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/n probele individuale ale campionatelor

In județul Araci

„TETRATLONUL ATLETIC"-0 PÎRTIE SIGURĂ 
Dl LANSARE A UNOR VIITORI PERFORMERI 
la școala generala din Padna a fost depistata 

o tinara sportiva de 13 ani de 1,83 m!
în luna noiembrie, cind In 

ziarul nostru se menționa pen
tru prima oară despre acțiunea 
de selecție întreprinsă de or
ganele sportive arădene, cifra 
de 1200 de elevi și eleve an-

internaționale de tenis de masă ale României

grenați în „Tetratlonul atletic" 
era privită cu oarecare rezer
vă, mai ales că primele refe
riri vizau doar municipiul Arad. 
Și totuși, o vizită la fața lo
cului ne-a edificat pe deplin 
asupra seriozității cu care 
Consiliul județean pentru edu
cație fizică și sport, în colabo
rare cu Inspectoratul școlar 
județean, a acționat pentru de
pistarea unor posibili viitori

OLGA NEMEȘ VIZEAZĂ 3 TITLURI
• Maria Alboiu, meciuri de mare spectacol 0 Astăzi, 

finalele anunță o gală de excepție
De trei zile, impunătoarea 

sală a Palatului sporturilor si 
culturii din Capitală a devenii, 
pentru iubitorii tenisului de 
masă, punctul central de a- 
tractie datorită prezentei la ac
tuala ediție a Campionatelor 
internaționale ale României a

PROGRAMUL DE AZI
Orele 9—13,30: dublu feminin 

(finala Ia ora 13,15);
Orele 9,30—13: dublu masculin 

(finala la ora 12,30);
Ora 16: finale, turnee consolare;
Ora 16,30: finala, dublu mixt;
Ora 17: semifinale, simplu mas

culin ;
Ora 17,30: semifinale, simplu fe

minin;
Ora 18: finala, simplu masculin;
Ora 18,30: finala, simplu feminin.

numeroși sportivi cu un bogat 
palmares în succese de presti
giu la campionate mondiale, 
europene, balcanice sau la alte 
turnee internaționale. Sint ju
cători sl jucătoare din 13 țări 
care peste o lună, la Tokio, 
vor ataca titlurile mondiale, iar 
concursul bucureștean le oferi

acum un excelent prilej de ve
rificare a potențialului, lată de 
ce spectatorii — printre care
s-au aflat și numeroa
se grupuri de copii de
la școlile bucureștene — au
putut urmări partide de un bun 
nivel, echilibrate, fiecare parti
cipant ținind să-și onoreze car
tea de vizită printr-o compor
tare pe măsură. Dar. in ir-o în
trecere în care valorile sint a- 
propiate (și la un înalt nivel), 
este greu să prevezi un câști
gător, un „fileu” sau o „tușă” 
aducind deseori lacrimile bucu
riei sau amărăciunii. Asa a fost 
si In Întrecerea pe echipe. Așa 
8-a intimplat si in primele tu
ruri ale probelor individuale. 
Meciuri terminate in prelun
giri. tind nu știai unde sint 
emoțiile mai mari — la masa 
de joc sau in tribune (mai 
ales tind evoluau reprezentan
ții noștri) —, au fost și luni 
Si ele au dat interes si culoa
re ambelor reuniuni. Lucrul cel 
mai important ni s-a părut a 
fi faptul că, după cum spu
nea sl fostul campion mondial 
F. Șido (cel care în 1953 a tn-

O’.ga Nemeș fi Andre; Grubba — cXi.'icsți in fiaala probei de
dub'.u wirt — m-p-inși H tispvl evoluției in meciul din 

Foto : Vasile BAGEAC
rfntat spectatori; de la Do
rească), majoritatea jocurilor su 
avut un „nivel tehaie deaa 4e 
invidiat de ceneraliile naastm”.

„Maratonul* zilei de luni — 
nid oeleialte nu an făcut ex
cepție, aid jutindu-se titn 19— 
11 ore — a debutat ea proba 
de deHw mixt. O probă la 
care au evoluat si captai o-

Emonuti FANTANEANU

(Conftnnsre ta pca •

CRAIOVA „SUB SĂRUTUL FOTBALULUI"
• Marele oraș oltean In febra importantului joc de miine • Peste 
o sută de mii de cereri de bilete! • Muzică, dansuri și demonstrații 
sportive pe Stadionul Central, in așteptarea loviturii de începere

• Ce fac echipele cu 24 de ore înainte de partidă
în ajunul meciului Universi

tatea Craiova — Kaiserslautern. 
Ce se întîmplă la fața locu
lui. ce vești avem din cele 
două tabere, iată ce dorim să

ȘTEFANESCU DOXOSE

(Costpcxare ta pag 2-3)

vă informăm, pe scurt. în cele 
ce urmează.

ORAȘUL. Craiova a intrat de 
mult în „febra partidei*. Un 
localnic ne spunea că din mo
mentul terminării meciului-tur. 
Gazdele pregătesc din vreme si 
cu hărnicie evenimentul spor
tiv al lunii. Editat din vreme 
Si cu multă competentă, pro
gramul jocului este bogat In 
date sl culoare. Marele oraș ol-

meni au dorit să fie 
miine în tribune. Cei 
mativ 50 000 de fericiți 
de bilete fac. probabil, 
la această oră pregătirea psiho
logică pentru joc.

STADIONUL. Arena cralo- 
veană era supusă, Încă de 
săptămîna trecută, unei ultime 
„toalete”. Se revizuiesc tribu
nele, căile de acces, se verifică 
Instalațiile. Terenul de joc pare

prezent! 
aproxi- 

posesori 
încă de

campioni, pentru alimentarea 
secțiilor de performanță ale 
județului cu mai mulți per
formeri de certă valoare, de 
reală perspectivă. Tovarășul 
Eugen Roman, metodist al 
C.J.E.F.S. Arad, ne-a oferit cu 
amabilitate date și fapte care 
atestă utilitatea incontestabilă 
a „Tetratlonului atletic”, acțiu
ne care, după cum se afirmă, 
„a răscolit pur și simplu uni
tățile școlare ale județului și a 
scos la iveală cîteva talente 
autentice ale meleagurilor noas
tre, spre care va trebui să ne 
îndreptăm atenția în perioada 
următoare”.

în concepția organizatorilor, 
„Tetratlonul atletic” a fost o 
acțiune de testare și de selec
ție a elevilor cu aptitudini

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2-3)

Ivi onrarae ie ata' h la Borșa și Valea Strlmbă

„103 m“ - PUNCT DE PLECARE 
SPRE REVIRIMENTUL 

SĂRITURILOR DE LA TRAMBULINĂ ?
tineri săritori, dintre care se 
cuvine a fi menționați Gh. 
Băilă, W. Gross (C.S.Ș. Brașo- 
via — A.S. Armata), V. Dumi- 
trescu (C.S.Ș. Rîșnov — Dina
mo Brașov), L. Banyasz (Rapid 
Suseni) ța. în mod cert, sări
turile de la trambulină cunosc 
o efervescență, deși anul aces
ta na a putut fi folosită tram
bulina de la Rîșnov (din cau
za lipsei de zăpadă), iar cele 
de la Poiana Brașov au fost 
date uitării.

Ce perspective oferă săritu
rile. ce au demonstrat con
cursurile din acest an. ce se 
poate întreprinde pentru dez
voltarea lor pe măsura talen
tului incontestabil dovedit de

SczmdI in wr liter rciitrt la «finalitate

IN PARCUL PROGRESUL
ACTIVITATEA POATE

SĂ ÎNCEAPĂ!
multă, 
parcul 
Capitală : antrenori 
din toate secțiile —t 
întreaga conducere

slmbătă 12 
sportiv Pro

Lume 
martie, in 
greșul din 
— aproape 
sportivi si_____ _ __________
a acestei cunoscute unită ti de 
performanță. Desigur, nu erau 
spectatori pentru că sezonul în 
aer liber nu a început încă. 
Dar tocmai la acesta si la a- 
eeștla s-au gîndit — mult mai 
devreme ca în alti ani — cel 
de la Progresul, si de aceea

(Continuare in pag. 2-3)

Dumitru STANCULESCU

terenurilor

ieșiseră si se răspîndiseră a- • 
proape peste tot, pe cele peste 
18 hectare, dt cuprind terenu
rile de sport și zona verde ce

- PETROLUL PLOIEȘTI
- F.G ARGEȘ
- UNIV. CRAIOVA
- CORVINUL

ALE „CUPEI ROMÂNIEI 4 LA FOTBAL
Ieri, la sediul F.R.F. a avut loc tragerea 

la sorți a sferturilor de finală ale „Cupei 
României”, competiție care se desfășoară 
sub genericul „Daciadei”. Sorții au decis 
următoarele partide :
POLITEHNICA TIM. 
DINAMO BUCUREȘTI 
SPORTUL STUD.
F.C. BIHOR

Aceste meciuri se vor disputa la 25 mai 
pe terenuri neutre, care vor fi stabilite de 
echipele respective în zilele următoare.

Handbaliștil dina- 
moviștl bucureștenl. 
atlațl în plină cursă 
în oompetițla euro
peană „Cupa cupe
lor”, au tăcut o u- 
tilâ repetiție... ofi
cială in campiona
tul intern al divi
ziei . A”, Jucînd în 
devans partida cu 
C.S.M. Borzeștl ; 
32—20. (în fotogra
fie, îucâtorll bucu- 
reștenl sint 
co uri albe).

In trl-

Dragoș
Foto: 

NEAGU

le înconjoară. S-au efectuat a- 
menajări, întrețineri si repara- 

s-a făcut curățenie. „Nești- 
eum va evolua vremea — 

spunea președintele clubu- 
Constantin Dumitrescu — 

hotărit inițial ca aprilie să 
declarată „Luna curățeniei 

prin muncă patriotică”. Dar a-

tu, 
ind 
ne 
lui, 
am 
fie

pol am devansat acțiunea si 
a 

si
de cîteva zile toată lumea 
pornit la treabă. Antrenorii 
sportivii tuturor secțiilor do
resc să termine de curățat te
renurile pe care își desfășoară 
activitatea, dar — cel puțin 
pînă acum — pe primul loc se 
situează colectivul secției de te
nis*. Cei de la fotbal — an
trenorii Gh. Cristoloveanu, A. 
Rusu si FL Știrbei, cei de la

Ion GAVRILESCU

(Continuare In pag. 2-3)
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La Poiana Brașov s-au des
fășurat campionatele naționale 
uriversitare de schi alpin și 
fond. Au participat peste 150 de 
competitori, din 15 centre uni
versitare ale țării, care s-au 
întrecut în condiții excelente 
asigurate de C.S.U. Brașov și 
comisia județeană de resort. 
Rezultate tehnice : SLALOM 
SPECIAL feminin : 1. Mariana 
Axinte (Buc.) 1:10,98, 2. Eli- 
sabeta Stroe (Buc.) 1:14,02, 3. 
Liliana Vladislav (Petroșani) 
1:15,88 ; masculin — 1. Șt. Pe
tra (Pitești) 1:04,90, 2. G. Ră- 
dulescu (Brașov) 1:05,6o, 3. D. 
Rahodin (Pitești) 1:03,15; SLA
LOM URIAȘ feminin : 1. E- 
lisabeta Stroe 1:18,57, 2. Judith 
Kacso (Petroșani) 1:20,60, 3.
Mariana Axinte 1:23,82 ; mas
culin ; 1. St. Petra 1:11,45, 2. 
G. Fusulan (Biașov) 1:11,87, 3. 
A. Peter (Buc.) 1:12,06; CO- 
BORIRE, feminin: 1. Elisabeta

