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PATIW VICTORII ROMÂNEȘTI TA CROSUL BALCANIC

FIȚA LOVIN

• Campioanele noastre : FIȚA LOVlN, MARGARETA 
KESZEG, echipele de senioare și junioare • Din nou, 

România pe primul loc in clasamentul pe națiuni
ANKARA, 13 (prin telefon). 

Duminică dimineața, cei mal 
buni alergători de semifond (i 
fond din Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, România și Turcia 
s-au Întrecut, pe un traseu a- 
menajat In parcul din centrul 
capitalei Turciei, in cea de-a 
28-a ediție a , tradiționalului 
Cros Balcanic.

A fost din nou, așa cum 
ne-am obișnuit, așa cum aștep
tam, o ediție dominată de aler
gătorii români, care se clasează 
pe primul loc in clasamentul pe 
națiuni eu patru titluri din 10 
decernate, 6 medalii de argint 
și trei de bronz. Victoriile cu
lorilor noastre au fost obținute 
de Fița Lovin și echipa se
nioarelor, Margareta Keszeg șl 
echipa junioarelor.

Pe locurile următoare : 2. Tur
cia 3 t ; 3. Bulgaria 2 ț, 4. Gre
cia 1 t

Din capul locului trebuie 
spui că întrecerile — excelent 
organizate și desfășurate In 
mijlocul unui mare interes, pes

te 15 000 de spectatori fiind În
șirați de-a lungul traseelor — 
au solicitat concurenților efor
turi parcă mai mari decit ori- 
clnd. A fost frig, a bătut via
tul, simbătă noaptea a nins, 
parcursul de alergare transfor- 
mindu-se pe-alocuri intr-o ma
să noroioasă. Probabil, insă, că 
ierarhiile ar fi fost cam ace
lași, chiar și în cele mai bune 
condiții de întrecere...

Atletele noastre au dominat 
categoric cele două curse fe
minine, ciștigind tot ce se pu
tea cîștiga : titlurile individuale 
și pe echipe la senioare și ju
nioare și fiind primele trei cla
sate în fiecare cursă 1 în cursa 
senioarelor, tonul l-a dat ad
mirabila Fița Lovin. Inimoasa 
vicecampioană mondială de 
cros s-a detașat încă de la în
ceput, împreună cu Maricica 
Puică. Maricica. resimțind o 
jenă la picior (In urma unui 
accident mai vechi), a fost sfă
tuită, de pe margine, să aban
doneze la jumătatea traseului, 
dar situația era deja clară, Fița.

- Campionatele internaționale de tenis de masă ale României

PARTIDE VIU DISPUTATE
ÎN PRIMELE DOUĂ ZILE DE CONCURS
• Pe primele locuri, la echipe, Uniunea Sovietică (feminin) și 

Iugoslavia (masculin) • Echipa feminină a României - pe locul 
secund • Astăzi, optimi și sferturi de finale la simplu • Maestro 
emerită a sportului Mana Alexandru - sărbătorită la retragerea 
din activitatea competițională.

La Palatul sporturilor și cul
turii din Capitală au Început stm- 
bătă tntreoerlle Campionatelor 
internaționale de tenis de masă 
ala Romanici. In primele două 
zile s-au disputat partidele din 
proba pe echipe. In concursul 
feminin au evaluat selecționatele 
Cehoslovaciei, Franței, R.D. Ger

mane, R.F. Germania, Iugoslaviei, 
Japoniei, Siriei, Ungariei, Uniunii 
Sovietice și României două gar
nituri.

Prima echipă a țării noastre, 
compusă din Olga Nemeș, Marla 
Alboiu și Liana Urzică, n-u a avut 
adversară in primul tur, iar in 
cel de al doilea a intilnit forma
ția Siriei, pe care a Învins-o 
ușor, cu 3—0 (Alboiu — Missa ei 
Hamul! 2—0, Nemeș — Azza efi 
Abdalah 2—0 și Nemeș, Urzică — 
Missa, Azza 2—0). Partida cu e- 
chlpa Iugoslaviei a fost de un 
bun nivel tehnic șl spectacular, 
fetele noastre reușind o fru
moasă victorie tn i meciuri

In codru! unei emoționante 
festivități, moestro emerită o 
sportului Marla Alexandru, 
multiplă campioana mondială, 
europeană șl națională, a 

fost sărbătorită eu prilejul re
tragerii din activitatea 
competițională. Președintele 
F.R.T.M., Marin Stanele, a 
folicîtat-o călduros pentru 
strălucita el carieră sportivă, 
i-a urat succes in activitatea 
da antrenoare și l-a laminat 
o frumoasă cupă. Ea a fost 
felicitată, de asemenea. de 
conducerea clubului Progresul, 
sub culorile căruia a jucat 
neîntrerupt.

(3—1). Nemeș a ciștigat la Gol
dana Perkucin 2—0 (9, 20), iar 
Alboiu a pierdut la Erzebet Pa
latin us 0—2 (—9. —18). La dublu 
Olga Nemeș a tăcut pereche cu 
Uana Urzică, de cealaltă parte 
a mesei fiind aceleași Perkucin 
și Palatinus. Primul set s-a în
cheiat la un scor strîns (23—21), 
în prima parte Inițiativa aparțl- 
nlnd e vreme oaspetelor. Cel de 
al doilea set a tost de asemenea 
Btrîns, cu superioritatea Iugo
slavelor în prima parte. S-a a- 

juns la 14—14, 13—18 șl 20—20 dar, 
cu un final mai bun, oaspetele 
ciștlgă la 22. Cei de al treilea 
set este marcat de sincronizarea 
perfectă a fetelor noastre. Urzică 
tșl intaă in mină șl se cîștigă la 
17. Este 2—1 pentru România. O 
dispută Interesantă furnizează 
meciul decisiv pentru român
ce, olga Nemeș, la a treia sa par
tidă, este ușor marcată de obo
seală, dar revine șl cîșltgă la 17,

S-a încheiat turneul final al camploaatoltd mascalia de relei

DINAMO OBJINE AL 13-lea TITLU
Campionii — neinvinfi de 4 ani I

Ediția a 34-a ■ campiona
tului masculin de volei a-a 
Încheiat ieri, odată cu ulti
mele meciuri din turneul final 
pentru locurile 1—4, cu succe
sul, de mult conturat, al echi
pei Dinamo București, care-și 
înscrie astfel In palmares, cel 
de-al 13-lea titlu de campioa
nă a țării.

Dinamo, pregătită de antre
norul Wiliam Schreiber, a 
stabilit, in această ediție, cea 
mal netă detașare față de ur
mătoarea clasată (10 victorii). 
„Alb-roșii“ au terminat în
trecerea fără înfringere, in

și Strauff arătind dispoziție de 
joc. Dacă Insă bălmărenll ar fi 
intrat In teren cu un moral 
mal ridicat, poate că el ar 
fl reușit să le cauzeze dina* 
moviștilor prima Infrlngera. 
fiindcă in toate seturile ei 
s-au aflat In fața unor șanse 
bune, dar nefructificate : in 
primul au avut de mal multe 
ori setball, in al doilea au re
venit spectaculos de al 5—14 
la 13—14, Impotmolindu-se in 
final, ca și în cel de al 4-lea, 
cind de la 9—14 au ajuns la 
13—14. Ritmul de joc și cali
tatea spectacolului s-a ame-

De Ia stingă la dreapta : Giinter Enescu, Marius Căta-Chițiga, 
Sorin Pop, Gheorghe Zamfir, Laurențiu Dumănoiu, Marian Pău- 
șescu, antrenorul Wiliam Schreiber. Mihai Slabu, Emilian Vrincuț, 
Florin Oltean. Dan Gârleanu. Ovldiu Gizdavu, Mihăiță Nicolae.

Foto. I. MIHĂICA

detașată, fiind urmată de Doina 
Melinte și Maria Radu, care au 
asigurat echipei noastre o spec
taculoasă „triplă". De notat că 
fnvingătoarea obține cel de-al 
treilea succes individual la Cro
sul Balcanic I

Așa cum era de prevăzut, ju
nioarele noastre au luat pe cont 
propriu cursa, reușind o ispra
vă antologică în istoria crosu
lui : a 12-a victorie consecuti
vă pe echipe I A cîștigat, la 
individual, Margareta Keszeg, 
considerată drept cea mai va-

(Continuare tn pzo a 1-a)

cele 25 de partide susținute 
înregistrlnd un setaveraj con
cludent 75:14, dealtfel ei reu
șind performanța de a încheia 
victorioși toate partidele din 
ultimele 4 campionate ! în 
reuniunile de simbătă și 
duminică ale turneului final, 
publicul — prezent In Sala- 
Giulești — a asistat la meciuri 
disputate. îndeosebi cele vizlnd 
locurile 2 și 3 pe podium, care 
au avut motivații de angaja
ment superior și un ritm mai 
susținut.

Simbătă, Dinamo s-a între
buințat mult pentru a depăși 
cu 3—1 (18, 13, —12, 13) pe Ex
plorări Baia Mare. Lipsa de 
nerv de ambele părți a redus 
considerabil aspectul specta
cular al întîlnirii. la învingă
tori doar Vrincuț șl, parțial, 
Gheorghe, iar la Învinși doar 
Covaciu șl, citeodată. Sioian

liorat în partida următoare in 
care Steaua și Universitatea 
Craiova s-au angajat intr-o 
luptă mai vioaie, care a În
călzit tribunele. Cu un prim 
set extrem de echilibrat pe tot 
parcursul și un final pasio
nant, prelungit, cîștigat de 
studențl, calculele au început 
să se facă altfel în legătură cu 
ordinea pe treptele a 2-a șl a 
3-a ale podiumului. Și mal 
mult după setul al doilea, cînd 
studenții — cu doi jucători 
(Vasile și Daha) în evidentă 
ascensiune și cu o remarcabilă 
hărnicie in apărare au refăcut 
incredibil un handicap de 9 
puncte (de la 1—10) și au 
ciștigat și acest set I O reve-

Aurelian BREBEANU 
Gheorghe DEDIU

(Continuare in pag. 2-3)
pentru ca în al doilea set, la 
mare luptă, s*-șl adjudece vic
toria la 1>. 3—1 pentru noi șl fe
tele ajung în finala cu puterni
ca echipă a Unăusdi Sovietice.

In finala U.R.S.S. — România, 
oaspetele au acționat ca un me
tronom, au aplicat tactica potri
vită, In timp ce jucătoarele noas
tre n-au Inițiat mal nimic, termi- 
ntnd fără sd obțină măcar un 
set Olga Nemeș a acceptat jocul 
Innd Kovalenko, o apărătoare 
oare nu a oferit nici e minge de 
atac, dar a obligat-o pe jucă- 
toarea noastră să-1 ridice min
gile șl a ciștigat la 9 (!) șl la 
14, Liana Urzică a intrat in joc 
de „contre" șl a pierdut la 9 și 
la 12, la Valentina Popova, pen
tru ca la dublu Olga șl Liana, a- 
vlnd In față pe Popova șl Jo- 
lanta Daniljvlchtrte, să fie în
vinse tot în două seturi, la ace
lași scor : 17. Așadar. România 
I — U.R.S.S. 6—3.

Pe podium, 1. U.R.S.S.. 2.
România I, 3—4, Ungaria. Iugo
slavia.

