
cuplurile Întreprinderii Dacia șl 
anume Balint — Amărică, Urdea
— Banca. (In proba 1 : Cîștlgă 
Urdea, Balint „lese din decor" 
și pierde un minut șl jumătate ; 
ta proba 2 : Balint recuperează 
doar 7 secunde ; proba 3 : cîștlgă 
Balint in timp ce Urdea pierde 
două minute și jumătate ; probe-

amiezii din fața 
Universității din

SURPRIZE AU FOST, DAR
DE CALITATE SE LAȘA INCA
Prima etapă — prima sur

priză, a doua etapă — a doua 
surpriză (mai mare)! Așa ar 
putea fi caracterizat startul 
lansat al sezonului ințern, al 
campionatului primei noastre 
divizii la rugby. Cîteva preci
zări se impun...
• Neașteptatul rezultat de 

pe terenul din cartierul bucu- 
reștean „Tei" are doar două 
precedente in ultimii zece ani. 
în 1976, Sportul studențesc în
vingea Farul cu 9—6. în 1979 
cu 4—0. Iar acum, din nou 
9—6. Si toate victoriile uni
versitarilor bucureșteni au 
fost obținute în luna martie. 
Cea mai recentă
tată, 
mare 
CAT 
— în 
cători 
ciu Stoica (care se află 
cale de însănătoșire 
după greaua sa afecțiune). Tot 
atît de adevărat este 
echipa Litoralului nu 
scoasă din socotelile 
viitoarea campioană.
tea ei fiind, fără doar și poa
te, superioară evoluției de 
miercuri. în ce-i privește pe 
studenți, ei trebuie să joace 
mereu ca acum două zile. 
Pentru că pot!

• Dacă surprizele și-au fă
cut loc, jocurile de calitate nu 
prea. A convins pînă în pre-

„...este meri- 
fără îndoială, de Gură- 
și colegii săi. AU JU- 
mai mult", cum spunea 
consens cu alți cunos- 
— internaționalul En- 

pe 
deplină

insă că 
poate fi 
privind 

capacita-

cu

UA 67 
mo 47,
• In 

merilor 
XAND
Constan

3. Cris- 
de la 
fost a- 
si pre-

„INTE

Cioarec

SK3

în 
a-și 

pen- 
față 

unor

AS»

e-

zent numai Steaua, dar ea a 
avut un program „de voie". 
Apropo de lider : intîlnirea sa 
de tradiție cu Selecționata ar
matei franceze va avea loc 
duminica viitoare (20 martie) 
și nu sîmbăta viitoare, cum se 
anunțase inițial.
• Antrenorul dinamoviștilor, 

Ion Tuțuianu, despre meciul 
de la Iași: „Am ciștigat 
destulă dificultate. Noi nu 
avut echipa completă și 
am făcut cel mai bun joc. 
ieșenii au confirmat prin
voluția de miercuri succesul 
de Ia Baia Mare, de duminică. 
Nu va trece mult timp, zic 
eu, pină cind Politehnica va 
putea conta chiar in disputa 
pentru podium 1“
• Schimbare de lider! Nu 

în clasamentul divizionar, ci 
în întrecerea realizatorilor de 
eseuri. Dacă la prima ediție a 
Trofeului Sportul internațio
nalul Sorin Fuicu a pierdut 
competiția (conducea împre
ună cu Marian Aldea) în ul
tima etapă, el pare acum de
cis să-1 depășească pe Adrian 
Piloțschi. A făcut-o deocam
dată. deci după 15 etape: FUI
CU (Steaua) 14. Plloțschi (Fa
rul) 13. Lungu (Farul) și Za- 
fiescu II (Dinamo) 9, Aldea 
(Dinamo) și David (Steaua) 7, 
Nistor (Politehnica Iași) 6, 
Marghescu, Paraschiv, Podă- 
rescu (Dinamo), Enache și

LA CRAIOVA,
CU 6000 DE

în cinstea Zilei internațio
nale a femeii. Comitetul mu
nicipal U.T.C. Craiova, în co
laborare cu Inspectoratul șco
lar. Consiliul sindical și 
C.J.E.F.S. Dolj, au organizat 
luni după-amiază un mare 
cros la care au participat pes
te 6 000 de tinere din școli ge
nerale, licee, Întreprinderi și

ÎNVINGĂTORI
ZĂPEZII"

UN CROS
CONCURENTE!

le 4, 5, Urdea recuperează doar 
4 și — respectiv — 7 secunde ; 
in proba 6 — Balint pierde pes
te un minut) cîștigat de echipa
jul mai tînăr, respectiv Balint — 
Urdea. Remarcabilă comportarea 
echipelor I.P.A. Sibiu — ocupan
ta locului I, confirmare a pro mi
siunilor din anul trecut și, reapa
riția, competitivă, a Unirii Tri
color București cu 5 mașini bune 
șl echipaje pe măsură.. Curios, 
datorită abandonului lui Balint, 
I.A. Dacia, lidera de necontestat 
a atîtor raliuri, a ocupat abia 
locul 6 I Nume noi de echipe : 
Olimpia Cluj, Autotransport 
Tg. Mureș, Muscelul C. Lung (cu 
3 mașini ARO 19). Rezultate teh
nice : începători — 1. Toma — 
Pescaru (I.N.M.T. Buc.), 2. Szasz
— Pătru (I.P.A.), 3. Anițed. —
Cturcanu (ACR Brașov) ; gr. ,,N“
— 1. Foldes — Seceleanu (Auto- 
tran sport Brașov), 2. Nistor — 
Ripan (IT A Timiș), 3. Elek — 
David (Auto-electro Mureș) ; gr. 
„A“ — 1. Balea —- Dicoi (A.S. 
Timp a) — îmbucurător, fiind_ un 
cuplu tînăr care 
tinean — Jecu 
zoianu — Popa 
șov) ; gr. „C“ 
Banca, 2. Vasile 
bele Dacia Pitești),
— Panaite (Unirea Tricolor) ; ge
neral : 1. Urdea — Banca, 2. Va
sile — Scobai, 3. Balea — Dicoi. 
Echipe : 1. I.P.A. Sibiu, 2. Uni
rea Tricolor» 3. IT A Cluj, 4. Au
to-electro Mureș. 5. A.S. Tîmpa 
Brașov, 6. I.A. Dacia Pitești.

Modesto FERRARINI

instituții craiovene. întrece
rile s-au disputat pe străzile 
principale ale orașului. Iată 
primele clasate: școli generale, 
clasele V—VI : 1. Nina Badea 
(Șc. gen. 32), 2. Mihaela Gută 
(Șc. gen. 
(Șc. gen.
VIII : 1.
(Lie. pedagogic). 2. Ioana Pîr- 
vu (Șc. gen. 29). 3. Daniela 
Pîrvulescu (Șc. gen. 30) ; licee: 
1. Ana Săftescu, 2. Elena Sto
ian, 3. Marilena Docea (toate 
de la lie. N. Bălcescu) ; în
treprinderi și instituții : 1.
Ioana Logofătu (C.F.R. Craio
va). 2. Niculina Gugu, 
tinela Enache (ambele 
„Oltcit" Craiova). Au 
cordate cupe, diplome

constînd în material spor-mii 
tiv.

