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AZI, UN ULTIM MECI DE TRIAL
AL RUGBYSTILOR TRICOLORI
Au început pregătirile lotului 

reprezentativ de rugby in ve
derea celei de a treia partide 
— oficiale — din cadrul cam
pionatului european de rugby, 
dotat, cum se știe, cu „Cupa 
FIRA“. Primele dona intilniri 
ale rugbyștilor noștri în această 
competiție s-au încheiat cu 
două victorii. Reamintim re
zultatele : România — Franța 
13—9 șl Maroc — România 
3—28. Avem toate motivele să 
sperăm că și cel de al treilea 
meci, cel de duminică 27 mar
tie,- de la Heidelberg, care se 
va disputa In compania repre
zentativei R. F. Germania,

rugbyștii noștri vor obține 
un rezultat favorabil. (Ur
mătoarele două partide ale 
echipei naționale si în special 
ultima vor fi mult mai diîi- 
eile : 10 aprilie cu Italia, la 
Buzău, sl 15 mai cu U.R.S.S., 
Ia Kiev),

Astăzi după-amiază au fost 
convocați îrt Parcul Copilului 
(ora 15) jucătorii susceptibili 
de a îmbrăca tricourile echipei 
naționale. Ei vbr intîlni, in
tr-un ultim meci de trial, for
mația divizionară ,.A“ R. C. 
Grivita Roșie, după care se va 
alcătui echipa care va face de
plasarea tn R.F.G.

MtOLETAXI DIN TOATI JAItllE, UNIȚI VA I

portul
S-au încheiat concursurile internaționale de la Poiana Brașov
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Turneul internațional de box s,Centura de aur“

UN FRUMOS SUCCES 
ÎNCĂ DIN PRIMA ZJ

DE PUBLIC
r # Circa 4 000 de spec- 
L tatori la Palatul sporturi

lor 0 Pugiliști mongoli ți 
francezi, în atenția pu-

SCHIORII NOȘTRI S-AU CLASAT 
ÎN APROPIEREA PODIUMULUI!DOAR

POIANA BRAȘOV, 21 (prj» 
telefon). Concursurile inter
naționale de schi alpin dotate 
eu „Cupa Poiana" și „Cupa 
Teleferic" s-au (nchelat Iun! 
cu proba de slalom special bă
ieți și Cete. contind oentru 
ultima dintre cele două compe
tiții. Condițiile de întrecere 
au fost vitrege, ceața deasă 
obligînd organizatorii să ami
ne cu aproape o oră începe
rea Întrecerii. Traseul a fost 
amenajat 
Cristianul 
Ruia (480 
de nivel, 
pectiv 53 
așteptărilor, sportivii ceho
slovaci și cei sovietici au fost 
animatorii curselor, dar si o 
parte dintre reprezentanții a 
noștri au făcut figură destul 
de bună. Datorită 
grele de concurs, 
s-au văzut siliți 
ze. Cel mai bine 
schiorii români 
I’orlic, M. Bâră 
dintre fete remarcindu-se De

Ha Parate. Nici-unul n-a ur
cat, Insă, pe podium...

pe o porțiune între 
Mare și Poiana 

m, 170 m. diferență 
pe manșe, 55 și res- 
de porți). Conform 

sportivii

condițlilor 
multi schiori 
să abandone- 
clasați dintre 
au fost C. 

si D. Iliescu,

REZULTATE TEHNICE, 
lom, masculin : 1. I.
(Cehoslovacia) 101,48, 2.
Mrklas
3. S. Stefanov (U.R.S.S.) 103,75,
4. C. Portic (România) 103,77,
5. M. Bâră (România) <05,76,
6. O. Iliescu (România) 107,64 ;
feminin : I. Ilona Reimanova 
(Cehoslovacia) 104,73, 2. Tita
Koulova (Cehoslovacia) 105,38, 
3. Petra Jantova (Cehoslova
cia) 166,64, 4. Delia Parate
(România) 112,11, 5. — 6. Ma
riana Axlnte (România) și A- 
lexandra Dziecielak (Polonia) 
115,41, 7. Maria Balasz (Româ
nia)

Gazo 
L. 

(Cehoslovacia) 103,54,

blicului • Azi, de la orele 
15 și 18, cele mai tari 
meciuri din preliminarii, cu 
D. Cipere — R. Cardenas 
(Cuba) și Gh. Simion — J. 
Aquilar (Cuba) în program

iubitorilor spor- 
cu mănuși pentru a- 
competiție este șl de a- 
dată major. încă de la 
reuniune, cea de la ora 
un public numeros a

116,83.
Carol GRUIA — coresp.

Din cauza topirii zăpezii, 
naționale șl 

ale „Dacia- 
pro- 
fost

Campionatele 
finalele pe țară 
dei" la biatlon seniori, 
gramate Ia Predeal, au 
amînate pentru o dată care se 
va anunța ulterior.

Avantajat de alonjă, campionul Mircea Fulger a punctat de la 
distanță cu directe, ciștigind lejer in fața japonezului S. Tat- 
suhyko Foto : D. NEAGU

Ieri după-amiază. la Palatul 
sporturilor și cultul ii, trom- 
peții au anunțat deschiderea 
unei noi ediții a „Centurii de 
aur". La această a XH-a edi
ție a turneului nostru Inter
național de box s-au aliniat la 
start pugiliștl din Bulgaria, 
Cuba, Franța, R. D. Germană, 
Iugoslavia, Japonia, R. P. Mon
golă, Turcia, U.R.S.S., Venezuela

și România (membrii lotului na
țional si boxeri de la diferi
te cluburi șl 
tive).

asociații spor-

REZULTATE

Interesul 
tulul 
ceastă 
ceastă 
prima 
15,30. 
luat loc în tribune, aplaudînd 
cu entuziasm apariția pe rng 
a primei perechi, ,cocoșii" 
George Oprișor (România) și 
Svetomir Nieolici (Iugoslavia). 
A fost o partidă care promi
tea un spectacol atractiv, cu... 
suspens, datorită manierei 
de a boxa fără gardă a lui

Petre HENT 
Mircea COSTEA

(Contmuare tn vio ■> »-a<

TEHNXE

sicampioane

apoi nu l-au mai

La încheierea Diviziei „A" de Baschet icminin

VOINȚĂ BUCUREȘTI, CAMPIOANA

Șl A DISCIPLINEI TACTICE

Stefania Borș, un exemplu de dăruire pen
tru echipă, un pivot care a decis in mare 

măsură performanța Voinței București 
Foto : N. DRAGO?

