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După 82 de minute de ofensiva, faze palpitante și ocazii de gol, echipa

noastră înscrie prin Negrilă [1-0] și elimină prestigioasa sa adversara

Săplămina viitoare, vă invităm la

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BOX

Un mare succes al fotbalului românesc în competițiile inter-duburi europene

UNIVERSITATEA CRAIOVA ÎN SEMIFINALELE CUPEI U.E.f.A.!

CRAIOVA, 16 (prin telefon).
Minunat! Universitatea Craio
va este în semifinalele „Cupei 
U.E.F.A.", înregistrind o pre
mieră absolută in fotbalul 
românesc ! După un meci pal
pitant, golul reușit de Negrilă 
în min. 82 a consfințit o vic
torie și o calificare pe deplin 
meritată. La scorul general de 

■S--3- după cele două jocuri, 
Universitatea Craiova, benefi
ciind de două goluri înscrise 
în deplasare, care contează 
dublu la scor general egal, deci 
5—3, ș-a calificat.

Atmosfera excepțională în 

Minutul 82. Vn „moment istoric" : a marcat Negrilă ! Foto : Dragoș NEAGU

este normal în zonele înalte 
ale Cupelor continentale, fie
care partidă se joacă minut de 
minut, fază de fază, echilibrul 
competitoarelor făcind ca fie
care să profite de cea mai mică 
defecțiune a celeilalte. Așa 
cum anticipa Câmătaru. întîl- 
nirea de pe stadionul Central 
a cerut fotbaliștilor craioveni 
o mare doză de stâpinire de 
sine, o încredere permanentă 
că vor reuși. Gîndind și acțio7 
nind astfel, nu s-a produs nici 
o dereglare In mecanismul alb- 
albaștrilor care au meritul de 
a fi reluat de zeci de ori a-

Stodrao Contrai : teta» bun : liota 
frumoc : spectetevi — peste 50 000. 
Șuturi : T2-3 (pe poară : ^-1). Cor
nete : 5-2. A marcat : NEGRILĂ
(min. 82)

UNIVERSITATEA : LUNG - NE
GRIA. TilIHO! STEFANESCU. UN- 
GUREANU - ȚlCLEANU. DONOSE, 
GEOLGAU (mm. 75 C1RȚU), BĂLĂCI 
- CRIȘAN (min. 44 BELDEANU). 
CAMATARU.

F.C KAISERSLAUTERN : Reichol - 
WOLF, BRE GEL. MELZER, Dusek - 
Geye, BONGRATZ. B'ehme — Ei'en- 
f«id (mm. 87 Hubner), Nilsson. T. 
AHofo.

A arbitrat bine Keith Hockett (An
glia).

Cartonașe galbene : ȘTEFANESCU, 
BĂLĂCI.

„CENTURA
Iubitorii sportului cu mănuși 

din Capitală vor avea prilejul 
să urmărească săptămîna vi
itoare o nouă ediție a Tur
neului international de box 
„Centura de aur“. La această a 
Xll-a ediție a tradiționalei 
competiții și-au anunțat par-^ 
ticiparea pugiliști din Asia,

AU ÎNVINS 
AI NOȘTRI!J

Doomne ce greu a fost I Și 
cit de fericiți «v fo»< teri oome- 
nii la Craiova, pe morale stadion 
oltean în care ,,venise toată 
România" — k> propriu, nu nu
mai >a figurat (zecile de auto
buze și miile de outoturisme cu 
numere de înmatriculare de Ma
ramureș și Suceava, din Timi
șoara și Dobrogea, care bloca
seră, practic, orașul încă din 
primele ore ole dimineții, consti- 
tuindu-se intr-o dovadă copleși
toare) —, cum se bucurau ei ca 
niște copii de oceastâ splendidă 
premieră românească : col «fi cotea 
primei ech De de fotbal din țara 
noastră in semifinalele unei cupe

■ europene
Oameni core nu se văzuseră 

pînă ieri niciodată in viața lor, 
pentru câ s-au născut și trăiesc 
la sute de kilometri depărtare 
unii de alții; se îmbrățișau ca 
frații, unii din Alba cu alții din 
Gorj, unii din Neamț cu alții din 
Mehedinți, limbajul lor comun 
fiind expresia unui foarte puter
nic sentiment comun : marea bu
curie câ AU ÎNVINS Al NOȘ
TRI I

Scriind despre ceea ce am trăit 
ieri pe stadionul Craiovei, îmi 
vin în minte o sumedenie de 
adjective frumoase, toate potri
vite. Cu toate acestea, nu am 
să le folosesc, ci am să mă măr
ginesc să recompun doar două 
sceno de viată, pe care le voi

Marius POPESCU

(Cmfinuaze In nap 2-3)

DE AUR"
Africa, America de Sud și, 
bineînțeles. Europa. Printre 
oaspeți se va afla, și de a- 
ceastâ dată, puternica repre
zentativă a Cubei care, de re
ținut, a fost prezentă Ia toate 
edițiile de pînă acum ale 
„Centurii de aur". Nu vor lip
si nici pugiliștii din Venezue
la și nici cei din Uniunea So-
vielică. Dar iată cele 14 țări 
ai căror reprezentanți vor ur
ca pe ringul de la Palatul 
sporturilor și culturii : Bulga
ria, Cehoslovacia, Cuba, Fran
ța, R.D. Germană, Iugoslavia, 
Japonia, R.P. Mongolă, Siria, 
Tunisia, Turcia, Uniunea So
vietică, Venezuela și România, 
în total oaspeții vor alinia la 
startul întrecerilor 90 de bo
xeri. La această oră nu cu
noaștem încă numele compe
titorilor. Sintem siguri, însă, 
că vom avea și de această dată 
prilejul să urmărim spor
tivi valoroși, sportivi care fie 
că au de pe acum „cărți de 
vizită", fie că se vor lansa cu 
această ocazie. Nu trebuie să 
uităm că 1983 este an preolim- 
pic și câ antrenorii nu pot 
pierde un asemenea prilej de

_________________ Petre HENȚ 

(Continuare tn oig a 4-a)

20-27 martie, la Constanta

CURSA CICLISTĂ 
INTERNAȚIONALA 
„CUPA E.R.C.“
Duminică, 20 martie. rutierii 

noștri vor debuta în noul sezon 
competițional internațional. Pe 
șoselele din împrejurimile Con
stanței se va disputa tradiționa
la întrecere „Cupa F.R.C.", la 
startul căreia se vor alinia aler
gători români, în frunte cu 
membrii lotului național, șl ru
tieri din R.D. Germană (două 
eciiipe), Cehoslovacia șl Polonia, 
întrecerea — măsurînd în totul 
680 km — programează 8 etape 
(20—27 martie), între care una 
de contratimp individual și una 
pe circuit. Ca și in ceilalți ani 
se vor alcătui numai clasamente 
individuale zilnice, participant!! 
puțind să concureze în continua
re chiar dacă intr-unu din eta
pe au abandonat.

care craiovenii au obținut ad
mirabila lor performanță a 
fost la înălțimea marilor eve
nimente europene în fotbal. 
Elste și normal, o echipă euro
peană, cum este acum Univer
sitatea, se bucură de entuziasm, 
de admirație și încurajarea 
unui public generos și foarte 
cunoscător.

Cei Peste 50 000 de specta
tori, plus sutele și sutele de 
mii de telespectatori au trecut 
cu siguranță și un,mare exa
men al răbdării și puterii de 
stăpînire. Pentru că, așa cum

tacurile la poarta lui Reicheî, 
construindu-le cu inventivitate 
dar mai ales cu o mare voin
ță de a reuși. Echipa vest-ger- 
mană și-a demonstrat încă o 
dată clasa, marcajul ei om la 
om dovedindu-se necruțător, 
ieșirile din apărare foarte ra
pide iar angajarea în luptă 
pentru balon efectuată cu ma
ximă convingere. Unui ase
menea partener de joc, cu o

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

La vestiare după minutul 90

„REPRIZA A 3-a“, 
ODĂ A BUCURIEI!

CRAIOVA. 14 (prin telefon). Greu, 
foarte greu de imaginat, in pofida 
importantului succes realizat astăzi 
de Universitatea Craiova, ambianța 
de dupâ meci. Nenumârațî suporteri, 
eliberați de emoții abia in ultimele 
minute, și-au dat friu liber imensei 
lor bucurii, manifestîndu-șl simpatia 
față de echipa de suflet, înghesuin- 
du-se și barind accesul spre vestiarul 
învingătorilor A’țiî, cu mitfe, oșteop- 
tâ afară și pînă La ivirea fotbaliști
lor craioveni se felicita... Intre ei. 
Au și de ce. Sînt suporterii primei 
echipe de fotbal din România care 
obține o ca I if: car a, și încâ una ră
sunătoare, In senvfinalele unei com
petiții europene mtercluburi — Cupa 
U.E.F.A.; asta după ce a scos* din 
întrecere nume prestigioase în soc- 
cerul Europei p ecum Fiorentina,

Sbarmrock Revers (și ea, de ce 
nu ?), Girondini de Bordeaux și a- 
cum. de cîteva clipe Kaiserslautern l 
lui Briegel și Nilsson.

Pătrundem în sfirșit. cu ajutorul 
organelor de ordine. în cabina Uni
versității unde emoția, bucuria sint 
proaspete. Mai multa răbdore au 
avut fotbaliștii craioveni pînă la go
lul lui Negrilă decît toți cei care 
ou pătruns pînă aici, operatori de 
film, ziariști, fotoreporteri, pentru o 
fi primii martori la o nu moi pu
țin atroctivă și palpitantă repriză a 
treia, oceea a bucuriei învingătorilor. 
II desprindem cu greu pe ontreno-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag 2-3)

JUNIORII NOȘTRI S-AU CALIFICAT 
ÎN TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI 

EUROPEAN DE FOTBAL DIN ANGLIA
Ieri, ia Rm. Vîlcca, România - Cipru 5 0 (2-0)

(Citiți cronica meciului in pag. 2—3)

SpGrtiM&ffîinîxiii
FIȚA LOVIN, 

ACEASTĂ FURNICĂ HARNICĂ
A SFMIFUNDULUI ROMÂNESC...