î.
32), 3. Ioana Roșea
30) ; clasele VII— 

Gabriela Stănculescu

T. COSTIN — coresp.

promite, 2. Cos- 
(LPA), 3. Bu- 
(Tractorui Bra- 

— 1. Urdea —
— Scobai (am- 

3. Mateescu

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MARI SUCCESE

LA ÎNDEMÎNA TUTUROR!
Alături de seriile de Loz în 

plic aflate in vtazare, agențiile 
Loto-Pronosport șl vtozătorii vo- 
lanțl oferă ta aceste zile șl LO
ZUL PRIMĂVERII — emisiune 
limitată, cu dștlguri suplimentare 
acordate din fond special de 
Administrația de Stat Loto-Pro
nosport. Particlpantil au șanse 
sporite de a obține autoturisme 
„Dacia 1300“ și o gamă variată 
de mari clștigurl în bani. ÎN
CERCAȚI SA VA NUMĂRAȚI 
ȘI DV. PRINTRE BENEFICIA
RII CELUI MAI SIMPLU ȘI 
POPULAR SISTEM DE JOC !

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi, 11 martie 1983, se televlzea-

ză în direct începând de la ora 
17,25.
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 4 MARTIE 1983
Cat. 1 : 2 variante 25% — auto

turisme Dacia 1300 ; cat. 2 : 3 
variante 100% a 31.562 lei și 3 
variante 25% a 7.890 lei ; cat. 3 : 
2 variante 100% a 9.863 lei și 40 
variante 25% a 2.466 led. ; cat. 4:
38.75 variante a 3.054 lei ; cat. 5:
153.75 variante a 770 lei ; cat. 6:
321.75 variante a 368 lei ; cat. X : 
1.745 variante a 100 lei. Report la 
categoria 1 : 2i88.712 lei. Autotu
rismele „Dacia 1300“ de la cate
goria 1, obținute pe bilete jucate 
25%, au revenit participanților : 
Aurelian Mihalache din Pitești și 
Dumitru Șuleapă din București.

2 :

1. STEAL)
2. Dinam
3. Farul’
4. Șt P<
5. Gri vițe
6. PoHt
7. Șt. B<
8. C.SM
9. Sp. sti

10. Rulm.
11. Pollt.
12. Rapid

\13. „U- Ti
14. Gloria
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ÎNTRECERI ȘAHISTE EEMININE
Tradiționala competiție feminină 

de șah dotată cu „Cupa 8 Mar
tie" s-a desfășurat, la actuala 
ediție, ta frumoasa stațiune bal
neoclimaterică de pe Valea Ol
tului, la Călimăneștl. S-au pre
zentat la start 59 de participan
te, 6u diferite categorii de clasifi
care, angajate tatr-o întrecere 
„open" pe distanța a 9 runde, 
ta sistem elvețian La capătul 
unei frumoase dispute, trofeul a

PREGĂTIRI PENTRU
(Urmare din pag. I)

turneu european înaintea C.M. 
„Va fi un turneu puternic — 
ne spune antrenoarea federală 
Ella Contantinescu —, mai ales 
că o serie dc mari sportivi 
europeni vor să-și verifice po
tențialul de joc înaintea cam
pionatelor 
mate 
dar să și acumuleze puncte 
pentru trofeul „Norvich Union".

Cunoscind acest lucru, com- 
ponenții loturilor noastre se pre
gătesc cu asiduitate. Fetele, în 
frunte cu Olga Nemeș, Maria 
Alboiu și Liana Urzică, cele 
cure vor fi prezente și la star
tul mondialelor, joacă și 
compania băieților pentru 
verifica forța loviturilor, 
tru a vedea cum pot face 
unui atac puternic și 
stiluri mai dificile, „Turneul fe
telor este foarte tare — ne 
spune Olga Nemeș, recenta 
cîștigătoare a prestigiosului 
„Europa Top 12" —, el repre-

mondiale progra- 
luna viitoare la Tokio,

revenit 
Mitescu 
a acum 
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ooncu 
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La baschet: I Echipa olimpica a Intrat

STEAUA I în „linie dreaptă"
z

RAPID 94-68

L InH’EA-
Dina- 

:tc. 
nsfor-
ALE- 

ji Iod

CHI

>-128 
>-134

96
1-144

43
42
38
34

5-115 33 
5-172 30
1- 189 30 
«80 28
2- 171 27 
>-196 26 
>-228 24 
1-209 24
1233 23 
-389 21

Evident, echipa Steaua era 
marea favorită a meciului cu 
Rapid, desfășurat, ieri, în sala 
din șoseaua Giuleștt, în cadrul 
campionatului național de bas
chet masculin. Ne așteptam, to
tuși. la o replică dtrză din par
tea feroviarilor care, beneficiind 
de avantajul terenului propriu 
(doar prin faptul că se antre
nează pe el, deoarece în sală se 
aflau prea puțini simpatizant!: 
de ce oare 7) ar fi putut rezista 
mal valoroșilor lor adversari. Din 
păcate, însă, rezistența a durat 
cam pînă prin minutul 26 (scor 
62—50). după oare baschetbaliștii 
de la Rapid au cedat brusc. în 
primul rind prin dezinteresul ma
nifestat în apărare. In aceste 
condiții, Steaua și-a sporit sim
țitor avansul șl a cîștigat cu 
94—68 (SO—37). Au înscris : Cernat 
24, Scarlat 19, Șarlă 18. V. Ion 0, 
Ermurache 8, Netolitzchi 8, Ocze- 
lak 6, Brănișteanu 2 pentru în
vingători, respectiv Caraion 16, 
Gh. Dumitru 16, Dăescu 10, Bu- 
lancea 10. Plămadă 8, Vintilă 4. 
Becea 4, Sipoș 4. Bradu 2. Au 
condus cu destui de multe gre
șeli FI. Baloșescu șl C. Dumi- 
trache. (D. STANCULESCU).

IA SOSIT TIMPUL SĂ SE STABILEASCĂ 
I

11“-le DE BAZĂ

IUMUL OLIMPIC
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naționale. Personal voi face to
tul pentru a veni în ajutorul 
reprezentativei țării.

3. Este absolut necesar ca 
toată pregătirea echipei națio
nale să fie structurată în acest 
sezon pe modelul anului olim
pic, vîrful de formă urmind 
să fie obținut în luna iulie. 
Campionatul Să se dispute pe 
sistemul turneelor, pentru a se 
crea timpul necesar pregătirii 
și testării „tricolorilor", iar pro
cesul de instruire să fie redi- 
mensionat. Elementele jocului 
— de atac și de apărare — să 
fie antrenate în condiții de joc, 
cu adversari, și nu fără opo
ziție serioasă ca pînă acum. 
Aruncarea de la 7 m, un ade
vărat „călcîi al lui Achile", să 
fie pregătită prin rularea unor 
portari cu stiluri diferite, care 
să pună probleme jucătorilor 
executanți, exercițiile urmind 
să fie programate atît la ju
mătatea lecției de antrenament, 
cît și la finele el. Sînt chiar 
pentru inițierea unor concursuri 
pe fiecare portar, pentru dis
cutarea pe loc a greșelilor co
mise de fiecare dintre partici- 
panții la întreceri. Am convin
gerea că prin efortul nostru co
mun, sincer și continuu, hand
balul românesc va izbîndi la 
Los Angeles.

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

Desigur, un lot reprezenta
tiv — mai ales unul care-și 
propune ca obiectiv calificarea 
în turneul final al J.O., trebu
ind, pentru aceasta, să treacă 
de adversari redutabili, ca se
lecționatele olimpice ale Iu
goslaviei. Italiei și Olandei — 
nu se poate forma peste noap
te. înșiruirea de nume de ju
cători care pot deveni „olim
pici" e mai ușoară, dar alcă
tuirea unei formațji in adevă
ratul sens al cuvintului, În
sușirea unei idei de joc, omo
genizarea pe toate planurile 
se fac in timp. In timpul pe 
care antrenorii îl au la dispo
ziție, pentru că totul e legat 
de un calendar internațional 
ferm. Iată, echipa olimpică a 
Bulgariei, cum ne spunea an
trenorul Ianko Dinkov, s-a 
format in august 1982 și, to
tuși, ea este verificată și acum 
în tot mai multe meciuri, are 
stagii comune de pregătire.