Cea de a doua formație a 
României (cu Rodica Urbanovid,

PROGRAMUL DE AZI

• 9.00-13,30 - dublu mixt
• 13,00 - 13,00 - simplu

masculin șl feminin. conso
lare

• 16,30 — 20,00 — simplu mas
culin, optimi șl sferturi

• 19,00 — 20,30 — simplu fe
minin optimi șl sferturi

Daniela Păduraru) a avut In 
mină victoria In campania echi
pei R.F. Germania, conducind cu 
2—6 dupâ primele partide de 
simplu (Păduraru — Grets tn ger 
2—1, Urbanovid — Baltzer 2—1), 
dar tntrlngerea tn meciul de du
blu (0—2) scoate la Iveală Upsa 
de experiență a tinerelor noas
tre jucătoare, oare pierd neaș

teptat ultime'e două «implori
(Urbanovid — Grelslnger 1—2 șl 
Păduraru — Baltzer 0—2) șl sînt 
eliminate, prematur zicem noi. 
din competiție.

In concursul masculin. Româ
nia a prezentat de asemenea 
două echipe. Deși a purtat denu
mirea de România n, această e- 
chlpă a cuprins Jucătorii de 
bază : Crlstlnel Romanescu. Paul 
Haldan șl Andras Fejer. tn pofi
da acestui fapt, ea si a handi
capului formației Franței, ale 
cărei bagaje, cu palete cu tot. 
au fost duse de avionul compa-

Mirceo COSTEA

(Continuare In pag. a 4-a)

Divizia „A“ de fotbal, etapa a XlX-a

DINAMO A REZISTAT ȘI CELUI DE-AL... 19-lea VAL!

REZULTATE TEHNICE
F.C.M. Brașov - F.C Constanța 1-0 (1-0)
Chimia Rm. Vilcea - Steaua 2-1 (2-1)
Univ. Craiova - S.C. Bacău 2-0 (2—0)
Sportul studențesc - F.C. Argeș 2-2 (0-2)
„Poli" Timișoara - A.S.A. Tg. Mureș 1-0 (0—0)
F.C Bihor - Corvinul 1-0 (1—0)
Petrolul Ploiești - Dinamo 1-1 (0-1)
F.C Olt - C.S. Tirgoviște 0—0
Politehnica lași - Jiul Petroșani 2-0 (1-0)

ETAPA VIITOARE (19 martie)
Univ. Craiova - Sportul studențesc (0-1)
„Poli* Timișoara - Petrolul Ploiești (0-2)
Steaua - Jiul Petroșani (1—2)
F.C.M. Brașov - Chimia Rm. Vilcea (1-3)
C.S. Tirgoviște - F.C. Bihor (1-5)
Dinamo - A.S.A. Tg. Mureș (1—1)
S.C. Bacău - Politehnica lași (1—1)
Corvinul Hunedoara — F.C. Argeș (0-0)
F.C. Constanța - F.C. Olt (0—3)

în paginile 2—3. relatări de la meciurile 
etapei a 19-a a Diviziei „A*.

• Sportul studențesc ținută in 
șah • C.S. Tirgoviște - punct 
extrem de prețios • Craiovenîl 
au oprit motoarele, cu gindul 
la Kaiserslautern • Rezultate 
scontate la lași, Brașov. Oradea 
și Timișoara • Un hop greu, 

depășit cu bine de Chimia

Fundașul Munteanu II (nr. 3) 
t-a mai avintat o dată in atac 
și a adus egalarea. Fază din 
meciul Sportul studențesc — 
F.C. Argeș).

Foto : Dragoș NEAGU

CLASAMENTUL
1. DINAMO 19 9 10 0 38-14 28
2. Sportul stud. 19 11 5 3 30-13 27
3. F.C Argeș 19 10 4 5 31-21 24
4. Univ. Craiova 18 10 3 5 33-13 23
5. Corvinul 19 8 7 4 28-13 23
6. Steaua 19 8 5 6 29-25 21
7. Jiul 19 7 6 6 19-26 20
8. F.C. Olt 19 8 3 8 25-19 19
9. F.C. Bihor 19 8 3 8 36-38 19

10. S.C Bacău 19 8 3 8 25-28 19
11. Politehnica lași 19 5 8 6 19-21 18
12. C.S. Tirgoviște 19 5 7 7 20-22 17
13. A.S.A. Tg. Mureș 19 5 6 8 16-24 16
14. Petrolul 19 7 2 10 22-36 16
15. Chimia 19 6 3 10 17-27 15
16. F.C.M. Brașov 19 7 1 11 22-33 15
17. „Poli" Timișoara 19 5 2 12 21-35 12
18 F.C. Constanța 18 2 4 12 16-39 8

GOLGETERII
14 GOLURI r Grosu (3 din 11 m) ; ie GOLURI : 

Nemțeanu (5 dtn 11 m) ; 10 GOLURI : Kun N ; 9 
GOLURI : Simociu, M. Sandu, Augustin, Gingu (3 
din 11 m) .



în campionatul de rugby C.S.M. SIBIU Șl SPORTUL STUDENȚESC,
PERFORMERELE ETAPEI A XVI-a

Ieri, în etapa a XVI-a a 
campionatului Diviziei „A" de 
rugby :

GRIVIȚA ROȘIE — C.S.M. 
SIBIU 15—15 (12—6). Așa cum 
bine sublinia antrenorul echi
pei bucureștene, Viorel Mora
rii, în cuvintul său de pregă
tire a partidei cu rugbyștii si- 
bieni, carența principală a 
XV-lui grivițean este lipsa sa 
de viteză, in realizarea unor 
acțiuni, in transpunerea în 
fapt a unor idei tactice altfel 
foarte judicioase. Și din nou 
putem spune că Grivița a de
cepționat. deși a existat un 
progres in jocul Înaintării, in 
șpecial. Să remarcăm astfel 
frumoasa fază din min. 5 : 
plecare pe lingă grămadă An
ton, combinație cu O. Moraru, 
grupaj, grămadă deschisă, of
said sibian și l.p. T. RADU 
(3—0) ; apoi ce să spunem 
despre acțiunea de excepție a 
lui Pongracz (din min. 30) 
care a traversat terenul cu 
balonul in brațe fentlnd, ca 
un... as. și strecurindu-se pină 
aproape de butul sibian, cind 
a pasat lui MACANEAȚA (pe 
fază) — eseu, pe care același 
RADU l-a transformat. între 
timp sibienii au realizat (min. 
15). un excelent contraatac prin 
linia de treisferturi. pe care 
BECHEȘ l-a convertit in eseu 
(a transformat IVANCIUC). 
dovedindu-ne că și-a păstrat 
„clasa internațională" ! In pri
ma repriză a mai ' punctat o 
dată RADU (l.p. min. 25). 
După pauză, Grivița are mo
mente de dominare netă, dar 
linia sa de treisferturi. total 
neinspirată, e incapabilă să 
fructifice (se pierd pe rind trei 
eseuri) și ratările se... răzbu

nă, deoarece sibienii vor cul
ca ei o minge de eseu — să
rită norocos — prin NEGRU 
(min. 58) ; a transformat 
IVANCIUC și 12—12. în min. 
66 Grivița ia din nou avan
taj — l.p. RADU (15—12)), pen
tru ca in final (min. 80) să 
asistăm la ultima egalitate : 
l.p. IVANCIUC (după un 
pumn, al lui A. Ion...). în 
concluzie, Grivița mai bună pe 
înaintare, sibienii pe treisfer
turi, ambele echipe prezen- 
tînd jucători de la foarte 
buni la... foarte slabi ! Arbi
trul constănțean FL Zamfires- 
eu a condus, in general bine.

GRIVIȚA ROȘIE : Tudose 
— Marin, Țuică (min. 58 Be- 
nedek), Nicolae, Tudor — T. 
Radu, Anton — Moraru (min. 
65 Ilcă), Stroe, Măcăncață — 
Ion. Pongracz — Dinu. Pasa- 
ehe, Pașcu. C.S.M. SIBIU : 
Ivanciuc — Feraru. Beeheș, 
Amarie, Negru — Tămaș. Să
rac — Leordean, Zamfir, Co- 
circă — Banciu, Burdușel — 
Dragomir, Jianu, Hădărugă.

STEAUA — RAPID 46—18 
(30—9). Unul dintre acele me
ciuri de campionat a căror 
soartă este, parcă, prestabilită. 
Intre o echipă foarte puterni
că (Steaua) și o alta fără po
sibilități identice de a se ex
prima (Rapid). De obicei, din- 
tr-o asemenea confruntare re
zultă „meciuri curate". fără 
probleme. Așa au și stat lu
crurile simbătă după-amiază 
pe terenul Steaua. Rugbyștii 
militari, in cursa pentru un 
nou titlu, au avut o primă re
priză foarte bună in timp ce 
Rapid s-a apărat fără convin
gere. După pauză jocul s-a 
mai echilibrat pe fondul „o- 
pririi motoarelor* de partea

Învingătorilor. Pentru Steaua 
au înscris, după faze „lucra
te" cu multă adresă, din e- 
seuri : I. ZAFIESCU (3), ȘU- 
GAR. DAVID, SUCIU, FUICU 
(cite unul) ; ALEXANDRU (in 
formă !) a reușit de unul sin
gur 18 puncte, exprimate prin 
6 tr. 1 drop, 1 l.p. Punctele 
Rapidului și le-au împărțit... 
frățește D. GHEORGHE — 
uvertura și SIȘIU (pe post de 
aripă (?) — cite 1 l.p. + 2 
drop. De semnalat, în plus, că 
Rapid, in repriza secundă, a 
avut trei faze „de eseu" (min. 
55, 70, 77). ultimele două crea
te de talentatul centru Cap- 
mare, primul dintre acestea ar 
fi trebuit — credem — chiar 
acordat, deoarece cind să cul
ce balonul a fost obstrucțio- 
nat. Arbitrul M. Vătui a con
dus altfel corect. în spiritul 
jocului.

Dimitrie CALLIMACHI

FARUL — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 44—0 (26—0). 
Joc la discreția gazdelor, care 
au mizat pe cartea... Încercă
rilor. renunțind la transfor
mări. Au înscris eseuri : N. 
DINU. HOLBAN. NECULA. 
PLLOTSCHI — cite 2. Gh. 
FLOREA. V. ION. PRISECA- 
RU. Arbitru : Gh. Băncesnu, 
Buc. (C. Popa, coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
POLITEHNICA IAȘI 20—3 
(12—3). Prof ițind parcă de 
vremea bună gazdele au prac
ticat un joc complet, domlnind 
mai ales după pauză. Au mar
cat : ORTELECAN. CATANÂ 
— eseuri. Gh. DINU — 2 l.p„

I 
I
I
I
I
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I
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Divizia „A“, etapa a 19-a

AȚI AUZIT 'DE ROMAN ?...
...Simbătă, el a fost In prlm-planul etapei. Nu prea știe lumea 

fotbalului de el. In 19S1 a evoluat tn echipa națională de juniori 
la turneul final al campionatului european, din R.F.G. Era fun
daș dreapta. A jucat la Voința București, apoi la Gloria Bistrița, 
tn toamnă a fost la Steaua, unde n-a jucat nici un minut. Iată, 
Dobrin l-a aruncat tn focul unul meci-derby, cu Sportul stu
dențesc, pe post da mijlocaș. Ei bine, Roman, căruia cronicarul 
i-a trecut numele eu majuscule, înscria un splendid gol In 
poarta lui Speriatu, tn timp ce ploieșteanul Pancu (lntr-o eroare 
de copil) făcea „mandă" din piciorul lui Augustin și dialogul 
București — Ploiești se afla tn centrul atenției, unii grăbindu-se 
si și faci calcule... Intr-un aplaudat efort, Petrolul a restabi
lit egalitatea tn partida eu campionii, după cum Sportul stu
dențesc a găsit resurse să egaleze un scor care-i tăia aripile 
spre titlul pe eare-l visează mal mult ca oriclnd, reușind re
miza In fața unui F.C. Argeș care făcuse o primă repriză re
marcabilă tn Regie.