Krauss (Crăciun) 1:37,1, 2. Su
părata, 3. Sabău. Cota: dșt. 3, 
ev. 5, ord. închisă, ord. triplă 
266. Cursa a V-a: 1. Olăraș (Na- 
cu) 1:30,9, 2. Trandafir. Cota: 
dșt. 5, ev. 7, ord. Închisă, tri
plu 3—1—5 66 lei. Cursa a Vl-a:
1. Plocon (Nacu), 2. Diafan, 3. 
Heriea. Cota: cișt. 2, ț-pâ. 18, ev. 
16, ord. triplă 230. Cursa a VH-a:
1. Reacția (M. Ștefănescu) 1:46,6,
2. Satlva. Cota: dșt. 4, ev. 72,
ord. 36, triplu 5—6—7 216. Cursa
a VlII-a: 1. Sufix (S. Ioneseu)
1:36,7, 2. Galița, 3. m. Cota: dșt.
6, ev. 23, ord. 23, ord. triplă 250.
Cursa a IX-a: 1. Frecvența (N.
Gheorghe) 1:33,5, 2. Turturica, 3.
Adorata. Cota: dșt. 9, ev. 12, ord.
20. ord. triplă 76, triplu 7—8—9
420. Cursa a X-a: 1. Daniela (N. 
Nicolae) 1:38,4, 2. Simbria. Cota:
dșt. 2,80, ev. 4, ord. 6.

A. MOSCU

UN PUNCT DE INTERES IN CAMPIONATUL DE RUGBY
S-a mai consumat o etapă 

în prima divizie rugbystică, și 
această nouă secvență competi- 
țională aducind citeva rezulta
te nu tocmai conforme calcu
lului hîrtiei. Se pare că surpri
zele intră in... obișnuință! ■

e După ce au învins, dar nu 
au convins, pe Rapid, după un 
succes cu șansă în meciul cu 
studenții petroșcneni, iată-i pe 
grivițeni nevoiți să se mulțu
mească doar cu un egal în dis
puta cu Ecclicș, Zamfir și cei
lalți rugbyști sibieni pregătiți 
de inimosul Bebe Boboc. Cînd 
să se fi exprimat la adevărata 
capacitate XV-le din Parcul 
copilului? Cînd a cîștigat în 
fața campioanei sau în acest 
necor.cludent început de sezon?

• Universitarii bucureșteni 
au ținut să arate că victoria 
asupra Farului nu a fost o in- 
tîmplare. Și au reușit (egal la 
Cluj-Napoca), chiar dacă au

TURNEUL
DE LUPTE LIBERE 

PE CATEGORII
ln Sala sporturilor din Tîr- 

goviște s-au desfășurat, la sfir- 
șitul săptăminii trecute, între
cerile etapei a 11-a a concur
sului republican de lupte libere 
pe categorii de greutate. Deși 
urni dintre sportivii lotului re
prezentativ se aflau la un 
turneu peste hotare, competi
ția de la Tîrgoviște s-a ridi
cat la un apreciabil nivel teh
nic cu numeroase partide deo
sebit de spectaculoase. /

Iată cîștigătorit: cat. 48 kg : 
Dumitru Drăghici (C.S.S. Slo
bozia), 52 kg — Constantin 
Ciucioiu (C.S. Tîrgoviște); 57 
kg — Ștefan Nicolae (I.C. Hi
drotehnica Constanța); 62 kg 
— Ghcorghe Bitran (Vulcan 
București); cat. 68 kg — Gigei 
Angliei (Steaua;; cat. 74 kg — 
Nicolae Petcu (Constanța); cat. 
82 kg — Dumitru Chiru (Vul
can) ; cat. 90 kg — Arpad Ma
tei i (C.S.M. Sf. Gheorghe) ; cat. 
100 kg — Aurel Panait (Dina
mo Brașov); +100 kg — Virgil 
Oros (înfrățirea Oradea).

PRIMIIl MICI Al ANHIUI, PRIMA VICTORIE
14-6 III TURCIAA POIOiȘIIlOR JUNIORI:

Cînd arbitrii Mithat Hanța! 
(Turcia) și Rolf Silha (Româ
nia) dădeau duminică semna
lul de începere a partidei a- 
micaile de juniori România — 
Turcia consemnam, în fapt, 
momentul inaugural al sezonu
lui internațional în bazinele 
noastre — In speță, „Floreas- 
ca“ din Capitală. Și ne reîntîl- 
neam cu lotufl „speranțelor" 
după meciurile din campiona
tul Diviziei „A", în care cei 
mal mulți dintre tinerii .. po- 
loiștii jucaseră în echipa Vii
torul Lie. 37 București, lor a- 
dăugîndiu-li-se din nou oră- 
deanul Fr. Kiss ți arădeanul 
Onea. Ei au dominat cu auto
ritate întîlnirea de duminică, 
cîștigSnd la scor : 14—6 (4—0, 
1—2, 4—2, 5—2), prin golurile 
marcate de Zaharia 4 Ragea, 
Kiss — cîte 3, Ghiță 2, Va
meș și Chețan. Pentru oaspeți 
au punctat Uysal 2, Tilmaz, 
Seldflz, Buker, Ozfer.

Reținem, desigur, ca atare a- 
ceastă victorie de palmares — 
mai cu seamă că e un prim 
pas cu dreptul în '83 — ca șl 
evoluția remarcabilă a unui

HI PISM
Reuniunea de deschidere a a- 

tras un numeros public pe hi
podromul din Ploiești, care a 
asistat la Întreceri aprig dispu
tate, cu sosiri strinse, cum a fost 
cazul tn principala cursă a zilei, 
ln care Plocon, puternic angajat 
din start, a reușit să-1 Învingă 
la sosire pe rivalul său Diafan. 
Din această formație (S. lones- 
ou) au mal cîștigat: Hamilton 
ln prima cursă a anului. Raclna, 
o reușită fiică a Rampei, Olăraș 
șl Sufix, care au format cvinte
tul de Învingători al formației. 
Sandi Ioneseu. un tehnician deo
sebit de serios, cu putere de 
muncă, simț al cursei șl multi
ple cunoștințe de antrenament, 
ne reamintește de excelentul N. 
Galdaev, anunțîndu-se de pe 
acum un pretendent la un loc 
pe podiumul clasamentului an
trenorilor. Prin aoeste victorii 
ei a spulberat șl mitul că ar fi 
moștenit call pregătiți de vechiul 

jucat fără Marian Gurămare, 
tînărul internațional avînd un 
picior in ghips. Va fi el recu
perat pină la meciul naționalei 
de la Heidelberg ? Se pare (noi 
sperăm) că... mai repede.
• Steaua reușește perfor
manța de a-și trece la activ 
peste 500 de puncte marcate 
după 16 etape. Echipa con- 
stănțeană, in schimb, este sin
gura cu mai puțin de 100 de 
puncte primite. E ceva!
• întrecerea pentru cîștiga- 

rea Trofeului Sportul — acor
dat de ziarul nostru celui mai 
eficace realizator de eseuri — 
este mai mult decît interesan
tă! Abia reușise Sorin Fuieu 
să-1 depășească pe Adrian Pl- 
loțschi și iată că, după etapa 
de duminică, constănțeanul il 
egalează pe stelist ! Se apropie 
amenințător și Marian Aldea. 
în vreme ce „plutonul" celor 
cu minimum cinei reușite se 
mărește. Dar iată clasamentul 
înaintea etapei de mîine ; 
FUICU (Steaua) și PLLOTSCHI 
(Farul) cite 15 eseuri, Aldea 
(Dinamo) 11, Zafiescu II (Di
namo) 10. Lungu (Farul) 9, Da
vid (Steaua) 7, Paraschiv (Di
namo) și Nisfor (Politehnica

REVIRIMENTUL SĂRITORILOR DE
(Urmare din pag. 1)

mulți juniori? Iată întrebări pe 
care le-am adresat prof. Ion 
Berindei, delegatul tehnic al 
F.R.S.B. la concursurile de la 
Borșa și Valea Strîmbă.

— S-a remarcat, în mod cu 
totul îmbucurător, tendința spo
rită de practicare a săriturilor 
de către juniori și copii. Cu 
toată penuria de zăpadă din a- 
cest sezon, copiii — chiar din 
clasele a Il-a, a III-a și a IV-a 
— s-au acomodat repede și au 
sărit cu dezinvoltură și aplomb 
pe trambulinele de 25 m și 35 
m de la Borșa. Subliniez buna 
comportare a lui Gică Timiș 
de la C.S.Ș. Borșa, unitate care 
a fost reprezentată de 15 sări
tori, pregătiți de profesorul de 
educație fizică Vladimîr To- 
dașcă, fost... fondist fruntaș. 
Juniorii au produs o impresie 
deosebită cînd au sărit pe

Kiss sau Zaharia (promite cu 
adevărat acest băiat de 16 ani). 
Dar în aprecierea ei trebuie ți
nut seama de valoarea mai scă
zută a poloului din. Turcia, re
prezentanții acestuia venind, în 
definitiv, la noi să învețe, efec- 
tuînd în această perioadă un 
stagiu de preparative comune 
cu juniorii noștri. Dealtfel, 
în timpul partidei de la sfîr- 
șitul săptăminii și-au făcut loc 
unble inexactități, antrenorii 
Valentin Medianu și Eugen 
Georgescu trebuind să insiste 
în continuare — cum remarca 
antrenorul federal Anatol Grin- 
țescu — pentru îmbunătățirea 
unor situații de joc, precum 
declanșarea contraatacului, fi
nalizarea, precizia paselor, re
zolvarea superiorității numeri
ce. Așteptăm la viitoarele e- 
voluții — cele mai apropiate : 
turneul internațional din Tur
cia, 25—27 martie, ți turneul 
Diana de la Sofia, 20—24 apri
lie — un randament sporit din 
partea lui Ghiță, Vameș sau 
Diaconcscu.

Geo RAEȚCHI

FORMAȚIA SANDI IONESCO - 
PROTAGONISTA REUNIUNII DE DESCHIDERE

antrenor. Remarcăm, de aseme
nea, formația N. Gheorghe, care 
a obținut victoria cu Frecvența 
șl a avut o prezență activă cu 
Hațeganu, Diafan și Flavian. 
Campionul en titre, G. Tănase, a 
trecut primul linia de sosire cu 
Krauss, M. Ștefănescu a reușit o 
victorie cu Reacția, In completă 
transformare, iar revelația anului 
trecut, N. Nicolae, a reușit două 
victorii cu Vrednic (frumoasă 
cursă de așteptare) șl Daniela.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I: 1. Hamilton (S. Ioneseu) 1:37,6,
2. Hațeganu. Cota: câșt. 7, ord. 3. 
Cursa a n-a: 1. Vrednic (N. Nl- 
oolae) 1:34,4, 2. Klrov, 3. Flavian. 
Cota. cîșt. 1,40, ev. 7, ord. 20, 
ord. triplă 60. Cursa a IH-a: L 
Radna (Ioneseu) 1:36,1, 1. Satlm. 
Cota: cîșt. 3, ord. 16, ev. 7, tri
plu 1*—S—3 71. Cursa a TV: 1. 