Lotul nostru olimpic a avut 
ca primă etapă de pregătiri 
turneul din Bulgaria și Gre
cia (28.1. — 10.IL). Lotul cu 
care s-a plecat atunci la drum 
a- fost următorul: Caval, Spe- 
riatu, M. Mihai, M. Zamfir, 
Cazan, C. Solomon, Zare, Io- 
van, Strcdie, Pană, Bărbules
cu, Majaru. Șt. Petcu, Șoiman, 
Radu II, Nemțeanu, Orac. Ad
versarii din Grecia, de o va
loare modestă (și 
tari), n-au permis 
finitive pe planul 
al evoluției unora 
cători, dar după meciurile de 
la Petrici, după întregul tur
neu, în general, 
Gh Staicu n-a fost 
de randamentul unora și 
tru următoarea etapă — 
ciul cu echipa olimpică a 
gariei — a renunțat la 
Zamfir, Șt. Petcu, Radu 
Nemțeanu și Orac si i-a 
vocat pe Szabo, Grosu, Dono- 
se, Irimescu, FI. Grigore, T. 
Iordache și Nica. Cinci dintre 
aceștia au fost titulari în par
tida de miercuri. Masiva 
schimbare nu se putea 
nu-și pună amprenta — 
mod nefavorabil, desigur 
pe evoluția echipei. In prima 
repriză de la Ruse, selecțio
nata noastră olimpică a jucat 
slab (surprinzător, chiar și li
nia defensivă, pe care o cre
deam mai omogenă). Gazdele 
au avut mai mult inițiativa, 
apărarea noastră a fost supu
să unei permanente hărțuieli 
și a greșit destul de mult. No
roc că Speriatu, in ciuda go
lurilor primite, a apărat foar
te bine, împiedicînd mărirea 
scorului. Zafiev, vîrful de atac"

terenurile 
decizii de- 
jocului și 
dintre ju-

antrenorul 
mulțumit 

pen- 
me- 
Bul- 

M.
II, 

con-

să 
In

al gazdelor, a fost mai mereu 
liber, in primul rind la fazele 
din care a înscris cele trei go
luri. din cauza lipsei de mar
caj pe care C. Solomon tre
buia să-1 facă. La randamen
tul 
mai 
lui 
1—1 
tru îngrijiri, iar acum se sim
te mai bine). S-a jucat 
„patru" la mijloc, insă singu
rul care dădea randament 
(deși se arăta destul de ner
vos) era Bărbulescu, situație 
în care cele două vîrfuri au 
rămas izolate. FI. Grigore ne
reușind mai nimic, iar Nica, 
în ciuda eforturilor considera
bile, nu a putut să finalizeze 
vreo acțiune. Cit îl privește 
pe Grosu, golgeterul Diviziei 
„A“, nu s-a remarcat dedît 
printr-un șut tras de la dis
tanță, pe lingă poartă.

După pauză, prin introduce
rea lui Majaru, Irimescu. Ior- 
dache și Șoiman echipa și-a 
schimbat așezarea (1—4—3—3), 
a luat un start vijelios, domi- 
nînd jocul (raportul de șuturi 
pe reprize: 3—5 și 9—3 e gră
itor), 
după 
alta, 
notei 
bire 
cele 
de la Ruse s-au aflat 
trenorii echipei olimpice 
Ungariei, cu care Bulgaria va 
juca la 23 martie în prelimi
nariile J.O. La sfîrșitul parti
dei am cerut părerea lui G. 
Mezei, antrenorul principal, 
c?" ne-a declarat: „A fost o 
partidă interesantă, atractivă. 
Echipa română mi-a lăsat o 
impresie foarte bună după 
pauză, arătindu-se superioară 
adversarei. Dacă jucătorii 
dumneavoastră evoluau și in 
prima repriză cum au făcut-o 
in a doua, altul era rezultatul. 
Dintre jucători i-am remarcat 
pe nr. 5 (Bărbulescu) și por
tarul". Intr-adevăr, Bărbulescu 
a devenit un mijlocaș laborios 
și un atacant periculos și 
eficace, secondat de Majaru, 
care a jucat foarte bine. Și 
evoluția lui Iordache poate fi 
apreciată ca bună, dar el a 
ratat trei mari ocazii (min. 50, 
64 și 90). iar Irimescu, cam 

prin citeva

fluctuant al apărării a 
contribuit si accidentarea 

Cazan, cind scorul
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Evoluțiia echipei noastre 
pauză a fost cu 

ridieîndu-se la 
8. A fost o mare 
între prestațiile 
două reprize. La

totul 
nivelul 
deose- 
dintre 

meciul 
și an- 

a

lent, s-a remarcat 
șuturi puternice.

Se poate spune, 
formula de echipă 
repriza secundă la 
te primi girul i__
desigur cu o modificare 
două, dacă e cazul. Perioada 
de căutări a cam trecut. E-

credem, că 
folosită in 
Ruse poa- 

antrenorilor, 
sau

Slmhătă, gală de box 
DINAMO - STEAUA, 

LA JUNIORI

I
I

iejda 
care 
fost 

două 
ltate, 
șoca) 
încu
mete.

trei 
n tl- 
ostru 

ani.

Sîmbătă, la ora 16, pe ringul 
instalat în frumosul parc spor
tiv Dinamo din Capitală va avea 
loc o interesantă reuniune pugi- 
llstică la care vor concura 
boxerii juniori de la cluburile 
Dinamo și Steaua. Rivalitatea 
sportivă dihtre cele două secții 
fruntașe ale boxului românesc va 
prilejul, sîntem siguri, și de a- 
ceastă dată un spectacol pugi
listic de calitate. Sperăm că ju
niorii anunță reluarea tradiționa
lei (în trecut) dispute dintre e- 
chipele seniorilor.

I
I
I
I

DE TENIS OE MASĂ

J»
CHIPA OLIMPICA A INTRAT 
IN LINIA DREAPTĂ, pentru 
că la 30 martie e meciul cu 
Iugoslavia și e cazul să se cu
noască „ll“-le de bază și 
principalele rezerve, cu care 
să se lucreze pentru însușirea 
ideii de joc, pentru o prezen
tare la formă sportivă maxi
mă. Meciul pe care olimpicii 
îl vor susține miercuri 16 
martie la Pecs. cu divizionara 
„A“ din localitate, din acest 
unghi trebuie privit. Dealtfel, 
jocul de la Ruse va fi ana
lizat pe toate planurile (a și 
fost înregistrat pe videomag- 
netoscop). Iar perioada care a 
mai rămas trebuie să fie va
lorificată din plin pentru ca 
echipa olimpică să debuteze in 
preliminarii ca o omogenă și 
ADEVĂRATĂ ECHIPA RE
PREZENTATIVĂ.

Constentin ALEXE

PREGĂTIRILE 

LOTULUI 

DE TINERET
în vederea jocului amical cu 

selecționata similară a Iugosla
viei (29 martie) și a partidei 
oficiale cu Cehoslovacia (14 
mai), din cadrul C.E., lotul de 
tineret al tării noastre se va 
reuni la 14 martie pentru un 
scurt stagiu de pregătire care 
va cuprinde și un joc de veri
ficare, la Pitești, unde, la 15 
martie, tinerii noștri jucători 
vor întilni divizionara „A“ 
F.C. Argeș. în vederea acestei 
acțiuni, antrenorul Cornel Dră- 
gușin va apela la următorii 
jucători : Alexa și Lovaș — 
portari ; Mănăilă, Belodedicî, 
Eduard. Matei. Gheorghiu și 
Tătăran — fundași : Hanghiuc, 
Movilă, Văidean, Minea și C. 
Ilie — mijlocași ; V. Radu, O. 
Popescu. Fișic și Lasconi — 
înaintași.