Etapa ne-a mal adus tn atenție o echipă care a început acest 
sezon neașteptat de bina și culege puncte prețioase la Craiova 
șt Scornicești. Este vorba de C.S. Ttrgoviște, pe care am pu- 
taa-o socoti performera etapei, dacă avem tn vedere ei F.C. 
OU se tntoarcea doar cu o săptămină tn urmă victorioasă de la 
Bacău.

Acestea au fost punctele de atracție ale etapei a 10-a, In rest, 
lucru obișnui*, victorii ale gazdelor, chiar dacă cele mai multe 
Mnt-e ele au fost obținută la Urnită.

O etapă ta oare Universitatea Craiova șl-a asigurat victoria 
ta prima repriză, ea si nu aibd bătăi de cap, menajtndu-se, 
apoi, pentru miercuri. Miercuri, cind toți cei ce iubesc fotbalul 
vor uita de campionat, de clasament și vor ține pumnii strinși 
pentru echipa ersioveani. tacă de simbătă seara, după ce fie
care cm făcut calcula, gtndurile (da ce să n-o mărturisim) na 
zburau spre^. semifinalele Cupei U.E.F.A. Succes, Universita
tea 1

Constantin ALEXE

0 „REMIZĂ" CU DOI ÎNVINGĂTORI

In Divizia „A“ de handbal

DINAMO A ÎNCEPUT RETURUL CU 0 VICTORIE
Disputată cu o săptămină înain

tea începerii retairului ediției a 
ÎS-a a campionatului masculin 
de han-dbai, partida Dinamo 
București — C.S.M. Borzești s-a 
Mcheiat cu victoria gazdelor : 
12—20 (14—9). Găzduită în sala
Rapid din Capitală, întâlnirea s-a 
disputat în devans (din etapa a n-a a returului diviziei masculine 
„A“ de handbal), dinameviști 
bucur eștenii fiind în cursă în 
competiția europeană „Cupa cu
pelor “. Fină în min. 14 handba- 
li^tid din Borzești au păstrat e- 
galitatea (4—4) și chiar au con
dus (4—3 în min. 13). Dar atit. 
Pentru că în celelalte trei sfer
turi ale disputed elevii lui Ghl-

ță Licu și Valentin Samungl. au 
Cost permanent dezlănțuiți, a- 
proape toate pasele ajunse la 
Bedivan, Dogărescu și Grabovschi 
fiind transformate în goluri, 
unele mal spectaculoase dedt al
tele. Cu toate acestea ffnamoviș- 
til au ratat mult, 25 de acțiuni, 
dar au fost Întrecu# ka acest ca
pitel de partenerii de Joc. aceș
tia irosind... 30 de atacuri. Au 
înscris : Bedivan 9, Dogărescu I, 
Grabovschj S, Matei J, Durău 2, 
Bașca 2, Jianu 2, Ștefan 1 —
pentru Dinamo. Cloclrlan 7, Ber- 
becaru 6, Bucioacă 2, Cimponeru 
2, Zsiga 1, Blaș 1. PintiUc 1 — 
pentru Borzești- Au condus bine 
L Manoliu și Șt. Ocneanu (Sibiu) 
(L GV).

CHIRIAC — 2 drop ; respec-
tiv BĂLAN — l.p. Arbitm :
C. Udrea, Buc. (T. Cornea,
coresp.).

POLITEHNICA 16 FEBR.
CLUJ-NAPOCA — SPORTUL
STUDENȚESC 13—13 (3-9).
Sportul și-a reciștigat punctele 
pierdute acasă, in tur. Oaspeții 
au dominat in prima repriză, 
gazdele in a doua, cind au 
luat conducerea cu 13—9, apoi 
bucureștenii au avut o puter
nică revenire. Realizatori : 
MĂRGINEAN. LEOCA — e- 
seuri, MĂRGINEAN — l.p.,
BOCA — tr. pentru clujeni ; 
respectiv COJOCARU. CHIRI
GIU — eseuri, CUREA — l.p. 
+ tr. Arbitru : Gh. Huștiu, 
Buc. (O. Lazăr, coresp.).

RULMENTUL BÎKLAD — 
ȘTTINTA CEMIN BAIA 
MARE 6—4 (6—0).

DINAMO — GLORIA P.T.T. 
ARAD 66—9 (partidă disputată 
anticipat).

în clasament : 1. STEAUA
46 p„ 2. Dinamo 42 p, 3. Fa
rul 41 p (penalizată cu l.p.), 
4. Știința Petroșani W p. I 
Grivița Roșie 35 etc.

CAMPIONATUL DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

Divizia „A“ de baschet masculin
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O prim* repriza de mare apec- 
tacot sub impulsul echipei pt- 
tașter.e, care a tăcut tn primele 
«a <ta minute de Joc de clasă 
certă. Am asistat la o dezlăn
țuire de forțe, tatr-un tempo de 
zile mari, cu e circulație deru
tantă, imprimată de o Snie de 
mijloc in vervă, condusă de lo- 
vănescu, la sugestia clară a Ju
cătorului nr. 12 (Dobrin). In 
toată această primă parte. Spor
tul a fost deseori in dmcultate. 
Scorul a fost deschis tn min. 4, 
cind, la capătul unei prelungite 
șl aplaudate combinații de zece 
pase, Icvănescu a trimis lung, 
cu boltă, puternicul ROJ.IAN a 
țlșnit și, cu un remarcabil efort, 
a reluat din voleu, sub bară. 
Fazele se succed fioarte rapid. 
M. Sandu e la uzi pas de gol 
(min. S). apoi Roman „intră* 
vertiginos (min. •). dar trage a- 
lătun. pentru ea. In min. ÎS, să 
asistăm la o fază de viteză ma
ximă. cu Nioa. Badea sl Radu 
n. PiteștsnU continuă să șarjeze, 
lorguiescu salvează (m£n. Kb un 
got gata făcut de impetuosul 
Jurcă : in min. M, același TUR
CA mărește scorul, după o „șex- 
putre- N’ica, tn urma căreia a- 
părarea bucureștean* e șah-mat. 
Repriza se încheie cu un superb 
„cap* al hal M. Sandu, deviat de 
Oristfazu După pauză, fața Jocu- 
k« se atâdmbă. Studenta atacă 
tn valuri, mal aies după intrarea 
kU Ctiiiuda șl accidentarea hz 
Badea. PlteșteoU aa aptei din 
feu. Tulpan „scoate* de pe M- 
ata pocțâ șmin. it), ratează Ser- 
btetcâ tmin. 50), apoi și Ior^i- 
leecu (min. E) și rolul așteptat 
vine la capătul unei rapide eom- 
Mnsțil Chlhata — FL Grigors —

SPORTUL STUDENȚESC 2 (0) 
F.G ARGEȘ 2 (2)

Stadion Sportul studențesc ; teren 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 8 000. Șuturi : 12—13 (pe poar
tă î 6—5). Comere î 5-2. Au marcati 
ROMAN (min. 4), JURCA (mm. 38). 
M. SANDU (min. 59), MUNTEANU 
R (mm. 67),

SPOITUL STUDENȚESC : SPERrATU 
— M. Mthoi, Cazan, lorgulescu, Mun- 
teonu U — Șerbânică (min. 52 CH1- 
HAÎA), O. Ionescu, Terheș — FI. Grk 
pore, M. SANDU, Bucurescu (min. 
62 Pena).

F.C. ARGEȘ : Cristton — M. Zam
fir, Moiceanu. Staacu, Tulpan — RO
MAN. IOVANESCU. BADEA (min. 63 
ignat) - JURCA, Rodu M (min. 72 
Ro<ec). N ea

A orbitret satisfăcător M. Axante J 
to Wrrte : R. Cîmpeonu (ombH 
Arorf) fi I. Vsreș (Sf. Gheorgbe).

Cartonașe galbene : M, MiHAI, O. 
IONESCU, BUCURESCU, RALEA.

Trofeul PetschOTSchi : W. La spe
ranțe : 1—0 (1—0).

M. SANDU (min. W). Studenții 
insistă și forcingrul lor e răsplă
tit ta min. 67, cind MUNTEANU 
n se strecoară printre „cen
tralii “ epuizați al piteștenilor și 
egalează. După acest gol. M. 
Axente, care a condus bine ,,ta 
prima-, dar a lăsat jocul prea 
Hber după pauză, oomite și gre
șeala de a dicta un penalty asu
pra lui M. Sandu, fără să fi 
văzut semnalizarea prealabilă de 
•fsaid a lui R. Clmpeanu și re
vine — stingherit, dar corect — 
asupra deciziei.

loon CHIRILĂ

nire puternică a jucătorilor 
steliști a făcut ca situația să 
se echilibreze la seturi și tot 
ei să conducă în setul decisiv 
eu 7—0. Studenții craioveni 
s-au mobilizat și printr-un joc 
foarte bun în atac și apărare 
au refăcut punct după punct 
și au produs marea surpriză a 
silei ciștigînd : Universitatea
Craiova — Steaua 3—2 (15, 12, 
—8, —12, 11). Partida dintre 
Universitatea Craiova și Ex
plorări Baia Mare, de dumini
că, nu a corespuns așteptărilor, 
studenții craioveni practicând 
un joc tern, cu multe greșeli 
în toate compartimentele, poa
te drept urmare a efortului din 
ziua precedentă din meciul cu 
Steaua. Au ciștigat sportivii 
de la Explorări cu 3—0 (5,
12, li). In urma acestui rezul
tat, care a avantajat și pe 
Steaua In obținerea locului II 
șl înaintea partidei Dinamo — 
Steaua — Ierarhizarea era 
deja cunoscută. Derbyul a co
respuns ca și în alte ocazii, 
campionii practicind un joc 
bine gindit și organizat, iar 
steliștii dtnd o replică dlrză 
valoroșilor lor adversari. Se
tul trei a fost cel mai dispu
tat, cind de la 14—8 pentru 
Dinamo și 2—0 la seturi, ju
cătorii steliști au o tresărire 
de orgoliu, refac punct după 
punct și iși adjudecă acest 
set. Este rîndul dinamoviștilor 
să-și onoreze titlul de cam
pioni, ciștigînd cu 3—1 (11, 11, 
—14, 13). Brigada de arbitri, 
compusă din C. Mușat, S. Po
pescu (Constanța), O. Drăgan 
(Timișoara) șl M. Marian (O-
radea), a condus în general
bine.

Clasament final :
1. DINAMO 25 25 0 75:14 50
î. Steaua 25 15 10 54:4fl 40
B. Explorări 25 14 11 56:12 30
ă. WU- Craiova 2S 14 11 51:41 39

I.C.E.D. - FARUL 104-99, IN DERBY-Ul ETAPEI
Campionatul Diviziei „A* de 

baschet masculin a contipuat 
cu partidele etapei ■ 30-a.