Iași) cite 6, Marghcscu, Chiri- 
cencu, ' Podărcscu (Dinamo), 
Enache, Cioarec, Zafiescu I, 
Șugar, Ed. Suciu (Steaua), N. 
Dinu, Ilolban (Farul), Negru 
(C.S.M. Sibiu) cite 5. în între
cerea pe echipe, în frunte 
STEAUA 74 eseuri, Farul 64, 
Dinamo 59, C.S.M. Sibiu 24 etc.

• DUMITRU ALEXANDRU 
(Steaua) se arată în formă, 
vrind să-și reciștige dreptul de 
a îmbrăca tricoul cu numărul 
10 al naționalei. El este, între 
altele, foarte sigur în trans
formări : a înscris pină acum 
178 de puncte.

G. R.
CLASAMENTUL

1. STEAUA 16 15 0 1 502-146 46
2. Dinam c M 13 0 3 425-134 42
1 Faru'*) 16 13 0 3 361- 96 41
4. Șt. Petroșan 16 9 3 4 191-147 37
5. Grivițo Roșie 16 9 1 6 161 -130 35
6. PoKt. kiși M 7 1 8 139-192 31
7. Șt. Baia Mare 16 7 1 8 155-195 31
8. C.S.M. S biu 16 6 2 8 196-295 X
9. Rulm. Birlad 16 6 1 9 1H5-19O 29

IC. Sportul stud. '6 5 3 8 155-184 29
11. Pofct. Cj.-Nap 16 4 2 10 86-241 26
12. Rapid 16 3 3 10 1-16-255 25
13. „U" Tim 16 3 2 11 120-277 24
14. Gloria Arad 16 2 1 13 145-389 21

•) Penalizata cu un punct.

trambulina mare (90 m) de la 
Borșa. Ei au concurat mai bine 
de la un concurs la altul : de 
la 90 m, cit au obținut la pri
mul concurs, în final au ajuns 
la salturi ds peste 100 m, cum 
a fost cel al lui G. Nagy.

— Am remarcat că, spre deo
sebire de anii trecuți, acum s-a 
acordat o atenție mai mare 
combinatei nordice, probă care 
— trebuie spus — cam dispă
ruse din calendarul competiții
lor interne. Ne-a bucurat re
venirea și vă rugăm să ne dați 
cîteva jaloane despre perspec
tivele acestei discipline.

— Unii concurenți au evo
luat peste așteptări, de pildă 
Gh. Băilă, V. Munteanu, G. 
Nagy, VV. Gross și L. Banyasz. 
Tinînd seama de calitățile ma
nifestate de respectivii spor
tivi, ca și de alții, apreciez că 
se cuvine acordarea unul plus 
de atenție pregătirii, pe baza 
unei metodologii noi. Cred că 
trebuie început cu corelarea 
dintre tehnicitatea în proba de 
sărituri și mărirea capacității 
de rezistență la alergarea pe 
schiuri. Bineînțeles, va trebui 
să așteptăm doi-trei ani pină 
ce juniorii și copiii de azi vor

CAMPIONATELE NAȚIONALE UNIVERSITARE LA SCHI

„IT Șl VOINȚA SUSȚIN MECIURILE
DECISIVE IN LUPTA PENTRU TITLU
Ultimul turneu al celui mai 

echilibrat campionat național 
de baschet feminin din ultimii 
ani se desfășoară, de mîine 
pină duminică, în sala Olimpia 
din Timișoara. în sensul ce- 
loi menționate, amintim că 
principalele candidate la tit
lu — Universitatea Cluj-Napo- 
ca și Voința București — se 
află la egalitate de puncte, fi
ind departajate doar de coșa- 
verajul direct, favorabil clu- 
jencelor ; mai precizăm că 
Olimpia București și Sportul 
studențesc (clasate pe locurile 
3 și, respectiv, 4) au obținut 
victorii asupra superioarelor 
lor in clasament, iar Universi- 
taiea Timișoara și Crișul Ora
dea (locurile 5 și 6 au dovedit, 
deseori, că pot lupta de la e- 
gal și chiar ciștiga în fața fa
voritelor (cum au făcut oră- 
dencele, care le-au învins, la 
Oiadea. pe clujence).

Desigur, meciul derby al 
turneului este cel dintre Uni
versitatea Cluj-Napoca și Vo
ința (joi). £1 cărui rezultat 
poate ir .uența decisiv clasa-

LA TRAMBULINĂ
ajunge performeri, dar numai 
in condițiile unei pregătiri a- 
decvate.

— Ce factori au contribuit la 
emulația din acest an în fru
moasa ramură a săriturilor de 
la trambulină ?

— în calitate de delegat teh
nic al F.K.S.B., am putut apre
cia eforturile lăudabile depuse 
de C.JE.F.S. Maramureș, de 
comisia Județeană de speciali
tate și de inimosul corp de ar
bitri. Felicitări se cuvin și co
misiei de schi a județului 
Harghita și susținătorilor a- 
cestui sport din Valea Strîmbă. 
Din păcate, la întreceri nu a 
luat parte nici un reprezentant 
al C.J.E.F.S. Harghita. în sfîr- 
șit, profit de prilej pentru a 
sublinia meritele unor antre
nori care, prin entuziasmul 
lor, au menținut aprinsă fla
căra dragostei pentru săriturile 
de la trambulină : Aurel Mun
teanu (C.S.Ș. Brașovia — A.S. 
Armata), Ion Bîrlă (Dinamo 
Brașov), loan Tocănie (C.S.Ș. 
Rîșnov), Zoltan Benedek (Ra
pid Suseni), Ștefan Moșa (Vo
ința Odorhei) și mai tînărul lor 
coleg Vladimir Todașcă (C.S.Ș. 
Borșa).

Stroe 1:03,49, 2. Judit Kacso 
1:04,09, 3. Mariana Axinte
1:08,09 , masculin : 1. C. Fusu
lan 57,18, 2. St. Petra 57,58, 3. 
C. Bucur (Brașov) 58,43. Proba 
de 10 km fond masculin a re
venit lui T. Maiton (Bucu
rești) in 30:19, urmat de R. 
Timiș (ambii București) 30:53, 
iar cea de 5 km fete Melaniei 
Birta (București) in 22:59.

Carol GRUIA — coresp.
• Campionatele naționale de 

juniori la schi alpin se vor 
desfășura între 26 și 31 martie, 
la Poiana Brașov, „Cupa C.S.Ș.", 
la aceleași probe, va fi orga
nizată. tot la Poiana Brașov, 
între 23 și 25 martie.

________ ___

MECIUL FEMININ DE ȘAD 
PENTRU TIELUI DE 

CAMPIOANA A TARII
Meciul pentru titlul de 

campioană a României la șah. 
pe anul 1982, opunlnd pe Eu
genia Ghindă si Ligia Jicman, 
clasate la egalitate pe primele 
două locuri în finala campio
natului republican. începe sîm- 
bătă. la Mediaș. Se vor juca 
patru partide.
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SUCCESE!
• De la agențiile Loto-Prono- 

sport se mai pot procura doar 
astăzi bilete cu numerele pre
ferate de dv. pentru tragerea 
Pronoexpres de miercuri 16 mar
tie 1963, care va fl televizată ln 
direct lncepînd de Ia ora 15,50.
• De asemenea, numai astăzi 

mal pot fl depuse buletinele de 
participare la atractivul ooncurs 
Pronosport de mîine, cu meciuri 
din returul sferturilor de finală 
ale cupelor europene de fotbal, 
Intre care șl cel dintre echipele 
Universitatea Craiova fl F.C. 
Kaiserslautern.
• A început vtnzarea biletelor 

mentul final, dar un mare in
teres îl prezintă și alte parti
de, cu pronosticuri greu de 
dat, cum este cea de mîine, 
dintre Voința și Sportul stu
dențesc

Programul jocurilor de 
miercuri este următorul : de la 
ora 16,30 : „U" Cluj-Napoca — 
Crișul (in meciurile precedente 
5—1), Voința — Sportul studen
țesc (5—1), Olimpia — Univer
sitatea Timișoara (1—2).

Tot ultimul turneu se dispu
tă și pentru participantele la 
grupa valorică 7—12, dintre 
care C.S.U. Ploiești și Voința 
Brașov trebuie să lupte din 
răsputeri pentru a se salva de 
retrogradare (de care nu mai 
poate scăpa Rapid). întrecerile 
au loc, de miine pînă dumini
că, in sala Floreasca din Ca
pitală.

Clasamentul înaintea ultime
lor turnee : grupa 1—6: 1. Uni
versitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca 77 p, 2. Voința Bucu
rești 77 p, 3. Olimpia Bucu
rești 70 p, 4. Sportul studen
țesc Politehnica C.S.Ș. 2 Bucu
rești 67 p, 5. Universitatea Ti
mișoara 59 p, 6. Crișul Oradea 
58 p ; grupa 7—12 : 7. Progre
sul București 70 p, 3. Comerțul 
Lie. „Bolyai" Tg. Mureș 63 p, 
9. I.E.F.S. C.S.Ș. 4 București 
58 p, 10 C.S.U. Prahova Ploiești 
56 p, 11. Voința Brașov 55 p, 
12. Rapid București 45 p.
• Clasamentul „Trofeului efica

cității", oferit de ziarul SPOR
TUL, după etapa a 29-a a cam
pionatului național de baschet 
masculin : 1. V. Băiceanu (Fa
tal) 784 p, 2. Z. Gellert (Dinamo 
Oradea) 600 p, 3. R. Boișteanu 
(Politehnica lași) 583 p, 4. M. 
Caraion (Rapid) 557 p, 5. R. Te- 
cău (C.S.U. Brașov) 549 p, 6. I. 
Copăcian (C.S.U. Sibiu) 522 p, 7. 
D. Moisescu (Politehnica Iași) 
512 p, 8. D. Bălan (Sportul stu
dențesc) 433 p, 9. M. Chirilă 
(C.S.U. Sibiu) 480 p, 10. L Car
pen (I.C.E.D ) 178 p.