Intr-una din cele mai 
echilibrate dispute din 
ultimii ani, echipa Voin
ța București a cucerit, 
„la potou", titlul de cam
pioană a României la 
baschei feminin. După 
ce formația Universitatea 
Cluj-Napoca s-a aflat in 
fruntea clasamentului 
timp de 43 de etape, bas
chetbalistele de la Voin
ța au izbutit — prin a 
patra victorie asupra fos
telor .
facă pastil hotăritor. ur- 
cind pe primul loc, pe 
care 
cedat

Ce a determinat, toc
mai acum, obținerea 
(pentru prima dată în 
îndelungata istorie a a- 
cestei echipe) onorantei 
performanțe la care Vo
ința a rîvnit de atâția 
ani ? în primul rind a- 
preciem că au contat

spiritul de echipă, păs- 
strarea disciplinei de. joc 
și capacitatea antreno
rului Marian Strugaru
de a doza efortul consi
derabil depus de compo
nentele echipei pe par- 
cursuJ celor cinci turnee 
pe grupe valorice (25 de 
meciuri) desfășurate In 
mai puțin de opt săptă- 
minl. Apoi, Împletirea 
armonioasă a experienței 
competiționale a 
jucătoare (dintre 
cele mai bune au
Ștefania Borș, Estela To- 
mescu. Tatiana Popescu, 
Liliana Slavei și Gabrie
la Strugaru ; mai puțin 

Sabina Spinu, 
Ungureanu 

Cioranu nu 
dereglări in

unor 
care 
fost

folosite. 
Rodica 
Rodi ca 
produs

Și au 
jo-

Dumitra STANCULESCU

(Continuare In pap 2-3)

24 de orc la clubul Politehnica Timișoara p£ g[(jA CANOTAJUL
PENTRU amatorii 

SPORT, chiar și pentru 
din municipiul de pe 
„Poli" Timișoara înseamnă, in 
primul rind. fotbalul (mai 
prin generațiile 
drei Rădulescu 
nulescu, acesta 
îiat. inedit, cu 
rivalul său la titlul de zolgeter. 
...doctorul Ciosescu), apoi hand
balul (cîndva. cel în .11“. J 
ing. Constantin Iude, mai ttr- 
zlu al elevilor răi. ie la cel 
In „7". Internaționalii Roland 
Gunesch, Alexandru Jullgan, 
Alexandru Folker), atletismul, 
voleiul. Citi asociază, 'nsâ Po
litehnica Timișoara cu . canota
jul ? ȘI TOCMAI CANOTAJUL

DE 
unii 

Bega.

Di-
aso-

inginerilor 
Constantin 
din urmă ..
coechipierul si

al

a salvat onoarea marii perfor
manțe in anul 1982. prin Au
rora Darko, medaliată cu bronz, 
alături de o altă concitadină. 
Maria Macoviciuc, de la Voința, 
’n echipajul de 4+1 al Româ
niei. la campionatele mondiale. 
Dealtfel, Aurora- Darko și Marla 
Mustețea, aflate in lotul olim
pic. sînt purtătoarele de cuvint 
ile speranțelor clubului pentru 
medalii la Los Angeles '84. DO
UA SECȚII DE NIVEL OLIM
PIC are acest club studențesc : 
canotajul ji handbalul. Dacă 
oentru lectorul universitar La- 
dislau Willencz, antrenorul co
ordonator al canotajului si ea- 
laculul-canoei, sezonul eompetl- 
Uonal se afla, in zilele vizitei

noastre la Timisoara, abia la o- 
rizont, pentru ing Constantin 
Jude sl echipa sa de handbal, 
actualitatea oompetitlonală se 
derula din plin. Se sfirșise (cu 
bine, locul 2 In finală) o ediție 
a „Cupei României", bătea la 
ușă reluarea campionatului, se
lecționați In lotul olimpic 2 
jucători : Buligan si Folker. IN
TERNAȚIONALUL ALEXAN
DRU FOLKER se gindea. însă, 
mai ou tin la micul balon rotund 
ji mal mult ta proiectul de di- 
plomă oe oare-1 are in oregăti- 
re. Nu se plîngea de condiția 
fizică 'era bine antrenat : sus
ținuse 5 examene in luna fe
bruarie). așa tncît studentul tn 
ultimul an al facultății timiso-

Gala I, cat.
Armând (Franța) b.p. V. Se-rdiak (U.R.S.S.). N. Robu b.p. S.
D. Șldvoev (Bulgaria) b.p. C. Gheorghișor, M. Șchiopa b.p. Gh ... 
goiță, A. Terendorci (R.P. Mongolâ) b.p. Y. Hatakeyoma (Japonia) ; 
cat. ușoară : M. Fulger b.p. S Tatsuhyko (Japonia), G. Hudișteo-nu 
b.k.O. 1 G. Clocîrlan, R. Leclerc (Franța) b.p A. Camburov (Bulgaria).

- Ceva! (Turcia), H. Thier 
; cat. mijlocie : D Se-n-

cocoș : G. Oprișor b.ab. 1 5. Nicol'icl (Iugoslavia), R, 
nța) b.p. V. Serdi-uk (U.R.S.S.), N. Robu b.p. S. Leca. 
^Bulgaria) b.p. C. Gheorghișor, M. Șchiopu b.p. Gh Ne-

M. Gfuescu b.p. FI Stan, D. Ilie b.p. A. 
(R.D Germană) b.p. Y Bond ouam (Franța) 

cluc b.p. Gh. Bețeanu
Gala a ll-o, cat muscă : C. Tițol-u o.p ,. Văcâ-ne, A. Kozuhnv (Ja

ponia) b.p Gh Govlci ; cat. semimijlocie : M. Nieirl-escu b. ab. 3 B 
Erden (R.P. Mongolâ), O. Degirmenci (Turcia) b.p. Z. Caza-revuici (Iu
goslaviei-), C. Hajnal b. ab 3 M Koiki (Japonia), Y Al-porslan (Tur
cia) b. ab. 3 Al. Dinu. M. Mi-haloche b. ab 3 I. Grigore, M. Miklos 
b.p. P. Va-s-i-le ; cat. mijlocie mică : C. Ghi-ndâoanu b.p. Gh Ierzei 
N Ba-loban b.p. A. Wiwora (R.D Germană) N. Murid-ini (Iugoslavia) 
b.p D Bumbac ; cat. semigrea : M. Pascal b.p. E. Michael (R.D 
Germa-nâ), C. Trușcâ b. k.o 1 M. Kuejevici (Iugoslavia-), F Po-mfi- 
b. neprezentare T. Panait, G. Donici b.p. G Licov (-Bu-laa-ria)

DIN PROGRAMUL DE AZI :
Gala cat. semimuscâ : I Bâian - M Gene (Turcia; . cot, țxinâ : 

C. Stoncu - O Catari (Venezuela) F Benites (Venezuela) — A. Mi- 
kulm (U.R.S.S.) P. Camburov (Bulgaria) - A Ben Maghenic (Franța) 
cat semiușoarâ : G Didițâ — G Ramon (Venezuela)

Galo a ll-a, cat cocoș : D Cipere - R Candeaoe (CutxiJ . cat. 
ușoorâ s L Sandu - U. Ramo» (Cuba) . cat semimijlocie : M Ciu- 
botaru - G fepan© (Venezuela) ; cat mijlocie micâ : Gh Simian - 
1. AguHot (Cuba) ; cat grea : I. Cernat - A Lukstin (U.R.S.S ). Gh. 
Preda — E Pena (Cuba)

Cupa F. R. Ciclism

(prin le 
intr-un ca 

s-a dat star 
Sălii sporturiloi 

etapă 
a tra- 

sportu-, 
„Cupa 

Ciclism". La actuala e- 
participâ 117 
D. Germană, 

precum ș' 
reprezentant

CONSTANTA 21 
lefou). Duminică, 
dru sărbâtorescL 
tul din fața 
din localitate in primi 
a celei de a 26-a ediții 
diționalei competiții a 
lui nostru cu pedale, 
F., R. 
diție a întrecerii, 
concurenți din R. 
R. S. Cehoslovacă, 
din țara noastră.