FIȚA LOVIN. S-a născut la 14 ianuaria 1951, la Galați; 
căsătorită; profesoară de educație fizică; legitimotă la 
GS.U. Galați. A început atletismul de performanță la Go- 
lăți, descoperită In cadrul Crosului Tineretului. Campioană 
mondială de cros cu echipa (1979), vicecompioonă mon- 
diolâ de cros la individual (1982), medo rată ta Univer
siada (1979) ți C.E. de sa'ă (1979); de numeroase ori 
campioană națională fi balcanico ta cros ,i pe pistă, 
unde deține mai bune rezultate c 1:54,7 la 800 m (fost 
record national) si 4:01.7 ta 1500 m.

Fița Lavin are un statut 
aparte in atletismul nostru. 
N-a fost niciodată ceea ce au-
mim o mare vedetă, dar nu 
pentru că performanțele i-ar fi 
refuzat acest statut (ba dimpo
trivă), ci pentru că firea ei des
chisă, populară, și aparenta-i 
detașare față de marea perfor
manță, pe care o poate privi 
și cu umor și auto-ironie, o 
apropie de mentalitatea omu
lui simplu, de pluton. Cred câ 
Fița Lovin este cel mai sim-

patizat, cel mai 
iubit personaj in 
atletismul nostru.

Fița DorinNimeni nu-ți va 
spune vreodată o 
răutate la adresa Fiței. Dar 
nici din gura ei n-ai să auzi 
vorbe urite despre vreo ad
versară...

Valoarea ei sportivă nu su
portă discuție, chiar dacă pro
fesoara de educație fizică din 
Galați face parte din categoria 
celor care au răzbit greu, avind

(in dreapta) alături de prietena 
de antrenament Natalia Betini.

ca singur aliat munca. Intr-o 
vreme in care mijloacele mass- 
mediei sportive glorifică vedeta 
cu însușiri naturale excepționa
le, in care se inventează tot

Vlodimit MORARU

(Continuare in pag 2-3)

IERI. 0 ETAPĂ CU MECIURI
FRUMOASE ÎN DIVIZIA „A“

DE RUGBY
Meciurile celei de a 17-a e- 

tape în campionatul Diviziei 
„A" la rugby au avut loc ieri 
în Capitală si în tară. Croni
cile acestor jocuri — în pa
ginile 2—3. (în imagine aspect 
din întilnirea Dinamo — Știin
ța Petroșani 32—0. cu căpitanul 
naționalei Paraschiv, pornit la 
atac. susținut de Caragea).

Foto: Ion MIHAICA



în etapa a 17-a a Diviziei la PROFILURI MĂRAMU
MECIURI FRUMOASE, VICTORII CLARE ALE FRUNTAȘELOR

Ieri s-au disputat partidele 
etapei cu nutpărul 1< m cam
pionatul Diviftei .»A” la rugby. 
Amănunte :

DINAMO — ȘTIINȚA PE
TROȘANI 32—0 (22—0). Deșt șe 
anunța un derby de etapă (mai 
cu seamă că în tur ciștigaseră 
studenții), jocul de pe stadio
nul Olimpia nu a fost decit 
un „galop de sănătate" al cam
pioanei. Dar în judecata 
ciului trebuie ținut cont

me- 
____________  . și de 
imposibilitatea oaspeților de a 
alinia trupa completă, nu mai 
puțin de șase titulari petroșe- 
neni — in frunte cu ȘL Con
stantin și Druraea, jucători 
valoroși, prinzători redutabili— 
fiind accidentați. Ce-i drept, și 
Dinamo a avut două indisponi
bilități, dar înlocuitorii a'J. in
discutabil, o altă rutină decit 
debutanți ca Tulpan sau Călin. 
In atari condiții, bucureștenii 
au dominat copios, reușind o 
foarte bună primă repriză, ba
loanele adjudecate, aproape de 
regulă, în grămezi și îndeosebi 
în margini (unde Borș a fost 
suveran) fiind purtate iute, pa
sate sigur și culcate în tere
nul de țintă advers în cinci 
rînduri : MARGHESCU (m:n. 
9, insistent la un șut înalt al 
lui Petre), PODARESCU (min. 
18, pătrundere înșelătoare). AL- 
DEA (min. 22. atac fără drept 
de replică, după pas Podărescu), 
Gh. ION (min. 39. în forță) și 
ABUTOAIE (min. 40, slalom de 
30 m). Unul dintre aceste ese
uri a fost transformat de I. 
CONSTANTIN. în toată aceas
tă perioadă, oaspeții au avut o 
singură șarjă ofensivă remar
cabilă, în min. 27, cu Bucan 
la un pas de eseu. După pau
ză, dinamoviștii și-au compli
cat jocul, ținînd prea mult ba
lonul pe grămadă, studenții au 
prins mai mult curaj, fn'ă de 
punctat tot campionii au fă
cut-o : I. CONSTANTIN (min. 
60, plonjon spectaculos in but) 
și DARABAN (cea mai fru
moasă fază a reprizeL cu Al-

Borș a tost

dea excelent lansat), acest din 
urmă eseu fiind trans ormat de 
PETRE. Partidă fără proble
me pentru arbitrul Gh. Huștiu, 
care a condus formațiile : DI
NAMO : Petre — Abutoaie, I- 
Constantin, Marghescu. Aldea— 
Podăresco, Paraschiv — Vereș, 
Borș, Gh. Marin — Daraban, 
Caragea — Gheorghe, Gh Ion, 
Turtea tSirmon) ; ȘTIINȚA: 
Gh. Dinu — Catană. Ghiță, Că
lin iDumitrașl. Meâragoniu — 
Tulpan. Bonea — FI. Ion, Or- 
telecan. Viciu — Palamariu, 
Băloi — Bucan. Oțetaru, Pe
tre — Dorobanțu.

R. C. SPORTUL STUDEN
ȚESC — IU C. GRIVIȚA RO
ȘIE 1»—9 (19—9). In nici un 
fel nu. au semănat cele două 
jumătăți de partidă. Prima a 
stat sub semnul unui joc mai 
„moale", cu 35 de minute in 
care de consemnat a fost due
lul șuterilor COJOCARU (lo
vituri de pedeapsă in m nute- 
le 6 si 34) si RADU <1. p. în 
m:n. 12 și 31. plus un drop in 
min. 24). duel ciștigat deci de 
grivițean. Pentru ca înainte cu 
trei minute de pauză universi
tarii să răstoarne rezultatul — 
eseu frumos, semnat de exce
lentul CHIRIGIU, la o fază 
plecată de la Gheorghiesu și 
continuată de Cojocaru. Avan
taj minim, păstrat insă pină 
In final de această echipă în 
remarcabilă creștere care 
este Sportul studențesc ! Nu
mai că istoria reprizei =ecun- 
de este una cu_ cântec. Dis
puta s-a 
scurgerii 
renăscind parcă șt fădnd 
mai frumoasă repriză a 
din sezon, i-au obligat pe 
versari să se apere mai 
timpuL Studenții au sc 
pină la urmă cu fața curată, 
dar. după opinia noastră. si
cu ajutorul arb.trului C. U- 
drea. care nu a acordat în
min_ 71 un eseu valabil reu
nit de AL Marin (și nu a fost

singura greșeală a „cavalerului 
fluierului" !)... Formații : R. C. 
SPORTUL STUDENȚESC:
Cojocaru — Chirigiu (Preda), 
A. Hariton. Merca. Vintilâ — 
Paraschivescu, Solomon — Co
vaci, Gurămare, FI. Atanasiu 
— Gbeorghiosu, Dumitrescu 
(Al. Atanasiu) — Stanciu, Gîr- 
joabă. Curea ; R. C. GRIVI- 
ȚA ROȘIE : Tudose (Carp) — 
AL Marin, Benedek. Nicolae, 
Tudor — Radu. Anton — Ilca, 
Stroe, Vlad (Moraru) — Pon- 
gracz, Dinescu — C. Dinu, Pa- 
sache, Pașcu.

In drum spre Baia Mare, re
porterul se întreabă, in pers
pectiva mesei rotunde : „Ce în
seamnă, de fapt, Baia Mare în 
sport, astăzi Și își răspun
de :

1. „
și piperul ultimilor ani 
sportul maratnureșan ;

2. Anca Pătrășcoiu.
3. Așa-zistil Eldorado băimă- 

rean, care a dus la formarea 
unor echipe puternice — vezi 
Minaur, de pildă — care au 
început să pătrundă în arena 
internațională.

...Masa rotundă s-a încheiat. 
Reporterul își notează topul 
primilor zece. „Cum a fost cu 
putința să o fi omis pc Dun- 
ca 1 Dar pe frații 
Iată și topul...

.Morișca Mateianu", sarea 
în

Zavoda?"

o-

încins pe 
timpului.

cea
X 
ad-

prima 
prin 
unul

Geo RAEȚCH1
POLITEHNICA IAȘI — 

STEAUA 4—19 (0—13). Joc do
minat de oaspeți in 
parte, ei mărci nd eseuri 
CIOAREC și FUICU.
transformat de ALEXANDRU 
(acesta a mai marcat din 1. p.). 
După pauză, ieșenii s-au a- 
propiat mai mult de butul ad
vers. obțmind un eseu de pe
ri altare MURARIU — eseu, 
ALEXANDRU — transformare 
au stabilit scorul final. A 
condus L Vasiiică. (AL Nour, 
coresp.).

C.S M. SIBIU — RAPID 15—18 
(9—3) ! Victorie surprinzătoare, 
dar meritată a bucureștenilor, 
care a'J evoluat excelent după 
petizâ Au mar cat NEGRU. 
ZAMFIR-eseuri, IVANC1UC-1. 
p. ți trans L, AMARIEI-transf- 
pentru slbien:. respectiv CAP- 
MARE-esej, ȘIȘU-3 l.p„ drop, 
trans. Arbitru: ȘT. CRACIU- 
NESCU... (L Botocan, coresp.).

FARUL — RULMENTUL 
BIRLAD 46—0 (16-0).

POLITEHNICA 16 FEBRUA
RIE CLU-NAPOCA — ȘTIIN
ȚA C-E-M-I.N. BAIA MARE 
12-9 (3—6).

Meciul U" 
Gloria P-T.T. 
astăzi.

în fruntea
STEAUA 49 p. 2. DINAMO 45 
P, 3 FARUL 44 p.

1. DUNCA Rodica 
DEMBROVSCHI 
ZAVODA Vasile 
CRIȘAN Zoltan (fotbal) 
ZAVODA Francisc (fotbal) 
PĂTRĂȘCOIU Anca (inot) 
MICLĂUȘ Petre (gimnastică) 
MOSCOVICI Ferd. (atletism) 
ARBUZOV Adrian (volei) 
BICE luliu (popice)

2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.