O PiRTIE
(Urmare din pag. 1)

Conțin 
C.M. de 
mai) 
de popi 
susținut 
pe are
o dublă 
natele s 
Cu un e 
ță în 
național
tigat de 
tinerii 
bâtă, 26 
2517—23 
tă, 5135 
4682 la 
4—0 pe

Aflînd 
tularizar 
Tudorac 
loan I’â 
toate ju 
acest p 
planifica 
le" din 
tîlnirile 
prezent 
Ungarie 
Fără 
echipă 
bâtă : 
Mariana 
via Cio 
Burcea 
438 (0) 
a satisf 
țările, 
st in

2534), e 
din ce] 
(în par 
jucătoa 
zi au e 
rii pe
(0), Ma 

(avia C 
Mathe 
444 (3) 
(5). DU) 
în. m 
mai m 
ținem

pentru activitatea sportivă de 
performanță. Probele incluse 
pentru testare au fost urmă
toarele: o alergare de 60 m *, 
aruncarea mingii de oină ; cîte 
o alergare de 500 m (pentru 
clasele V—VI) și 600 m (pentru 
clasele VII—VIII) ; săritură în 
lungime cu elan. Pentru o 
participare cît mai bogată, s-a 
stabilit să nu se concureze cu 
selecționate de școli, ci cu „e- 
chipe de profesori", ln sensul 
că fiecare profesor de educa
ție fizică a avut obligația să 
alinieze o formație de „6“. Un 
prim rezultat al acestei hotă- 
rîri a fost faptul că din fie
care școală au fost prezenți în 
acțiunea-test, cei mai buni din
tre cei mai buni sportivi, ceea 
ce a asigurat, d* l 2 * * * 6 * * * * * *e la bun înce
put. o cotă valorică ridicată 
testului ca atare. De pildă, ca 
să dăm un singur exemplu, 
Școala generală hr 4 din Arad 
(prof. Ioan Păcurar) a aliniat 6 
echipe, cu rezultate meritorii 
prezenitîndu-se și Liceul ,,Ioan 
Slavici" (profesor Ioan Mar
coni). Școala generală nr. 1 
(prof. Agneta Weiss), Școala 
generală nr. 3 (prof. Dușan 
Gavrilovici). Sprijinită de con
ducerile unităților școlare an
grenate, de colaborarea și a- 
jutorul concret al profesorilor 
de educație fizică și al acti
viștilor sportivi locali, acțiunea 
a cunoscut un real succes atît 
pe planul participării ca atare 
(22 de echipe de fete și 22 e- 
chipe de băieți la clasele V—VI 
și 30 echipe de fete, 28 de 
băieți la clasele VII—VIII), cît 
și al rezultatelor ln direcția 
depistării de viitori sportivi. 
Din întreg municipiul Arad nu 
mai puțin de 40 de tinere și ti
neri școlari cu certe aptitudini 
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pentru tragerea specială Prono- 
expres-Boxexpres de la sfîrșltul 
acestei săptăminl — prilej de 
numeroase cîștlguri In autoturis
me „Dacia 1300", importante su
me de bani variabile șl fixe (ln 
frunte cu cele de 50.000 lei) și 
excursii in U.R.S.S. sau R.P. 
Bulgaria. Biletele de 25 lei va
rianta, achitate sută la sută sau 
in cotă de 25 la sută, au drept 
de cîștiguri la toate cele șase 
extrageri in trei faze, care tota
lizează 33 de numere. La faza a 
m-a, specială, se pot obține 
autoturisme „Dada 1300“ pe va
riantele ou cinci numere din pri
mele șase la una dintre cele 
două extrageri a dte opt nume-

ROM
• Echip

SI

d-

basch 
lina I 
sie, 
trenoa
toți er 
tregul 
să-si 
ziua 
toate
nie ex 

Am 
noi 
antren 
de te
să co 
primii

re dif 
Cons 
geri 
procu

C

nerală 
fart, 
căreia 
Și f
niui s 
tul d 
o rec 
sale
se afi 
ței. Ș 
Ineu, 
au a 
tate,

Au lr.ee

Cat. 
turism 
varian 
vâri an 
3-a: 
117 a
192 le 
lei ; 
cat. a 
port

Aut
ciștiga 
Bucur

IW0R3t.UA


e

E

L

I

rtului 
pentru 
cări și 

liza te

Nicu- 
Oni- 
an- 

Icscu, 
. în-

putea 
ar in 

că

Ic dc verificare pentru C.li de Juniori I

I
I

titularizare contiguă
pentru 
21—28 
tative 

tre au 
uminică 
Capitală, 
selecțlo- 
Poloniei. 
siguran- 
echipele 

i au CÎș- 
artide cu

: sîm- 
uminîcă 

simbă- 
ă, 5198— 

final :■ 
mâni, 
da de ti- 

trenori 
fete) și 

au rulat 
ătorii în 
le patru 
ondiale- 
ează în
tru re- 
ermane, 
rmania)..- 
mula de 
ă sîm-

450 (0), 
). Octa- 

arilena 
Baciu 

449 (0) 
ă aștep- 
cătoare 

d u^hu- 
605 (v.r. 
6 bile 
.izolate** 
ale“ ale 
A doua 

a intră- 
zsik 433 
(1), Oc- 
Ibolya
Baciu 

ton 394 
vedea, 

ratat 
r dacă 
11 bile

eTesant 
s-a 

c, cu 
merită 
1, au 

puțin 
cu zeci 
zatorii 
orbesc, 
despre
a Pfai- 
,83 m, 
certă 

dome- 
zulta- 
60 m 
inile

de a 
rman- 
Sebiș, 
u-Criș 
rezul-

portivi

chiar
ă

Cartonașul galben, un ajutor, nu o piedică... ✓ ✓

,.goale" 5 au fost opera Geor- 
getei Anton, singura care nu a 
depășit granița celor 400 p d. 
atunci se poate aprecia că 
marea majoritate a selecționa- 
bilelor au slăpînit particulari
tățile arenei.

La băieți formația reprezen
tativei țării noastre, prezenta
tă în ziua a doua de concurs : 
Traian Țălnar 868 (1), Mihai 
Piștalu 8 6 (1), Marcel Șincu- 
lici 809 (3), Costică Frigea 886 
(0), Alexandru Szekely 911 (2) 
și Marton Farkaș 918 (5), cu 
două căderi — Sinculici și Piș
talu. a obținut totuși cel mai 
mare rezultat — 5198 înregis
trat vreodată de echipa națio
nală de juniori pe arena 
Voința din Capitală. datorită 
îndeosebi preciziei cu care au 
acționat Marton Farkaș (918) 
și Alexandru Szekely (911). ul
timul reușind o cifră de va
loare și în prima reuniune — 
901 p d.

Și, acum, cîteva cuvinte des
pre carențe comune ambelor 
loturi. Continuă să lipsească a- 
cel milimetru in lansare la 
„ulița preferată" din lăcașul 
popicelor; nu se posedă per
fect a doua lovitură la „izolate", 
din care cauză nu se re
zolvă uneori nici figurile ușoa
re și, în sfîrșit, după o serie 
eficace de aruncări la manșele 
„pline", majoritatea selecționa- 
bililor au evoluții slabe, incon
stanță care poate fi remediată 
numai printr-un program de 
pregătire suplimentară Ia sec
țiile respective. Dealtfel, pen
tru următoarele meciuri de ve
rificare, antrenorii Tudorache 
Buzea și loan Pătru vor mai 
încerca pe tinerii Carmen Pi
laf, Maria Gașpar, Andrei Ma
rian, Carol Bandi și alți ju
niori susceptibili pentru a fi 
titularizați in echipele națio
nale.

Tr. IOANIȚESCU

LANSARE
ca Angelica Tuns, Pompiliu 
Enache, Cristian Zăbuc, Gheor- 
ghe Șirianu se adaugă listei de 
evidențiați din municipiul 
Arad : 
briela 
Robert
Florica ... ___
nu, Claudia Pîrvu, Felician Mi
hailov, Dan Cheche-

Pentru a dș finalitate acțiu
nii lor, activiștii sportivi ară
deni au convocat deja, în va
canța de iarnă, Ia un stagiu 
de pregătire comună p>e cei 
mai buni sportivi participanți 
la ..Tetnatlonul atletic". Iar în 
curînd unii dintre el vor fi 
încadrați și vor putea practi
ca sporturile pentru care au 
aptitudini în secții de perfor
manță ale cluburilor arădene. 
De pe acum, se conturează 
deja o nouă ediție a „Tetra- 

tlonuiui", care și-a probat cu 
brio calitățile în direcția de
pistării și selecției unor auten
tice valori. Oricum, începutul 
esite mai mult decît promițător.

din
Laura Dragomir, Ga- 
Kaufman, Alin Borzan, 
Totb, Camelia Ceutean, 
Pop, Lucian Ungurea-

PROGRESUL

să nu pui 
si să Joci 
Antrenorul

mine 5 terenuri. Acestea erau 
bune de joc, deci grațiate, 
„căptușite" cu zgură, tăvălugite 
și marcate. Incit văzîndu-le. cu 
greu te abțineai 
mina , pe rachetă 
măcar un ghem !
coordonator al secției de tenis. 
Silviu Sperneac. ceilalți tehni
cieni. Teodor Frunză, Alexan
dru Burcea, Marinei Bondoc si 
Dan Teodosiu, împreună cu 
sportivii copii, juniori si senior! 
amenajaseră cite un teren. A- 
poi, primul lucru pe care l-au 
făcut, au programat antrena
mente. Primele antrenamente 
în aer liber ale noului sezon. 
De bună seamă că ele vor fi 
deosebit de folositoare la în
ceperea activității competițlo- 
nale. Vicepreședintele clubului, 
Dorel Cioară, ca si metodistul 
Petrișor Vasile făceau măsură
tori și, din loc în fc>c, puneau 
niște semne. „Administrația do
meniului public a Sectorului 5, 
ca si Grupul de șantiere Vul
can — spunea vicepreședintele 
clubului — ne ajută pentru ca 
in actualul sezon să plantăm 
noi pomi și să întindem peste 
20 m de gard viu". Cînd am 
plecat de la Progresul, baza 
arăta ca pe timpul Universia
dei ’SI, cînd terenurile arătau 
impecabil. Deci activitatea spor
tivă de performantă poate să 
înceapă !
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...IN MENȚINEREA JUCĂTORILOR
în legătură cu problema car

tonașelor galbene. Federația de 
fotba! amintește consideren
tele care au stat la baza mo
dificării articolului 169 din 
Regulamentul de organizare a 
activității fotbalistice, în urma 
căreia s-a luat hotărîrea de a 
se renunța la suspendarea ju
cătorilor după acumularea ți
nui anumit număr de carto
nașe galbene. S-au avut în ve
dere următoarele consideren
te :
• Un număr mare de jucă

tori. deși valizi ți în plină 
formă sportivă, sini scoși din 
formațiile k>r in jocuri ~ 
ciale pe una sau mai 
etape fapt cere reduce___
damentu) general al echipelor 
respective și, in ultimă instan
ță, a fotbalului nostru.
• O parte dintre arbitri. Ce 

că au exagerat in acordarea 
avertismentelor (cartonașe gal
bene) Ce că au trecut cu ve
derea abateri care necesitau 
sancționarea cu cartonaș gal
ben, creind în felul acesta 
suspiciuni în rindul divizio
narelor celor trei eșaloane.

• Prin aplicarea acestei pre
vederi — de suspendare aiito- 
maiă — n-a fost etins scopul 
propus, acela de a se îmbu
nătății starea disciplinară pe 
terenurile de fotbaL Dimpo
trivă, prin aplicarea măsurii de 
suspendare temporari a ju
cătorilor. aceștia s-au sustras. 
In mod sistematic, de la pro
cesul de pregătire, în ultimă 
analiză, de la obligațiile care 
le reveneau față de cluburi și 
asociații și coechipieri.

• In. unele situații se ajun
sese pînă acolo tacit repre
zentanți ai echipelor influen
țau unii arbitri — după ter
minarea meciurilor — să nu 
treacă în foaia de arbitraj li
nele nume de jucători sanc
ționați sau să substituie nu
mele celor avertizați cu ju
cători de valoare mai redusă.

• De asemenea, nu este de 
neglijat nici aspectul că unii 
jucători își creau — prin cu
mularea voită a două carto
nașe galbene — vacanțe la s- 
numite date dorite de ei.