Voința, 
din Bucu 
Constanta 

Voința și 
Voința 

Torpedo 
Musce 

Pin

Șl... HANDBALUL
rene de Electrotehnică dorește 
să ajungă, cu echipa de hand
bal a României, pe podiumul 
T.O. de la Los Angeles cu di
ploma de inginer. LA BA7.A 
SPORTIVA Nr. t a Institutului 
Politehnic Timișoara, din Bd 
Pirvan. terenului de fotbal ga- 
zonat i se asociază o pistă o- 
limpică de atletism acopesită 
cu coritan. Acum este tn lucru 
și — după cum ne-a spus 
președintele clubului. Ion 
del — va fi gata pînă în 
pentru luna septembrie 
planificată inaugurarea

vice- 
Ghl 
vară 
fiind 
orin-

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag 2-3)

a< chipurilor sportive 
Steaua, Olimpia, 
O.S.S. 1, C.S.S. 2 — 
rești. Hidrotehnica 
Metalul Plopeni,
C.S.M. Cluj-Napoca. 
Arad, CIBO Brașov, 
Zărnești, C. S Brăila, 
Iul Cîmpulung, Voința
iești si Mureșul Tg. Mureș

A fost o etapă in genera 
calmă, de tatonare desfășura 
tă pe un 
coros. pe 
Mangalia 
Plutonul

timp însorit dar ră- 
ruta

— Constanta
a mers 

pînă la Agigea (km 
unde s-au desprins 
fieri : K. Lipovski (R 
hoslovacă) R. 
și P. Mitu (Dinamo) 
•trio pedalează susținut 
va fi ajuns pînă la Constanța 
A cîștigat R. Perka în fa’a re
prezentantului nostru P. Mitu. 
ambii cronometrați în 2h01 ?4 
(medie orară 39.854 km) ; 3. K 
Lipovski 2h01:31. La 2h03 03 >
sosit plutonul, condus 
Kettel FR.D.G.). O.
(R.D.G.), C. Bonciu (Steaua). 
M Mărginean (Steaua) etc.

Etapa a doua. desfășurată 
luni după-amiază : Constanța

C. POPA, coresp.

Constanți - 
80 km 

mmnac* 
10). 

trei
de 

ru- 
S Ce- 

Perka (R.D.G.) 
Aces’ 

si nu

de M. 
Frri'ich

(Continuare în pag 2-3)



CAMPIONATELE DE HANDBAL - IN „PAS ALERGĂTOR1...
Campionatele de handbal; 

Divizia „A“, ne-au oferit — 
chiar din prima „repriza" a 
returului — numeroase rezul
tate neașteptate. Ele sint, de
sigur, rezultanta opticii diferi
te asupra pregătirii din peri
oada de întrerupere a între
cerilor. Echipele care au folo
sit-răgazul pentru antrenamen
te cantitativ și calitativ supe
rioare izbutesc să se impună

ȘT. BIRTALAN Șl MARIA VERIGEANU - 

IN FRUNTEA „TROFEULUI EFICACITĂȚII *

După 12 etape, situația in partea superioară a clasamen
telor „Trofeului eficacității", oferit de ziarul „SPORTUL", 
se prezintă astfel :

Masculin : 1. ȘTEFAN BIRTALAN (Independența Car- 
pați Mîrșa) a înscris 111 goluri ; 2. Vasile Stingă (Steaua) 
92 ; 3. Alexandru Folker (Politehnica Timișoara) 91.

Feminin : 1. MARIA VERIGEANU (Chimistul Rm. Vîl- 
cea) a înscris 120 de goluri ; 2. Rodica Grigoraș (Confecția 
București) 89 ; 3. Iuliana Dimofte (Hidrotehnica Constanța) 
88.

— acasă și în deplasare — cu 
dezinvoltură, celelalte... Să 
includem în prima categorie 
pe Chimistul Rm. Vîleea, Știința 
Bacău si Rulmentul Brașov, la 
fete, H. C. Minaur Baia Mare, 
Independența Carpați Mirța, 
Constructorul Arad si Univer
sitatea Craiova, la băieți, iar 
în cea de a doua pe partene
rele lor din runda inaugurală 
a returului...

întrecerile celei de a 25-a 

ediții a campionatelor națio
nale de handbal înaintează — 
și acum, în partea a doua — 
tot în „pas alergător", joi 
fiind programată o nouă eta
pă, iar duminică — firesc — 
alta. Este nevoie, deci, ca 
formațiile care luptă pentru 
„podium", ca șl cele care se 
zbat în zona retrogradării, să 
dovedească nu numai sprint, 
ci și rezistență, mai ales re-

zistenjă (in regim de viteză, 
desigur) în acest veritabil 
maraton. ,

Din păcate, n-avem numai 
vești bune de la acest prim 
act al sezonului de primăvară. 
Ceea ce am sesizat și in alte 
localități, se întimplă aproape 
frecvent la Iași. In Sala spar
turilor. spectatori turbulenți 
fac o atmosferă insuportabilă 
pentru echipele oaspete, nea- 
vind puterea să sesizeze mi

nusurile evoluției gazdelor. 
Duminică, de pildă, a fost ne
cesară întreruperea meciului 
dintre TF.ROM și Chimistul Rm. 
Vilcea. Asociațiile sportive cu 
reprezentante în competițiile 
naționale și organele sportive 
locale vor trebui să ia măsuri 
urgente. între care și cele de 
ordin educațional, pentru a a- 
sigura un climat de ordine și 
disciplină, de fair-play, între
cerilor sportive organizate la 
Iași. Aceasta și ca un real a- 
jutor dat formațiilor locale, 
sportivelor. sportivilor și an
trenorilor din capitala Mo'do-

CLASAMENTE 
Masculin

k STEAUA Buc. 12 12 0 0 336-232 36
2. H.C Minout 12 9 1 2 342-259 31
3. ,,U“ Cj.-Nap. 12 8 0 4 295-292 28
4. Constr. Arad 12 7 0 5 242-243 26
5. Dinam o Buc. 12 6 1 5 303-255 25
6. Independența* 12 6 1 5 269-288 24
7. Poli Tim. 12 4 3 5 245-263 23
8. Dina mo Bv 12 4 1 7 251-271 21
9 Constr. Or. 12 4 0 8 235-262 20

10. Univ. C-va ♦) 12 3 2 7 246-293 19
11. Relon Săv 12 3 0 9 240-263 18
V2. C.S.M. Borz. 12 1 1 10 259-342 15

• Formațiilor Independența Car-
păți Mirșa și Universitatea Craiova 
H s-a scăzut cîte un punct, sancțiune 
pentru folosirea unor jucători fără 
drept de joc.

Feminin
1. ȘTI'NȚA Bc.
2. Rulmentul Bv.
3. Chimistul Rm.
4. Prog. Buc.
5. Textila
6. Conf. Buc.
7. Hiroteh. C-ța
8. A.E.M. Tim.
9. Mureșul Tg. M. 

TO. TEROM lași
11. C.S.M. Sibiu
12. C.S.M. Sf Gh.

12 9 0 3 294-260 30
12 8 1 3 248-236 29
12 8 0 4 282-260 28
12 6 1 5 241-238 25
11? 6 1 5 223-245 25
12 5 2 5 271-255 24
12 5 2 5 245-247 24
12 5 1 6 235-234 23
12 5 1 6 230-240 23
12 5 0 7 252-243 22
12 3 1 8 218-252 19
12 1 2 9 237-266 16

A ÎNCEPUT
MECIUL DE ȘAH 

EUGENIA GHINDĂ- 
LIGIA JICMAN

La Mediaș a început meciul de 
baraj pentru desemnarea campi
oanei de șan a României, pe anul 
1982. Se întîlnesc Eugenia Ghindă 
(Universitatea București) și Li- 
gia Jicman (A.E.M. Tmișoara), 
clasate pe locurile 1—2, la ega
litate de puncte, în finala ulti
mului campionat națioanl femi
nin.