GRUPA 1—6
LC.E.D. — FARUL 104—99 

(51—12). Intenția declarată a 
constănțenilor de a face un 
nou pas spre treapta a treia 
a podiumului nu a fost sus
ținută de prestația echipei. 
După un start ezitant (în min. 
10, I.C.E.D. conducea cu 
29—10), jucătorii de Ia Far’d 
s-au trezit in situația de a 
porni într-o cursă de reface
re a handicapului. Cursă care 
avea să rămină fără rezulta
tul dorit, deoarece I.C.E.D. s-a 
dovedit un adversar tenace, 
superior la capitolul putere de 
luptă, beneficiind șl de un 
conducător de joc lucid și in
spirat (Chircă). atuuri care au 
lipsit constănțenilor, evolu
ția lor de ansamblu lăslnd 
mult de dorit Atit in apărare, 
unde Ardelean și Grădișteanu 
au zburdat ca niște .uriași în 
țara piticilor", dt șl in atac, 
ratările — chiar de sub coș 
— alternind cu aruncări din 
poziții total neindicate. Evo
luția scorului i-a arătat in 
permanentă pe bucureșteni în 
avantaj, uneori la 15—18 punc
te, diferența din min. 24 (57— 
52) datorindu-se in special 
strădaniilor lui Mănăilă, iar 
cea din final unor superficia
lități ale bucureștenilor. Au 
marcat : Constantin 2, Arde
lean 30, Panaitescu 2, Chircă 
16, Marinescu 5, Carpen 8, 
Voicu 4. Grădișteanu 29, Po- 
gonaru 8 pentru I.C.E.D., res
pectiv Cucoș 7, Radu 18, Mar- 
tlnescu 8, Mănăilă 31, Șerban 
2, Băiceanu 15, Moidoveanu 5, 
Spînu 13. Au arbitrat bine A. 
Atanasescu și A. Guță. (A. 
VAS1LESCU).

C-S.u. SIBIU — DINAMO 
71—117 (24—58). Bucureștenii
au luat meciul în serios și. 
deși au rulat tot lotul, au rea
lizat un succes la scor. Cos- 
geteri : Copăeian 20 — de la 
gazde, respectiv Vinereann 19, 
Nieulescu 16. (L IONESCU, 
coresp.).

Meciul STEAUA — RAPID 
s-a disputat joi, scor M—68.

GRUPA 7—12
SPORTUL STUDENȚESC — 

POLITEHNICA LAȘI 89-62 
(38—2S). Partidă dominată de 
bucureșteni, superiori la toate 
capitolele. Coșgeteri : Dăian 
25, Ionescu 18 — de la gazde, 
respectiv Boișteanu 20. Moises- 
eu 17. (D. DIACONESCU, co
resp.).

C.S.U. BRAȘOV — I.M.C.A.S. 
BALA SLARE 90—72 (35—39). 
După o primă repriză echi
librată, brașovenii au sprintat 
spre o victorie muncită și me
ritată. Coșgeteri : Tecău 29. 
Cucerzan 18 — de la gazde,
respectiv M. Dumitru 18. C. 
loan 16. (C. GRUIA, coresp.).

„U“ CLUJ-NAPOC.A — DI
NAMO ORADEA 80—65 (35—
30). Având in permanență ini
țiativa, studenții au obținut o 
victorie clară. Coșgeteri : Ni- 
coară 24, Crăciun 17 — de la 
gazde, respectiv Costin 12, 
Coșa 10. (M. RADU, coresp.).

1. STEAUA 30 28 2 2941:2106 58
2. Dinamo Buc 30 23 2 2787 :2214 58
3. Rapid 30 18 12 2313 :2234 48
4. Farul 30 17 13 2467:2514 47
5. I.C.E.D. 30 13 17 2473:2559 43
6. C.S.U. Sibiu 30 11 19 2303:2646 41
7. „U“ Cluj-N. 30 14 16 2232 :2397 44
8. C.S.U. Bv. 30 12 18 2285 :2445 42
9. Din-auno Or. 30 12 18 2273:2429 42

10. T.M.U.A.S. 30 11 19 2134 72389 41
11. Politeh. Iași 30 11 19 2108:2431 41
12. Sp. stud. 30 5 25 2253:2484 35
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DOAR PRIMELE 45 DE MINUTE...
Partida de la Rm. VÎLcea ne-a 

oleru doar o pnmâ rcprlzA de 
Joc bun, plâcu: de urmârlt, eu 
susținute >1 spectaculoase acțiuni 
oXensiv e sie gazdelor, dar gi cu 
periculoase ccnu-aatacurl ale oas
peților, In cursul cixora s-a re
marcat Turcu. a.’taurul înaintai 
stalls: care s-a zbătut în teren 
cu folos. Dealtfel, în această 
primă jumătate a meciului au 
fost marcate cde trei goluri care 
a a stabilit scorul final, două 
dintre ele datorate însă yl gre
șelilor flagrante ale portarilor. 
Mai inili. in min. 11. s-a pro
dus greșeala iui Lxicadam (aflai 
simbătă lntr-o formă mai slabă), 
care, în loc să prindă mingea 
ajunsă la propriul lui careu, a 
Încercat s-o respingă, aceasta s-a 
lovit de Belodedla ti a rleofat 
a pre GINGU, Înaintașul vflcean 
— rămas complet nemareat »i 
cu poarta goală tn față — nemai- 
avlad de îndeplinit dedt o sim
plă formalitate. După alte 11 mi
nute, la cealaltă poartă, TUkCU 
a apeeulat ieșirea baxardatâ a 
lui Pavel gr a trimis' balonul eu 
capul, peste el, tn plasă. Cd de 
al treilea gol avea sâ-1 înscrie 
KICULCEA. in min. M, după e 
inteligentă pasă dată de Vergu. 
Tot in prima repriză am mal 
notat trei mart ocazii : una a 
bucureștenilor (în min. 17, Turcu 
a pătruns singur în careul ad
vers, dar a fost curajos blocat 
de Paveî) șl două ale gazdelor 
(min. 11 — Vergu s-a aflat lntr-c 
situație identică cu a lui Turcu 
și min. 25 — splendida lovitură

CHIMIA RM. VÎLCEA 
STEAUA

t
1

(2)
(1)

Stadion „1 Ma4“ ; teren bun ; Bmp 
focare bil, dor răcoros ; spectatori — 
circa 11 000. Șuturi : 1-4—4 (pe poar
tă s 4—2). Comere i 6-3. Au marcat i 
GINGU (mm. 11), NICULCEA (mfru 
55). respectiv TURCU (min„ 22).

CHIMIA : Pavel — Te!eșpcn, Basno, 
PREDA Cmcâ - VERGU, Alexandru, 
NICULCEA — Verîgeanu (min. 46 An- 
cuta). GINGU, Carabageae.

STEAUA : Ducodam — J 
BELODEDIO. tovon. 
(m4n. 62 Mureșan),
(mto. 56 Șl Popa), 
TURCU, Majoru.

A arb‘Vot foarte 
(Bfriarf) ; to Hnie : 
toți) șl R. Ntooc-â ...

Cartonașe galbene :
MAMftU.

Trofeul Petscbovschi i I. La spe
ranțe : 0-1 (O-H).

Anghe^nl,
Eduord — Stoica 

Cîmpecrw 0 
Mmea — Bafint,

bine N. tai nea 
M. Dragu (Go- 

(Tuicea).
NICULCEA.

te cap a hM Gîngu pe Bngă 
poartâ).

Dupâ pauză, jocul a «lăblt vl- 
BbU calitativ, crescind tn achtmb 
nervozitatea în teren. VSoenll — 
oare lși merită pe deplin victoria— 
au dominat clar, dar finalizarea 
aețiunilor lor ofensive a lăsat 
mult de dorit (șuturi eu totul 
imprecise), tn timp ce Steaua 
aproape nu s-a mal văzut In 
atac...

Constantin RRANESCU

EXCURSIE
Oficiul județean de turism 

ICluj organizează, în zilele de 
15—17 aprilie a.c., o excursie 
cu trenul la București pentru 

I meciul de fotbal România —
Italia. Informații și înscrieri 
la O.J.T. Cluj și filialele sale 
din Dej. Turda. Gherla, Cim- 

■ pia Turzii șl Huedin.

DONOSE ARE DREPT DE JOC
Pe lista oficială a jucători

lor suspendați pentru etapa 
de miercuri a cupelor europe
ne nu figurează Donose 
(Universitatea Craiova). Așa in
cit craioveanul are drept de joc 
pentru intîlnirea cu F.C. Kai
serslautern. fapt confirmat de 
U.E.F.A., printr-un telex. fo
rului nostru de specialitate.
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SPADASINUL RUDOLF SZABO (România), ÎNVINGĂTOR
IN „TROFEUL

p d. 6., învingătoare
Cu 112 protagoniști înscriși 

In proba individuală, desfășu
rată vineri și sîmbătă, în sala 
Floreasca din Capitală, ediția 
1983 a tradiționalului trofeu in
ternațional „Mihai Savu" a con
stituit un test al spadasinilor 
noștri in compania unor adver
sari din Cehoslovacia, Cuba, 
R.D.G., R.F.G., Polonia, R.S.S. 
Ucraineană, Ungaria. Numărul 
record de participant i-a o- 
bligat pe organizatori să op
teze pentru formula cu 32 de 
concurenți în faza eliminărilor 
directe și recalificărilor — ca 
la competițiile de anvergură —, 
ceea ce a constituit un fapt 
inedit pe planșele noastre. Di
rectoratul de concurs (condus, 
ca de obicei, cu competență 
de loan HaJmagyi) s-a des
curcat foarte bine.

După desfășurarea celor trei 
tururi preliminarii, pe grupe, 
și a primelor asalturi din eli
minări, văzînd că se califică 
direct in finală de deci fără 
înfrîngere, doar spadasini de 
peste hotare : cehoslovacul
Beran (învingător, la limită, 
10—9, în fața lui Bodoczi și 
Pongracz, doi din candidați! 
noștri), ungurul Pasztor (în 
dauna lui Szabo, cu 10—3), 
vest-germanul Borrmann (10—5 
cu Ion Popa și 10—6 cu Zida- 
ru) și cubanezul Portela (10—9 
cu Mihai Popa), ne-am dat 
seama că lupta pentru podium 
și, mai ales, pentru cîștigarea 
trofeului, va fi foarte dificilă 
pentru spadasinii români. Pă
rere pe care nu ne-am schim
bat-o nici cînd, pe baza reca
lificărilor, celelalte 4 locuri din 
finală reveneau numai repre
zentanților noștri (Zidaru, 
Szabo, Nicolae. Bodoczi). Pen
tru că Igor Borrmann, com
ponent al selecționatei R.F.G., 
și ' Szabolcs Pasztor, din lotul 
Ungariei, constituie valori au
tentice ale unor școli reputate 
de spadă, medaliate de multe 
ori la campionatele mondiale 
din ultimii ani, iar Orlando 
Portela (Cuba) și Jiri Beran 
(Cehoslovacia), doi tineri spa
dasini care au dovedit o mare

TURNEUL INTERNATIONAL DE ȘAH
ÎNAINTEA

încă două runde au apropiat 
de finiș turneul internațional 
de șah din Capitală, care ur
mează să se încheie marți. 
Sîmbătă în runda a 10-a s-au 
înregistrat rezultatele : Iones- 
cu — Negulescu 1—0, Makro- 
poulos — Foișor 1—0, Stoica — 
Ghindă, Szymczak — Meduna 
și Kallay — Bischoff remize. 
Aseară, în a 11-a rundă: Foi
șor — Bischoff 1—0, Negules-

1NTIRNAI10NALELE DE
(Urmare din pag. 1) 

nlei ,,Air France" la... Sofia, Ju
cătorii noștri au lost eliminați 
ou 3—2, îndeosebi datorită slabei 
prestații a lui Paul Haldan care, 
pentru a sublinia parcă acest 
lucru, a pierdut și meciul decisiv, 
lată cum a evoluat scorul: Fe- 
Jer — Farout 2—0, Haldan — Pa- 
rietti 1—2, I-'ejer, Romanescu — 
PariettL Farout 2—0, Fejer — 
Parlettl 1—2 șl Haldan — Farout 
0—2.