Prin instituirea noului regim 
de interpretare a cartonașelor 
galbene, într-un timp relativ

scurt, de la începutul 
tualului campionat, s-au 
ținut următoarele :

• A crescut nivelul calita
tiv al fotbalului practicat, în 
general, de echipele noastre di
vizionare prin rămînerea în 
teren a tuturor jucătorilor ti
tulari. a acelora considerați 
a fi cei mai valoroși și care 
conferă echipelor lor orr.ogeni- 
latea tehnico-tactică ;
• S-a mărit numărul echipe-

ac- 
ob-

ofi-
mulie

rar.-

IN CIRCUITUL
lor competitive (Universitatea 
Craiova, Dinamo, Sportul stu
dențesc, Corvinul Hunedoara, 
F.C. Argeș, Steaua, 
care n-au mai 
prin eliminări 
pentru abateri 
cei mai buni 
Boloni, Bălăci, _ 
Sandu, Dinu, T. Stoica etc.);
• Deși numărul de carto

nașe galbene a crescut, această 
creștere n-a însemnat o Țe

F.C. Olt) 
fost lipsite — 
și sancționări, 
minore — de 

jucători (Klein, 
Iorgulescu, M.

COMPETIȚIONAL
crudescență a violenței, a in
disciplinei pe terenurile noas
tre de fotbal, cartonaș il gal
ben acordat de arbitri avind 
rolul unui avertisment (efi
cient, după cum se vede), care 
a prevenit abateri mai grave.

Nu trebuie omis nici faptul 
că jucătorii care primesc car
tonaș galben precum și clu
burile din care fac parte su
portă sancțiuni pecuniare pro
gresive.

OPINII, ARGUMENTE
ANDREI RADULESCU (pre

ședinte al F.R.F.) : „ferice fe
derație națională 
sati să mențină 
competițional, 
care să afecteze 
ed, im numit cit ma: mare de 
jucători și, in primul rind, pe 
cei valoroși, componenți ai e- 
chipelcr de club, angrenate In 
competju internaționale, sau 
ci formațiilor reprezentat: ce.

S-a constatat, de asemenea, 
ci o serie de arbitrt mai pu
țin exjtenmeniați, in dorința 
de a-și masca lipsa de auto
ritate. acordă cu ușurință car
tonașul galben la infracțiuni 
care nu reclamă o asemenea 
sancțiune; de exemplu, la 
faultul de joc 
gulamentul de 
doar lovituri 
Pentru aceste 
multe altele, 
menținerea actualului regim 
cartonașelor galbene.

Merită, cred, să subliniez 
și alte federații naționale 
renunțat 
dării de 
cumularea 
bene".

MIRCEA 
tor tehnic 
der că măsura a fost 
nită. O doream încă 
vremea cînd jucam. Totdeauna 
mi s-a părut că renunțăm cu 
prea multă ușurință la unii ju
cători valoroși îndepărtindu-i 
din teren, uneori, pentru aba
teri minore. Nu vreau să a- 
păr pe nimeni. Detest vio
lența și indisciplina, dar erau

este 
in 

fără 
forma sporti-

intere- 
circuitul 

pauze

de exemplu, 
pentru care re- 
fotbal 
libere 
motive, 
opinez

prevede 
directe 

dintre 
pentru 

al

la practica 
suspendări 

de cartonașe

LUCESCU 
al F.R.F.) :

cd 
au 

acor- 
pentru 

gai

(direc- 
„Consi- 
bineve- 
de pe

NOI MECIURI DE VERIFICARE ALE LOTULUI OLIMPIC
In 

care 
debutului 
J.O., 
ieri, la Arad, un nou joc de 
verificare, întîlnind diviziona
ra „B“ U.T.A. Meciul s-a în
cheiat cu victoria „olimpici
lor", cu 3—1 (1—0), prin golu
rile marcate de Șoiman (min. 
31). Irimescu (min. 67), Grosu 
(min. 78 — din 11 m), respec-

cadrul pregătirilor pe 
le efectuează în vederea 

în preliminariile 
lotul olimpic a susținut

tiv Gali 
utilizată : 
zan. C. I 
Bărbulescu, 
Șoiman, Radu II, 
mai jucat : Bogdan, Zare, 
mescu, Grosu și Majaru.

După acest meci, lotul 
limpic s-a deplasat la Pees, 
unde miercuri va intilni divi
zionara „A" din localitate.

(min.
: Cavai 
Solomon, 

Pană,

47). Formația 
Szabo, 
Stredie 
Coraș 

Nica.

Ca-

Au 
Iri-

o-

ță zicem

prea mulți acei jucători care 
mai mult nu jucau decit ju
cau. Pentru echipele naționale 
măsura luată a fost utili. Și 
chiar pentru activitatea inter
naționali a echipei Cralovei. 
Sigur, s-ar părea că s-a pier
dut pe planul disciplinei, dar 
s-a ciștigat în mod cert pe pla
nul omogenității, al pregătirii, 
al continuității și al constanței!' 
Eu știu ce înseamnă — cit se 
pierde, fotbalistic vorbind — 
cfnd un jucător care a acumu
lat niște cartonașe,
patru, stă pe tușă două-trei 
siptămini. Se duce și pregă
tirea, se duce și motivația, se 
duce și forma sportivă. Și cit 
de greu îi este unui antrenor 
să reintegreze în formație un 
astfel de jucător ! Categoric, 
măsura a fost bună .' Suspen
darea pentru cumul de carto
nașe galbene își are justifica
rea in competițiile europene 
unde se joacă eliminatoriu — 
tmpiedicindu-se în fașă 
lența și agresivitatea 
jucători „supramotivați", 
ar putea provoca și altfel
conflicte — și mai puțin tn- 
tr-un campionat intern, dispu
tat pe parcursul a 34 de eta
pe. Să nu uităm, arbitrul are 
la dispoziție și cartonașul 
roșu. Rămine să-l utilizeze mai 
des și cu mai mult curaj".

MIRCEA PASCU (vicepreșe
dinte al F.R.F.) : „In perioada 
anilor trecuți, in care am fost 
activist retribuit la două clu
buri divizionare, antrenorii și 
conducătorii cluburilor și-au 
formulat diferite puncte de

rio- 
unor 
care 

de

vedere referitoare la regula
mentul de acordare a carto
nașelor galbene. Marea majo
ritate a acestora au îmbrăți
șat actuala variantă prin care 
cumulul de cartonașe nu atra
ge după sine suspendarea au
tomată. De cind am fost -nu
mit vicepreședinte ~ ~
nu om 
ție sau 
vreunui 
tor de 
care să 
sistem.
bun prin care trece fotbalul 
nostru la ora actuală are la 
bază și unele rezolvări judi
cioase ale unor probleme, 
printre care și aceasta referi
toare la regimul cartonașelor 
galbene. Dealtfel primele două 
etape al- returului vin să 
confirme justețea prevederilor 
actuale cu privire la articolul 
169, ele desfășurindu-se, in 
linii mari, intr-un climat de 
sportivitate".

CORNELIU STROE (vice
președintele clubului Universi
tatea - ‘ ?
zintă factorul primordial prin 
care 
ține o formă sportivă 
stantă. Or, suspendarea 
lor jucători care au 
cartonașe galbene le-ar 
nua capacitatea de exprimare 
și de aceea consider că este 
util ca toți jucătorii să poată 
evolua in continuare. Numai 
așa omogenitatea unei echipe 
poate fi menținută fără fisuri. 
In schimb, cei in culpă să fie 
sancționați pecuniar, această 
măsură fiind urmărită de u- 
nele controale periodice ale 
forului de specialitate".

al F.R.F., 
primit nici o reclama- 
obiecțiune din partea 
antrenor sau conducă- 
club (asociație) prin 
se revină la vechiul 

Consider că momentul

Craiova) : „Jocul repre-

oricare jucător își men- 
con- 
ace- 

primit 
dimi-

Mîine, la Rm, Vîlcea, returul meciului
Hi

ROMANIA - CIPRU IN C.E. DE JUNIORI I
Azi, la Buzău, România — R. D.

O săptăimînă plină în eveni
mente și la nivelul echipelor 
noastre de juniori. Mîine, la Rm. 
Vîlcea, este programat returul 
partidei cu formația Ciprului din

DOBRIN SI „STELISTir SAI
Inaiinte de mec iul 

țese — F.C. Argeș, 
fia și derbyul etapei 
n ea cronicarul ui: „I 
Am și o mică surpriză, ______,
jucător pe care îl trec in linia de 
mijloc, deoarece are calități mal 
----- 1 u—:. —------------- fundașu- 

se nu- 
Inaintaș

Sportul studen- 
core avea sâ 

I, Dobrin ti spu- 
,Merg la cîștig.

”i. Roman, un

■i
ultimii trei-potru ani, 
aproape 40 de jucă-

mari decît cele necesare 
lui. In atac, arma noastră 
mește Jurcâ, cel mai bun 
al meu la ora asta**.

Rezultatul ? Fostul fundaș

cadrul preliminariilor Campiona
tului european I. După cum se 
știe, In primul med, disputat in 
decembrie 1982 la Larnaka, cele 
două reprezentative de juniori au 
terminat la egalitate, 1—1, astfel 
tndt intUnlrea programată pe 
stadionul „1 Mai“, înoepînd de 
la ora 16, are un caracter deci
siv pentru calificarea la turneul 
final din Anglia (13—23 mai).

Astăzi, la Buzău, șl joi, la Rm. 
Sărat, reprezentativa de juniori 
U.E.F.A. *85 va susține două par
tide de verificare In compania 
selecționatei similare a R.D. Ger
mane. Reamintim că și această 
echipă va avea de susținut în 
aoest an trei confruntări oficiale 
(tur-retur) cu formațiile Greciei, 
Iugoslaviei și Cehoslovaciei în 
cadrul Campionatului european 
II. Intîlnirea de a^ăzi, de la 
Buzău, va Începe la ora 16.

d
ca ..sfîrîie". In 
Steoua a adus 
torl, do la Lovaș la Toma, de la 
Amânând el la Amarghioalel, d« la 
IVodan la Matefl, do la Bolba la 
Cem&scu, de la Păuna la Fîșlc, de 
la Ma-rcu la Stoica FI... de la, de la... 
la mulți alții, pentru ca să renunțe la 
cel puțin 20 în aceeași perioadă, 
uneori după nici șase luni. Acest 
carusel neîntrerupt determinat și de 
schimbarea antrenorilor, care se 
simt obligați să vină cu alte liste, 
cane să infirme, în general, pe cele 
ale predecesorului, amină la nesfîrșH 
renașterea une’ echipe foarte Iubite. 
Și pentru ca să nu existe nici un

dubiu în 'egătură cu rolul nefast aii 
caruselului, antrenorul Cemăianu de
clara zilele trecute că „din pâcate, 
Steaua are cel mai restrins lot din 
Divizia A**. O afirmație cu atît mai 
gravă cu cît pare să fie șl reala... 
(Dor, atunci, cine e de vină ?) Acum 
o lună, la cursul antrenorilor, aceliași 
antrenor ne spunea, pl'in de opti
mism: „Am fâcut o echipa care sâ 
joace în voie șapte ani". Ce s-a In- 
tîmplat in numai o lună ? Sau e 
vorba de eternul adevăr carne sus
ține că echipa cea mai bună e cea 
făcută pe hîrtie, înainte de începe
rea sezonului ? I

loan CHIRILÂ

Rezultatul ? Fostul fundaș Roman 
a deschis scorul in „stil Rummeoigga", 
iar Jurcâ a marcat al doilea gol, șu
tind nestingherit, pentru că Nica 
..șerpuise" precum Keegan tn ocrre-u! 
studenților.