în prima partidă, Ligia Jicman 
a avut piesele albe, jocul intrînd 
tfurînd în complicații tactice, sub 
semnul cărora a stat și în po
ziția de întrerupere. Reluată ieri 
dimineața, această partidă, foarte 
dîrz disputată, s-a întrerupt a 
doua oară, într-un final cu dame 
și pioni avantajos pentru alb.

A doua partidă, începută cu o 
Siciliană, a prilejuit Eugeniei 
Ghindă, care a jucat foarte bine 
descinderea, să ciștige un pion, 
avantaj pe carc-1 păstrează și la 
întrerupere.

Precizăm că piogramul preve
de 4 partide, iar în caz de egali
tate se ia in considerare rezul
tatul finalei, în care Eugenia 
Ghindă are victorie directă asu
pra adversarei sale.

Arbitrul întîlnirii este marele 
maestru Vector Ciocâltea.

.         I    Trilr    —i

0 ETAPĂ ATRACTIVĂ ÎN DIVIZIA,,A‘
Marieta Oprescu și Elena Trandafir au depășit re<

IM Pmi (Steaua) 
ÎN Pili MUL CONCURS Al SfZIIMI

Sezonul de dirt-track a fost 
inaugurat simbătă pe pista 
stadionului Metalul din Capi
tală, printr-un test efectuat 
de alergătorii de toate catego
riile în vederea stabilirii gru
pelor valorice pentru noile 
campionate de seniori și ju
niori. „Spre deosebire de anii 
trecuți, ne-a spus antrenorul 
lotului reprezentativ. Paul 
Voiculescu, toți cei 30 de 
sportivi prezenți la București 
au îndeplinit haremurile im
puse. Și. ineă ceva îmbucură
tor : s-a observat un progres 
general, micșorîndii-se evi
dent decalajul valoric dintre 
motocieiiștii fruntași. Dealtfel, 
a conchis interlocutorul. con
cursul dotat cu „Cupa pri
măverii", desfășurat dumini
că, a lăsat să se întrevadă că 
în actualul sezon vom avea 
mai mulți concurenți de forțe 
sensibil egale".

Intr-adevăr, prima confrun
tare a anului a angrenat mai 
mulți concurenți in lupta pen
tru un loc pe podium. Dacă 
pentru primul loc a existat 
doar un singur candidat, ste- 
listul Ionel Pavel, mult
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LA ÎNCHEIEREA
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cu! formației) cu elanul celor 
mai tinere (Lucia Grecu și 
Alexandra Hegheduș; Elena 
Filip, accidentată nu a contri
buit la victorie decît la înce
putul campionatului). Benefi
ciind de titulare de valoare a- 
propiată și de rezerve care nu 
s-au ,,pierdut" cînd au fost in
troduse în teren. Voința și-a 
impus jocul tactic bazat pe su
perioritatea tehnică a pivoților 
(în special a reputatei inter
naționale Ștefania Borș), fără 
a neglija. însă, contraatacul, 
în lansarea căruia Estcla To- 
mescu s-a dovedit maestră. iar 
Liliana Slăvei deosebit de efi
cientă. Victoria în acest cam
pionat național încununează ac
tivitatea jucătoarelor respecti
ve, dar avem convingerea că

„CUPA F.P(.“
(Urmare din pag. 1)

— Tariverde — Constanța, 94 
km. ne-a adus satisfacția unei 
prime victorii românești. S-a 
rulat alert (media orară la ca
pătul etapei — 41,800 km), în 
pluton compact, pînă la 5 km 
înainte de sosire cînd s-a des
prins din grupul mare. M. Ro- 
mașcanu (Dinamo) și H. Ma
tern (R.D.G.). La bătălia sprin
tului a cîștigat Romașcanu cu 
2 h 15:39, urmat de Matern, 
în același timp. 3. O. Frfilich 
(R.D.G.) 2h 16:15, 4. R. Perka 
(R.D.G.) 5. M. Minnch (R.D.G.). 
6. C. Bonciu (Steaua) — toți 
același timp. Cursa continuă.

S-AU AMINAT două 
etape din campionatul 
republican de automo
bilism : în loc de 25—26 
martie, cursele de viteză 
în coastă (Sf. Ana) și 
circuit (Sf. Gheprghe), 
se vor disputa în 22—23 
aprilie.

DIVIZIEI „A“ DE BASCHET FEMININ
ele nu se vor mulțumi cu atît 
și vor lupta, în continuare, 
pentru repetarea performanței 
și — de ce nu ? — pentru re
zultate onorabile pe plan in
ternațional. Pentru aceasta este 
necesar, în primul rînd, ca- lo
tul să fie înviorat mai mult 
decît pînă acum prin promo
varea și folosirea cu îndrăznea
lă a elementelor tinere. Apa
riția — în ultima parte a în
trecerii — a Toarte tinerei 
Anamaria Gera (provenită din 
pepiniera Voinței, la „cîrma" 
căreia se află fosta internațio
nală ștefania Dinescu) o con
siderăm doar un început, care 
se cere continuat.

Fosta campioană. Universita
tea Cluj-Napoca, s-a clasat pe 
locul secund, deși a abordat 
campionatul cu un lot din care 
nu mai făceau parte cîteva din 
jucătoarele cu experiență. An
trenorul Nicolae Martin a știut 
să-și dirijeze elevele din vic
torie în victorie, dar numai 
pînă cînd au intervenit acci
dentările unor jucătoare de 
bază, absența lor nenutînd fi 
suplinită de rezerve. Concluzia 

AZI $1 F1ÎINE, JOCURI In divizii masculină jr
In cadrul etapei a 32-a a Diviziei „A“ de baschet mas

culin. azi și mîine se dispută meciurile grupei valorice 
1—6. în Capitală au loc, azi, partidele : Dinamo — Farul 
(sala Dinamo, ora 18) și Steaua — I.C.E.D. (sala Flo- 
reasca, ora 19). La Sibiu se desfășoară, mîine. partida din
tre C.S.U. Balanța și Rapid București.

se impune de la sine : comple
tarea lotului cu jucătoare noi, 
mai cu seamă tinere, de care 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca nu 
duce lipsă.

A treia performeră este e- 
chipa Olimpia, antrenată de 
Constantin Paraschivescu. A- 
vînd In componență aproape 
numai baschetbaliste tinere și 
chiar foarte tinere (Daniela 
Popa, de pildă, va împlini a- 
a.ul acesta doar 16 ani !), Olim
pia a izbutit să urce pe po
dium, să propulseze jucătoare 
cu reale perspective, să întrea
că echipe mai bine cotate ini

țial. Probabil că dacă ar fi a- 
vut și un pivot „de meserie", 
ar fi țintit și mai sus.

Pe locul 4 s-a clasat Sportul 
studențesc București (anul tre
cut pe locul 2) de la care aș
teptăm mai mult. Cîndva 
„port-drapel“ al baschetului 
nostru feminin, echipa se află, 
este drept. în plutonul frunta
șelor, dar oricum nu pe mă
sura condițiilor oferite prin a- 
sistența a nu mai puțin de trei 
cluburi : Sportul studențesc.
Politehnica și C.S.Ș. 2.