România I, cu Eugen Florescu, 
Vasile Florea • si Simion Crișan, 
a reușit o frumoasă victorie în 
fața Poloniei, cu 3—1. (Florescu— 
Dryszel 1—2, Florea — Jakubo- 
wiez 2—1, Florea, Crișan— Drys
zel, Grubba 2—0 șl Florescu — 

Jakubowlcz 2—0). La luptă mare, 
in cea de a doua partidă, băie
ții noștri au pierdut eu echipa 
Cehoslovaciei (2—3), un meci des- 
schls oricărui rezultat : Florea— 
V. Broda 0—2, Crișan — Zavurek

PATRU VICTORII ÎN
(Urmare din pag. 1) 

loroasă componentă a cvarte
tului nostru (ea sosise prțjjia și 
la concursul de selecție din fe
bruarie, la Băile Felix).

Din păcate, băieții noștri s-au 
văzut mai puțin în grupurile 
fruntașe. Doar Gyorgy Marko, 
la seniori, și Cornel Milaș, la 
tineret, clasați pe pozițiile se
cunde. pot fi mulțumiți de evo
luțiile lor. în fața unui Yur- 
dadon dezlănțuit, care nu putea

MIHAI SAVU“
In proba pc ccnipc
putere de luptă și de concen
trare.

Și, intr-adevăr, după prime
le asalturi din finala de 8, iii 
cursa pentru podium n-a mai 
rămas decît Rudolf Szabo, Oc
tavian Zidaru pierzînd la Por
tela (11—9), Felix Nicolae la 
Borrmann (10—7), Nicolae Bo
doczi la Pasztor (12—11, deși 
condusese cu 7—5). Szabo, in 
schimb, i-a „răzbunat" pe co
echipierii săi eliminați anterior 
de Beran, trecînd de ceho
slovac, după un asalt drama

Asaltul final al probei individuale : R. Szabo (România), în 
stingă imaginii, va puncta împotriva Iul I. Borrmann (R.F.G.), 
ciștigind trofeul. Foto : D. NEAGU

tic, In prelungiri, cu 12—10. 
în semifinale, Borrmann ciști- 
gă net (10—7) cu Portela, iar 
Szabo se revanșează în fața 
lui Pasztor (10—8). Pentru locu
rile 3—4 s-au intilnlt Pasztor 
cu Portela, locul pe podium re- 
veuindu-i, in extremis, primu
lui, la scorul de 12—11.

Asaltul pentru desemnarea 
ciștigătorului ediției 1983 a 
„Trofeului Mihai Savu" a de
curs, spre surpriza multora, 
dar spre satisfacția tuturor ce
lor veniți să-l susțină pe spa
dasinii români, în superiorita
tea evidentă a reprezentantului 
nostru, Szabo detașîndu-se tn

FINIȘULUI
cu — Stoica 1—0, Ghindă — 
Lukacs 0—1, o singură remiză 
Stefanov — Szymczak și două 
întrerupte anterioare : Ionescu 
— Stefanov 1—0, Stoica — Me
duna remiză. în clasament : 
L/ukacs (Ungaria) 6 p (1), Io
nescu 5,5 p (1), Meduna (Ceh.) 
șl Makropoulos (Grecia) 5 p ți), 
Ghindă, Foișor, Negulescu, 
Bischoff (R.F.G.) și Kallay 
(Ung.) — toți cîte 5 p.

TENIS DE MASA
2—1, Florescu, Crișan — N. și V. 
Broda 0—2, Florea — Zavurek
2— 1 șl Crișan — V. Broda 0—2.

In finala, masculină, echipa 
Iugoslaviei (Zoran Kallnici, nia 
lAipulescu, Bela Mesaros, Mircea 
Mar an) a învins formația Japo
niei cu 3—L Clasament final : 
1. Iugoslavia, 2. Japonia, 3—4. 
Ungaria, Cehoslovacia.

Din proba de simplu (masculin 
și feminin) s-au disputat pînă 
acum primele două tururi și un 
tur la dublu masculin.

ECHIPE, masculin : turul I : 
U.R.S.S. — Tunisia 3—0, Iugo
slavia — R.D. Germană 3—0, 
România II — Franța 2—3, Ceho
slovacia — Siria 3—0, România I 
— Polonia 3—1 ; turul II : Un
garia — U.R.S.S. 3—0, Iugo
slavia — Franța 3—1, Ceho
slovacia — România I 3—2, R.F. 
Germania — Japonia 0—3 ; semi
finale : Iugoslavia — Ungaria
3— 1, Japonia — Cehoslovacia 3—2; 
finali — Iugoslavia — Japonia 
3—1.

CROSUL BALCANIC
pierde în condițiile date, Marko 
a făcut tot ce a putut, și nu 
1 se poate rgproșa nimic. La 
un nivel îngrijorător de slab 
s-au situat insă juniorii — pri
mul dintre ei, Coste! Constan
tin, a sosit abia al 8-lea ! — 
și alergătorii de la categpria ti
neret. Oarecum previzibil, dar, 
oricum, supărător...

Rezultate: SEN’OARE (4 000
m) : 1. Fița Lovin (România)
14:36,2, 2. Doina Mellnte (Româ- 
Bla) 14:47,6, 3. Marla Radu 

a doua parte a disputei (5—2, 
6—3), încheind cu un scor fără 
echivoc pentru raportul de for
țe : 10—4. Folosindu-și, in 
sfîrșit, alonja, gindind și pre
gătind mai bine atacurile (a 
dat trei tușe la manșeta ad
versarului !), Rudolf Szabo a 
tras tot mai bine, cu cit avansa 
spre finalul concursului.

Proba pe echipe, desfășurată 
duminică, s-a desfășurat pe 
două grupe valorice (sistem 
turneu), determinate de rezul
tatele înregistrate în proba in
dividuală.

în prima grupă valorică 
s-au plasat : România I, Un
garia, Polonia, R. D. Germană, 
Cehoslovacia și R.S.S. Ucrai

neană. Echipa noastră repre
zentativă a luat un start greșit: 
victorie doar la o tușă cu Ceho
slovacia, în primul meci, și, a- 
poi, o înfringere nescontată in 
întîlnirea cu formația R.D. Ger
mane — 8—7 (și o dublă în
fringere). Continuînd să evo
lueze slab, echipa României 
(cu unul din component! — 
Mihai Popa, ca și inexistent, 
iar cu ceilalți cu mari osci
lații de Ia meci la meci) a o- 
cupat în final un loc mult in
ferior așteptărilor (4), .pier- 
zînd și în fața echipelor Un
gariei și R.S.S. Ucraineană.

Iată rezultatele echipei 
României : 9—2 cu Polonia
(au punctat : Bodoczi 4, Zi
daru și I. Popa 2. Szabo 1), 
8—8 (65—64 t.d.) cu Cehoslo
vacia (Szabo 3, Bodoczi și I. 
Popa 2, M. Popa 0, Zidaru 1), 
5—9 cu Ungaria (Zidaru și 
Bodoczi 2, I. Popa 1. M. Popa 
și Szabo 0), 7—9 cu R.D.G. 
(Szabo 3. Bodoczi și I. Popa 1, 
Zidaru 2. M. Popa 0), 7—9 cu 
R.S.S. Ucraineană. (I. Popa 3, 
Zidaru 2, M. Popa și Bodoczi 
1, Szabo 0).

Clasamentul final al probei 
pe echipe : 1. R.D.G. 5 v, 2. 
Ungaria 4 v, 3. R.S.S. Ucrainea
nă 3 v, 4. România 2 v, 5. Po
lonia 1 v. 6. Cehoslovacia 0 v.

Paul SLAVESCU

Cu prilejul Campionate
lor internaționale de tenis 
de masă ale României 
președintele C.N.E.F.S., ge
neral lt. Marin Dragarea, a 
avut © convorbire cu pre
ședintele Undiunii Europe
ne de Tends de Masă 

Gyorgy Lakatos (Unga
ria). Au fost discutate 
probleme privind dezvol
tarea tenisului de masă 
de pe continentul nostru. 
Oaspetele a apreciat apor
tul pe care federația de 
specialitate din România 
11 aduce în această activi
tate.

feminin — turul I : Ceho
slovacia — Iugoslavia 2—3, R. F. 
Germania — România II 3—2, R.D. 
Germană — Ungaria 0—3 ; turul 
II î Japonia — Iugoslavia 0—3, 
Siria —România I 0—3, R.F. Ger
mania — Ungaria 0—3, Franța — 
U.R.S.S. 0—3 ; semifinale : iugo
slavia — România I 1—3, Ungaria 
—U.R.S.S. 1—3 ; finala — Româ

nia — U.R.S.S. 0—3.

(România) 14:34,5, 4. Rumiana
Ceavdarova (Bulgaria). 5. V. Ke- 
mezieva (Bulgaria), 6. D. Radei 
(Iugoslavia) ; echipe : 1. România 
6 p, 2. Bulgaria 16 p, 3. Turda 
30 p, 4. Grecia 40 p ; SENIORI 
(12 000 m) : 1. Mehmet Yurdadon 
(Turcia) 38:45,6, 2. Gyorgy Marko 
(România) 39:27,2, 3. S. Rozman 
(Iugoslavia), 4. Ahmet Altin (Tur
cia), 5. Zehl Alll (Turcia), 6. 
Gheorghe Motorca (România), 
...10. Gheorghe Zaharia, ...17. Ion 
Hurubeanu ; echipe : 1. Turcia 
21 p, 2. România 35 p, 3. Greda 
« p, 4. Bulgaria 62 p ; TINERET 
(10 000 m) : 1. Gheorghl Gheor- 

ghlev (Bulgaria) ’ 26:33,1, 2. Cor
nel Milaș (România) 27:15,4, ...4.

SPORTIVI
ÎN ÎNTRECERI

LUGANO. în turneul de șah 
din localitate, după 8 runde 
conduce Yaser Seirawan (S.U.A.) 
cu 7 p. urmat de Florin Gheor
ghiu (România) si Nunn (An
glia) cu cîte 6,5 p, Hort (Ce
hoslovacia). Farago (Ungaria), 
Timman (Olanda) șl Short (An
glia) cu cîte 6 p. în runda • 
8-a Gheorghiu l-a învins p* 
Hess.

TALLIN. în cele două partide 
întrerupte din cadrul „Memoria
lului Paul Keres". Mihai Șubă 
a pierdut la Tall și a remizat 
cu Bench (R.D.G.). Clasamentul 
la zi : 1. Vaganian și Tall (am
bii U.R.S.S.) 9,5 p, 3. Elvest 
(U.R.S.S.) 9 p, 4. Petrosian
(U.R.S.S.), Șubă (România) |i 
Jansa (Cehoslovacia) 8 p.

VÎRȘEȚ. Turneul de sah din 
localitate a luat sfîrșit cu vic
toria maestrului T. Karoly (Un
garia) cu 9,5 p din 13 posibile, 
urmat de polonezul Skrobek 8,5 
p și iugoslavul Ristici 8 p. Șa- 
histul român Ilijin s-a clasat al 
optulea cu 6 p.

PARIS. în cadrul „Cupei 
Europei" la floretă echipa 
masculină a clubului Steaua a 
învins S.C. Amsterdam cu 9—0, 
dar a pierdut apoi (5—9) la 
Ț.S.K.A. Moscova. Competiția a 
fost cîștigată de Racing Club 
Paris, 9—6 în finala cu „Cara
binierii" din Roma. în semifina
le Racing dispusese cu 9—5 de 
Ț.S.K.A. Moscova.