10.

(gimnastică) 
Em. (fotbal) 
(fotbal)

Timișoara — 
Arad se dispută

clasamentului : 1.

In fruntea listei, o campioa
nă mondială (Fort Worth), care 
a întrunit sufragiile „mesei".

Urmează un g'upaj de patru 
fotbaliști.
„Cursa in patru" a fost cîști- 
gată, finalmente, de Dembrov
sehi, datorită ...Mexicului. A 
existat și propunerea ca fra
ții Zavoda să fie cuplați pe un 
singur loc, evitîndu-se astfel 
discriminarea valorică, inexis
tentă, după unii. în sfîrșit, a 
existat și o propunere cu che
ie : „Dacă Univeisitatea Craio
va elimină pc Kaiserslautern, 
atunci să fie trecut Crișan îna
intea Iui Dembrovsehi". Obiec
țiile l-au menținut pe Dem
brovsehi pe locul doi. (Citito
rii v„r proceda cum vor cre
de de cuviință).

Pentru că sintem in zona fot
balului, să amintim că Mara-

Au fost discuții.

SPORTIVUL SAPTAMINII
(Urmare din pag. 1)

mai multe adjective precedate 
de sufixul super, pentru ca a- 
pelativul să hiperbolizeze di
mensiunile celor pe care ii nu
meam, prea simplu, poate” cam
pioni, intr-o vreme, deci, in ca
re performanța fizică forțează 
limitele biologice, într-o astfel 
de perioadă apariția in frunte 
a unei atlete ca Fița Lovin 
reabilitează imaginea individu
lui normal, cu calități comune.

Duminică, la Ankara, Fița și-a 
trecut o nouă victorie intr-un 
palmares devenit, iată, impre
sionant, ciștigînd titlul de cam
pioană balcanică la cros. Este 
al treilea titlu individual in 
tradiționala întrecere de primă
vară a alergătorilor din Balcani 
— performanță care a mai fost 
reușită doar de Natalia Betini 
și Maiicica Puică —, totalul ri-

dicindu-se prin adăugarea vic
toriilor obținute cu echipa, la 
10. Pentru Fița. ajunsă in ia
nuarie la 32 de ani, victoria 
de la Ankara nu este, desigur, 
cea mai importantă din carie
ră. Tot la cros a fost și cam
pioană mondială, cu echipa. în 
1978, iar anul trecut, la Roma, 
s-a clasat a doua, la individual, 
după Maricica Puică, reușitele 
de pe pistă s-au adunat și ele, 
in aproape 16 ani de activitate 
competițională. intr-un frumos 
buchet. Și totuși, asa cum ne-a 
declarat campioana luni seara, 
imediat după sosirea de la An
kara, victoria de duminică că
mine un important punct de 
referință. De ce ?

Trebuie să spunem, in primul 
rind, că la Ankara Fița Lovin 
a luat primul ei start intr-o 
competiție internațională după 
aproape un an de absență. In 
mai 1981, la psimul concurs pe

pistă al sezor 
mas in bloc- 
de o criză de 
să alergi. i*rn 
de kilon etri | 
pe ploaie, pe

de ani an alergător de semifond 
trebuie să siringă din dinți".

Am crezut, in iarnă, că va
abandona. Nu s-ar fi supărat 
nimeni, ți-a făcut cu prisosință
datona in atiția ani dăruiți
atletismului. De fapt, gindul re
tragerii o bătea mai de mult, 
la fiecare cros de început de 
primăvară o auzeam spunind : 
.Gala, anul acesta e 
Ne spunea de mult 
nevoia să mai stea și 
deși soțul, Relu, e foarte înțe
legător, chiar dacă un bărbat 
singur se descurcă greu. Ba 
mărturisea. alteori, că și-ar do
ri foart-; mult un copil. Ome
nesc. •

Dar n-a abandonat* „Să nu sc 
spună eâ mă retrag pentru ei 
■■ mai pal". Am văzut-o In fe
bruarie. la crosul de selecție de

ultimul". 
că simte 
pe-acasă,

la Băile Felix, emoționată îna
intea startului ca o începătoa
re. A câștigat — o cursă care 
nu i-ar fi pus, in condiții nor
male, nici o problemă — și s-a 
bucurat ca in urmă cu 15 ani, 
cind trecea prjma linia de so
sire în Crosul Tineretului. Am 
știut atunci că va ciștiga și la 
Ankara, i-am spus-o, și mi-ă 
răspuns : „Știu eu ? Să vedem!" 

...Cind antrenorul Nicolae Mă- 
rășescu ne-a comunicat, dumi
nică după-amiază, rezultatele de 
la Ankara, a adăugat, după nu
mele Fiței Lovin : „Normal". 
De ce normal ? „Pentru că a- 
cum este sănătoasă, și cind Fița 
este sănătoasă, nu am nici un 
fel de probleme. Este un om 
extraordinar". Și Nicolae Mă- 
rășescu, un tehnician deprins 
cu celebritățile, știe ce spune...

...Duminică, la Gateshead, în 
Anglia, pe un traseu ales de 
Brendan Foster, are loc Cro
sul Mondial ? Ce va fi ? Fița 
a zimbit, cu zîmbetul ei de om 
de pluton, și a răspuns : „Știu 
eu ? Să vedem !_.“

€Z>e la o săotămînă
DUPĂ 20 DE ANI DE ABSENȚĂ DE PE „TURF

Formația ăhtrenorului de cal trăpași Sandi Ionescu (una și 
aceeași persoană cu arbitrul Internațional de tenis de cimp) 
a realizat o performanță rar totîlnită pe „turf": duminică, la 
deschiderea noului sezon, Sandi Ionescu a învins in cinci 
curse cu Hamilton, Radna, Olăraș, Plocon și Sufix. In alte 
trei curse cu Supărata, Satîva și Simbria — a ocupet locul 
secund, iar pe... Adorata a adus-o pe poziția a treia. Șl cind 
te gindești că acest antrenor și-a reluat de reia biv puțină vre
me activitatea, el lipsind mai mult de zO de anime activitatea, el lipsind mai de pe ,.turf“ !

PASiUncA
PENTRU HANDBAL..

O SUTĂ DE PUNCTE 
DIFERENȚĂ...

cum munceș- 
cum nu mun-

care oglindește 
te (in realitate, 
cește) respectivul antrenor.

mureșul a produs numeroși 
fotbaiiști de valoare. (Să mai 
amintim și tradiția fotbalului, 

cu 
mi-

care începe cu Phoenix, 
muncitorii și tehnicienii 
neri din primele decenii ale 
secolului).

Spre cdficare, iată o echipă 
dc fotbal a Maramureșului...

Bai — Zavoda II, Condruc, 
Sabău, Ujvari — Dembrovsehi, 
Mureșan, Zavoda I — Crișan, 
Sasu (Roznai), Terheș.

Iată o selecționată pe 
și -ar dori-o antrenorul 
la startul preliminariilor 
pice.

112—12, acesta a 
rul final al meciului 
cnet feminin C.S.ș. 
Cluj-Napoca — C.S.ș. 
Deva, desfășurat în 
Diviziei școlare și de .. .. 
re. Felicitări formației cluje
ne. antrenată de apreciatul 
profesor Horia Pop (din rîn- 
dul căreia au fost selecțio
nate în loturile naționale de 
junioare și cadete Aurora 
Dragoș, Maria Vigh, Enyedi 
Tiincle și Melania Marina); 
dar cum s-a simțit, la sfîrșl- 
tul întrecerii, antrenorul de- 
vean Dorin Reclaru cind s-a 
uitat la tabela de scor șl a 
văzut diferența incredibilă de 
100 de puncte în defavoarea 
echipei sale ? Absența a două- 
trei jucătoare de bază nu 
poate fi un motiv pentru o 
prestație sub orice critică șl

fost sco- 
de bas- 
Viitorul 
Mătasea 

cadrul 
junioa-

PRETENȚII MARI, 
CONDIȚII SUB ORICE 

CRITICĂ I
Doar vreo 20—30 de specta

tori se aflau duminică, in sa
la Rapid din Capitală, la în
ceputul partidei de handbal 
dintre divizionarele masculine 

Dinamo București — 
Borzești. Oameni de 

se găseau Insă cu du- 
iar aceștia făoeau ma- 
dacă un plătitor se a-

„A“
C.S.M. 
ordine 
lumul, 
re caz __ .
șeza în alt loc declt cel În
scris pe bilet ! Foarte frumos. 
Cei care administrează sala 
i-au instruit bine pe oamenii 
de ordine, dar au scăpat din 
vedere alte detalii ce au im
pietat direct desfășurarea par
tidei: tabela electronică de

A

4X1 Timișoara. la Clubul 
Spor tis școlar B-vnatul.
desfășoară actiritatea o 
fesoară — am numit-o 
George ca DcGscf — care 
propus și iji propune 
descopere mereu noi talente 
pentru h-~.nri.nlul feminin 
romanesc. Zoranca ștefano- 
vici (titulari de bază in echi
pa naționala, acum la A.EM. 
Timișoara), Eugenia Visan (la 
TEROM laș:). Darinca Marcov 
(la Rulmentul Brașov), Rodi
ca Palici (ta Constructorul 
Timișoara) și multe altele — 
toate sînt „produsul" aczstei 
pricepute și devotate slujitoa
re a handbalului nostru. De 
l-ar urma exemplul cit mal 
mulți specialiști 1

Șl
UN ANTRENOR 

FAIR-PLAY-UL SĂU..

scrie unul dintre repu- 
antrenori de tenis, bra- 

„Nonel" Racoviță.

Ne 
tații 
șoveanul _ 
Iată un scurt fragment — a- 
devărată mostră de fair-play 
— din gîndurfe puse pe hîr- 
tie de către acest tehnician 
al „sportului alb": „Am ad
mirat cu deosebită satisfacție 
excelenta pregătire psihologi
că a lui Florin care, cu o

înalt

Pro- 
lă-

care 
Staicu 
olim-

★
fi profilul sportiv 
județului Maramu-

condusă de Ioan

Care ar 
general al 
reș?