Formațiile clasate pe locuri
le 5 și 6, Universitatea Timi
șoara și Crișul Oradea, au me
ritul de a se fi calificat în gru
pa de elită a Diviziei „A",; 
apoi, au avut prestații contra
dictorii. Ambele echipe au, 
însă, în alcătuire cîteva ba«- 
chetbalis e tinere, pe care le 
considerăm capabile să contri
buie la îmbunătățirea perfor
manțelor formațiilor de pe Bega 
și Criș.

Lupta pentru evitarea retro
gradării a fost pierdută de Ra
pid București și Voința Bra
șov, prima echipă plătind to

tala lipsă de perspectivă a fe
telor dm secția de junioare (ca 
urmare a incapacității antreno
rilor care s-au perindat) ; Vo
ința a fost afectată de renun
țarea (după opinia noastră în 
mod nejustificat șl nerecoman
dabil) la apreciatul antrenor 
Gheorghe Roșu, Fiind vorba 
de două unități care au repre
zentat mult pentru baschetul 
nostru feminin, nădăjduim că 
se vor lua măsuri (în primul 
rînd de către cluburile respec
tive) pentru ca Rapid și Vo
ința Brasov să redevină ce au 
fost pînă nu de mult !

In etapa a 12-a a campiona
tului Diviziei „A“ de popice, 
desfășurată simbătă, s-au obți
nut o serie de rezultate valo
roase, printre care și cifre su
perioare recordului național fe
minin — autoare fiind Marieta 
Oprescu (Petrolul Băicoi) si 
cunoscuta jucătoare bucureș- 
teancă Elena Trandafir, fosiă 
multiplă campioană mondială. 
Dar iată rezultatele etapei :

FEMININ • Laromet Bucu-' 
resti — Petrolul Băicoi 2669— 
2559 p d (scor individual 4—2). 
O partidă de zile mari, cu re
zultate de excepție înregistrate 
de ambele formații. Jucătoarea 
oaspete Marieta Oprescu — cu 
494 p d — și Elena Trandafir 
din echipa gazdă — cu 491 p d 
au întrecut recordul oficial al 
probei — 484 — care, din toam
na lui ’82, aparținea orădencei 
Silvia Berinde. Foarte bine a 
mai jucat de la Laromet și Stela 
Andrei — 478 p d. (N. Costache
— coresp.) • Voința Odorhei
— Hidromecanica Brașov 2338— 
2358 (4—2). Joc foarte disputat 
cîștigat în final de echipa bra- 
șoveană. care. în acest sezon, 
evoluează din ce în ce mai bi
ne.- Principalele realizatoare : 
Alexandra Heldoiu (H) — 447 și 
Margareta Ferenczi (V) — 413. 
(A. Pialoga — coresp.). • Glo
ria București — Voința Bucu
rești 2414—2436 (4—2). Derbyul 
Capitalei a revenit fruntașei

24 DE ORE LA CLUBUL POLITEHNIC
(Urmare din pag 1)

tr-un concurs international. 
Poate va coincide evenimentul 
șl cu relansarea atletismului 
timișorean în marea performan
ță. care se lasă de mult aștep
tată chiar dacă secția de la 
„Poli" este considerată de nivel 
international si încadrată cu 
3 cadre didactice universitare • 
și 2 antrenori ! „ANUL ASTA. 
VOLEIUL VA PROMOVA !“, 
este de părere antrenorul echi
pei masculine. lect. univ 
Gheorghe Bodescu. voleibaliștii 
retrogradind în Divizia „B“ in 
vara trecută „din cauza unui 
singur set", cum precizează an

seriei Sud. Voința, care a avut 
în Maria Iosif-Nichifor — 437
— si Elena Andreescu —, 424
— cele mai precise iucătoare. 
De la Gloria s-a remarcat doar 
junioara Octavia Ciocirlan — 
422. (N. Ștefan — coresp.) 9 
Eiectromures Tg. Mureș — Vo
ința Tg. Mures 2374 — 2286 (4,5
— 1.5). Interesant că principa
lele performere din cele două 
echipe — Rodica Baciu (E) si 
Maria Todea (V) — au obținut 
rezultate identice, cîte 410 p d. 
și n-au avut nici o lovitură în 
gol. (I. Păus — coresp.) • 
U. T. Arad — Voința Craiova 
2463—2199 (6—0). • Voința
Oradea — Voința Timișoara 
2348—2189 (6—0) • Voința
Galati — Rapid București 2394
— 2447 (1—5). Voința a evoluat 
șters. în schimb Rapid a „mers" 
foarte bine, cîștigînd pe merit. 
Cele mai mari punctaje le-au 
obținut : Elena Radu — 426 și. 
respectiv. Vasilica Pințea — 
443. (Gh. Arsenie — coresp.) • 
Frigul București — Voința Plo
iești 2312 — 2356 (2,5 — 3,5) 
• Bradul Vama — C.S.M. Re
șița 2346 — 2376 (3—3) • Me- 
trom Brașov — Voința Constan
ta 2233 — 2163 (4—2).
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MASCULIN • Carpați Sinaia 
— Chimpcx Constanta 4889 — 
4868 (3—3). Partidă deosebit de 
atractivă. în care victoria a fost 
obținută, după ultimele ..bile", 
la un scor strîns. de sextetul 

torul 
pina • 
lai O< 
4978 ■ 
Roma: 
5090 -

trenorul. După terminarea în
trecerilor din eșalonul secund 
îi așteaptă însă două turnee de 
baraj, în luna aprilie. DECI, 
DEOCAMDATĂ UN PRONO
STIC. la fel cu cel referitor la 
echipa de baschet, si ea aflată 
in Divizia „B“. numai că ter
menul. comunicat de vicepre
ședintele clubului, este mai în
depărtat ca al voleibaliștilor : 
anul 1934. SCRIMERII SE 
PLÎNG că n-au aparatura e- 
lectrică necesară în Sala... E- 
lectro I. dar ci antrenorul lor. 
asist, univ. Mircea Chiș, a uitat 
că secția este a clubului Poli
tehnica, iar clubul al Institu
tului Politehnic Timișoara, un
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DRUMEȚII MONTANE
I.T.II.R. BUCUREȘTI or

ganizează la fiecare sfîr- 
git de ‘săptămînă, drume
ții montane la cabanele 
Babele, Caraiman, Piatra 
Ai să, Gura Diham, Valea 
cu Brazi, Piscul Ciinelui, 
Peștera, Padina, Gîrbova, 
Poiana Secuilor, Plaiul 
Foii, Curmătura, Gura 
Rîuiui, Piatra Mare, Tele
feric etc.

Se asgiură : transportul 
cu trenul, cazare, cină și 
mic dejun.

Se primesc înscrieri la 
toate agențiile de turism 
ale I.T.II.R. dn : Bd. Re
publicii nr. 68, Bd. 1848 
nr. 4, Bd. N. Bălcescu nr. 
35, str. Tonitza nr. 13, str. 
Mendeleev nr. 14, str. Lu
terană nr. 4.