DIN NOU TORVILL-DEAN
Campionatele mondiale de pa

tinaj artistic s-au Încheiat la Hel
sinki cu proba de dans, cîștigată, 
pentru a 3-a oară, de perechea 
engleză Jayne Torvill — Christop
her Dean, tn continuare s-au cla
sat: Natalia Bestemlanova — An
drei Bukin (U.R.S.S.) șl Judy 
Blumbert — Michael Seibert 
(S.U.A). Titlul individual femi
nin a fost cucerit de Rosalyn 
Sumners (S.U.A.), urmată de Ka
tarina Witt (R. D. Germană) — 
campioana Europei — șl Claudia 
Lelstner (R.F. Germania). Cam
pioana de anul trecut, Elaine 
Zalak (S.U.A.), a abandonat, fiind 
accidentată.
TAMARA McKINNEY C1ȘTIOA CUPA 

MONDIALA I

Ciștigind slmbâtâ la Văii (Co
lorado), schloara americană Ta
mara McKinney obține a treia 
victorie consecutivă in,tr-un sla
lom uriaș pentru „Cupa Mondia
lă" I La Vail, McKinney (2:23,43) 
a fost urmată de Cindy Nelson 
(S.U.A.) 2:24,05 șl Erika Hesa 
2:25,32. In turna acestei victorii, 
McKinney și-a asigurat victoria 
în „Cupa Mondială" fiind prima 
schioare americană care cîștlg* 
trofeul.

RJ. GERMANIA (etapa a 24-a): 
Borussia Dortmund — Nttnn- 
besrg 4—0, VfB Stuttgart — Bayer 
Leverkusen 5—3, Hertha Berlin?— 
Karlsruhe 5—2, FC K51n — For
tuna Dusseldorf 4—0, Bayern 
MUnch en — VtL Bochum 3—0, 
Hamburg SV — Eintracht Frank
furt 3—0, Mănchehgladbach — Ar
minia Bielefeld 3—0. Meciul 
Schalke 04 — Eintracht Braun
schweig amtoat. In partida care 
ne interesează direct, in perspeo- 
tlva jocului de miercuri cu Uni
versitatea Craiova. FC Kaistert- 
lautern a învins, pe teren pro
priu, ou 2—1 pe Werder Bremen. 
Clasamentul : 1. Hamburg 36, 2. 
Bayern MQnchen 34, 3. Dortmund 
34, 4. Stuttgart S3 (23 meciuri).

U.R.S.S. (sferturi de finală ale 
Cupei) : Matalist Harkov — Tor
pedo Kutaisi 4—3, zenit Lenin
grad — Dinamo Kiev 3—1, TSKA 
Moscova — Dnepr 2—1, Bahtier 
Donețk — Dinamo Moscova 3—1 
(după prelungiri).

ANGLIA (etapa a 31-a): Liver
pool — West Ham 3—0, Coventry 
— Tottenham 1—1, Nottingham 
Forest — Luton 0—1, Stoke City— 
Sunderland 0—1, Swansea — Man
chester City 4—1. Watford — No
ttingham County 5—3, West 
Bromwich — Ipswich 4—1. Cla
samentul : 1. Liverpool W (3«

(lie Diaconu 17:25,7, ...10. Marian 
Bălan, 11. Marcel Martinas ! echi
pa : 1. Grecia 24 p, 2. România 
17 p, 3. Iugoslavia 59 p, 4. Turcia 
54 p_; JUNIORI (8 000m) : 1. All 
Guneș (Turcia) 19.35,0, ...6. Costel 
Constantin, 9. Marius Nlcoară, 

.12. Remus Racășan, ...IS. Teodor 
Havrilluc, ...21. Onoriu Dorgoșan, 
...U. Remus Răcășan, ...15. Teodor 
Bulgaria 16 p, 2. Turcia 30 p, 3. 
România <4 p, 5. Grecia, 6. Iugo
slavia ; JUNIOARE (2 000 m) : 
l. Margareta Keszeg (România) 
6:35,2, 2. GyBngy Koncza (Româ
nia) 6:55,3, 3. Ana Algeorgei
(România) 6:59,4, ...6. Violeta Be- 
clea ; echipe : 1. România 6 p, 
1. Turcia 24 p, 3. Bulgaria 27 p.

ROMANI 
INTERNAȚIONALE

HALLE. La cea de a 12-* 
ediția a turneului internațional 
de box al R.D. Germane, pugi- 
liștii români Gheorghe Negoițt 
(cat cocoș) și Nicolae Ciobano 
(cat. mijlocie mică) s-au clasat 
pe locul trei. în ordinea catego
riilor au cîștlgat: Marx (R.D.G.), 
Pool (Venezuela), Vilchez (Ve
nezuela), Rauschning (R.D.G.); 
Enchbat (Mongolia), Mehnert 
(R.D.G.), Poye (R.D.G.). Gux- 
man (Cuba), Masks (R.D.G.), 
Romero (Cuba), Philipp (R.D.G.) 
șl Gonzales (Cuba).

JACKSONVILLE. Competiția 
de gimnastică rezervată pere
chilor mixte, a fost cîștigată de 
cuplul Natalia Iurcenko — Vla
dimir Artemov (U.R.S.S.) ca 
58,95 p. Pe locurile următoare 
s-au situat perechile Lou Ret- 
ton — Vidmar Peter (S.U.A.) cu 
53,25 p și Tracee Talavera — 
Mitch Gaylord (S.U.A.) cu 57,48 
p. Perechea română Lavlnia 
Agache — Dan Odorhean a o-, 
cupat locul 5 cu 56,55 p.

★
• In cea de a doua partidă pe 

care reprezentativa de hochei a 
României a susținut-o în Elve
ția, In fața naționalei țări gazdă, 
jucătorii noștri au cedat cu 0—T 
(0—2, 0—3, 0—2). Juclnd apoi la 
Varese, In compania formației 
Italiei (din grupa „A" a C.MJ, 
ei au pierdut cu 3—7 (1—3, 0—3, 
2-2).

Coborirea masculină de ia Lake - 
Louise (Canada) a fost cîștigată 
de austriacul Helmut HSMmo 
1:40,5î, urmat de oompatrlottd 
său Franz Klammer, 1:40,75. In 
clasamentul general conduce PMI 
Mahre (S.U.A.) cu 271 p urmat 
de Ingemar Sten mark (Suedia) 
zis p.

C.M. DE HOCHEI GRUPA „C"
La Budapesta, în primele două 

zile ale C.M. de hochei grupa 
,,C" Danemarca — Franța 5—a, 
Olanda — Bulgaria 7—2, R. P. 
Chineză — Coreea de Sud 5—3, 
Ungaria — Spania 17—a, Ungaria 
— Franța 3—1, Olanda — Coreea 
de Sud 11—1.
KOOLER CIȘTIGA, NYKAENEN CON

DUCE
• După ooncursul de sărituri 

do la trambulină de la Oslo, clș- 
tlgat da austriacul Armin Kog- 
ler. In clasamentul „Cupei Mon
diale" conduce Matti Nykaenen 
(Finlanda) 267 p, urmat de Horst 
Bulau (Canada) 265 p, Gokler 
201 p, Olav Hansson (Norvegia) 
191 p. etc.
• Cursa de 50 km fond („Cupe 

Mondială") do la Holmenkollen 
a revenit finlandezului Asko Ap- 
tio 2h 20:05, urmat de Per Knu» 
Aaland (Norvegia) th 20:40 șl 
Gunde Svan (Suedia) 211 21:00.

meciuri), 2. Watford 58 (31 m), 3. 
Manchester Utd. 51 (29 m), 4.
Nottingham Forest 49 (30 m).

SCOȚIA (sferturi de finală ala 
Cupei): Celtic — Hearts 4—1, Par- 
tick — Aberdeen 1—2, Queen’* 
Park — Rangers 1—2, Airdrie — 
St Mirren 0—5.
ITALIA (etapa a 23-a) : Asooli

— Inter 0—0, Cesena — Sampdo- 
rta 0—2, Juventus — AvriMno
I—L Cagliari — Fiorentina 0—CL 
Genoa — Catanzaro 4—1, Napoli
— Torino 1—0, Pisa — Roma 1—2, 
Verona — Udinese 0—0. Clasa
mentul : 1. Roma 33, 2. Juventus 
10, 1. Verona 23, 4. Fiorentina șl 
Inter 26, 6. Torino 25, 7. Sampdo- 
ria ji Udinese 24, 9. Genoa 23 eto.

•TELEX*
ATLETISM • La Costord, tn- 

tr-un med In aală echipa Angliei 
a realizat o surprinzătoare vic
torie (72—70 p) asupra S.U.A. Se
bastian Coe (care n-a participat 
la C. E. de la Budapesta) a dș- 
tlgat 800 m In 1:44 91 — record 
mondial (vr_ 11 aparținea dta 
1981 — 1:46,00) înaintea lui P. El
liott (A) 1:46 71. Alte rezultate < 
60 m : Clarke (A) 6,77, 400 m i 
Taylor (S.U.A.) 16,79, 1 000 ni 
Mays (S.U.A.) 2:24,44, 1 000 ms
Dee (A) 7:56,59, 60 mg : Camp
bril (S.U.A.) 7,64, lungime : Brad
ley (S.U.A.) 7,84, triplu : Moore 
(A) 16,34 m. înălțime : Fields 
(S.U.A.) 2,15 m. prăjină : Anlo- 
cher (S.U.A.) 6,20 m ; greutate I 
Dupuis (S.U.A.) 19,27 m.

BOX • Al treilea meci S.U.A.'
— U.R.S.S., desfășurat la Syracu- 
sa, a revenit echipei sovietice cu 
8—4.

LUPTE • Med de greoo-roma- 
ne. Ungaria — Finlanda : 6—2.

ȘAH • In întîlnirea Kasparov
— Beliavski a 6-a partidă a-a în
cheiat remiză. Scorul este acum 
3,5—2,5.
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SPADASINUL RUDOLF SZABO (România), ÎNVINGĂTOR
IN „TROFEUL

R. D. 0., învingătoare
Cu 112 protagoniști înscriși 

tn proba individuală, desfășu
rată vineri și sîmbătă, în sala 
Floreasca din Capitală, ediția 
1983 a tradiționalului trofeu in- 
ternațional „Mihai Savu“ a con- 
stituit un test al spadasinilor 
noștri în compania unor adver
sari din Cehoslovacia, Cuba, 
R.D.G., R.F.G., l’olonia, R.S.S. 
Ucraineană, Ungaria. Numărul 
record de participant! i-a 0- 
bligat pe organizatori să op
teze pentru formula cu 32 de 
coneurenți în faza eliminărilor 
directe și recalificărilor — ca 
la competițiile de anvergură —, 
ceea ce a constituit un fapt 
inedit pe planșele noastre. Di
rectoratul de concurs (condus, 
ca de obicei, cu competență 
de loan Halmagyi) s-a des
curcat foarte bine.