UN TEST EXTREM DE UTIL
(Urmare din pag 1)

nescu, i-am avut. iată. In 
cuplu de fundași centrali pe 
Andone șl Iorguîescu, care, să 
ne amintim, au evoluat îm
preună cu un foarte bun ran
dament, în meciul de la Bucu
rești, cu Suedia. Și miercuri, 
in partida cu Turcia, cei doi 
au avut. în genere, o prestație 
bună. în rolul fundașului cen
tral de marcaj. Andone a fă
cut inutile tentativele de infil
trare spre poarta lui 
ale vîrfului de atac 
jucătorul cel mai bine cotat în 
formația Turciei. La rîndul lui, 
Iorgulescu, care a acționat pe 
post de libero, a contribuit la 
reușita acțiunilor ofensive ale 
echipei noastre în prima jumă
tate de oră a meciului. El a 
ieșit cu promptitudine din 
dispozitiv, i-a găsit cu pase 
lungi, de 30—40 m. pe coechi
pierii demarcați tactic pe ex
tremitățile frontului de atac 
cu scopul de a desface defen
siva aglomerată a oasneților.

Precum Andone și Iorgules
cu, și ceilalți tricolori lși adu
ceau contribuția la realizarea 
ideii de joc, transpunînd pe 
terenul înmuiat de ploaia că
zută în ajun, teme îndelung 
exersate la antrenamente; sche
me deloc rigide, pigmentate cu 
acțiuni de efect, pline de fan
tezie, purtînd semnătura (obiș
nuită) lui Bălăci, excelent în 
perioada la care ne referim, și 
Cămătaru. irezistibil. în ulti-

Moraru 
Selcuk,

905 CARTONAȘE ÎN DIVIZIA „B“!
Precizia sâcdc In toate „topurile" indisciplinei!?
Două zile ne mai despart de 

startul returului Diviziei „B“. 
După cum a reieșit dLn ouvîntul 
rostit de mu,lțl dintre antrenorii 
formațiilor din eșalonul seciund 
la consfătuirea lor, desfășurată 
cu cîtva timp In urmă, la Bucu
rești, din discuțiile noastre cu 
alțl tehnicieni se poate desprin
de concluzia că echipele s-au 
pregătit cu atenție, că stat gata 
de start. Noi le dorim succes ta 
încercarea lor de a înnoi „hai
na" tehnico-tactlcă, mărturisită

ma vreme, și în driblinguri- 
slalom printre apărătorii din 
față. Cum subliniam și în cro
nica meciului, totul, sau mai 
bine zis aproape totul a mers 
bine pînă la golul înscris de 
Rasit, în min. 36. la primul 
șut expediat de oaspeți. „Ce 
s-a petrecut de atunci încolo 
— ne spunea Mircea Lucescu 
pe drumul de înapoiere spre 
București — mi-a reamintit 
de jocul nostru cu Cipru, dis
putat in primăvara anului tre
cut Ia Hunedoara, cind un gol 
primit de asemenea împotriva 
cursului jocului i-a descumpă
nit vizibil pe o parte — ■ - 
jucători. Acum, ca și 
starea lor de

oare 
lupă 
dese, 
a și 

ce- 
ob- 

bun.
lu- 

îmai 
și 

:xer- 
tură, 
pro- 
via- 
ale“, 
ptat, 
Ne
din 

pea- 
altă 
xan- 
nică 
•zică 
s-ar 
îde- 
aria 
chi

de 
u o 
ivel.

și

alte tinere — Carmen Găgeatu, 
Daniela Pădurarii. Kinga Lohr, 
Anca Cheler, Otilia Bădescu 
ș.a. — unele dintre ele aflîn- 
du-se la porțile înaltei perfor
manțe și pentru care campio
natele internaționale pot con
stitui o trambulină de lansare.

Băieții, sub supravegherea 
antrenorului Emil Băcioiu, au 
trecut, mai intil, timp de două 
zile testul unui concurs de ve
rificare. Apoi, Faul 
Andras Fejer, Sorin 
Eugen Floreseu, Vasile Florea., 
Cristinel Rcmancscu, 
Crișan, Ștefan Moraru și cei
lalți s-au apucat de lucru. Lu
cru intens, programul 
zînd diverse teme — 
urmate 
contre 
decisiv 
tribuie 
complexă a jucătorilor, 
suficient să-i amintim pe Dvo- 
racek, Grubba, Kucharski, Jo- 
nyer. Gergely, Kalinici, lau- 
reați ai marilor competiții ale 
tenisului de masă continental 
și mondial. pentru a avea

de atac sau 
combinate cu 
etc — menite 
la pregătirea

Haldan, 
Cauri,

Simian

cuprin- 
servicii 

topspin, 
topspin 

să con- 
tehnică 

,Estc

imaginea valorii întrecerii mas
culine — ne spune antrenorul 
Emil Băcioiu —, întrecere 
care jucătorii noștri trebuie 
demonstreze că se află pe 
drum ascendent valoric, să 
cumuleze un plus de experien
ță". Intr-adevăr, pentru cei 
amintiți, dar și pentru Cristian 
Tiugan, Călin Toma, 
Bădoi, Călin Creangă, 
nand Ferenczi zilele acestea au 
însemnat zile de antrenamente 
intense. Chiar dacă unii se află 
încă la vîrsta junioratului, toți 
vor să demonstreze că palma
resul anului trecut poate fi 
îmbogățit cu noi succese.

Febra apropierii marii com
petiții este vizibilă. Cum, 
la fel, se simte și dorința fie
cărui jucător de a avea o 
comportare cît mai bună. „A- 
ccste campionate internaționa
le — ne spune Ella Constan- 
tinescu — constituie pentru fie
care sportiv, consacrat sau nu, 
un important examen și fieca
re dorește să-I absolve cu notă 
maximă. Să sperăm că printre 
premianți se vor afla și spor
tivii noștri, ei avînd resursele 
necesare să fie printre cei mai 
huni”.

la 
să 
un 
a-

Costel 
Ferdi-

cu același prilej. Numai că o 
altă problemă se dovedește deo
sebit de arzătoare, eu toate că la 
amintita consfătuire antrenorii 
au cam trecut pe lingă ea, deși 
referatul prezentat de C. Dinules- 
cu, secretar coordonator al F.R. 
Fotbal, a insistat asupra ei. Este 
vorba de munca de educație care 
se duce în cadrul echipelor, mai 
bine zis de EFICIENTA acesteia, 
dată de „barometrul" cartonașelor 
galbene sau roșii, „oferite" etapă 
de etapă de arbitri. S-au rostit 
la acea întrunire a antrenorilor 
divizionarelor ,,B“ și citeva cifre 
semnificative : în toamna trecută 
nu mai puțin de 555 de jucători 
din eșalonul secund au primit un 
total de 905 cartonașe, 851 galbe
ne și 54 roșii 1 O medie de a- 
proape 17 cartonașe de fiecare e- 
chipă. O cifră inadmisibilă, care 
demonstrează de fapt nu atît ine
ficienta 
LIPSA 
cesului 
poate 
gravă _________ _ ____ . . ...
Precizia Săcele (unde 11 jucători 
au primit 27 de cartonașe galbe
ne, iar 3 au fost eliminați de pe 
teren), Gloria Buzău (3 jucători 
cu cartonașe roșii, 12 cu -22 de 
cartonașe galbene) sau Someșul 
Satu Mare ................
nați cu 
galbene), 
trei serii _  _________
sament al cartonașelor" 1 In 
diata lor apropiere, Carpați 
șa, unde 12 jucători au 
sancționați

muncii de educație, cît 
acesteia din cadrul pro- 
de instruire. Cum altfel 
fi caracterizată această 
deficiență la echipe ca

(13 fotbaliști sancțio- 
22 de 
„fruntașele" 
în nedoritul

oartonașe 
celor 
,,cla- 
ime- 
Mîr- 
fost 

cu 24 de cartonașe 
galbene. Cu cite 22 de cartonașe

galbene au fost sancționate Pro
gresul Brăila și I.M.U. Medgidia; 
cu cite 21 — Unirea Dinamo Foc
șani, Viitorul Mecanica Vaslui, 
Pandurii Tg. Jiu, Autobuzul 
București, Gloria Reșița, Olimpia 
Satu Mare.