HI PISM FORMAȚIILE 1NVINGĂT0ĂRI IS PRP1A REIMIM CONFIRMĂ

Reuniunea de duminică dimi
neața a fost dominată de forma
țiile S. Ionescu, N. Gheorghe și 
G. Popcscu, flecare cu cîte două 
victoiii, cars astfel au confirmat 
forma bună din prima reuniune, 
în principala cursă a zilei, Co
chet, puternic angajat din start, 
nu a mai putut fi ajuns de Gră
bit, sosit al doilea, iar Klralina, 
condusă cu precizie de antreno
rul ei N. Gheorghe, a completat 
cea de a doua victorie a forma
ției. în cealaltă cursă importantă 
a zilei, Răsad, cu M. Ștefânescu 
in sulky, a obținut o victoiie 
ușoară, arătîndu-se în mare pro
gres. Radna și Plocon au obținut 
cele două victorii consecutive, 
prima arătînd o valoare foarte 
bună. Despre victoria lui Plocon 
nu se pot spune prea multe lu
cruri întrucît mulți din concuren-

ții alergării au arătat o totală 
apatie in cursă. G. Popescu, cu 
Orfana, a produs marea surpriză 
a zilei, iar Ibus, cu N. Nicolae 
în sulky, și-a înșirat adversarii 
pe drum, aratînd mari disponi
bilități. Lista învingătorilor a fost 
completată de Kozara, cu o vi
teză debordantă, însă puțin cam 
nervoasă, Gogol, cu care N. Si- 
mion a făcut o cursă de precizie, 
și Tufiș, cu care F. Pașcă a 
trebuit să facă apel la ultimele 
resurse spre a respinge atacul 
lui Sătim.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Ibus (N. Nicolae) 1:42,9, 2. 
Sileniu. Cota : cîșt. 6, ord 3. 
Cursa a Il-a : 1. Kozara (N. San
du) 1:34,5, 2. Delicat, 3. Osvald. 
Cota : cîșt. 2,60, ev. 4, ord, 14, 
ord. triplă 718. Cursa a Ill-a : 
1. Plocon (A. Nacu) 1:37,7, 2.
Flavian. Cota : cîșt. 2,80, ev.. 15, 
ord. 8, triplu 1—2—3 88. Cursa a

IV-a : 1. Orfana (G. Popescu) 
l:33»z, 2. Adorata, 3. Botnița. Co
ta : cîșt. 13, ev. 20.7, ord. 18, ord. 
triplă 873. Cursa a V-a : 1. Co
chet (N. Boitan) 1:30,7, 2. Grăbit. 
Cola : cîșt. 7, ev. 152, ord. 19, 
triplu 3—4—5 970. Cursa a Vl-a :
1. Răsad (M. Ștefânescu) 1:30,7,
2. Catren, 3. Ilcrlea. Cota : cîșt.
4, ev. închis, ord. 16, ord. triplă 
149. Cursa a Vil-a : 1. Radna (S. 
Ionescu) 1:33,7, 2. Crater. Cota: 
cîșt. 1,40, ev. 9, ord. 2,40, triplu 
5—6—7 142. Cursa a Vlll-a : 1. 
Gogol (N. Simion) 1:32,8, 2. Dia
fan, 3. Trandafir. Cota : cîșt. 3 
ord. 7, ev. 4, ord. triplă 26. Cursa 
a IX-a : 1. Tufiș (F. Pașcă)
1:30,7. 2. Kirov, 3. Lada. Cota : 
cîșt. 7, ev. 31, ord. închisă, triplu 
7—8—9 84. Cursa a X-a : 1. Ki- 
ralinâ (N. Gheorghe) 1:38,5, 2.
Fămța. Cota : cîșt. 2,40, ev. 17, 
ord. 8.

A. MOSCU

• RECORD DE AUTOTU
RISME ! După cum se știe, la 
concursurile Pronosport din a- 
cest an s-au înregistrat nume
roase și mari cîștiguri, recor
dul deținîndu-1 recentul con
curs din 16 martie, cînd au 
fost atribuite ȘASE AUTO
TURISME „Dacia 1300", obți
nute Ia categoria I. pe bule
tine achitate 25%, de partici- 
panții Stanciu Corneliu și Du
mitrescu Aurelian din Plo
iești, Oneață Marin și Marin 
O. din Slatina, Gabor Victor 
din București și Ilcoș Petronel 
din Călărași. Și dv. puteți a- 
vea astfel de succese, chiar la 
concursul de mîine. care cu
prinde următoarele meciuri :

1. „Poli" Iași — „Poli" Ti
mișoara : II. F. C. Argeș — 
Chimia Rm. Vilcea ; III. Jiul
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Tot mai multe din echipele 
noastre se îndreaptă spre 
4—4—2, Din păcate, unele 
omit ideea că acest 4—1—2 
are ca centru de greutate li
nia de mijloc, a cărei întări
re e cheia jocului. Una din e- 
chipele care a înțeles acest 
lucru a fost și este Universi
tatea Craiova, care, am putea 
spune, din dorința de a avea 
o linie de mijloc foarte pu
ternică, oscilează între 4—t—î 
Și_ 4—5—1, această „dilemă- a- 
vînd ca bază forța deosebită 
^*kii Cămătaru. al cărui cre
ssing, urmat de intercepții și 
sprinturi „cu doi pe umeri*, 
reprezintă uneori mai mult 
decît efortul a doi înaintași.

Din păcate, alte echipe nu 
privesc așezarea in toate as
pectele ei. Iată, de pildă. Po
litehnica Iași se angajează in
tr-un așa-zis 4—4—2 în care 
efortul „celor doi" (Nemțeanu 
+ Cioacă) depășește cu mult 
capacitatea de susținere a li
niei de mijloc, in care Romilă
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Concluzia 
bată, de la Tirgoviște. 
una singură : 
care și-a construit jocul. 
Bihor nu putea ciștiga ! 
tind un scor alb, orădenii 
făcut abuz mai bine de trei 
sferturi din meci de pase la
terale și înapoi, pred lecte 
fiind mingile spre portarul 
Balasz, un „specialist" în in- 
tîrzierea repunerii balonului 
in joc, ceea ce i-a atras. in 
cele din 
carotonaș 
că F. C. 
care știe ____ , _ ...
fel. „înghețînd" de 

r icul, determinindu-și 
pierii să gîndească 
mod, reducindu-le, deci, 
zontul evoluției, 
a făcut altceva decit să 
că „motoarele" propriei 
echipe, să o îndrepte, in 
spre pierderea celor 
puncte. în plus, văzind

înapoi, 
i spre 

„specialist1 
repunerii 
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urmă,
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lecția nu a dat roade, forma
ția bihoreană. care a abordat 
partida cu un grad de nervo
zitate foarte mare, a dever.it 
și mai irascibilă, culminlnd cu 
gestul lui Kun II. jucătorul — 
antrenor care, adresind injurii 
arbitrului de centru, a fost e- 
liminat. De abia din acel mo
ment (era minutul 
du-se conduși și cu 
în minus, au ieșit

PRIMA ETAPA
in

Kun

ei 
:gă- 
îM- 
lios.

70), văzin- 
un jucător 
din închis

tare fotbaliștii de pe Criș.
I Dar, cu toate câ și-au dat

drumul la joc. au intilnit o
formatie — C.

roi
tele 
are. 
cin,

de-

I
I
I

S. Tîrgoviș'e — 
decisă nu numai să-și menți
nă avantajul, 
mărească, în 
că în teren nu 
trescu, piesă 
angrenajul echipei 
Popescu si mai ales Constan
tin au jucat bolnavi.

Și ar mai fi. în încheiere,

ci chiar să-’, 
pofida faptului 
se afla Dumi- 

importantă 
și că

in
O.

LOTO PR0N0SP0IH INFOiriUM
s.
V.

VI. 
ză) ;

(fi-
Ba- 

X. 
iova

F. C. 
ză) ; 
lamo

nu- 
cura 

de 
a o- 
mîl- 
a a-

vea loc începind de la ora 
15,45 în sala Clubului sportiv 
Progresul din București. str. 
dr. Staicovici nr. 42 .