,.Masa", 
Pop, președintele CJEFS, schi
țează astfel acest profil :

1. Constanta gimnasticii, Ro
dica Dunca nefiind o apariție 
din spuma mării. („Să nu ui
tăm că Oneștiul a început și 
cu trei gimnaste maramureșe
ne — Doina Lesaru, Rita Reiz, 
Iuliana Simmonfi — ca să nu 
mai punem la socoteală faptul 
că Miclăuș e și el băimărean").

2. Fotbalul, ca performanță 
ca masă. „Șezătoarea" noas-
a fost animată la tot pasul 
fostul arbitru Aurel Man, 
cărui amintiri ne-au purtat 
tot județul, culminînd cu 
faimos meci la Tg. Lăpuș,

Și 
tră 
de 
ale 
în
un ______ _ .
„cînd eu, Man, cit eram de ar
bitru peste plan, am fost a- 
runcat dincolo de un zid 
de peste doi metri și am 
rizat peste niște biciclete, 
fericire, sancțiunea celor 
Lăpuș s-a limitat la aiit. 
prietarii bicicletelor m-ati 
sat in plata domnului cind au 
văzut că sînt mai șifonat ca 
Tom si Gerry".

3. Luptele, atit cele clasice, 
cit și cele libere, avînd un ani
mator de prim rang, Abrudan, 
care a condus echipa națională 
„înainte de Corneanu". („Din 
păcate — și spre lauda altor 
sporturi, cum spunea cineva, — 
luptători ca Pop Vasile, Dohi 
Gheorghe, Oniga, Tukaci Ale
xandru, Ardeleanu Cornel sau 
Pop Iosif nu pot intra în topul 
Maramureșului “). Rcproducînd 
numele citate, nu facem decît 
să ne "supunem fair-play-ului...

★
Revenind la tip, să arătăm 

că au fost glasuri care au ce
rut situarea. Ancăi Pătrășcoiu

CONCURSURI
ale 
la

Campionatele naționale 
cluburilor sportive școlare 
schi-fond s-au desfășurat pe 
Valea Rîsnoavei. lingă Predeal. 
Din cauza căldurii ridicate, ză
pada a fost udă. grea, consti-^l 
tuind o problemă dificil de 
rezolvat pentru tinerii perfor
meri. Rezultate tehnice : 10 km, 
băieți : 1. F. Burcă (C.S.Ș. Pre
deal), 2. A. Ferenc (C.S.Ș. 
Gheorgheni), 3. I. Găvenea 
(C.S.Ș. Rîșnov) ; 5 km, fete : 
1. Ileana Hangan (C.S.Ș. Bis
trița), 2. Edith Boca (C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc). 3. Ildiko Balo 
(C.S.Ș. M. Ciuc). Proba de

3X
Iei 
cel 
ȘO'
3X 
de 
Cil

■Xri-X-XX-X-! -X-X-X-X^-O-X-C-X-O-O-X-O-X-Xri-X-X-X-X

Rubrică realizată de Ion GAVRILESCU

CRONO 1 FUNCȚIONEAZĂ !
CRONO-X-l, aceasta este denumirea pe care sibienu au dat-o 

instalației de afișaj electronic montată in stațiunea Păltiniș. Apa- 
. ratura (executată în Secția de centralizare și telecomandă nr. 2 

C.F.R. Sibiu, condusă de ing. Mihai Totolin) este destul de com
plexă, ea fiind constituită din start electronic cu fotocelulă la 
sosire, un panou propriu-zis de afișaj și un Interfon care face 
legătură între start, sosire și cabină. Concepția și coordonarea 
aparțin ing. Vorel Tîmpănaru, dar aproape toți membrii comi
tetului de părinți de la C.S.Ș. „Șoimii" și-au adus contribuția la 
executarea și punerea în funcțiune a noii instalații. Ea și-a 
confirmat pe deplin utilitatea (și ireproșabila funcționalitate) cu 
prilejul „Cupei Șoimii" și al campionatului național de schi alpin, 
întreceri rezervate juniorilor. (Ilie IONESCU — ooresp.).

mare voință, a reușit să de
pășească momentele critice 
din partida cu Gildemeister. 
Uie, același maestru al fine- 
ței in tot ceea ce a făcut, 
arătind frumusețea tenisului 
de ieri, de azi și de miine. 
Felicit din toată inima pe A- 
lexe (n.n Bardan). un dascăl 
care a știut să-1 ajute

Segârceanu — atunci cind jo
cul a cerut-o in setul al 
5-lea al meciului său cu Gil
demeister. Le mulțumesc și 
II iubesc pe toți cei care au 
contribuit la obținerea aces
tui răsunător succes al echi
pei de „Cupa Dapis" a Ro
mâniei in disputa cu forma
ția Chile".
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TIMIȘOARA, 16 (prin telefon). 
Dacă meciul inaugural al ultimu
lui turneu al campionatului na
țional de baschet feminin a fost 
un simplu antrenament pentru 
Universitatea Cluj-Napoca, învin
gătoare cu 78—58 (43—30) asupra 
Crișului Oradea, a doua întîlnire 
a prilejuit o întrecere cu o des
fășurare neașteptat de favorabilă 
formației Sportul studențesc, dar 
ou un final care a adus Voinței 
București victoria în ultimele se
cunde. Intr-adevăr, în meciul 
Voința — Sportul studențesc — 
scor final 63—€2 (26—-34) — după 
o perioadă de joc echilibrat, e- 
chipa studențească, antrenată de 
Grigore Costescu, a început să 
domine datorită mai bunei orga
nizări a apărării (în care s-a 
distins Mihaela Netolițchi) prin 
care a obținut intercepții și con
traatacuri. Drept urmare (ținînd 
seama și de replica palidă a bas
chetbalistelor de la Voința), ta
bela de scor indica 46—33 în min. 
27 in favoarea Sportului studen
țesc. Pe parcurs, însă, studentele 
au pierdut (pentru cinci greșeli 
personale) pe cele trei jucătoare 
înalte (Carmen Tocată, Ilona Chva- 
tal — deosebit de utile, și pe Sanda 
Ioneu), ceea ce a creat formației 
Voința o netă superioritate în 
lupta sub panouri. De la 60—53 
în min. 37 pentru Sportul studen
țesc, Voința s-a apropiat pas cu 
pas, a obținut egalarea în ulti
mul minut și coșul victoriei cu 
două secunde Înaintea fluierului 
final, cele patru puncte fiind 
realizate de Ștefania Borș. Au 
marcat : Borș 24, Rădulescu 17, 
Grecu 7, Popescu 7. Strugaru 4, 
Tomescu 2, Hegheduș 2 pentru 
învingătoare, respectiv Pîrșu 15, 
Tocală 12, Chvatal 12, Bărăgan 
12, Netolițchi 10, Keresteș 1. 
Foarte bun arbitrajul lui A. Ni- 
culescu (Oradea) și C. Dumitra- 
che (București).

In felul acesta, Voința a obți
nut a 12-a victorie consecutivă și 
se află în continuard la egalitate 
cu campioana țării, Universitatea 
Cluj-Napoca, ia compania căreia 
susține -joi (ora 17) meciul hotă
râtor în disputa pentru titlu.

Universitatea Timișoara — O- 
limpia București 71—70 (40—28).

Dumitru STĂNCULESCU
GRUPA 7—12

Ieri a început în sala Floreas- 
ca ultimul turneu al grupei va
lorice 7—12 a campionatului na
țional de baschet feminin, în pri
mul meci al reuniunii s-au în- 
tîlnit C.S.U. Ploiești șl Voința 
Brașov, echipe direct implicate 
In lupta pentru evitarea retro
gradării. La capătul unei partide 
echilibrate, victoria a revenit plo- 
ieșten celor, cu scorul de 63—51 
(25—20). Dcmostrînd o mai bună 
pregătire 
gătea rele 
secundă, 
cerea și 
diferență 
multe puncte au fost înscrise de 
Constanța Grigoraș — 18, Car
men Brezoianu și Lucia Ciobo- 
taru cîte 10 p. de la învingătoare, 
respectiv Camelia Solovăstru- 
Hînda 16 p. Eva Adlcr și Suzana 
Griinwald cite 12 p. Au arbitrat 
E. Nicolescu (Buc.) și I. Giorgiu 
(Cluj-Napoca). în a doua par
tidă a reuniunii, I.E.F.S. Bucu
rești a învins categoric Comerțul 
Tg. Mureș cu 60—43 (31—22). în 
ultima partidă, s-au întîlnit Pro
gresul București și Rapid Bucu
rești. Scor final : 64—61 (38—30).

Programul de azi : de Ia ora 
15,30 : Rapid — Voința. I.E.F.S. 
— C.S.U. Ploiești, Progresul — 
Comerțul.

Nic. TOKACEK — coresp.

fizică și tehnică, învin
s-a u impus în repriza 

cînd au preluat condu- 
s-au aflat mereu la o 
de 3—4 coșuri. Cele mai
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UNIVERSITATEA CRAIOVA ÎN
(Urmare din pag. 1)

tehnică incontestabilă dar și cu 
o combativitate demult re
marcată în Europa, craiovenii 
i-au opus mobilitatea deosebită 
a jocului lor, execuțiile tehni
ce surprinzătoare și mai cu 
seamă forța lor de a ataca în 
finalul partidei cu toate liniile. 
Am asistat la o calificare mun
cită, care a pretins mare risi
pă de energic și dc nervi, o 
calificare pe deplin meritată pe 
care un oaspete neutru, italia
nul Vittorio Găligani, șeful sec
torului tehnic al clubului A.C. 
Milan, a caracterizat-o ca in
discutabilă. Ne mindrim acum 
cu o echipă care a intrat în
tre primele 12 formații ale 
Europei, o echipă cu posibilități 
reale de. a-și continua drumul 
în prestigioasa competiție do
tată cu „Cupa U.E.F.A.".

Partida a început cu o pe
rioadă îndelungată de studiu

I
I
I
I
I
I
I
I
I

SEMIFINALELE CUPEI U.E.F.A.!

gi Datorită orelor tîrzii la care 
s-au încheiat unele meciuri din 
cadrul concursului Pronosport de 
ieri, rezultatele vor fi publicate 
mîine, 18 martie 1083, in această 
rubrică.

I
I

Conducerea Consiliului Na
țional pentru Educație Fizici 
și Sport și Federația români 
dc fotbal adresează cele mai 
călduroase felicitări echipei 
de fotbal Universitatea Cra
iova și colectivului său tehnic 
pentru modul exemplar in 
care a luptat miercuri, 
dăruirea cu care și-a 
șansele în partida cu 
Kaiserslautern, pentru 
cita victorie repurtată.