Cu toate că nedoritul lider al 
cartonașelor galbene este Matefi 
(Precizia Săcele), cu 7, sancțiuni 
(din nou Precizia Săcele !), deta- 
Hind in continuare reiese că 
„partea leului**  și-au tăiat-o Ju
cătorii care intr-un trecut deloc 
îndepărtat au activat în „A“, ca 
de pildă G. Popescu (Oțelul Ga
lați), R. Mureșan (Prahova Plo
iești), Livciuc (Carpați Mirșa) și, 
alături de aceștia, Rotaru (Șoi
mii I.P.A. Sibiu) — toți cu 6 
cartonașe galbene. Cu cite 5, un 
lot mai numeros, avînd în frun
te doi foști divizionari ,,A“, Mi- 
culescu (Aurul Brad) și Leac 
(Strungul Arad), urmați de o se
rie de nume „noi**  ca Andriesei 
(Gloria Buzău), Nițu (I.M.U.M.), 
Cașuba (C.S.M. Suceava). Ingea 
(Delta Tul cea), Gălan, Zalț (U- 
nirea Dinamo Focșani), Costea 
(Carpați 
Drobeta 
(Metalul 
(Unirea

Acum, 
part de 
Diviziei 
11 dorim 
necesar 
cadrul 
sportive __ 
ținută muncă educativă 
ca returul să demonstreze șl din 
acest punct de vedere un net 
progres față de prima parte a 
campionatului.

Mircea TUDORAN

Costea 
Mîrșa), Cațan (C.S.M. 
Tr. Severin), Marinescu 
București), Gherghiceanu 
Alexandria).
două zile ne mai des- 
prlma etapâ a returului 
„B“. Un debut pe care 
cît mai reușit. Este tasă 
ca șl după... start, In 
cluburilor șl asociațiilor 
să se desfășoare o sus- 

pentru

EXAMEN DE ATESTARE
O.N.T. „CARPAȚI" BRAȘOV 

organizează în perioada 21—25 
martie, în Poiana Brașov, la 
Hotelul Sporturilor, examenul 
practic de atestare ghid-moni
tor-schi alpin.

Condiții de înscriere : stu-

dil medii
1—2 limbi 
națională, 
engleză.

Informații
telefon 42840/153,
Turism Internațional Brașov.

de 
în

și cunoașterea a 
circulație inter- 
speclal limba

suplimentare la
Filiala de

dintre 
atunci 

____  _____ surescitare a 
crescut din momentul în care 
jocul adversarului a devenit 
din ce in ce mai obstructio
nist . Jucătorii noștri nu înțe
leg, și-a completat ideea M. 
Lucescu, că așa ceva se întîm- 
plă și Ia «case mai mari» șl 
faptul acesta mă determină 
ca, în viitor, împreună cu co
legul meu Mircea Rădulescu 
să insistăm pe o pregătire te
meinică Ia importantul capitol 
rezistență psihică". Test util, 
așadar, reiese și din cele afir
mate de M. Lucescu. acest 
joc de palmares, dar și de pre
gătire a meciului cu Italia.

★
Miercuri la Tg. Mureș. Bă

lăci a dat o nouă probă a ta
lentului său. Aflat în vervă 
de joc, el a dat — din start — 
strălucire acțiunilor ofensive, 
pasînd, participînd la „un- 
doi“-uri, fentînd și driblînd în 
viteză, pe spații aglomerate, 
șl șutind decisiv la poarta lui 
Eser. în perspectiva apropia» 
telor examene Internaționale 
ale, formației sale de club și 
ale echipei reprezentative, reu
șitele lui au produs, in'"' egală 
măsură, îneîntare și optimism 
celor care-1 urmăreau la fața 
locului sau prin intermediul 
micului ecran. A fost însă su
ficient ca acest capricios ju
cător să se enerveze. după 
golul oaspeților, căzut în mod 
cu totul surprinzător, pentru 
ca starea lui de iritare să-și 
pună amprenta și pe jocul co
echipierilor. Pentru simplul 
motiv că. în continuare. Bă
lăci, dornic de a rezolva totul 
de unul singur, s-a lansat în 
curse hazardate spre 
adversă, a intrat în 
ciuri" periculoase pentru inte
gritatea lui corporală, „alimen- 
tînd“ în felul acesta predispo
ziția partenerului de întrecere 
pentru jocul obstructionist. 
Puțin a lipsit — în două si
tuații — ca arbitrul să-i arate 
lui, înaintea lui Selcuk, carto
nașul roșu 1 Ne-am reamintit, 
desigur, în acele momente cît 
de mult au dăunat echipei sale 
de club, câ și primei selecțio
nate a țării, atitudini asemă
nătoare, scăpate de sub con
trolul nervilor. Și am gîndit, 
într-o clipă, pentru toți Iubi
torii fotbalului, cît de mult ar 
costa-o miercurea viitoare pe 
Universitatea Craiova o nouă 
„ieșire" de genul acesta. Dar 
Bălăci se gîndește și el ? 
Miercuri, după jocul de la Tg. 
Mureș, l-am simțit, la cabine, 
cam abătut. Regreta, credem, 
predilecția pentru jocul indi
vidualist, gesturile nesportive, 
incompatibile cu învestitura 
de căpitan al echipei. Prefera, 
poate, un cuvînt de reproș din 
partea antrenorilor lui. Cuvînt 
care, deși nu a venit, a fost 
poate... auzit și înțeles de Ilie 
Bălăci.

poarta 
,,clin-



SPORTIVI ROMANI
C.M. DE PATINAJ ARTISTIC

individuală
Rosalynn 

urmată de 
(U.R.S.S.) 

(R. F.

Proba de perechi a campio' 
natelor mondiale 
artistic, care se 
Helsinki, a fost 
cuplul sovietic 
— Oleg Vasiliev. 
următoare s-au clasat Sabine 
Basss — Tassilo Thierbach 
(R.D. Germană) foștii dețină
tori ai titlului, și Barbara Un
derhill — Paul Martini (Cana
da). După programul scurt. în 
proba ................ .
conduce 
(S.U.A.). 
dorezova 
Leistner 
Campioana europeană Katarina 
Witt (R.D. Germană) 
locul 5. în proba de 
după figurile impuse, primele 
trei locuri sînt ocupate, 
dine, de perechile : 
Torvill — Chistopher 
(Marea Britanie), Judy Blum
berg — Michael Seibert (S.U.A). 
Natalia Bestemianova — An
drei Bukin (UR.S.S.).

de patinaj 
desfășoară la 

cîștigată de 
Elena Valova 
Pe locurile

feminină
Summers 

Elena Vo- 
și Claudia 
Germania).

ocupă 
dans.