« C1STIGUK1LL TRAGERII 
l’RONOEXPRES DIN 16 MAR
TIE 1983. Cat. 1 : 1 variantă 

100% = autoturism „Dacia 1300“ 
și 1 variantă 25% a 17-500 lei ; 
cat. 2 : 3 variante 100% a 24.673 
lei și 8 variante 25% a 6.168 
lei ; cat. 3 : 14 variante 100% 
a 4.217 lei Și 41 variante 25% 
a 1.054 lei : cat. 4 : 170.50 a 618 
Jei ; cat. 5 : 276,75 a 331 lei ; 
cat. 6: 9.224.50 a 40 lei ; cat. 7 : 
243,50 a 200 Ici ; cat- 3 : 4.653,75 
a 40 lei. Report la cat. 1 : 
EOO.OOO lei. Autoturismul „Da
ria 1300” a fost cțștigat de ION 
RUSU din Pitești.

SEBLK I
Cetatea Tg_ — Z^&br^I

Șiret 1—• (•—•>. CcesEractortX 
Lar- — CîKEua Fileta- >—• 
(1—Șiretul B^cecea — Cr_rj- 
M Doretfcot •—1 4»—
Botoșani — TEPRO Ia*: 3—3 
(3—1), Avfcr^l Fnzz — JtzerX 
Vatra Don>e. J—1 (•—!). A_S-A_ 
Clnop-Jlacs — Cei—
Neamț 2—4 (!—•), MetaZX RX- 
dâoțl — LarEincrGto Bncxar 3—4 
Q—•). Șiretul Pașcani — CJ.1. 
Pașcani 9—1 (»■—I).
tul seriei, dapi etapa a M-a : 
L ZIMBRUL SIMT 13 p (23—1^, 
2. C-F.R. Pa$can: » p C»—15). J- Chinua FâKxyr.; 11 p CM O» __ 
pe uitimele locuri : M- S-reră 
Pa^catu 13 p 05—3*). M MetaloL 
Bocoșarn 11 p (13—ST.

SERIA A H a
Partizanul Baciu — V.eaoria 

Gugeștl 1—4 (!—•), Petroiol Mo 
nești — Aripile Badu 3—1 <•—1). 
Viucuftorul Pane- — Azot C.M. 
Sâraești 3—4 (»—•). DEMAR 
rișeșt — Constructorul 
GbeorgUe 2—1 ft—O MinerX 
rac£t — Gioria Focșani 
(1—4). Metalul Sf. Gheor^r.e 
Energia GH. Gheorghlu-De? 
Q—1). Letea Badu — Mit 
Comăneștl 2—1 (1—0). Re:onE 
vinești — Luceafărul A4jud 3—4 
a—•>.Pe primele locuri*: L PARTI
ZANUL BACAU 25 p (34—1Q. 2. 
Aripile Badu 20 p (34—If), 3. Pe
trolul Moinești 19 p (29—14), 4. 
Gloria Focșani 19 p (23—13)... pe 
u’time’e : 15. Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej 8 p (17—31), 16. Azot 
Sâ vinești 8 p (21—49).

SERIA A IlI-a
Progresul Isaccea — Chimia 

Brăila t—4. Carpați Nehoiu — DVA Portul Galați 2—2 (0—0),
Ancora Galați — Avintul Matca
1— 0 (1—0). Petrokil Brăila-Ian ca 
— Metalul Buzău 1—0 (O—0). Chi
mia Buzău — Arrubium Mă cin
2— 0 (0—0), Victoria Tecuci —
FEPA 74 Bîrlad 4—0 (0—0). Rul
mentul Birlad — Olimpia Rm. Să
rat 0—1 (3—1). S.N. Tui cea —
Laminorul Brăila 1—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
BRAELA 22 p (32—14), 2. Carpați 
Nehoiu 21 p (.37—19), 3. Arrubium 
Măcin 20 p (32—13), 4. Olimpia Rm. Sărat 20 p (25—20)... pe ul
timele : 15. Petrolul Brăila-Ianca 
12 p (15—25), 16. Rulmentul Bîr
lad 5 p (9—37).

SERIA A IV-a
Constructorul Călărași — Uni- 

n$țUi» Slobozia 0—0, Rapid Fetești

3U-
Sî.

Ba-

O singură floare pe cimpul 
disputei „gazde-oaspeți" 
etapa a 20-a : punctul 
rit simbătă de 
Brașov. Pe lingă meritele ce
lor din teren, o 
deosebită au avut-o și cei de 
pe bancă, adică antrenorii 
Im ObJemenco și Dumitru A- 
■eseo. care, după modul mo
dern de exprimare a elevilor 
lor. întăresc constatarea că cei 

ști înaintași. Oblemcnco 
tunar recunoscut, iar 

i — o extremă rapidă 
uoasă. știu să— joace cu 
A Si faza defensivă In 

acest compartiment, ei au gă
sit sohzțîi judicioase. unele 
mai rechi. altele mai noi. Ne 
referim la retragerea extremei 
Tclrrpia pe postul de fundaș, 
b trecerea fundașului dreap
ta Basne in rolul de libero. 
La acestea s-a adăugat 
plasarea unor ptese noi (Neeul- 
eea. Verga» exact in porțiu- 
iu> de mecanism unde angre- 
Ujol cam scimiia.

Simbătă. Chimia an a jucat 
doar faza defessrră <e drept, 
ea a foot in unele perioade 
earn lagbes^iti in propriul 
careu), ci a făs.t si mijloace
le necesare de a si ataca. Și

dci foș 
— un 
Anescu 
fi ingen 
eficienți

ci oase.

COCHIN, 21 (prin telefon). 
Revenim azi cu amănunte de 
la partida susținută de echi
pa noastră de tineret în ca
drul grupei „A“ a turneului 
internațional care se desfă
șoară în localitate, cu prima 
echipă a Iranului, încheiată 
cu un rezultat egal : 1—1
(0—1). Din cauza accidentărilor 
care au redus și mai mult lo
tul nostru de jucători, s-a re
curs Ia unele improvizații 
alcătuirea formației, iar 
nii dintre jucători, accidentați, 
ca de pildă Cojocaru și Tîr- 
noveanu au fost incluși în e- 
chipă. Din aceste motive e- 
voluția echipei noastre a fost 
modestă în prima repriză, 
schimb, partenerii de joc 
acționat foarte 
dur și in min. 
deschis scorul.

După pauză, dornici să ră- 
mină in continuare neinvinși, 
tinerii noștri jucători au ac
ționat cu mai multă ambiție, 
au reușit să egaleze in min. 
62. prin TlRNOVEANU (șut

In 
au 

hotărit. uneori 
20 SANJRAH a

plasat), în urma unei frumoa
se combinații cu Dumitreasă 
și Serlov. Jucătorii români au 
mai avut și alte ocazii de gol 
în min. 43. 75, 81. 
mare fiind aceea 
(min. 84). Dar și 
hoț, în min. 76. 
gol ca și făcut.

Iată formația noastră :
HOT — MĂRGINEAN. Cioro- 
ianu, Iliescu,
NOVEANU, 
Burchel (min.
M. Radu (min. 
Serlov, Bolba.

în urma acestui rezu’tat, 
România, avind 5 puncte, este 
ca și calificată in semifinalele 
„Cupei de aur
Nehru". Joi echipa noastră va 
juca ultimul meci din grupâ, 

’----- olimpica
meciul

returul cu formația 
a Camerunului, în 
3—1.