După desfășurarea celor trei 
tururi preliminarii, pe grupe, 
și a primelor asalturi din eli
minări, văzînd că se califică 
direct în finală <Je 8, deci fără 
înfrîngere, doar spadasini de 
peste hotare : cehoslovacul
Beran (învingător, la limită, 
10—9, în fața lui Bodoczi Și 
Fongracz, doi din candidați! 
noștri), ungurul Pasztor (în 
dauna lui Szabo, cu 10—3), 
vest-germanul Borrmann (10——5 
cu Ion Popa și 10—6 cu Zida- 
ru) și cubanezul Portela (10—9 
cu Mihai Popa), ne-am dat 
seama că lupta pentru podium 
șl, mai ales, pentru cîștigarea 
trofeului, va fi foarte dificilă 
pentru spadasinii români. Pă
rere pe care nu ne-am schlm- 
bat-o nici cînd, pe baza reca
lificărilor, celelalte 4 locuri din 
finală reveneau numai repre
zentanților noștri (Zidaru, 
Szabo, Nicolae, Bodoczi). Pen
tru că Igor Borrmann, com
ponent al selecționatei R.F.G., 
și ' Szabolcs Pasztor, din lotul 
Ungariei, constituie valori au
tentice ale unor școli reputate 
de spadă, medaliate de multe 
ori la campionatele mondiale 
din ultimii ani, iar Orlando 
Portela (Cuba) și Jiri Beran 
(Cehoslovacia), doi tineri spa
dasini care au dovedit o mare

TURNEUL INTERNATIONAL DE ȘAH
ÎNAINTEA

încă două runde au apropiat 
de finiș turneul internațional 
de șah din Capitală, care ur
mează să se încheie marți. 
Slmbăt-ă în runda a 10-a s-au 
înregistrat rezultatele : Iones- 
cu — Negulescu 1—0, Makro- 
poulos — Foișor 1—0, Stoica .■— 
Ghindă, Szymczak — Meduna 
și Kallay — Bischoff remize. 
Aseară, în a 11-a rundă : Foi
șor — Bischoff 1—0, Negules-

INTERNAȚIONALELE DE
(Urmare din pag. î) 

nlei „Air France" la... Sofia, ju
cătorii noștri au fost eliminați 
ou 3—2, Îndeosebi datorită slabei 
prestații a lui Paul Haldan caro, 
pentru a sublinia parcă acest 
lucru, a pierdut șl medul decisiv. 
Iată cum a evoluat soorul : Fe- 
Jer — Farout 2—0, Haldan — Pa- 
rietti 1—2, Fejer, Ro man eseu — 
PariettL Farout 2—0, Fejer — 
Parlettl 1—2 șl Haldan — Farout 
0—2.

România I, cu Eugen Florescu, 
Vasile Florea • sl Siniion Crițan, 
a. reușit o frumoasă victorie In 
fața Poloniei, eu 3—1. (Florescu— 
Dryszel 1—2, Florea — Jakubo- 
wlcz 2—1, Florea, Crișan— DTys- 
zel, Grubba 2—0 si Florescu — 

Jakubowlcz 2—0). La luptă mare, 
In cea de a doua partidă, băie
ții noștri au pierdut cu echipa 
Cehoslovaciei (2—3), un med des- 
schls oricărui rezultat : Florea— 
V. Broda 0—2. Cri .șan — Zavurek

PATRU VICTORII ÎN
(Urmare din pag. 1) 

loroasă componentă a cvarte
tului nostru (ea sosise prțjjia și 
la concursul de selecție din fe
bruarie, la Băile Felix),

Din păcate, băieții noștri s-au 
văzut mai puțin în grupurile 
fruntașe. Doar Gyorgy Marko, 
la seniori, și Cornel Milaș, la 
tineret, clasați pe pozițiile se
cunde. pot fi mulțumiți de evo
luțiile lor. în fața unui Yur- 
aadon dezlănțuit, care nu putea

MIHAI SAVU“
In proba pc echipe
putere de luptă și de concen
trare.

Și, Intr-adevăr, după prime
le asalturi din finala de 8, îh 
cursa pentru podium n-a mai 
rămas decît Rudolf Szabo, Oc
tavian Zidaru pierzind la Por
tela (11—9), Felix Nicolae la 
Borrmann (10—7), Nicolae Bo
doczi la Pasztor (12—11, deși 
condusese cu 7—5). Szabo, în 
schimb, i-a „răzbunat" pe co
echipierii săi eliminați anterior 
de Beran, trecînd de ceho
slovac, după un asalt drama

Asaltul final al probei individuale : R. Szabo (România), in 
stingă imaginii, va puncta împotriva lui L Borrmann (R.F.G.), 
ciștigind trofeul. Foto : D. NEAGU

tic, în prelungiri, cu 12—10. 
în semifinale, Borrmann ciști- 
gă net (10—7) cu Portela, iar 
Szabo se revanșează în fața 
lui Pasztor (10—8). Pentru locu
rile 3—4 s-au intilnit Pasztor 
cu Portela, locul pe podium re- 
veniudu-1, in extremis, primu
lui, Ia scorul de 12—11.

Asaltul pentru desemnarea 
ciștigătorului ediției 1983 a 
„Trofeului Mihai Savu" a de
curs, spre surpriza multora, 
dar spre satisfacția tuturor ce
lor veniți să-i susțină pe spa
dasinii români, în superiorita
tea evidentă a reprezentantului 
nostru, Szabo detașindu-se tn

FINIȘULUI
cu — Stoica 1—0, Ghindă — 
Lukacs 0—1, o singură remiză 
Stefanov — Szymczak și două 
întrerupte anterioare : Ionescu 
— Stefanov 1—0, Stoica — Me
duna remiză. In clasament : 
Lukacs (Ungaria) 6 p (1), Io
nescu 5,5 p (1), Meduna (Ceh.) 
și Makropoulos (Grecia) 5 p Ș), 
Ghindă, Foișor, Negulescu, 
Bischoff (R.F.G.) și Kallay 
(Ung.) — toți cîte 5 p.

TENIS DE MASA
2—1, Florescu, Crișan — N. și V. 
Broda 0—2, Florea — Zavurek
2— 1 șl Origan — V. Broda 0—2.

în finala, masculină, echipa 
Iugoslaviei (Zoran Kallnici, nia 
Lupulescu, Beta Mesaros, Mir cea 
Maran) a învins formația Japo
niei cu 3—L Clasament final t 
1. Iugoslavia, 2. Japonia, 3—i. 
Ungaria, Cehoslovacia.

Din proba de simplu (masculin 
și feminin) s-au disputat plnă 
acum primele două tururi șl un 
tur la dublu masculin.

ECHIPE, masculin : turul I : 
UJl.S.S. — Tunisia 3—0, Iugo
slavia — R.D. Germană 3—0, 
România n — Franța 2—3, Ceho
slovacia — Siria 3—0, România I 
— Polonia 3—1 ; turul II : Un
garia — U.R.S.S. 3—0, Iugo
slavia — Franța 3—1. Ceho
slovacia — România I 3—2, R.F. 
Germania — Japonia 0—3 : semi
finale : Iugoslavia — Ungaria
3— 1, Japonia — Cehoslovacia 3—2; 
finală — Iugoslavia — Japonia
3—1.

CROSUL BALCANIC
pierde în condițiile date, Marko 
a făcut tot ce a putut, și nu 
1 se poate rgproșa nimic. La 
un nivel îngrijorător de slab 
S-au situat însă juniorii — pri
mul dintre ei, Costel Constan
tin, a sosit abia al 8-lea ! — 
și alergătorii de la categpria ti
neret. Oarecum previzibil, dar, 
oricum, supărător...

Rezultate: SEN’AARE (4 000
tn) 7 1. Fița Lovin (România)
14:36,2, 2. Doina Mellnte (Rornâ- 
ela) 14:47,6, 3. Maria Radu 

a doua parte a disputei ,5—2, 
6—3), Încheind cu un scor fără 
echivoc pentru raportul de for
țe : 10—4. Folosiadu-și, in 
sfîrșit, alonja, gîndind și pre
gătind mai bine atacurile (a 
dat trei tușe la manșeta ad
versarului !), Rudolf Szabo a 
tras tot mai bine, cu cit avansa 
spre finalul concursului.

Proba pe echipe, desfășurată 
duminică, s-a desfășurat pe 
două grupe valorice (sistem 
turneu), determinate de rezul
tatele înregistrate în proba In
dividuală.

în prima grupă valorică 
s-au plasat : România I, Un
garia, Polonia, R. D. Germană, 
Cehoslovacia și R.S.S. Ucrai

neană. Echipa noastră repre
zentativă a luat un start greșit: 
victorie doar la o tușă cu Ceho
slovacia, în primul meci, șl, a- 
poi. o înfrîngere nescontată în 
întilnirea cu formația R.D. Ger
mane — 8—7 (și o dublă în
frîngere). Continuind să evo
lueze slab, echipa României 
(cu unul din componenți — 
Mihai Popa, ca și inexistent, 
iar cu ceilalți cu mari osci
lații de la meci la meci) a o- 
cupat în final un loc mult in
ferior așteptărilor (4), pier- 
zînd și în fața echipelor Un
gariei și R.S.S. Ucraineană.

Iată rezultatele echipei 
României : 9—2 cu Polonia
(au punctat : Bodoczi 4. Zi
daru și I. Popa 2. Szabo 1), 
8—8 (65—64 t.d.) cu Cehoslo
vacia (Szabo 3, Bodoczi și I. 
Popa 2, M. Popa 0, Zidaru 1), 
5—9 cu Ungaria (Zidaru și 
Bodoczi 2. I. Popa 1. M. Popa 
și Szabo 0), 7—9 cu R.D.G. 
(Szabo 3. Bodoczi și I. Popa 1, 
Zidaru 2. M. Popa 0), 7—9 cu 
R.S.S. Ucraineană. (I. Popa 3, 
Zidaru 2, M. Popa și Bodoczi 
1, Szabo 0).

Clasamentul final al probei 
pe echipe : 1. R.D.G. 5 v, 2. 
Ungaria 4 v, 3. R.S.S. Ucrainea
nă 3 v, 4. România 2 v, 5. Po
lonia 1 v. 6. Cehoslovacia 0 v.

Paul SLAVESCU
t

Cu prilejul Campionate
lor internaționale de tenis 
de masă ale României 
președintele C.N.E.F.S., ge
neral lt. Marin Dragnea, a 
avut o convorbire cu pre
ședintele Uniunii Europe
ne de Tends de Masă 

Gy&rgy Lakatos (Unga
ria). Au fost discutate 
probleme privind dezvol
tarea tenisului de masă 
de pe continentul nostru. 
Oaspetele a apreciat apor
tul pe care federația de 
specialitate din România 
U aduce in această activi
tate.

feminin — turul I : Ceho
slovacia — Iugoslavia 2—3, R. F. 
Germania — România II 3—2, R.D. 
Germană — Ungaria 0—3 ; turul 
II : Japonia — Iugoslavia 0—3, 
Siria —România I 0—3, R.F. Ger
mania — Ungaria 0—3, Franța — 
U.R.S.S. 0—3 : semifinale : Iugo
slavia — România I 1—3. Ungaria 
—UJl.S.S. 1—3 ; finala — Româ
nia — U.R.S.S. 0—3.

(România) 14:54,5, 4. Rumiana
Ceavdarova (Bulgaria), 5. V. Ke- 
mezieva (Bulgaria), 6. D. Radei 
(Iugoslavia) ; echipe : 1. România 
0 p, 2. Bulgaria 16 p, 3. Turda 
30 p, 4. Grecia 40 p ; SENIORI 
(12 000 m) : 1. Mehmet Yurdadon 
(Turcia) 38:45,6, 2. Gyorgy Marko 
(România) 39:27,2, 3. S. Rozman 
(Iugoslavia), 4. Ahmet Altin (Tur
cia), 5. Zehl Alll (Turda), 6. 
Gheorghe Motorca (România), 
...10. Gheorghe Zaharia, ...17. Ion 
Hvrubeanu ; echipe : 1. Turcia 
21 p, 2. România 35 p, 3. Greda 
11 p, 4. Bulgaria 62 p ; TINERET 
(10 000 m) : 1. Gheorghi Gheor- 

ghlev (Bulgaria) ’ 26:33,1, 2. Cor
nel Milaș (România) 27:15,4, ,..4.