în or- 
Jayne 
Dean

ROMÂNIA - ÎNVINGĂTOARE IN C.M. (gr. C)
(Urmar* * din pap. 1)

• La Lierse, tn Belgia, a avut 
loc partida dintre Belgia șl Spa
nia, con tind pentru preliminariile 
olimpice, grupa „B" din seria 
„D*. Medul s-a Încheiat la ega
litate t 0—0. Următorul joo dia 
grupă : Spania — Franța la 22 
martie. învingătoarea dia această 
grupă va Intllni, in med tur- 
retur, clștigătoarea grupei „A* 
(Israeli, R.F. Germania, Portuga
lia) , Învingătoarea caltficindu-se 
pentru J.O. de la Lo* Angeles.
• In cadrul campionatului eu

ropean de juniori s-au desfășu
rat miercuri mal multe lntUnirl 
Încheiate cu următoarele rezulta
te ; grupa 7 : la Bruxelles : Bel
gia — Luxemburg 4—0 (2—0) 5 
grupa 0, la Velsen : Olanda — 
Spania 1—0 (0—0). grupa 11, la 
Roma : Italia — Malta 3—0 (2—0). 
Italia *-a calificat pentru turneul 
final al C.E. din Anglia (ta tur 
a cîștigat cu 3—0) ; grupa 13, ta 
Szombathely : Ungaria — Iugo
slavi* 1—0 (0—0) ; grupa 14, la 
Plevdlv : Bulgaria — Albania 4—0.
• La Evora, tn sudul Portuga

liei, ta cadrul grupei 6 a cam
pionatului european de cădeți. 
Portugalia a dispus de Spania cu 
4—1 (3—1). Din această grupă 
mal fac parte Franța șl Belgia, 
sare au terminat Ia egalitate me
dul ier (1—1). de la Malines. La 
23 martie vor avea loc jocurile 
Franța — Spania șl Belgia — 
Portugalia.
• La Mlada Boleslav a avut loc 

miercuri meciul de verificare a 
echipei reprezentative a Cehoslo
vaciei, cu Vorwaerts din Frank
furt pe Oder. Desfășurind un Joo 
de bună calitate fotbaliștii ceho
slovaci au repurtat e victorie 
clară, cu 6—2 (5—2).
• La Varna, tn med amical. 

Bulgaria — Elveția 1—1 (0—1). 
Au marcat Iordanov (min. 85) si. 
respectiv. Ponte (min. 63).
• Rezultate din etapa a 27-a 

a campionatului francez : Nantes 
— Teulouse 3—0. Mulhouse — 
Strasbourg 2—0. St. Etienne. — 
Lille 1—0. Bastla — Paris S.G. 
1—L Bordeaux — Brest 0—0, 
Tours — Sochaux 1—1, Rouen — 
Auxerre 1—1. Monaco — Lyon 
3—0, Nancy — Metz 4—0, Lens — 
Laval 2—0. Clasamentul: 1. Nantes 
41 p, 2. Bordeaux 33 p, 3. Paris 
S.G. 32 p, 4. Monaco 31 p. 5. 
Lens 31 p etc.

ciulul, cînd echipa învingătoare 
a putut să se detașeze la 3 
goluri.

Principala caracteristică a 
acestei confruntări a consti- 
tuit-o o evidentă scădere a po
tențialului fizic al ambelor for- 
mații. Tinerii hocheiști de la 
Antipozi nu au mai manifestat 
prospețimea și vigoarea dove-

CLASAMENTUl FINAL
6 6 0 0 49- 9 12 p
5 3 0 3 15-18 6 p
6 3 0 3 21-39 6 p
6 0 0 6 12-40 0 p

L ROMANIA
2. Bulgaria
3. Ungaria
4. Australia

Ultimele rezultate:
Australia 4—0 (1—0.
România — Ungaria 
1—0, 3—0).

dispute. De aceea, 
au beneficiat de

dite în alte 
cu toate că — 
lungi perioade de dominare, ei 
nu au putut să-l depășească 
nici măcar o dată pe foarte 
talentatul portar bulgar K. Mi
hailov. în schimb, formația 
bulgară a știut să iasă ceva 
mai rapid din apărare și să 
insiste atunci cind a avut pu
cul în treimea adversă. Aceas
tă insistență în zona echipei 
australiene a adus jucătorilor 
bulgari multe ocazii de gol, 
dintre care au fructificat nu
mai patru pentru că și la a- 
ceastă formație — cum spu
neam — s-a văzut o oarecare 
scădere a condiției fizice. 
Punctele au fost marcate în 
ordine de Mihailov (min. 6), 
Mihailov (min. 31), Gelev 
(min. 32), Simionov (min. 46). 
A condus H. Waschnig (Aus
tria), ajutat de M. Presneanu și 
A. Balint, ambii din România.

Ultima partidă a turneului a 
constituit pentru 
tră prilejul unul 
lop de sănătate" : hocheiști! ro
mâni au început in forță me
ciul cu echipa Ungariei (3—0
în min. 9) și au cîștigat ca
tegoric cu scorul final de 8—0. 
Remarcabile au fost, în special.

echipa noas- 
adevărat „ga-

• REPREZENTATIVA DE FOTBAL A 
MAROCULUI are un nou antrenor In per
soana brazilianului Jaym Valente, profesor 
de fotbal la Universitatea din Rio de Ja
neiro. Cu cltiva ani mai înainte el a fost 
jucător șl apoi antrenor la Flamengo. A 
făcut parte de asemenea, din reprezenta
tiva de amatori a Braziliei • VI-L MAI 
AMINTIȚI PE ALAIN MIMOUN t El a fost 
campion olimpic de maraton tn 1956. la 
Melbourne dar de mal bine de două de
cenii și-a încheiat activitatea competitio- 
nală. De fapt, și-a încheiat-o șl nu prea, 
căci, tată mai deunăzi, la marele cros 
organizat la Tremblay de cotidianul pari
zian l’Equipe. Mimoun s-a numărat prin
tre ooncurenti- Ba mai mult intre alergă
torii categoriei 54—64 de ani el ș-a clasat 
primul, fiind cronometrat pe 4 km in 
15:55 ceea ce să recunoaștem, nu este de 
109 rău I • FINALA CAMPIONATULUI 
De FOTPAL american, dintre „Pieile 
roșii" din Washington șl „Delfinii" din 
Miami, a fost evenimentul care, potrivit 
statisticilor. a fost urmărit tn S.U.A. de 
cri mai mare număr de telespectatori : 
115 500 000 I Nici un alt eveniment din A- 
merlca. indiferent de natura sa n-a fost 
urmărit de o asistentă atit de mare ! 
• FRANZ BECKENBAUER, fost iUCătOT al 
lui Bayern Mtlnchen și căpitan al renre- 
zentatlvel de fotbal a R.F Germania a 
primit, recent. însemnele de „cetățean de 
onoare" al marelui oraș bavarez. Este ori- 
mul sportiv distins cu acest titlu • GRA
HAM MOURIE. faimosul lucător al renre- 
zentatlvei de rugby a Noii Zeelande a 
renunțat la a mai fi selecționat tn națio
nala „AH blacks". în prezent el evolu
ează tn echipa studențească PUC /Paris