In acel moment, de la tribuna ve- 
cind cu masa presei, s-a ouzît o voce 
ci'arâ: ,,Oameni buni, ne bate Stea
ua, nu Argeșul 1“

Intr-adevâr, startul partidei fusese 
dominat copios de cei trei foști ,,ste- 
Hști" (Roman, Nica, Jurcâ), înca
drați perfect în „caruselul EJobrin" — 
pentru că sîmbătă, pe QA.M., miș
carea debordanta a întregii echipe 
argeșene, în prima repriză, a avut 
ceva din ImpreyizibHul drăcesc al 
fostului „decar" de glorie d Pi
teștilor.

Marea artă a acestui antrenor cane 
nu a împlinit 36 de an4 este — se 
vede — lipsa de prejudecăți cu oare 
își examinează JucâtorM, rupînd toa
te etichetele care duc fatdmeryte la 
stereotipuri și ctasârL Șt dacă o mu
tare ca aceea a Iul Molceanu de 
sus în jos are o vastă JurleprudențS 
în materie, cazuri de mutări în sens 
Invers, ca aceea a fundașului Ro
man, promovat mijlocaș de„. go4 
este cu totul a&tceva, ele țînlnd de 
intuiția pe care doar matrH jucători 
o pot avea. în aceeași ordine de 
idei, să om intim fața mouă a hri 
Badea, care a redevenit marea spe
ranță de acum cîțlve ani. după o 
lungo perioadă de eclipsă.

Dar să revenim ta cel trei steBșfl... 
reconsiderați de un antrenor care 
abia a părăsit tricoul de Jucător. Re
versul medaliei atrage atenția asu
pra ușurinței cu care Steaua pierde 
nenumărate valori, în numele unei 
himere, himera fiind în acest caz do
rința de a-șî împrospăta mereu lo
tul cu nume despre care se aude

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

(Urmare din pag. 1)

se prezenta la înălțimea eve
nimentului. Accesul pe stadion 
fiind permis de la ora 10, s-a 
anunțat — simbătă — la stația 
de amplificare un bogat pro
gram artistic si sportiv pînă Ia 
ora I 
măi 
tori i 
tivi i 
pline 
ciclism) vor oferi spectatorilor 
momente de destindere în aș
teptarea marii dispute cu star
tul Ia ora 14.

ECHIPELE. Universitatea s-a 
regrupat. Ia Craiova, miercuri 
seara, cînd comnonenții lotului 
au venit cu avionul direct de 
la Tg. Mureș. Joi și în zilele 
următoare au avut loc antrena
mente. Ștefănescu, așa cum 
se știe, nu a fost utilizat 
nici de echipa națională si nici 
de Universitatea în partidele de 
miercuri si sîmbătă spre a i

loviturii de începere. Cele 
bune ansambluri- de ama- 
craiovene. alături de spor- 
truntași din diverse disci- 

i (atletism, aeromodellsm.

se da posibilitatea unei cît mai 
rapide si mai sigure refaceri 
de pe urma ușoarei acciden
tări de care a suferit. Dumi
tru a fost tratat de dr. FI. 
Brătilă si sîmbătă a revenit la 
Craiova reluîndu-și pregătirile 
alături de coechipieri. Antre
norii C. Oțet si N. Ivan, asis
tați de antrenorul federal M. 
Rădulescu, au urmărit atît e- 
fectuarea programului de pre
gătire prevăzut cît și comple
tarea documentării privind jo
cul oaspeților prin vizionarea 
partidelor acestora din campio
nat și a revederii, ca specta
tori, a întîlnirii-tur. S-a in
sistat foarte mult pe anihilarea 
predilecției de joc pe contra
atac a echipei vest-germane, 
scheme încercate și în jocul de 
campionat cu Niirnberg. Ima
ginile filmate au fost disecate, 
reluate, analizate, spre a fi re
ținute cele mai potrivite mij
loace de a acționa. Am găsit 
la Craiova o atmosferă cu care 
nc-am întîlnit totdeauna în

preajma jocurilor grele : de li
niște. de concentrare. Așa cum 
am anunțat, Donose are drept 
de joc, doar Irimescu fiind sus
pendat pentru jocul de mîine. 
Formația o vom ști. probabil, 
astăzi după-amiază. după efec
tuarea ultimului antrenament 
craiovean.

Kaiserslautern sosește astăzi 
cu un avion special, la ora a- 
miezii. După prima manșă, an
trenorul R. Kroner n-a încetat 
un moment de a pregăti retu
rul. El a cerut antrenorului 
formației Niirnberg să acțio
neze intr-un anumit fel în jo
cul de campionat, spre a re
peta acțiunile tactice pentru în- 
tîlnirea de la Craiova. Condu
cerea tehnică a clubului vest- 
german a comunicat că speră 
să poată alinia miercuri același 
„unsprezece" care a început 
partida de la 2 martie.

Pe mîine. cu ultime 
Cetatea Băniei, unde. 
Universitatea Craiova 
posibilități să devină 
chipă românească 
semifinalele unei 
pene !

vești din 
miercuri, 
arc mari 
prima e- 

ajunsă in 
cupe euro-



CAMPlONATfLE INTERNATIONALE O[
(Urmate iin T>ag D

mogene (Kalinici — Palatinus. 
Molnar — Batorfi. Stadnicen- 
ko — Zaharian ș.a.). dar si u- 
uele formate ad-hoc. pe bază 
de afinități ale stilului de joc : 
Olga Nemes (România) — A. 
Gruba (Polonia). Maria Alboiu 

. {România) — Nagase (Japonia) 
etc. Evident, cele din urmă fi* 
ind ceva mai dezavantajate in 
ceea ce privește coeziunea. Ur
mărind ordinea jocurilor pe 
tablou, primii favoriti. iugosla
vii Kalinici — Palatinus, au 
întrecut, pe rind, cu 2—0 pe 
Nicorescu. Losonczi (România), 
eu 2—0 pe Scheweleit (R.D.G.). 
Gaftea (România), cu 2—1 pe 
Molnar. Batorfi (Ungaria) șl în 
semifinală cu 2—1 pe ^vurek. 
Silhanova (Cehoslovacia), ajun- 
gind în finala probei. Pe par
tea cealaltă, favoritii nr. 2. 
românca Olga Nemeș și polo
nezul A. Gruba. au avut o e- 
volutie sigură depășind cu 2—0 
pe Stoica. Ghinea (România), 
cu 2—0 pe Haldan. Pâduraru 
(România), cu 2—0 pe V. Bro
da. Navarova (Cehoslovacia) și 
Cu 2-1 (—16. 13. 21) pe Kris- 
ton, Bolvary (Ungaria) — jo
cul din semifinală fiind unul 
dintre cele mai frumoase și 
mai pline de... emoții ale zilei. 
După cum au evoluat plnă a- 
cum perechile favorite, se a- 
nuntă. așadar, in finala de 
marți, un joc foarte spectacu
los si plin de neprevăzut.

începute incă de simbătă. 
continuate duminică, cind s-au 
disputat primele tururi, probele

ACTUALITATEA CICLISTĂ
' • Cursa tradițională Paris-
Nisa se apropie de sfîrșiL Iată 
rezultatele înregistrate in ulti
mele etape: etapa a H-a 
(I) ou r bonn Lancy — St. Etien
ne, 212 km) a fost ciștigată la 
sprint de francezul Francis 
Castaing, cronometrat în 5.38 22, 
El a fost urmat de un pluton 
de 13 alergători, intre care 
Eddy Planckaert (Belgia), Sean 
Kelly (Irlanda); etapa a ni-a 
a fost Împărțită în două, o 
semi-etapă de 91 km (St. E- 
tienne — Tournon): 1. Kelly, 2. 
Castaing, 3. Josef Lieckens 
(Belgia) și a doua semi-etapă, 
de contratimp pe echipe, dis
putată la Tain — l’Hermitage:
1. Aernoud — Rossin 35 km în 
45:03,5, 2. Coop — Mercier — 
Mavic 45:18,5, 3. Sem — Fran
ce — Loire 45:26,6; etapa a

A DISPĂRUT 0 STEA...
Duminică seara, la Biarritz, 

a dispărut o stea de pe fir
mamentul ciclismului. Da ca
pătul unei lungi și grele su

ferințe, Louison Bobet ne-a 
părăsit, lăsînd în urma-i re
grete. N-avea decît 58 de ani 
și n-a mai apucat să primeas
că ,,Premiul Italiei", al cărui 
laureat fusese desemnat pen
tru anul 1982...

A fost una dintre marile 
glorii ale sportului cu pedale, 
în perioada de aur a acestui 
sport, atunci cind în „pluton" 
se aflau Fausto Coppi, Gino 
Bartali, Fiorenzo Magni, Gas
tone Nencini. Rik van St een- 
bergen, Stan Ockers, Ferdi 
Kubler, Hugo Koblet, Charly 
Gaul, Federico Bahamontes și 
alții. A fost una dintre ma
rile glorii ale ciclismului, pri
mul triplu învingător conse
cutiv al „Turului Franței", 
campion al lumii în 1954, câș

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Pontiac (Michi

gan) — campionatele universi
tare de sală ale S.U.A.: 60 y — 
Gault 6,18. 60 yg — Gault 6,98, 
600 y — Nix 1:10,51, prăjină — 
Boehnl (Elveția) și Pursley 5,63 
m, triplu — Conley 17,23 m, Con
nor (M. Brilanle) 16,98 m, greu
tate — Carter 20,35 m; femei: 60 
y — Burke 6,75 , 60 yg — Young 
7,49, 440 y — Dixon 53,47, lun
gime — Lewis 6,56 m — record 
american, înălțime — Gisladottir 
1,90 m • Maratonul de la Bar
celona: 1 Allan Zaghariassen 
(Danemarca) 2.11:04, 2. Erik Stahl 
(Suedia) 2.16:51, 3. Viktor Seme
nov (U.R.S.S.) 2.17:05 ; femei:
Ana Domodraska (U.R.S.S.) 2.48:21 
• La Valencia, campionul euro
pean Jose Marin a ctștlgat 50 
km marș — 3.40:46 (nou record 
spaniol), urmat oe Jorge Llopart 
3.47:48 • Concurs în sală la Na
goya: 400 m — Patrlk (S.U.A.) 
50,86, înălțime — Frazier (S.U.A.) 
2,24 m, prăjină — Htatnaus 
(S.U.A.) 5,40 m lungime — L:u 
Yuhuang (R.P. Chineză) 7,78 m.