SPORTIVI 
ÎN ÎNTRECERI

LUGANO. In turneul de șah 
din localitate, după 8 runde 
conduce Yaser Seirawan (S.U.A.) 
cu 7 p. urmat de Florin Gheor
ghiu (România) si Nunn (An
glia) cu cîte 6,5 p, Hort (Ce
hoslovacia), Farago (Ungaria), 
Timman (Olanda) și Short (An
glia) cu cîte 6 p. în runda a 
8-a Gheorghiu l-a Învins pa 
Hess.

TALLIN. în cele două partida 
întrerupte din cadrul „Memoria
lului Paul Keres", Mihai Șubă 
a pierdut la Tall și a remizat 
cu Bench (R.D.G.). Clasamentul 
la zi : 1. Vaganian și Tali (am- 
bti U.R.S.S.) 9,5 p, 3. Elvest 
(U.R.S.S.) 9 p, 4. Petrosian
(U.R.S.S.), Șubă (România) |i 
Jansa (Cehoslovacia) 8 p.

VtRȘEȚ. Turneul de șah din 
localitate a luat sfîrșit cu vic
toria maestrului T. Karoly (Un
garia) cu 9,5 p din 13 posibile, 
urmat de polonezul Skrobek 8,5 
p și iugoslavul Ristici 8 p. Șa- 
histul român Ilijin s-a clasat al 
optulea cu 6 p.

PARIS. în cadrul „Cupei 
Europei" la floretă echipa 
masculină a clubului Steaua a 
învins S.C. Amsterdam cu 9—0, 
dar a pierdut apoi (5—9) la 
Ț.S.K.A. Moscova. Competiția a 
fost cîștigată de Racing Club 
Paris, 9—6 în finala cu „Cara
binierii" din Roma. în semifina
le Racing dispusese cu 9—5 de 
Ț.S.K.A. Moscova.

DIN NOU TORVILL-DEAN
Campionatele mondiale de pa

tinaj artistic s-au încheiat la Hel
sinki cu proba de dans, cîștigată. 
pentru a 3-a oară, de pereche» 
engleză Jayne Torvill — Christop
her Dean. In continuare s-au cla
sat: Natalia BestemlanoVa — An
drei Bukin (U.R.S.S.) șl Judy 
Blumbert — Michael Seibert 
(S.U_A). Titlul Individual femi
nin a fost cucerit de Rosalyn 
Sumners (S.U.A.), urmată de Ka
tarina Witt (R. D. Germană) — 
campioana Europei — șl Claudia 
Leistner (R.F. Germania). Cam
pioana de anul trecut, Elaine 
Zalak (S.U.A.), a abandonat, fiind 
aed den tată.
TAMARA McKINNEY C1ȘTIGA CUPA 

MONDIALA I

Ciștigind sîmbătă la VaU (Co
lorado), schioara americană Ta
mara McKinney obține a treia 
victorie consecutivă ln.tr-un sla
lom uriaș pentru „Cupa Mondia
lă" I La Vail, McKinney (2:23,43) 
a fost urmată de Cindy Nelson 
(S.U.A.) 2:24,03 șl Erika Hese 
2:25,32. In urma aoestei victorii. 
McKinney și-a asigurat victoria 
in „Cupa Mondială" fiind prima 
schioare americană care dștigă 
trofeul.

RJ. GERMANIA (etapa a 24-a): 
Borussia Dortmund — NOm- 
berg 4—0, VfB Stuttgart — Bayer 
Leverkusen 5—3, Hertha Berlin— 
Karlsruhe 5—2, FC KIMn — For
tuna Diisseldorf 4—0, Bayern 
MUnchen — VfL Bochum 3—0, 
Hamburg SV — Eintracht Frank
furt 3—0, M&nchehgladbach — Ar
minia Bielefeld 3—0. Meciul 
Schalke 04 — Eintracht Braun
schweig amlnat. In partida care 
ne interesează direct, in perspeo- 
tlva jocului de miercuri cu Uni
versitatea Craiova, FC Kalsters- 
lautern a Învins, pe teren pro
priu, cu 2—1 pe Werder Bremen. 
Clasamentul: 1. Hamburg 36, 2. 
Bayern MUnchen 34, 3. Dortmund 
34, 4. Stuttgart S3 (23 meciuri).

UJS.S.S. (sferturi de finală ale 
Cupel) : Matalist Harkov — Tor
pedo Kutaisi 4—3, Zenit Lenin
grad — Dinamo Kiev 3—1, TSKA 
Moscova — Dnepr 2—L Sahtter 
Donețk — Dinamo Moscova 3—1 
(după prelungiri).

ANGLIA (etapa a Sl-a): Liver
pool — West Ham 3—0, Coventry 
— Tottenham 1—1, Nottingham 
Forest — Luton 0—1, Stoke City— 
Sunderland 0—1, Swansea — Man
chester City 4—1. Wattord — No- 
itingham County 5—3, West 
Bromwich — Ipswich 4—1. Cla
samentul : 1. Liverpool 69 (36

(lie Diaconu 17:25,7, ...10. Marian 
Bilan, 11. Marcel Martlnaș ; echi
pa : 1. Grecia 24 p, 2. România 
27 p. 3 Iugoslavia 59 p, 4. Turcia 
54 p.; JUNIORI (8 000m) : 1. All 
Guneș (Turcia) 19.35,0, ...6. Costel 
Constantin, 9. Marius Nlcoari, 

.12. Remus Racâșan, ...15. Teodor 
Havrilluc, ...21. Onorlu Dorgoșan, 
...12. Remus Răcășan, ...15. Teodor 
Bulgaria 16 p, 2. Turcia 30 p, 2. 
România 44 p, 5. Grecia, 6. Iugo
slavia ; JUNIOARE (2 000 m) : 
1. Margareta Keszeg (România) 
6:35,2, 2. GyOngy Koncza (Româ
nia) 6:55,3, 3. Ana Algeorgei
(România) 6:59,4, ...6. Violeta Be- 
clea ; echipe : 1. România 6 p, 
1. Turcia 24 p, S. Bulgaria 27 p.

ROMÂNI 
INTERNATIONALE

HALLE. La cea de a 12-* 
ediție a turneului internațional 
de box al R.D. Germane, pugi- 
liștii români Gheorghe Negoiță 
(cat cocoș) și Nicolae Ciobanu 
(cat. mijlocie mică) s-au clasat 
pe locul trei. în ordinea catego
riilor au cîștigat: Marx (R.D.G.), 
Pool (Venezuela), Vllchez (Ve
nezuela), Rauschning (R.D.G.); 
Enchbat (Mongolia), Mehnert 
(R.D.G.), Poye (R.D.G.), Gut
man (Cuba), Maske (R.D.G.), 
Romero (Cuba), Philipp (R.D.GJ 
șl Gonzales (Cuba).

JACKSONVILLE. Competiția 
de gimnastică rezervată pere
chilor mixte, a fost cîștigată de 
cuplul Natalia Iurcenko — Vla
dimir Artemov (U.R.Ș.S.) ea 
58,95 p. Pe locurile următoare 
s-au situat perechile Lou Ret- 
ton — Vidmar Peter (S.U.A.) eu 
58,25 p și Tracee Talavera — 
Mitch Gaylord (S.U.A.) cu 57,49 
p. Perechea română Lavinia 
Agache — Dan Odorhean a o-, 
cupat locul 5 cu 56,55 p.

★
• In cea de a doua partidă pe 

caro reprezentativa de hochei a 
României a susținut-o în Elve
ția, în fața naționalei țări gazd», 
jucătorii noștri au cedat ou 0—t 
(0—2, 0—3, 0—2). Judnd apoi la 
Varese, în compania formației 
Italiei (din grupa „A" a C.MJ, 
ei au pierdut cu 3—7 (1—3, 0—2. 
2-Z).

Coborîrea masculină de la Lake 
Louise (Canada) a fost cîștigată 
de austriacul Helmut HMehner 
1:40,52, urmat de oompatrlottd 
său Franz Klammer, 1:40,75. Ia 
clasamentul general conduce Phil 
Mahre (S.U.A.) cu 271 p urmai 
de Ingemar Stenmark (Suedia) 
215 n.

CM. DE HOCHEI ORUPA „C*
La Budapesta, în primele două 

zile ale C.M. de hochei grupa 
„C" Danemarca — Franța 5—2, 
Olanda — Bulgaria 7—2, R. P. 
Chineză — Coreea de Sud 5—2, 
Ungaria — Spania 17—2, Ungaria 
— Franța 3—L Olanda — Coreea 
de Sud 11—1.
KOOLER CIȘTIGA, NYKAENEN CON

DUCE
• După concursul de sărituri 

de la trambulină de la Oslo, clș- 
tlgat da austriacul Armln Kog- 
ler, în clasamentul „Cupei Mon
diale" oonduce Matti Nykaenen 
(Finlanda) 267 p, urmat de Hore* 
Bulau (Canada) 265 p, Gokler 
291 p. Olav Hansson (Norvegia) 
121 p. etc.
• Cursa de 50 km fond („Cupa 

Mondială") de la Holmenkollen 
a revenit finlandezului Asko Au- 
tio 2h 20:05, urmat de Per Knut 
Aaland (Norvegia) 2h 20:40 șt 
Gunde Svan (Suedia) 2h 21:00.

meciuri), 2. Watford $8 (31 m), 3. 
Manchester Utd. 51 (29 m), 4.
Nottingham Forest 49 (30 m).

SCOȚIA (sferturi de finală ala 
Cupei): Celtic — Hearts 4—1, Par
tick — Aberdeen 1—2, Queen’» 
Park — Rangers 1—2, Airdrie — 
St Mirren 0—5.
ITALIA (etapa a 23-a) : Asooll

— Inter 0—0, Cesena — Sampdo- 
ria 0—2, Juventus — Avellino
4—1, Cagliari — Fiorentina 0—<1 
Genoa — Catanzaro 4—1, Napoli
— Torino 1—0, Pisa — Roma 1—2, 
Verona — Udlnese 0—0. Clasa
mentul : 1. Roma 33, 2. Juventus 
30, 3. Verona 23, 4. Florentina și 
Inter 26, 6. Torino 25, 7. Sampdo 
ria șl Udlnese 24, 9 Genoa 23 eta.

•TELEX*
ATLETISM • La Cos ford, tn- 

tr-un med In sală echipa Angliei 
a realizat o surprinzătoare vlo- 
torie (72—70 p) asupra S.U.A. Se
bastian Coe (care n-a participat 
la C. E. de la Budapesta) a câș
tigat 800 m in 1:44.91 — record 
mondial (v.r- 11 aparținea din 
1981 — 1:46,00) înaintea Iul P. El
liott (A) 1:46 71. Alte rezultate t 
60 m : Clarke (A) 6,77, 400 m t 
Taylor (S.U.A.) (6,79, 1 000 ol 
Mays (S.U.A.) 2:24,44. 3 000 ms
Dee (A) 7:56,59, 50 mg : Camp
bell (S.U.A.) 7,64, lungime : Brad
ley (S.U.A.) 7,84, triplu : Moare
(A) 16,34 m. Înălțime : Fields
(S.U.A.) 2,15 tn, prăjină : Anlo- 
cher (S.U.A.) 5,20 m ; greutate 1 
Dupula (S.U.A.) 19,27 m.

BOX • Al treilea meci S.U.A.'
— U.R.S.S., desfășurat la Syracu- 
sa. a revenit echipei sovietice cu 
8—4.

LUPTE • Meci de greco-roma- 
ne. Ungaria — Finlanda : 8—2.

ȘAH • tn tnttlnirea Kasparov
— Beliavskt a S-a partidă s-a În
cheiat remiză. Scorul este acum 
2,5—2,5.