University Club). în care, cu ani in urmă, 
a jucat $1 antrenorul nostru federal Va
lerin trlmescu • TRANSFERAT PE BANI 
GREI la Sampdoria din Genova, englezul 
Trevor Francis n-a prea avut timp să-și 
demonstreze valoarea recunoscută deoarece 
a fost cel mal adesea accidentat. In tot 
turul campionatului Italian Francis abia a 
jucat 225 de minute pentru noua sa echi
pă... • IN TIMP CE LA MODA stat acum 
atletii cu probe care se pot desfășura In

sala sau alergătorii de fond, participant 
la crosuri ori la curse de maraton, arun
cătorii de la probele lungi nu stau nici 
ei degeaba. La Auckland. Mike O’Rourke 
a aruncat sulița la 90.58 m — nou record 
al Noii Zeelande. iar la Melbourne, ame
ricanul Tom Petranoff a aruncat șl el tot 
l .58 m Strașnică coincidență I • GRAV 
ACCIDENTAT în iulie 1982. înaintea Ma
relui Premiu al Marii Britanii la motocl- 
cllsm -ampionul englez Barry Sheene (o- 
nerat pentru mai multe fracturi) a reve
nit. lată la motocicleta sa ..Suzuki" cu care 
a li rulat eu 250 km/h „în mod evident, 
picioarele mele nn mai slnt atit de puter
nice earn erau, dar In două-trel luni to-

Suedezul Thomas Wassberg, unul dintre cei 
fondifti oi lumii, in timpul curiei de 50, km 
landa) pe care a ciftigat-o recent. ' -
TAMARA McKINNEY REVINE I
Primul din cele două slalo

muri uriașe feminine pentru 
Cupa Mondială la schi alpin

reprizele a doua și a treia, în 
care tinerii noștri jucători au 
etalat o gamă largă de proce
dee tehnico-tactice. Nu arare
ori, atacurile in trombă asupra 
porții ungare au căpătat o notă 
de mare spectaculozitate dar. 
din păcate, pucul a ocolit, de 
citeva ori incredibil, plasa 
porții partenerilor noștri de în
trecere. Au marcat : Udrea 2, 
Keresteș, Ungureanu, Jumătate, 
Benedek. Lucaci, Cioceanu. Au 
arbitrat foarte bine A. Zagorski 
(Polonia), ajutat la cele două 
linii de J. Jalarvo (Finlanda) și 
K. Gherasimov (Bulgaria).

Odată cu ciștigarea turneu
lui și promovarea in seria va
lorică B a C.M.. echipa Româ
niei a ocupat locul I și intr-un 
alt clasament. „Trofeul fair- 
play“, care are următoarea con
figurație : 1. România 70 min.. 
2. Australia 86 min.. 
ria 92 min.

La patinoarul „23 
s-a desfășurat apoi o 
te, în cadrul căreia 
general ÎL Nicolae Stan, vice
președinte al C.N.E.F.S., a feli
citat echipa României, învingă
toarea competiției, și pe cele
lalte formații participante la 
campionatul mondial de hochei 
iuniori (grupa O.

3. Bulga-
August" 

f ești vita - 
tovarășul

TELEX e TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX
BASCHET • La Palma de Ma

jorca a avut loc finala mascu
lină a ..Cupei cupelor" dintre e- 
chlpa italiană Pesaro șl cea fran
ceză Vllleurbanne Italienii s-au 
detașat In finalul jocului ciști- 
gînd cu IU—99 (52—50). Cel mal 
buni Jucători al învingătorilor au 
fost iugoslavii Kicanovld (31 p) 
șl Jerkov (23 p).

CICLISM • Olandezul Jack Van 
Meer a învins miercuri In cea 
de a 16-a ediție a „Marelui pre
miu Jose Samyn". la Mons (Bel
gia). El a fost cronometrat în 
4.54:00 pe distanta de 197 km. 
A fost urmat de belgienii Luo 
Colyn la 2 s șl Lude Deceulenaar 
la 7 s • Etapa prolog (5,5 km) 
a marii curse internaționale Pa
ris — Nisa, desfășurată la Issy-

Telefoto :

mai buni tchiori- 
de la Lahti (Fin- 
A.P.-AGERPRES
Waterville Valley 

’I american- 
McKinney In

disputat la 
(S.U.A.), a revenit 
cei Tamara 
2:18,44 (1:09,31—1:09,13) urmată 
de Maria Epple (R.F. Germa
nia) 2:19,15 (1:09,10—1:10,05),
Fabienne Serrat (Franța) 2:19,54 
(1:09,89—1:09,65). Erika Hess 
(Elveția) 2:19,66. Cindy Nelson 
(S.U.A.) 2:20,57 etc. în urma 
acestei victorii McKinney a 
trecut în fruntea clasamentu
lui general al Cupei Mondiale, 
cu 195 p, urmată de 
Hess 187 p. Hanni
(Liechtenstein) 174 p

■Ar
La Geneva. în 

cele două jocuri 
verificare dintre 
hochei ale Elveției șl Româ
niei, gazdele au cîștigat cu 
9—0 (2—0, 1—0. 6—0). Meciul 
revanșă se dispută la Leysin.

Erika 
Wenzel 
etc.

primul 
amicale 
echipele

din 
de 
de

ACTUALITATEA ATLETICA
In Palatul sporturilor din 

Milano a avut loc miercuri 
seara un mare concurs inter
national de atletism la care 
au luat parte și cițiva dintre 
atletii care s-au evidențiat la 
recentele campionate europe
ne de sală de la Budapesta. 
Cu acest prilej, vest-germanul 
Carlo Trăenhard a trecut cu 
ușurință peste ștacheta înălța
tă la 2,30 m, după care a în
cercat să corecteze recordul 
mondial la săritura în înăl
țime, 2,35 m realizat de sovie
ticul Iascenko, în 1978, chiar 
la Milano.

les-Moullneaux, a fost cîștigată 
de belgianul Erie Vandenaerden 
in 6:39,18, înaintea irlandezului 
Sean Kelly 6:45,16 șl a francezu
lui Alain Bondue 6:45,50.

TENIS • In turul doi al tur
neului feminin de la Dallas : Pam 
Shriver — Alyda Moulton 6—3, 
6—4, Hana Mandlikova — Dianne 
Fromholtz 6—4, 6—4, Bettlna 
Bunge — Rosalynn Fairbanks 
6—0, 6—2. Claudia Kohde — Kathy 
Jordan 3—6, 6—2, 6—2, Ann Ki- 
yomura — Sabina Simmons 7—0, 
6—3, Yvonne Vermaak — Mar
cela Skuhersk 6—4, 6—1 • La 
Bruxelles : Ivan Lendl — Brian 
Teacher 7—6, 6—1, Patrick Noah 
— Hans Glldemelster 6—4, 6—4, 
Johan Krlek — Jacques Grand
jean 3—6. 6—2. 6—1. Mat*  Wilan-

IN ÎNTRECERI INTERNATIONALE
talizat 379,11 p, cele mai pre
țuite sărituri fiind dublu salt 
și jumătate contra trambulinei,' 
dublu salt din stind în mîinl 
și salt și jumătate înainte cu 
un șurub, pentru care a pri
mit nota 8 și de trei ori chiar 
nota 9. Din păcate, ea nu a 
avut siguranță la triplu salt 
și jumătate înainte grupat' 
Proba a fost cîștigată de Ra
mona Wenzel (R. D. Germană) 
cu 444,87 p.

La trambulină, Ruxandra 
Hociotă a avut o comportare 
slabă și s-a clasat pe locul 17 
(386,44 p); lipsită de experien
ța marilor concursuri, junioa
ra Andreea Dragomir a ocu
pat locul 27 (343,59 p). A cîș- 
tigat Sylvie Bernier (Canada) 
cu 478,65 p.