AUTOMOBILISM • La Rîo de 
Jan.lro, Nelson Piquet (Brabham 
BMW) a cîștigat ,,Marele Premiu 
al Braziliei*, formula I. Campio
nul mondial Keke Rosberg (Fin
landa) a fost descalificat I • Pe 

de simplu au continuat luni, 
atît la masculin cit și la fe
minin. sub semnul unui inte
res general. în program figu- 
rind întrecerile optimilor si 
sferturilor. Fiecare meci a fost 
disputat, diferentele de valoare 
fiind minime în cele mai mul
te partide. Drept urmare, chiar 
și jocurile încheiate la ..zero* 
au oferit pe parcursul lor 
schimburi de mingi foarte a- 
plaudate. Intre protagoniștii 
probelor de simplu, s-au aflat, 
bineînțeles, si sportivii noștri.

Dintre intilnirile băieților, un 
premiu de frumusețe ar tre
bui să primească partida din 
„optimi* dintre kalinici și 
M. Broda. A fost un meci cu— 
sufletul la gură, iar victoria 
sportivului iugoslav cu 3—1 
(11. 20, —20, 23) a fost obținu
tă la capătul unui joc de 
excelentă factură tehnică, și 
spectaculară. Băieții noștri, 
deși au luptat cu ardoare, nu 
au reușit să treacă in etapa 
următoare optimilor, plătind 
tribut lipsei de experiență și 
timidității in joc. In aceeași 
fază, Maria Alboiu a obținut 
o mult aplaudată victorie in 
fața sovieticei Daniliaritciute, 
dar a cedat (2—3) după o spec
taculoasă partidă cu Perkucin. 
La rîndul ei, Olga Nemeș și-a 
valorificat calitățile, obținind 
victorii scontate, dar la capă
tul unor evoluții de deosebită 
factură tehnică.

ALTE REZULTATE — dublu 
mixt: SdieweiaiL Gaftea — Mom- 
mensln. Monteux (F) J—«. Fto- 
rescu. Lohr (R> — Plum (R F.G.).

IV-a (Bollene — Miramas. 190 
km) a revenit la sprint irlan
dezului Sean Kelly in 5.05 dB, 
urmat de Rene Bittinger (Fran
ța), Jean-Mary Grezet (El
veția), Michel Laurent (Fran
ța), Stevens Rooks și Joop 
Zoetemelk (Olanda) același 
timp. Zoetemelk este liderul 
cursei cu 17.51:51, urmat de 
francezul Laurent 17.55:00 și 
elvețianul Grezet același timp.
• Cursa „Tirreno — Adria- 

tico*. Prologul (9,5 km, la 
Santa Marinella) a fost ciștigat 
de polonezul Lang (10:33,24), 
după care italianul Guido Bon- 
tempi a învins 1d piima etapă 
(Sania Marinella — Lac de 
Vico, 193 km) în 5.18:12, urmat 
de Giuseppe Saronni 5.18:14 și 
Ștefan Mutter (Elveția) 5.18:16.

tigător al aproape tuturor 
marilor curse clasice. A fost 
uin om exemplar, pe oare l-au 
iubit și stimat atît prietenii 
dt și adversarii, atît publicul 
dt șl oficialii.

Cel ce a început drumul pe 
Golgota ciclismului In 1943 și 
șl l-a încheiat în 1961, din 
cauza unui accident de auto
mobil, la volan afllndu-se fra
tele său Jean Bobet, a pus 
bazele antrenamentului știin
țific, dedddndu-se apoi alină
rii suferințelor oamenilor prin 
talazoteraple.

A dispărut o stea de pe fir
mamentul ciclismului. A dis
părut cel mal popular cam
pion a] ciclismului francez. 
Acum, în clipa de adio, un 
gînd pios pentru marele cam
pion, pentru omul Louison 
Bobet.

Hristache NAUM

autodromul de la VallClunga (I- 
talla) a avut loc al 8-lea Mare 
premiu al Capitoliulul oonttnd 
pentru C.E. formula 8: L Ema
nuele Pirro („Alta Romeo*) 96 
km în 36:55,26

BOX • Jeff Chandler, campion 
mondial W.B.A. la cat. ooooș, 
șl-a apărat cu succes titlul, dls- 
punlnd la puncte, in 15 reprize, 
de Jose Gaby Canlzales, la At
lantic City (New Jersey).

HANDBAL • Echipa feminină 
a UJt.S.S. a ciștigat turneul de 
la Neubrandenburg (R.D.G.) cu 
16 p, urmată de: 2. R.D. Germa
nă 8 p, 3. Ungaria 6 p, 4. Da
nemarca 3 p, 5, R.D.G. junloa- 
re 2 p, 6. Polonia 1 p. Echipa 
câștigătoare a dispus de R.D.G. 
27—20, Ungaria 24—17, Danemar
ca 30—19, Polonia 26—19 șl R.D.G. 
jun. 28—13 • Echipa sovietică 
Astrahan s-a clasat prima in 
turneul de ia Ivry (Franța).

JUDO o In turneul de la Pra- 
ga au obținut victorii: cat. su- 
perușoarS — Yajima (Japonia), 
semiușoară — Kriz (Ceh.), ușoa
ră — Lehman (R.D.G.). semlmij- 
locle — Akaboshl (Jap.), mijlo
cie — Pesnlak (U.R.S.S), semi
grea — Kostenberger (Austria), 
grea — Bektașev (U.R.S.S.).

RUGBY • In campionatul eu-

TENIS Dt MASA
Thieret (F) 2—1 și 1—2 cu Ma
zurov, Daniliavitciute (U.R.S.S.), 
Stadnicenko, Zaharian (U.R.S.S.)
— M. Broda (C), Urzică (R) 2—0, 
Nagase, Alboiu cu Bădoi, Marton 
(R) 2—0. cu Sakamoto, Kanda (J)
2— 0 șl 0—2 cu Solopov, Kovalen
ko (U.R.S.S.), Crișan, Kadar (R) 
cu Farout, Germain (F) 2—0 și 
0—2 cu Meszaros (I), Leszay (R.) 
simplu, masculul — optimi : Ka
linici (I) — M. Broda (C) 3—1, 
Dryszel (P) — Kapasztas (U)
3— 2, Jakubovicz (P) — V. Broda
0—3. Florescu (R) — Molnar (U) 
9—3. Grubba (P) — Solopov
(UJt.S.S.) 3—0. Gheorghe (R) — 
Krlston (U) 0—3. Jawrek (C) — 
Haldan (R) 3—0, Craloveanu (R)
— Watanabe (J) 1—3 ; feminin —
optimi : Popova (U.R.S.S.) — Faz- 
Uc (I) 3—0. Silhanova (C) —
Daviaud (F) 3—2, Palatinus (I)
— Zaharian (UR.S.S.) 0—3, Lohr 
(R) — Nemeș (R) 0—3, Perkucin 
(I) — Kanda (J) 3-1, Alboiu (R)
— Danilia vite: ute (U.R.S.S.) 3—2, 
Kovalenko (U.R.S.S.) — Baltzer 
(RF.G.) 3—0 Thlriet (F) — Ur
ban (U 2—3 : sferturi — mascu
lin : Kallnid — Dryszel 3—0, V. 
Broda — Moîaar 1—3. Grubba — 
Kns-.on 3—I. Jawurek — Wata
nabe 3—6 : feminin : Popova — 
Silhanova 3—6. Zaharian — Ne
meș 1—3. Perkucin — Alboiu 3 2. 
Kovalenko — Urban 3—1.

CM. DE HOCHEI PE GHEATA 
GRUPA „C“

Rezulta te Înregistrate la Buda
pesta iz campionatul mondial de 
hochei pe gheată grupa „C*: 
R.P. Chineză — Bulgaria S—1 
(3—•. 6—L 2—•). Danemarca — 
Spania 4—I (1—6. 3—6. »—»). Du
pă două etape, echipele Ungariei, 
Olandei, Danemarcei și R.P. Chi
neze au cite două victoriL

CONCURSURI DE SĂRITURI 
CU SCHIURILE

Pe trambulina de 90 m de la 
BoimenkoUen s-a desfășurat un 
concurs contind pentru „Cupa 
Mondială* la sărituri cu schlu- 
rile. A cîștigat norvegianul Stel- 
nar Braaten cu 229 p (sărituri 
de 94,5 m și 100.5 m). urmat de 
Horst Bulau (Canada) 226.6 p 
(91.5 m — 182.5 m), Armin Ko- 
gler (Austria) 224.7 p (91,5 m — 
99,0 m), Ole Fidjes-.oei (Norve
gia) 2M.4 p (93,5 m — 102.5 m) 
Pavel Ploc (Cehoslovacia) 218,2 p 
(93,5 m — 97,5 m) etc.

La Neustadt (Austria) turneul 
de sărituri „Pădurea * Neagră*. 
din cadrul „Cupei Europei* a 
fost cîștigat de Hubert Neupert 
(Austria) 488,7 p, urmat de Nils 
Stolzlechner (SU.A.) 473,9 p șl 
Hans Waltaer (Austria) 471(5 p.

C.M. DE SCHI FOND JUNIORI
La Kuopio (Finlanda), în cam

pionatele mondiale de schi fond 
pentru Juniori, proba de 15 km 
a fost dominată de schiorii so
vietici, clasați pe primele trei lo
curi : Aleksandr Ușkolenko
41:38,7, Vladimir Smlronov 42:26,9,

CAMPIONATE, CUPE
Programul ac mîinc al returului slcrturilor de ilnalfl 

ale cupelor europene
Mîlne au loc meciurile retur din 

sferturile de finală al» Cupelor 
europene, după următorul pro
gram.

C.C.E.: F.C. Liverpool — Wldzew 
Lodz (0—2), Hamburger S.V. — 
Dinamo Kiev (3—0), Juventus — 
Aston Villa (2—1), Real Socle- 
dad San Sebastian — Sporting 
Lisabona (0—1).

CUPA CUPELOR: C.F. Barce
lona — F.C. Austria Viena (0—0),

• TELEX • TELEX 
ropean, „Cupa FIRA", grupa „B*, 
la Hilversum: Olanda — Spania
3— 32 (3—13)

SCRIMA • Trofeul de floretă 
Adrian Rommel, la Paris: An
drea Borella (Italia) 10—8 In fi
nală ou Pascal Jolyot (Franța)
• Trofeul Martini, la spadă, de 
la Londra, a fost cîștigat de po
lonezul Leszen Swonowskl 10—4 
tn finală cu vest-germanul E. 
Borrman • Echipa U.R.S.S. a 
obținut primul loc in turneul ce
lor 7 națiuni la sabie (3. rtalla,
3. Bulgaria, 4. Franța. 5. R.F.G., 
6. Marea Brltanle, 7. R.F.G. n).

TENIS • Punct final in tur
neele de săptâmina trecută: 
Nancy: Nick Saviano (S.U.A) — 
Chip Hooper (S.U.A.) 6—4, 4—6,
6—3, Jarryd șl Jan Gunnareson 
(Suedia) — Ricardo Acuna, Be
llas Prajoux (Chile) 7—5, 6—3 • 
Tunis: Henrik Sundstrom (Sue
dia) — Thierry Tulasne (Franța) 
6—3, 6—4. 6—2 • Bruxelles: Pe
ter McNamara (Australia) — I- 
van Lendl (Cehoslovacia) 6—4,
4— 6, 7—6. Wilander, Simonsson 
(Suedia) — Denton, Curren 
(S.U.A.) 6—3, 2—6, 6—4 • Dallas 
(Texas): Martina Navratilova — 
Chris Evert-Lloyd (ambele S.U.A.) 
6—4, 6—0.