Adresăm mulțumiri organe
lor locale de partid și de 
stat pentru condițiile ex
celente dc pregătire asigurate 
fotbaliștilor craioveni, fapt 
care a avut o contribuție ma
joră la realizarea acestui nou 
și prestigios succes al fotba
lului, al sportului românesc.

pentru 
apărat 
F. C. 

strălu-

te mai tîrziu Briegel îl îm
pinge pe Cămătaru într-o lup
tă aeriană desfășurată în ca
reul mic. Pe măsură ce minu
tele trec compartimentele lui 
Kaiserslautern se retrag tot 
mai mult spre propriul careu, 
iar jucătorii Universității tre
buie să atace un careu foarte 
aglomerat, deci misiunea lor a 
devenit tot mai grea. Cum 
afirmam mai sus, utilizînd mij
loacele cele mai diverse și in
ventive, craiovenij reușesc să 
dezechilibreze tot mai vizibil 
defensiva vest-germană. învă
luirile pe aripi duc la cen
trări tot mai periculoase, iar 
pătrunderile pe centru îi obli
gă pe oaspeți la degajări dis
perate. In min. 75 apărarea lui 
Kaiserslautern nu mai poate 
interveni : Țicleanu îi pasează 
lui Geolgâu care trece, cu un 
dribling elegant de Melzer, dar 
el șutează peste bară de la 
aproximativ 18—12 m, ratînd o 
enormă ocazie de a deschide 
scorul. Golul sosește in min. 
(2 : Universitatea iși reia ■- 
tacurile. Cămătaru primește 
balonul la aproximativ 25 m 
de poarta adversă, țutează pu
ternic, cu stingul, cînd nimeni 
nu se aștepta, surprinzindu-1 
pe portarul Reichel. Acesta 
reușește, totuși, să devieze ba
lonul în corner. Bălăci execu
tă lovitura de colț, cu efect, 
balonul trece prin fața porții, 
se strecoară printre picioarele 
fundașului Dusek, uluit 
fază, și ajunge la fundașul

grilă, venit în careu. Un dri
bling scurt și NEGRILA șu
tează din apropiere, cu stîngul, 
printre mai mulți jucători, și 
înscrie în colțul lung : 1—0. 
Stadionul devine un vulcan, o 
fremătătoare masă de stegule- 
țe alb-albastre, un uragan al 
aplauzelor, este o veselie su
premă pe care spectatorii lo
cali o manifestă fără reticențe. 
Meritau dip plin vajnicii su
porteri alb-albaștri, unii veniți 
de la mari depărtări de Ceta-

tea Băniei, să trăiască aseme
nea momente de imensă satis
facție. Pînă noaptea tîrziu, pe 
străzile Craiovei, bucuria a 
continuat. Să sperăm că aceas
tă formație a Universității 
Craiova ajunsă printre cele 
mai puternice echipe ale tu
turor timpurilor din fotbalul 
nostru ne va oferi alte ocazii 
de a ne bucura, de reușitele 
sale care sînt ale fotbalului 
românesc. Mult succes, mai de
parte, Universitatea Craiova !

de 
Ne

AU ÎNVINS
(Urmare din pag. 1)

deretrăi, probabil, mulți ani 
acum înainte.

...într-un colt din ,.curtea 
rioară" a stadionului, lingă 
vestiarului fotba l iști lor craioveni,-
o fetița ride și p inge, plinge și 
ride și îi felicită și le stringe 
mîimle jucătorilor noștri care se 
întorc la cabină ca niște ostași 
victorioși In luptă. Pe lingă ma
sivii Că mă ta ru, Ștefănescu și Ti- 
lihoi. chipul acela de copil nes
pus de emoționat și de fericit 
aduce un contrast care nu-ți poa
te scăpa. O fi surioara vreunuia 
dintre fotbaliști ? Nu, Fetița care 
plinge și ride este... Nadia Co
maneci. Sportiva noastră unică... 
Modelul sportului românesc. Erou 
al Muncii Socialiste. De emoție, 
abia poate vorbi. „Sînt mindră 
de ei. Sînt mîndrâ de lupta și 
victoria acestor băieți exemplari.

tate- 
uja

AI NOSTRUJ
Sînt mindră de acești români mi
nunați I

Și Nad'a o spus ‘ totul. Tot ce 
trebuia.

...In colțul vestiarului, primul 
autor al victoriei crarovene, Ne- 
grilă, autorul golului, cel care o 
,,arat" ieri tot terenul, de Ic o 
poartă lo alto, nu poate sâ 
spună nicî un cuvînt despre meci, 
îmi șoptește doar atit : „Cred că 
cei doi copilași ai mei, Cristina 
și Alexandru, vor fi mîndri, mîine, 
de tatâl lor".

Negrilă draga, de tatâl Cris- 
tinei și al lui Alexandru sîntem 
mîndri cu toții. Și nu numai de 
•I. De toți coechipierii lui.

...Așa a fost ieri. Foarte greu 
și foarte frumos. Iar astăzi, zeci 
șl sute de mHI de oameni mun
cesc cu inima mai veselă gîndin- 
du-se la marea bucurie pe care 
ieri le-a făcut-o tuturor această 
minunata echipă de fotbal o 
Cra iovei.

în care se vedea d-e departe că 
oaspeții doresc să mențină ba
lonul cît mai departe de pro
priile buturi, printr-o circula
ție pronunțată a acestuia. Mă
surile speciale ale antrenorului 
vest-german le-au reprezentat 
marcajul „om la om” făcute 
de Wolf la Bălăci, Briegel la 
Cămătaru și “ 
în asemenea 
Universitatea 
cît se putea 
plus grupata 
cași. Și, intr-adevăr, permanent 
sprijiniți de toți fundașii, halfii 
craioveni aveau să depună o 
activitatea extraordinară pînă 
la sfirșitul întrecerii, avind un 
rol determinant 
liniilor defensive 
perioada primei 
aminti acțiunea .
Crișan — Țicleanu — Cămătaru 
și șutul pe lingă poartă al ul
timului (min. 16). Dar momen
tul care putea să aducă des
chiderea scorului s-a petrecut 
în min. 26 : Bălăci a executat 
magistral o lovitură liberă de 
la 22 m, dar mingea, care-1 fă
cuse k.o. pe Reichel, a lovit 
bara.

După pauză, dominarea for
mației craiovene va crește în 
intensitate și efect. în min. 49 
Reichel respinge cu mare difi
cultate un puternic șut expe
diat de Ungureanu, iar 2 minu-

„REPRIZA A ODA A BUCURIEI!
in marc
(ii atit
(Urmare

suport moral pentru iotftalul nostru • A lost ioane greu, prin urmare
mai Inimos • Dc aii intep pregătirile pentru semifinala

din pag. 1)

PECS

Dusek la Crișan. 
condiții pentru 
conta foarte mult 
să realizeze in 

ei linie de mijlo-

în solicitarea 
adverse. Din 

reprize vom 
Țicleanu —

rul Constantin Oțet din îmbrățișările 
jucătorilor săi: ,.Sint foarte bucuros 
și foarte emoționat in egală măsură, 
mă înțelegeți. desigur. Răbdarea 
noastră, a tuturor, a fost răsplătită. 
Ne-am spus că pentru a ne califica 
trebuie să jucăm cum am făcut-o cu 
Bordeaux, altfel nu avem sorți de 
izbindâ. Ați văzut ? Kaiserslautern 
n-a putut să-și creeze timp de 90 
de minute nici o ocazie de gol. Pe 
cînd noi am avut bara lui Bălăci, 
situația uriașă a lui Geolgâu — ^sin
cer să fiu, am crezut că se prăbu
șește întreg stadionul peste mine - 
și in sfîrșit, golul ctît de mult aș
teptat".

Mă îndrept spre căpitanul echipei, 
Costicâ Ștefănescu. Abia venit de la 
duș, ne dec’aiă cu fața numai zîm- 
bet: „Sînt deosebit de bucuros - și 
cred câ toată 
acest sentiment 
ținută cu atsta 
ruire. A fost 
aceasta cu atit

Bălăci, ce! mai bun fotbalist al 
anului 1982; are și el, firește, ceva 
de spus: „Valoarea și-a spus în cele 
din urma cuvîntul. Modul în care 
ne-am antrenat și am pregătit acest 
joc decisiv, cu profesioniștii din Bun
desliga, nu putea sâ ne aducă decit 
victoria".

lumea împărtășește 
— după victoria ob- 
trudă, cu atita dă- 

foarte greu și prin 
mai frumos1*.

„Un mare succes", apreciază și 
Mircea tucescu: „A fost un joc de 
calificare deosebit de bine gindit. 
Avind in vedere calitățile fotbaliști
lor vest-germani, nu se putea juca 
altfel. Ar fi nedrept sâ remarc pe 
cineva in mod special. Toți jucătorii 
și-au adus exemplar contribuția la 
calificare". „Pentru echipa noastră 
națională, apreciază Mircea Radules
cu, rezultatul inseamnâ un mare su
port moral. Fotbalul nostru iese cu 
pași siguri din anonimat. Cit de cu- 
rind următorii pași ii vor face Uni
versitatea Craiova și echipa națio
nală. Astăzi, fotbalul nostru a scă
pat de un mare complex, complexul 
fotbalului vest-german". Cornel Stroe, 
vicepreședintele clubului Universitatea: 
„După rezultatul strins obținut in pri
ma manșă m-am așteptat, mărturi
sesc sincer, la calificare. Acum, cînd, 
am reușit-o cuvintele sint de prisos, 
fncepind chiar de mîine vom pregăti 
semifinala".

Justificată decepție in tabăra oas
peților. Antrenorul Rudy Kroner face 
față cu greu întrebărilor puse de 
ziariștii vest-germani. Intr-un tîrziu 
ne răspunde și nouă: „Am venit la 
Craiova deciși sâ atacâm. Surprinși 
însâ de defensiva bine pusâ la punct 
a echipei române, n-am putut sâ ne 
realizăm planul. Universitatea este 
o forțâ acasâ la ea, îi vâd șanse 
de calificare chiar și în finală". „La 
pauzâ, am hotâtit cu toții — ni se 
confesează Briegel — sâ mergem la

un 0-0. După cum s-a văzut, tactica 
noastră a dat greș pentru doar ci* 
teva minute. Dar acesta e fotbalul".