La băieți (unde țara noastri 
nu a avut reprezentanți) a 
cîștigat «— ambele probe 
Tan Liangde (R.P. Chineză),' 
cu 649,59 p la trambulină Șl 
613,89 p la platformă.

LUPTĂTORII NOȘTRI FRUNTAȘI 
LA TURNEUL DIN UNGARIA

în localitatea Zalaegerszeg din 
Ungaria va începe azi și va 
continua pînă duminică compe
tiția internațională de lupte 
greco-romane și libere „Turneul 
eliberarea*  la care participă și 
sportivii noștri fruntași din lo
turile reprezentative. La „gre
co-romane*  vor concura : Iile 
Miuți (cat. 48 kg), Ștefan Ma
rian (52 kg), Nicolae Zamfir (57 
kg), Constantin Uță (62 kg). 
Ștefan Negrișan (68 kg). Ștefan 
Rusu (74 kg), Ion Draica (82 
kg), Die Matei (90 kg), Vasile 
Andrei (100 kg) și Roman Co- 
dreanu (+100 kg). Ei sînt înso
țiți de antrenorul emerit Ion 
Corneanu, arbitrul internațional 
Ion Cernea și dr. Nicolae PIo- 
eșteanu. La libere : Nien Hîn- 
eu (48 kg), Aurel Neagu (57 kg), 
Aurel Șutea (62 kg), Costin Dă- 
năilă (68 kg), Claudiu Tămădu- 
ianu (74 kg), Ion Ivanov și Dra- 
goș Znz (99 kg), Andrei Ianko 
(+100 kg). Antrenor, Ion Gris
ul c.

CONCURSUL DE SĂRITURI 
DE LA ROSTOCK

• Junioara Ileana Pîrjol - 
locul 7

Partidpind la tradiționalul 
concurs de sărituri de la Ros
tock (în compania repre-en- 
tanților a 17 țări. printre care 
Canada. R.P. Chineză. Cuba, 
R.D. «Germană. R.F. Germa
nia, Italia, S.U.A., U.R.S.S.),
tinăra sportivă româncă Ileana 
Pîrjol (născută în 1968) a avut 
o comportare bună in între
cerea la platformă, clasîndu-se 
pe locul 7. Ileana Pîrjol a to-

remarcabile 
Patrick Aba- 
m la prăjină 
la 5,75 m),

Alte rezultate 
au mai obținut: 
da (Franța) 5,60 
(a încercat apoi 
Giuliana Salce (Italia) 23:31,47
la 5 km marș — nou record 
mondial (v.r. 23:46,20 Valen
tina Filina — URSS), James 
Butler (SUA) 6,69 s la 60 m 
și 20,99 8 la 200 m, Thomas 
Wessinghage (RFG) 3:40,93 la 
1500 m, Marisa Masullo (Ita
lia) 7,34 s la 60 m, Anncma- 
rie Van Nuffel (Belgia) 2:06,72 
la 800 m.

der — Han*  Simonssen 6—0, 6—3, 
Jimmy Connors — Klaus Eber
hard 6—2, 6—3 • Turneul de ta 
Nancy 3 Die Năstase 
Fitzgerald 6—4, 6—3,
Giammalva 6—3, 6—4, 
Acuna 6—2, 8—7, 6—3, 
Doyle 4—6, 6—3, 0—7. 
Viljoen 6—4. 6-1

TENIS DE MASA 
ta cadrul competiției

John 
Masur — 
Amaya — 

Savlane — 
Scanlon —

_ Meciuri 
_ _______ ___ ___ __ ,__ continenta
le pe echipe reprezentative : „su- 
per-dlvlzta*  : la Stockholm : Sue
dia — Iugoslavia 4—3, la East
leigh, Anglia — RJ. Germania 
1—8 ; „liga europeană" : Odense: 
Danemarca — Cehoslovacia 1—6, 
Katowice l Polonia — Ungaria 
4—6, Paria: Franța — Norvegia 
6—L, Perchtoldsdorf : Austria — 
Italia 3-4.

tul va O iarăși perfect*  a declarat Sheene, 
așteptat la ua ax>u „Grand Prix" de vi
teză • MARVIN HAGLER, din «eptem-, 
brie 1986, campionul mondial al boxerilor 
de categorie mijlocie (ambele versiuni, 
WBA șl WBC) este născu*  la 21 mal 1952, 
așa cum este acria ia biografia sa. ..B*  nu, 
spune Hagler, am ea doi ani mal puțin, 
deoarece atunci cind eram amator, la în
ceputul carierei, ml-am falsificat actul de 
naștere pentru a obține Ucenta, căci n-a
veam virata cerută prin regulament*.  Ca 
să vezi • ISMAIL EL SHAFFEI (35 de 
ani), cri mal faimos tendsman egiptean, a 
hotărtt să abandoneze tenisul competitio
ns! „pentru a permite astfel altor tineri 
egipteni să-și exprime talentul*.  Cri mal 
important succes din cariera lui El Shaffel 
a fost riștlgarea titlului de campion de 
juniori la Wimbledon, In 1965 • IMPOR
TANTA CURSA CICLISTA „Turn! Spa
niei*,  „La Vuelta*,  a avut la ediția din 
1982 un final rezolvat la „masa verde*.  
Cursa a fost clștlgaU de spaniolul Angel 
Arroyo, care n-a avut prea mult timp 
Șă-șl savureze succesul deoarece a fost 
descalificat pentru dopaj. De atunci au tre
cut citeva luni, foarte fierbinți, timp In 
care s-au făcut tot felul de contestații șl 
de contra... contestații. în final, iată că 
marți, a fost decis rișUgătorul in persoa
na lui Marino Lej*rreta  • LA ACOTEIAS, 
tn Portugalia, a avut loc recent Congresul 
antrenorilor de atletism din Europa. Cu 
acest prilej antrenorii sovietici de semifond 
au declarat că pină ta 
alerga 800 m ta jurul 
record mondial feminin

198*  elevele lor vor 
a 1:46,00. Actualul 
este de 1:53,43. ..

Romeo VILARA

TURNEUL DE ȘAH DIN 
BUCUREȘTI, DUPĂ OPT RUNDS

O rundă mai îndîrjită aseară, 
in Turneul internațional de șah 
din Capitală, deși remizele n-atl 
lipsit nici de data aceasta. Ca 
rezultate de egalitate s-au în» 
chelat partidele : Lukacs—FoH 
șor, Kallay—Negulescu, Bl^ 
schoff—GrUnberg și Szymczakj^ 
Makropoulos. S-au întrerup» ’ 
partidele: Stoica—Meduna și 
Ionescu—Ștefanov. Rezulta
te din întreruptele ante
rioare : Kallay—Ștefanov 1—0, 
Meduna—Ionescu și Griln- 
berg—Ghindă remize. Conti
nuă să conducă P. Lukacs (Un
garia) cu 4,5 p, urmat de M. 
Ghindă 4 p (o partidă mai puțin 
jucată), A. Negulescu (Româ
nia), K. Bischoff (R.F.G.) și 
G. Kallay (Ungaria) toți cu 
cite 4 p. Azi, în aula I.M.F. — 
runda a 9-a.

★
In „Memorialul Keres". la 

Tallin, miercuri s-au jucat 
partidele întrerupte. Mihai 
Șubă a întrerupt pentru a 
doua oară partida cu Tal, El- 
vest a cîștigat la Kiamer și 
Jansa, Vaganian la Ney, Pe
trosian a remizat cu SekaL' 
După 12 runde, in clasament 
conduce Vaganian cu 9 p, ur
mat de Elvest 7,5 p. Tal 7 p(l) 
etc.

Fotbal I meridiane