SPORTIVI ROMÂNI
ÎN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
LUPTĂTORII - PE PODIUM LA 

TURNEUL DIN UNGARIA

La competiția internațională 
de lupte greco-romane 61 li
bere a Ungariei, „Turneul eli
berarea* care a avut loc la 
sfîrșitul săptămînii trecute în 
localitatea Zalafegerszeg reunind 
sportivi valoroși din multe țări 
(Bulgaria, R.P.D. Coreeană, 
Cuba. Finlanda, Iran, Româ
nia, Polonia, U.R.S.S., Ungaria 
ș.a.) reprezentanții țării noas
tre s-au numărat printre luptă
torii care au urcat pe podium. 
La greco-romane. Stefan Rusu 
a cucerit primul loc la cat. 74 
kg, I. Miuți (48 kg), M. Ștefan 
(52 kg) și N. Zamfir (57 kg) 
s-au clasat pe locul 2, iar 
C. Uță (62 kg), Șt. Negrișan 
(68 kg). L Draica (82 kg) și 
L Matei (90 kg) au ocupat lo
cul 3 ; la libere. Tr. Marinescu 
(62 kg) șl C. Tămăduianu (74 
kg>, locul 2.

Andrei AMașkin 42:35,1. Proba 
de ștafetă 3X19 km bărbați a 
fost dștigatâ de U.R.S.S. lh 22:16,4. 
urmată de Norvegia lh 24:00,l și 
R-D. Germană lh 25:25. Ștafeta 
de 3X5 km a junioarelor a re
venit Finlandei, 44:49,0. urmată de 
Norvegia 45:02,3 șl U.R.S.S. 
«5:14,7. Proba de oomblnată nor
dică a fost ciștigată de Heiko 
Hunger (R.D Germană) cu-420,100 
p, urmat de Getr Anderson (Nor
vegia) 416,600 p șl OMver Varg 
(RJ3. Germană) 404,600 p.

CLASAMENTELE 
„CUPEI MONDIALE* 

LA SCHI FOND
Situația la zi la Cupa Mondială 

la schi fond: feminin: Britt Pe
tersen (Norvegia) 136 p, Marla- 
Liisa Haema’.alnen (Finlanda) 194 
p, Kveta Jerlova (Cehoslovacia) 
111 p, Blanca Paulo (Cehoslo
vacia) 111 p, Anne Jahren (Nor
vegia) 109 p etc; masculin: A- 
leksandr Zavialov (U.R.S.S.) 107
p, BUI Koch (S U.A.) 96 p. Jan 
Ltadvail (Norvegia) 82 p etc.

G. KASPAROV MAI
In meciul candidaților Ia 

titlul mondial de șah Gări Kas
parov — Aleksandr Beliavskl, 
care se dispută Ia Moscova, 
partida a 7-a a fost remiză, 
scorul întllnlrll devenind acum
4—3 în favoarea lui Kasparov.

F.C. Aberdeen — Bayern M (in
ch en (0—0), Waterschel — Paris 
St. Germain (0—2), Real Madrid 
— Internazlonale (1—1).

CUPA U.E.F.A.: Benfica Lisa
bona — A.S. Roma (2—1), Dun
dee Utd. — Bohemians Praga 
(0—1), Univ. Craiova — F.C. Kai
serslautern (2—3), Anderlecht — 
Valencia (2—1). Intre paranteze 
rezultatele meciurilor din tur. 
Tragerea la sorți a meciurilor 
din semifinale va avea loc vineri, 
la ztlrich.

R.D. GERMANA (et. 17). Jena
— Aue 3—0, Magdeburg — Er
furt 2—2, Vorwărts — Zwickau 
2—0, BOhlen — Union Berlin 3—2, 
Dynamo Berlin — Lok. Leipzig 
2—1, Halle — Dres da 1—3. In 
Clasament: 1. Dynamo Berlin 27 
p (un joc mal puțin), 2. Jena 
23 p, 3. Vorwărts 22 p, L Mag
deburg 21 p, 5. Leipzig 21 p, 6. 
Erfurt 21 p.

SPANIA (et. 28): Bilbao — Sa
lamanca 4—0, Osasuna — Gijon 
2—0, Valladolid — Espanol 1—0, 
Sevilla — Atletioo Madrid 1—1, 
Zaragoza — Real Sociedad 1—L 
Real Madrid — Vigo 3—0, C.F. 
Barcelona — Betis 1—1, Valencia
— Malaga 1—1. în clasament: L 
Real Madrid și Bilbao cite 42 p.
3. Barcelona și Zaragoza cite 38 
p, 5. Atletico Madrid 34 p. 6. Se
villa 33 p, 7. Real Sociedad 31 p.

PORTUGALIA (et. 22): Spor
ting — Varzim 2—0, Guimaraes
— Benfica 0—0, F.C. Porto — Sal- 
guelros Porto 5—1. In clasament: 
L Benfica 37 p, 2. F.C. Porto 34 
p, 3. Sporting 33 p.

OLANDA (et. 25): Alkmaar — 
Feyemoord 0—1, N.E.C. — Ajax 
0—4, Eindhoven — Haarlem 2—1, 
Sparta — N.A.C. Breda 4—0. tn 
clasament: 1. Ajax și Feyenoord 
cite 41 p, 3. Eindhoven 38 p, 4. 
Sparta 28 p.

FRANȚA (optimile de finală 
ale Cupei): s-au calificat Laval, 
Monaco, Bordeaux, Brest, Lille,

ȘAHIȘTII ÎNCHEIE LUPTA...

Aseară, in penultima rundă, a 
12-a, a turneului internațional 
din Capitală reprezentanții noș
tri au jucat fără strălucire, Ne- 
gulescu plerzind la Lukacs, iar 
Stoica la Grlinberg, Remize au 
fost partidele Foișor — Meduna, 
Szymczak — Ghindă și Ionescu 
— Kallay, Șteianov a întrerupt 
cu Makropoulos, după oe anterior 
clștlgase o întreruptă cu Lukao» 
șl pierduse pe cea cu Stoioa. tu 
alte două partide reluate Ieri di
mineața, Meduna a remizat cu 
Makropoulos, Iar Griinberg cu 
Ionescu. în clasament conduc» 
P. Lukacs (Ungaria), cu 7 p, ur
mat de C. Ionescu (România)
6.5 p (a terminat concursul), E. 
Meduna (Cehoslovacia) 6 p, G. 
Makropoulos (Grecia) 5,5 p (1). 
Azi, ultima rundă.

ALTE TURNEE DE ȘAH

• Florin Gheorghiu a termi
nat printre fruntași în open-ul 
de la Lugano. Iată ordinea pri
milor clasați, la încheierea tur
neului : Seirawan (S.U.A.) 7,5
p, Nunn (Anglia). Gheorghiu 
(România), Farago (Ungaria) și 
Timman (Olanda) — 7 p. Ur
mează un lot de opt concu- 
renți, cu cite 6,5 p, printre car» 
Hori (Cehoslovacia). Nikolid 
(Iugoslavia), S nrt (Anglia).
• S-a încheiat „Memorialul 

Keres“. desfășurat la Tallin. în 
ultima rundă, a 15-a. Mihal 
Șubă a cîștigat la sovieticul 
Elvest, celelalte rezultate fiind 
următoarele : Psahis — Schiiss- 
Ier 0—1, Petrosian — Nei 1—0. 
Kiarner — Arnasson 0—1. Va- 
ganian — Tal, OII — Boensch, 
Sekai — Vaingold si Abramo- 
vici — Jansa remize. Pe pri
mele locuri, in clasament : Tal 
și Vaganian 10 p, M. Șubă, 
Elvest, Petrosian 9 p.
• în turneul feminin de la 

Belgrad, Marina Pogorevici a 
cîștigat în runda a 8-a la iu
goslava Maksimovici, iar Dana 
Nuțu-Terescenco a remizat cu 
campioana mondială. Maia Ci- 
burdanidze. In clasament : Ve- 
rficzi 5,5 p (1), Ciburdanidze
5.5 p, Pogorevici 4,5 (1).

ARE NEVOIE DE 1,5 p
Acesta mai are nevoie de 1,5 p 
pentru a încheia victorios.

Se anunță că meciul dintre 
Eugenio Torres (Filipine) sl 
Zoltan Ribli (Ungaria) urmează 
să înceapă la 3 aprilie, in lo
calitatea spaniolă Alicante.

Tours, Toulouse, Paris St. Ger
main, Martlgues (div. „B* car» 
a eliminat pe St. Etienne), Stras
bourg, Rouen, Lyon, Nantes, A- 
jacclo (div. ,,C“); Racing Paris 
șl Gulcamp (ambele din div. se
cundă).

GRECIA (et. 22): A.E.K. — O- 
lymplakos 1—1, PAOK — Doxa 
2—0, Makedonikos — O.F.I. 0—1. 
Panathlnaikos — Panahaiki 4—1. 
în clasament: 1. Olympiakos 33 
p, 2. A.E.K. 31 p, 3. Aris 29 p.

IUGOSLAVIA (et. 19): Partizan
— Sarajevo 0—1 !, Vinkovici — 
Niș 4—1, Steaua roșie — Rijeka 
2—1, Velez — Tuzla 1—0, Haj- 
duk — Osljek 2—1, Dinamo Za
greb — Vojvodina 4—0. In cla
sament: 1. Dinamo Zagreb 26 p,
2. Partizan 25 p, 3. Sarajevo, Haj- 
duk. Steaua roșie și Niș cH» 
22 p.

UNGARIA (et. 18) : M.T.K. — 
GyBr 0—1, Uj pești Dozsa — Be- 
kesesaba 4—1, Honved — Pecs 
2—1, Tatabanya — Csepei 0—0. 
Videoton — Fenencvăros 0—2. în 
clasament, 1. Gy6r și Csepei cita 
27 p, 3. Honved 25 p. 4. Ferenc- 
văros, Ujpesti Dozsa cite 21 p.

CEHOSLOVACIA (et. 18): Bo
hemians — Sparta 0—2 !, Preșov
— Vitkovice 2—0. Dukla Praga — 
Slavia 1—l, Ostrava — Nitra 4—9, 
Slovan — Kosice 1—0. In clasa
ment: 1. Bohemians 26 p, 2. Ba- 
nlk Ostrava, Slavia cite 24 p.

BULGARIA (et 17): Slavia — 
Belașlța 2—1, Trakia — Levskl 
Spartak 2—0, Z.S.K. Spartak — 
Ț.S.K.A. 0—1. Sliven — Spartak 
2—0. In clasament: 1. Ț.S.K.A. 
26 p, 2. Levskt Spartak 25 p, 3. 
Trakia 22 p.

BELGIA (et. 25): Beveren —
Standard 4—1 !. Anderlecht — 
Bruges 5—2 !, Cercle — Liersa
1— 1, La Gantoise — Molembeek
2— 0, Anvers — Waregem 3—1. In 
clasament: 1. Anderlecht 37 p,
2. Anvers 36 p. 3. Standard 34 p,
4. Bruges 31 p.

IN CUPA LIBERT ADORES (gr. 
2): Bolivar — Blooming 6—0 
(ambele din Bolivia). Din grupă 
mai fac parte echipele braziliene 
Flamengo și Gremio.
• In preliminariile C.E. de ju

niori: Grecia — Turcia 2—0 (1—0).
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