Arbitrul K. Hacket : „Organizare
excelentă. Un meci foarte greu. Ju* 
câtorii s-au comportat bârbâtește și 
aș putea spune că a fost un meci 
tipie de cupă englezească. N-a fost 
nici o decizie controversata. Univer
sitatea a meritat victoria. Geolgâu 
(11) a ratat două ocazii uriașe. Nu 

aș putea remarca in mod special 
nici un jucă.or. Toți au fost buni, 
deși pot spune câ mi-a plăcut Bă
lăci".

Ne reîntoarcem spre vestiarul cra- 
fovenilor, acolo unde fiecare compo
nent al echipei do declarații și in
terviuri. Aurel Țicleanu e fe-licitat de 
absolut toată lumea, inclusiv de e- 
minentul medic oftalmolog Mircea Ol- 
teanu, care se fotografiază alături 
de el, îl sărută precum un tată. 
Printre cei care doresc să-i felicite 
pe învingători, și Nadia Comăneci : 
„Am venit la Craiova direct de la 
Deva, unde mă aflu la pregătiri. Am 
intuit că voi încerca un sentiment de 
mare bucurie. Le-am strîns mîna bra
vilor fotbaliști craioveni. Le-am pro
mis - și mă voi ține de cuvint — 
sâ-i felicit și după semifinală".

A fost greu pînă aici; și mai greu 
va fi de aici încolo

Afară nu se poate face absolut 
nicî un pas. Mulțimea, mii de în
flăcărați suporteri, fac un ,,pressing" 
mai ceva decît fotbaliștii lor dragi.

LOTUL OLIMPIC 1-0 (0-0)
în cadrul pregătirilor pe 

care le efectuează în vederea 
meciurilor din preliminariile 
J.O., lotul olimpic de fotbal al 
tării noastre a 
nouă partidă 
jucînd la Pccs, 
localitate, care 
prima divizie a

susținut ieri o 
de verificare, 
cu echipa din 
activează în 

r____ _ . Ungariei. Par
tida s-a încheiat cu scorul de 
1—0 (0—0) în favoarea echi
pei gazdă. Singurul gol al me

ciului a fost marcat de Mes- 
zaroș (min. 77). Lotul olimpic 
a folosit
(de : Cavai
C. Solomon,
bulescu, Pană, Iovan (min. 71 
Zare), Majaru (min. 65 Irimes- 
cu) — Șoiman (min. 65 Radu 
II), Nica (min. 65 Grosu). In 
min, 32 Bărbulescu a fost eli
minat de pe teren.

•oș (min. 77). Lotul olimpic 
folosit următoarea forma- 

- Szabo, Cazan, 
Stredie — Băr-

„CUPA DE AUR JAWAHARLAL NEHRU"
Echipa de tineret a României in grupă cu Iran și Camerun

COCHIN, 16 (prin telex). 
Sosită la sfirșitul săptămjnii 
trecute in acest oraș indian 
aflat foarte aproape dc parale
la 10, în sud-vestul uriașei pe
ninsule, reprezentativa de ti
neret a țării noastre a debutat 
luni, 14 martie, în nocturnă (pe 
o temperatura de 35 de gra
de!), in cca de a doua ediție 
a competiției internaționale 
dotată cu „Cupa de aur Jawa
harlal Nehru".

în primul meci, disputat în 
fața a 70 000 de spectatori, fot
baliștii noștri au întilnit re
prezentativa „A“ a Iranului, de 
care au dispus cu 2—1 (0—0), 
prin r.unctelc marcate de Tir
noveanu (min. 67 și 84), pen
ii u iranieni înscriind Ahmed

Sanjari (min. 87), la o greșea
lă a portarului Popa.

Echipa noastră a realizat, in 
special in ultimele 45 de mi
nute, un joc bun, remarcat de 
t?ate ziarele care apar aici. 
Din echipa folosită : Popa — 
Mărginean, Iliescu, Vușean, Des- 
pa — Tirnoveanu, Udrică, Du- 
mitre.isă (min. 87 Burchcl), Cio- 
roianu — Sertov (min. 75 Cojo- 
caru), Bolba, cei mai buni s-au 
dovedit Tirnoveanu, Udrică, 
Vușean, Dumitreasă, Mărginean 
și Bolba.

Formația tricoloră face par
te din grupa A, la care mai 
participă prima reprezentativă 
a Iranului și echipa olimpică a 
Camerunului- In continuare, 
programul fotbaliștilor români

este următorul : la 18 martie., 
primul meci cu Camerun și 
returul la 29 martie, iar Ia 24 
mariie a doua inlilnire cu se
lecționata iraniană. în grupa B 
joacă reprezentativele „A“ 
Indiei și R.P. Chineze, o 
mație olimpică a Ungariei 
selecționata de tineret a 
liei. In această grupă s-a 
putat pînă acum un singur 
meci : India — R. P. Chineză 
1—2, condus de arbitrul ro
mân Radu Petrescu.
' Primele două echipe din fie
care grupă se califică pentru 
semifinalele din 26 și 27 
martie ; finala va 
29 martie.

Să sperăm că și
tinăra noastră echipă 
o comportare la fel de 
în meciul de debut.

partide 
va avea 
bună ca

In partida retur din preliminariile E. de juniori

ROMANIA CIPRU 5-0 (2-0)

ale 
for- 

și 
Ita- 
dis-

26 și 27 
avea loc la

în viitoarele

Mircea M. IONESCU

RM. VlLCEA, 16 (prin tele
fon). Victorie 
a echipei de 
României în 
tur cu formația Ciprului, după 
un joc excelent, cu cinci go
luri de o rară frumusețe, suc
ces care a deschis reprezenta
tivei noastre drumul spre tur
neul final al Campionatului 
european I, care se va disputa 
în luna mai în Anglia (în par
tida tur, scorul a fost egal : 
1—1). Practic, jocul s-a 
desfășurat la o singu
ră poartă, juniorii ciprioți fi
ind obligați la o defensivă a- 
proape permanentă. Scorul a 
fost deschis chiar în primul mi
nut, cînd Hagi a pătruns pe 
partea stingă, a centrat scurt 
inapoi si ȚÎRLEA a reluat din 
apropiere în plasă. în min. 12 
tabela de marcaj arăta 2—0 în 
urma unei lovituri libere de Ia 
30 m executată cu măiestrie 
dc HAGI, șut la vinclu. Oca
ziile se țin lanț la poarta lui 
Hari, dar Văsîi (min. 18) și 
Mateut (min. 26 și 33 — șut 
în bară) amină majorarea sco
rului. Intre timp, în min. 31, 
oaspeții au avut doar o singură 
posibilitate de a 
Chrysostomou. care, 
la centrul terenului, 
în careu, dar a fost 
rajos de Stîngaciu.

La fel avea să fie aspectul 
jocului si după pauză, cînd ju-

categorică 
juniori a 

partida re

marca prin 
plecat de 
a pătruns 
blocat cu-

5 (2) 
0

ROMÂNIA
CIPRU

Stadion ,,1 Mai" 
frumos ; spectatori 
tari :
nere. _ ..
1 și 45), HAGI (min. 12), VĂSÎI (min. 
59 și 66).

ROMANIA : Stîngaciu - Rus, Cîr- 
stea (min. 80 Bica), MESZAROS, Ho- 
van — Musznoy (min. 41 Bobaru), 
SANDOI, MATEUT - VASil. ȚÎRLEA. 
HAGI.

CIPRU : Hori - loannou I, Vasilîou, 
ANTONIOU, Stephonou I — Karas 
(min. 41 Demosthenaus), Savides, 
Sabachlaris — Chrysostomou, loan
nou H (min. 64 Stephonou li), Mi
chael.

A arbitrat foarte bine Andrej Libich 
(Polonia) ; la lire : Cristian Tcodo- 
rescu și Nicolae Dinescu.

teren bun ; timp
- circa 8 000. Șu-

29—4 (pe poartâ : 14— T). Cor- 
5-0. Au marcat : ȚÎRLEA (min.

niorii noștri, dezlănțuiți, mai 
reușesc să înscrie dc irci ori, 
goluri de kinogramă, prin TÎR- 
LEA (min. 45 — voleu de Ia 
18 m) și VĂSÎI (min. 59 — 
voleu la vinclu din marginea 
careului de 16 m și min. 68 — 
în urma unei centrări impeca
bile a lui Hagi). Să mai amin
tim că in min. 57 Văsîi a ex
pediat, cu capul, mingea în ba
ră. In concluzie, un 
al elevilor Iul M.
C. Toma, aplaudat 
multă căldură de 
vîlceni. victorie care întregește 
această zi fastă pentru fotba
lul nostru.

Gheorghe NERTEA

succes clar
Pigulea tî 

în final cu 
spectatori



LA VIITORUL TURNEU INTERNATIONAL DE SAN 
AL ROMÂNIEI TREBUIE SĂ TINTIM MAI SUS!
La începutul acestor retro

spective. o necesară referire la 
ultimele rezultate Înscrise pe 
fișele turneului internațional de 
șah. Ieri dimineața. In 
două- partide întrerupte 
runda a 13-a. Negulescu a 
ținut o victorie .rapidă în 
polonezului Szymczak, iar 
•or si Stefanov au încheiat re
miză o luptă prelungită pină la 
mutarea 80. Mutații de reținut

cele 
din 
ob-

a 
clasamentului — că jucătorii 
noștri. în special cei tineri, au 
fost animatorii Întrecerii, ei au 
dat jocului un caracter viu și 
deschis. Iar dacă aceasta a 
însemnat si un risc suplimen
tar. căruia l-au căzut uneori 
victimă (cazul lui Foișor si 
Ștetanov. mai ales), tot lor le 
vom acorda credit în conti
nuare. preferind totdeauna o-' 
luptă creatoare la tabla de șah.

CLASAMENT FINAL

2. G. Makropoulos (Grecia) 
și K -Miigai (Cetiooiovacu» 
- - — —------- t. Stoica

(R.d' Germana) $1 C. Kallay 
(R.F. Germania) 5.5 p: 12. Z- 
ștefanov (România) 4 p.

1. p. Lukacs (Ungaria) 7.5 p;
7 p ; 3—4. C. IM«m (România) .
6.5 p; 5—10. O. Foișor, M. Ghindă, A. Negulescu, V. 
(toți România). H. Granberg ’ “
(Ungaria) 6 p; 11. K. Bischoff 
Szymczak (Polonia) 5 p; B. F.

în clasament : campionul națio
nal Ovidiu Foișor si campio
nul nostru universitar Adrain 
Negulescu acced la plutonul de 
mijloc. împărțind împreună cu 
alti patru jucători locurile 5— 
10 în ordinea finală. Totodată, 
singura prezentă românească 
pe podium, unde oaspeții ocu
pă cele mai onorante poziții, 
rămine aceea a maestrului Con
stantin Ionescu. Și este desi
gur semnificativ că performan
ta aparține unui reprezentant 
al tinerei noastre generații sa- 
histe. a cărui valoare a fost 
constant probată in ultimele 
competiții-

Mai puțin reconfortantă, 
prestația celorlalți șahiști ro
mâni. In favoarea lor pledea
ză. totuși, faptul că ei au a- 
vut de înfruntat adversari pu
ternici. cotați în general cu 
Elo-uri superioare în listele 
FIDE. Am spune chiar — con- 
trazicind asprele sentințe ale

celei de simplă rutină tehnică. 
Begretăm. fără îndoială. rezul
tatele sub posibilități obținute 
de Valentin Stoic* și Mihai 
Ghindă, doi dintre reputații 
noștri maeștri înteroațioGali, 
care păreau la un moment dat 
porniți spre victorie, dar au 
slăbit inexplicabil in a doua 
parte a disputei. Și ia conse
cință. se pune întrebarea dacă 
acest turneu a fost temeinic si 
din vreme pregătit de jucători 
si antrenori. Poate că ne mai 
gindim la acest aspect al pro
blemei.

învățăminte si la capitolul 
organizare. N-am avut public 
in sală si ne-ara Întrebat 
ce... Fiindcă spectatorului 
trebuie sâ-i oferi numai 
loc pe scaun, ci si altceva, 
pildă : un afiș al turneului 
tractiv și exact), un buletin 
partide la fiecare rundă
contra cost, demonstrații făcu 
te de maeștri si antrenori. <

popularizare corespunzătoare în 
presă, acum cind rubricile de 
șah proliferează sub condeiul 
confraților noștri, in ziare și 
reviste. Și nu numai atit...

In lumina tuturor acestor con
siderente. putem spune că a- 
ceastă a 22-a ediție a turneu
lui internațional de șah al 
României nu ne-a oferit satis
facții deosebite. Poate că ab
senta marilor maeștri (unul 
singur. Victor Cioeălte*, pre
zent la start, a trebuit să pă
răsească jocul, bolnav, atunci 
cind avea o victorie la 
Lukacs...) a contribuit cel mai 
mult in formularea acestei o- 
pini:. Să ne consolăm doar cu 
mențiunea că. exact in aceste 
zile. Mihai Sub* si Florin 
Gheorghiu obțineau frumoase 
performanțe peste hotare.

La viitoarea ediție a 
lui nostru, vom ținti, 
mai sus !

turneu- 
fi ceste.

Rodu VOIA

Miine încep la Belgrad

CAMPIONATELE BALCANICE DE JUDO
Aseară au plecat spre Bel

grad. pentru a participa la 
Campionatele balcanice de judo 
care vor avea loc de vineri și 
pină duminică, sportivii echi
pelor tării noastre de seniori 
si juniori (17—19 ani).

Cu citeva ore înaintea ple- 
antrenorii Iscob Codrea 

care s-au o-
carii.
Si Ioan Petrof, 
cupat de pregătirea si alcătui
rea celor două loturi, ne-au 
declarat că sportivii noștri sint 
deciși să-si mențină pozițiile 
fruntașe cucerite in intîlnirile 
anterioare.

Din lotul de seniori al țării 
noastre, pe lingă Constantin 
Nicnlae (cat. semiușoarâ) și Mir- 
eea Frăției (ușoară). — nume 
consacrate în judo-ul european 
— mai fac parte Gheorgbe Dani 
(superusoară). Constantin Got- 
eă (semigrea). Engen I.ă cătu
șei (mijlocie). Mihai Cioc 
(grea). Petre Moțiu (semimij- 
locie), Cosiei Năfiică (open)',

toti dorind să se afirme la ac
tualele întreceri printr-o com
portare cit mai bună pentru a 
putea ocupa 
care ne va 
puțin timp, 
europene de 
che Toma, campionul balcanic 
de anul trecut la categoria mii- 
locie. nu figurează printre com
ponentă lotului, fiind acciden
tat la unul din ultimele antre
namente.

Din echipa de juniori fac 
parte (in ordinea categoriilor) : 
George Ciuvăț, Iosif Nieolae, 
Istvan Nagy, " ' ‘ 
Silviu Lazăr,

Eugen Vieru.
Delegația noastră, condusă de 

Anton Muraru, secretarul fe
derației de specialitate, este 
Însoțită de arbitrii Mihai Pla
ton si Ilie Papa, precum si 
de medicul Constantin Goia

un loc în echipa 
reprezenta, peste 
la Campionatele 

la Paris. Mihala-

Andras Varga, 
Adrian Clenci

ou 
un 
De 
Ia
de

compftitîi mumiowiE ot hwobh
J -»

• In organizarea asoci
ației CONSTRUCTORUL C.S.U. 
ORADEA, in Sala sporturilor din 
localitate s-a disputat un tur
neu internațional masculin de 
handbal. Au participat: echipa 
gazdă, Dozsa Debrețin din Un
garia, Steaua și Dinamo Bra
șov. Clasament : 1. Constructo
rul C.S.U. Oradea 22—21 cu Di
namo Brașov. 23—22 cu Steaua șl 
29—27 cu Dozsa Debrețin ; 2.
Steaua 28—27 cu Dozsa Debre
țin și 28—26 cu Dinamo Brașov; 
3. Dinamo Brașov 29—23 cu 
Dozsa Debrețin : 4. Dozsa De
brețin. Cel mai bun portar : 
Nieolae Munteanu (Steaua), cel 
mai tehnic iucător : Benone Ni- 
colescu (Dinamo Brașov), golge- 
ter : Molnar Ferencz (Dozsa). 
(Gh. LORINCZ — coresp.) • LA 
SFIRȘITUL SAPTĂM1NI1 TRE
CUTE o selecționată masculină 
de handbal a orașului Novisad 
din Iugoslavia a întreprins un 
turneu de natru partide la Ti-

mișcară. Politehnica Timișoara a 
ciștigat ambele meciuri cu 37—15 
(15—9) și 26—lî (12—5). iar di
vizionara ,,B“ Tehnometal dm 
Localitate a cedat eu 23—26 pri
ns partidă, ciștigind-o pe a 

doua cu 25—23 (C. CRETE — 
coresp.) 
SLAVA 
treprins 
vokiînd 
cale de
rul. Gazdele au ciștigat cu 3S—29 
(15—12) șl CU 31—23 (16—11). De 
la Constructorul, cele mai mul
te goluri au fost Înscrise de 
Vasilache 12+8, Deacu 7+5. Isto- 
de 34-5. respectiv Kojodinovici 
10+5 și Bosizici 6 ’ 9. (N. STRA- 
JAN — coresp.)

• FORMAȚIA 
Jugovici Novisad 
un turneu la 
in compania ed 
dhrizia „Ar

IV GO- 
a tn- 

Arad. e- 
rtiipei lo- 

Constructo-

„CENTURA DE AUR“
(L'iwa'e fin pag l)

testare a ..speranțelor**. pentru 
ringul de la Los Angeles...

Pentru boxerii din continen
tul nostru. ..Centura de aur“ 
poate fi ultima repetiție gene
rală importai '.ă înaintea ma
relui examen al Campionatelor 
europene, găzduite in luna 
mai la Varna. în Bulgaria.

Alături de oaspeții de care 
am amintit vor evolua, desi
gur. și boxeri români. Federa
ția de specialitate a înscris in 
competiție un număr de 50 de 
sportivi, in care sînt incluși 
toți membrii lotului național 
aflat in pregătire pentru ,.eu- 
ropene**. toți campionii .en 
titre**. _ 
tivilor 
ra de 
despre 
viitoare.

toți campionii
Despre pregătirile spor- 
români pentru „Centu- 
aur“ și alte amănunte 

oaspeții. in numerele

ÎNTRECERILE HOCHEIȘTILOR
Peste cîteva zile va începe 

la Tokio disputa din cadrul 
grupei „B“ a campionatului 
mondial de hochei. înaintea a- 
cestui eveniment oficial, patru 
dintre viitoarele participante 
iau parte la o competiție, la 
Sapporo, care a prilejuit. în 
prima etapă, următoarele re
zultate : S.U.A. — Austria
9— 3 (2—1. 4—2. 3—0). Japonia 
— Elveția 5—5 (1—1. 2—0. 2—4).

★
în campionatul mondial de 

hochei juniori, grupa ..B*. de 
la Anglet (Franța), au fost în
registrate rezultatele, ia etapa 
a doua : Polonia — Danemarca
10— 2 (2—1. 2—0. 6—1) si Elve
ția — Franța 6—5 (2—L 1—3, 
3—1) în seria I. Olanda — Ja
ponia 5—4 (4—2, 1—0. 0—2) și 
Austria — Italia 7—3 (3—2, 
2—1. 2—0) in seria a doua.

★
Ziua a cin cea a Campiona

tului mondial de hochei, grupa 
„C“. de la Budapesta, a pro
gramat unul dintre derbyurile

INTERNATIONAL BOARD RECUNOAȘTE VALOAREA 
RUGBYULUI PRACTICAT IN ROMÂNIA!

eu Franța și cu crte o echipă națională• Meciuri anuale eu Franța și cu cîte o echipă națională 
din Marea Brita.nie • In 1986, la Londra, un congres mondial 
al rugbyului • „Cupa mondială' - nu va avea loc I • Nici 
o aadrficare de regulament

ZBeie trecute s-au desfășu
rat, la Londra, lucrările unei 
importante sesiuni a lui In
ternational Board, forul care 
conduce destinde rugby ului 
și-i stabilește regulile de joc. 
La sesiune a luat parte, ca 
de obicei, un număr restrins de 
delegații, doar 
tind țările 
monwealth-ului
Franța, 
excepționa

opt, reprezen- 
din cadrul Com- 

britanic șl 
admisă, in mod 
j drepturi depli

ne abia acum trei ani.
Sigur, sfera de râspindire a 

rugbyului este cu mult mai 
largă, ea depășind cu mult 
cadrul restrins al „națiunilor 
britanice"*, sportul cu balonul 
oval fiind practicat — după 
datele furnizate de același for 
internațional — in aproapa ltt 
de țâri ale lumii. O parte din
tre acestea (circa 30) s.nt afi
liate la federația intemațîona— 
lâ de rugby amator (FIRA) ; e 
vorba in special de Tarile eu
ropene. dar celelalte ? Este de 
neînțeles de ce in acest sport 
(singurul ?) nu se fond :ază un 
for internațional cu adevărat

■ •

acest
1986,

Nieolae CHINOEA

competiției, partida dintre e- 
chipele Olandei si Ungariei. 
Hocheiștii olandezi (in urmă 
cu doi ani au evoluat in gru
pa ..A“) au repurtat o victorie 
neașteptat de clară: 12—5 (5—1, 
6—1. 1—3) și au trecut pe pri
mul loc al clasamentului com
petiției. Intr-un alt meci. Fran
ța a dispus de echipa R.P.D. 
Coreene cu 24—1 (8—0, 7—1, 
9_ oj

CUPA EUROPEI LA SCHI
La Abetonc (Toscana) a avut 

loc o cursă de slalom uriaș 
contind pentru Cupa Europei. 
Pe primele locuri s-au clasat : 
1. Heidi Wiesler (R.F.G.) 239.82 
(134.33+1^5.49). 2.* Christelle
Guignard (Franța) Si Christine 
ven Grucningen (Elveția) 3:00,61,

In urma acestei curse, in 
fruntea clasamentului Cupei 
Europei pe primele locuri se 
află : 
veți*) 
toare 
an). 
(Austria) 88 p 
Schmidhauser (Elveția) 84 p.

reprezentativ. Poate că 
lucru se va corecta in 
cind va avea loc la Londra un 
congres mondial (care va reu
ni toate țările în care se joacă 
rugby), cu prilejul sărbătoririi 
centenarului lui International 
Board.

Dar care au fost cele mai 
interesante hotăriri 
tei sesiuni ale lui 
nai Board ? Pentru 
te. cele care privesc 
noastră, dovadă a prestigiului 
mereu crescind de care se bu
cură • rugbyul din România. 
Astfel; s-a stabilit ca anual, pe 
rind, ana din țările britanice 
(Anglia, Scoția, Irlanda, Țara 
Galilor) să joace cu echipa na
țională a României in cadrul 
unor turnee, care vor coprinde 
și cile un MECI-TEST. După 
cum se știe. începutul il vor 
face, chiar in această toamnă, 
rugbyștii galezi care vor juca, 
in luna noiembrie, in România, 
anul viitor sportivii noștri ur- 
m:nd a da. tot pe terenurile 
noastre. replica rugbyștilor 
scoțieni. Totodată s-a menținut 
MECIUL ANUAL (și nu două 
meciuri pe an cum eronat au 
anunțat unele agenții interna
ționale de presă) de tradiție, 
cu Franța, care contează drept 
joc oficial in cadrul Turneului 
URA, campionat european ofi
cios.

Ini

ale recen- 
Intematio- 
noi, fireș- 
direct țara

tonal Board a mai

luat în discuție toate turneele 
internaționale pină in anul 
2000, neprevăzînd nici o schim
bare importantă, dar precizind 
că durata turneelor, care vor 
avea loc după 1986. va fi stu
diată mai amănunțit, _ nefiind 
admise cele care depășesc 30 
de zile.

A fost respinsă — regretabil 
după opinia noastră — propu
nerea Federației franceze pri
vind crearea unei „Cupe mon
diale**, la care ar fi trebuit să 
ia parte cele mai bune 16 e- 
chipe naționale din lume, mo- 
tivindu-se că jucătorii de rug
by sînt prea solicitați și că 
o asemenea competiție ar pu
tea afecta statutul amator al 
jucătorilor.

S-au luat in discuție și pro
bleme de regulament, dar nu 
s-au aprobat modificări .' Ast
fel, s-a respins cererea — în
dreptățită ! — spunem noi — 
a celor care, socotind că acor
darea de 3 puncte pentru o 
lovitură de pedeapsă (față de 
doar 4 acordate pentru un 
eseu), propuneau reducerea cu 
1 punct a importanței lovitu
rii de pedeapsă, care prea a- 
desea este determinantă 'UJ 
stabilirea unui rezultat final. 
Și e păcat ! Așadar, s-a hotă- 
rit menținerea punctajului ac
tual. In privința jucării mar
ginii (tușei) s-a menținut sis
temul actual, in sensul că la 
..tușa restrinsă** (cu număr re
dus de jucători) ambele echipe 
trebuie să prezinte același nu
măr de rugbyști.

Dimitrie CALLIMACHI

LEVITINA - GAPRINDAȘVILI 2-0 !
La Moscova a început me

ciul din cadrul turneului can
didatelor la titlul mondial de 
șah feminin opunind pe marele 
maestre sovietice Nona Ga- 
prindașvili (fosta campioană a

lumii) și Irina Levitin*. După 
desfășurarea primelor 
partide scorul este de 
pentru Levitina ! Sint prevă
zute 10 partide.

două
2—0

cm
ȘTIRI, REZULTATE

1. von Grueningen (El- 
156 p (virtuală cistigă- 
a competiției din acest
2. Veronika 

si
Wallinger

3. Corinne

1ELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX • Pugilistul englez Char

lie Magri a devenit campion 
mondial la cat. muscă (WBC) 
lnvingindu-1 pe Eleoncio Merce
des (liep. Dominicană) prin o- 
prirea meciului in rep. 7. Magri 
(26 oe ani) esle campionul eu
ropean al „muștelor”, Meciul a 
rvut loc la Wembley Arena • 
Americanul Aaron Pryor îșl pu
ne. pentru a șaptea oară, titlul 
in joc (cat. seper-ușoară, ver
siunea WBA). de data aceasta In 
compania sud coreeanului Sang 
Hyun Kim. la Atlantic City, la 
2 aprilie.

CICLISM • Cursa Paris — Ni
sa, etapa 6. Seytie — Mandelieu, 
182 km. a tost ciștigată de bel
gianul Dirk de Wolf cronometrat 
în 5.12:40. Pe locurile următoare: 
2. Pascal Guyot (Franța) 5.13:96,

3. Sean Kelly (Irlanda) 5.14:06- 
Kelly este noul lider al cursei 
cu 28.10:39 urmat ia 8 s de olan- 
-îezul <oetemelk și la 17 s de

■urent • Francezul Laureat Fig- 
non a trecut primul linia de so
sire m etapa a 4-a a cursei ,Tir- 
reno-Adriatico” (Pagliete-Acqua- 
viva Picena. 208 km) în 5.11:53. 
A fost urmat de spaniolul Fer
nandez 5.12:00 și de Wolf (Bel
gia) 5.12:00. Noul lider al cursei 
este italianul Giuseppe Saronni 
22.26 -2).

MOTOCICLISM • Belgianul 
Eddy Lejeune (..363 Honda") a 
obținut a doua victorie consecu
tivă in cadrul Marelui premiu 
al Irlandei la ttiai. El este, de
altfel, campionul mondial al 
probei.

TENIS • Turneu feminin la 
Boston : Ginny Purdy — Corin
ne Vanier 6—3. 6—3. Leslie Allen
— Claudia Monteiro 6—3. 6—4, 
Barbara Porter — Barbara Hal- 
lquist 6—1, 6—2, Sylvia Hanika
— Susan Mascarin 6—3. 6—3. 
Wendy Turnbut! — Ann Kiyomu- 
ra 6—i, 6—1 • Cupa de iarnă a 
Europei (echipe de tineret), fi
nale : băieți : Cehoslovacia — 
Italia 3—1 (la Cremona). fete :

- Franța — Olanda 4—1 (la Lit
vinov). cadete : Olanda — R.F.G. 
3—2 (la Chartres), copii : R.F.G.
— Suedia 3—0 tla Veldhoven), 
copile : R.F.G. — Olanda 2—1 
(la Veldhoven) « Rotterdam : 
Granat — McNai.iara 7—6, 6—6 
(abandon McNamara). Boileau — 
S. Mayer 7—6, 4- 6, 6—2.

San
0—1

Bel-

• In meci amical la 
Jose: Costa Rica — Mexic 
(9—D.
• Echipa Steaua roșie

grad va efectua intre 17 și 21 
aprilie un turneu in R.F. Ger
mania : cu „Kicker" Stuttgart, 
Eintracht Frankfurt și o selec
ționată regională a orașului 
Ulm.
• în preliminariile turneului 

olimpic : Olanda — Liechten
stein 3—1 (in tur 3—0).

• In sferturile de finală ale 
„Cupei Angliei** (tejucare), 
Sheffield Wednesday (liga se
cundă) a dispus cu 5—0 
Burnlev 
Sheffield 
Charlton 
mifinale 
dra. iar 
plica lui 
la Birmingham.
• Restanțe în campionatul 

Angliei : Birmingham — Arse
nal 2—1. Everton — South
hampton 2—0.

de 
(tot din liga a doua).
— antrenată de Jacky
— va întilni în se

ne Brighton, la Lon- 
Arsenal va primi re-
Manchesler United,

• Au fost stabilite semifi
nalele „Cupei R.F. Germania** : 
la 2 aprilie F.C. Koln — V.f.B. 
Stuttgart, iar la 4 aprilie. 
Fortuna Koln (liga secundă) — 
Borussia Dortmund.
• In faza preliminară 

a campionatului Argentinei: 
San Martin — Argentinos Ju
niors 1—1. Independienie — 
Ciaeo For Aver 2—0. Huracan
— Atletico Concepcion 1—0, 
Boca Juniors — Gimnasia 
2—1. Union — Estudiantes de 
la Plata 1—1. Talleres — Es
tudiantes Rio Quarto 5—1, 
Union San Vicente — Racing 
Cordoba 1—1. River Plata — 
Loma Negra 1—0.
• în Brazilia. în faza a 

doua a preliminariilor campio
natului. Santos — Comercial 4—1, 
Guarani — Cruzeiros 1—0. A- 
tletico Mineiro — Internacional 
2—1, Uberaba — Sao Paulo 
1—4, Corinthians — Vasco da 
Gama 1—1. Americano — Pal- 
meiras 2—2, Botafogo Rio — 
Sergipe 3—1 Botafogo Patilista
— Atletico de Parana 2—0,
Fluminense — Goias 0—0.
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