Un rezultat din 
Italia (tineret) — 
prezentativa „A")

Jawaharlal

tur :

„B“ :
(re-

ARBITRII ETAPEI DE
— COR VINUL 
O. Streng ; I. 

din Oradea) și

gruoa
India
1—0 (1—0)

Mircea M. IONESCU

MIINE A DIVIZIEI

pe P-“- 
citBztâ ei 
adevăr-, £ 
eă. Jioii io 
bnșoveaei s

Adco- VASLESCU

A RETURULUI

U
4

Kpeșu. de Piezt — ——utom» 
Barcresu 8—< ASA- K—l — 
l^toreneaL Bueunefî. 8—8 <1—•). 
:<S:m B-r — Carpaț. S.-
aato 4—4 (8—•». FLidra rafie 
Bătuseși — Po<ana C5m;tea 8—1 
0—9. Abatorx B^tereșu — Pe
trol-. BLo:. 8—4 0^4). Aversa 
E— Can - Bașteot
8—4 (»—•>. L-cealâruț Burjreșc 
na a jacat. Cbania Brax^-Pîeiești
— T-M. Bneuragd >—• <3—•).

Fe friarale toewi : L META
LUL PLOPENI a p at-T), X 
Vîseo&L Bacsreșu 88 p (14—M). 
X Bc-iara Ctețxâ » p (34—1T). 
4. Oi‘.m‘a Bras 1* p 02—M) — 
pe lUtrineto : 15. Abatorul Buca- 
rești U p (18—19) IX CaraimanX Bușteni 14 p (8—88).

SEK1A A Vl-a
Chimia Tr. Măgurele — Progre

sul Topotoveni 2—* (•—•). Cimen
tul Fienl — Dacia Pitești 1—1 
(8—8). Flacăra Moreni — Petrolul 
Boltetzi 1—8 (1—0). F.C.M. Chi
mia Giurgiu — Cetatea Tr. Mă
gurele 1—0 (’.—0), Chimia Găești
— Dunărea-Venus Zimnicea 0—0, 
Petrolul Videle — Electrica Titu 
8—1 (2—0), Metalul Mija — Mus
celul Cîmpulung 1—0 (0—0). Con
structorul Pitești — Electronistul 
Curtea de Argeș 0—3 — Construc
torul fiind suspendată.

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
TR. MĂGURELE 22 p (31—16). L 
Dacia Pitești 20 p (32—19), 3. Fla
căra Moreni 19 p (23—16), 4. Du
nărea Zimnicea 19 p (21—18)... pe 
ultim ele : 15. Cetatea Tr. 
rele 10 p (19—25) — d'n 15 
16. Constructorul Pitești 
(10-.32).

Mâgu- 
jocuri,
7 P

SERLA a vn-a
Craiova — Armătura 

1—0 (1—0), Jiul Rovi-
Constructorul Craiova

C.F.R.
Strehșianari —
2—1 (1—0), Mecanizatorul Simian

F. C. OLT 
HUNEDOARA: 
Medveș (ambii 
L Dima (Sighișoara).

F. C. BIHOR — DINAMO { 
M. Axente ; D. Vătran (ambii 
din Arad) si C. Teodorescu 
(Buzău).

POLITEHNICA LAȘI — 1 
LITEHNICA TIMIȘOARA : 
Msst&tea ; A. NicoSescu si D. 
Cidan (Soți din Pitești).

Sl G BACĂU — STEAUA: 
L Veăea; D. Busuicc Iambii 
d-2 Crajcvi) si A- Gheorghe 
CP. îîeam;).

F. C. ARGEȘ — CHIMIA 
RM. VtLCE-A : V. Antohi ; S. 
Botărâsd (ambii din Iași) si 
3. Matei (Boctmesri).

JIUL PETROȘANI — F. G 
CONSTANTA : M. N;«Ieșea ; 
M. C.xxgantine șru si P. Balaș 
(5«î din Bjteircsu).

g

It!

PO- 
A.

Antotei :

CAMPIONATULUI

■’ta

13

Me- ✓

Fe primele tocuri : 1. CEI.-
V1CIOX1A CARANSEBEȘ U p 
P»—14). X Minerul Astea 13 p 
W—17), X Minerul Oravița ÎS p — — p 

pe ultimele : 14. C.FJL 
p (17—18), 15. Minerul 
Nouă 13 p (18—33), 18.
C urbei 8 p (11—34).

SERIA A IX-a
Minerul Lupeni — Victoria Că

lău 3—8 (1—4). Dada Orăștie — 
C.F.R. Simeria 8—1 (2—8). Metalul 
Aiud — Unirea Alba Iulia 1—1 
(1—4). Minerul Aninoasa — Soda 
Oda Mureș 3—2 (2—1), Minerul 
Gbeiar — Explorări Deva 0—1 
(8—8). Mecanica Alba Iulia — Mi
nerul Paroșeni 2—0 (1—0). Mir.e- 
rul-știința Vulcan — Textila Cis- 
nădie 1—0 (1—0), Șarianul Sebeș 
— Inter Sibiu 0—0.

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL LUPENI 21 p (29—11), 
Explorări Deva 21 p (25—14). 3. 
Unirea Alba Iulia 21 p (25—17).— 
pe ultimele : 14. Minerul Anxioa
sa 12 p (15—24), 15. Soda Ocna 
Mureș 12 p (19—32), 16. Textila 
Cisnădle 9 p (23—41).

SERIA A X-a
Victoria Caid — Minerul 

mășag 3—0 (1—0), Chimia
nad — C.E.M. Cluj-Napoca 
(0—1). Bihorul Beiuș — Minerul 
Or. dr. Petru Groza 1—1 (0—0),

OS—15), O— JJ)._ 
Arad 13 
Moldova 
Frontiera

4. Șoimii Lipova 11

2.

Sâr- 
Tăș- 

4—1

SPOSTUL
PETROLUL
Rainea (Birlad) ; FI. Tăbircă și 
Gh. Constantin (ambii din Rm. 
Vilcea).

C. S. TlRGOVIȘTE — F.C.M. 
BRAȘOV : FI. Popescu (Plo
iești) ; D. Buciuman (Timișoa
ra) si V. Titorov (Drobeta Tr. 
Severin).

A.S.A. TG. MUREȘ — UNIV. 
CRAIOVA : M. Neșu (Oradea) ; 
S. Necșulescu (Tirgoviște) si L. 
Să’âgean (Satu SJare).

STUDENȚESC 
PLOIEȘTI : N,

• CONSFĂTUIREA FEDERA
ȚIILOR DE FOTBAL DIN TA
RILE SOCIALISTE. In aceste zile, 
se desfășoară La Havana lucră
rile consfătuirii federațiilor de 
fotbal din țările socialiste. Din 
partea forului de specialitate 
din țara noastră participă Mircea 
Pasca (vicepreședinte).

DIVIZIEI „C"
Voința Oradea--- Oașul Negrești
2—2 (8—t), Unirea Valea Hii Mi- 
bai — Siivania Cehu Silvan iei 
8—8 <8—8). Rapid Jibou — Sticla- 
Arieșul Turda 1-4 (8—4), Oțe
lul Or. dr. Petru Groza — Olim
pia Gherla 8—8 (1—8). C.F.R.
Oaj-Napoea — Bihoreana Mar- 
ghiia S—1 (1—8).

Pe primele tocuri : L VICTORIA 
CASEI n p (32—8), 1. CT.R.
Cl«H8apoca 28 p (39—17), 3. Minerul Or. dr. P. Groza 29 p 
04-13)- pe ultimele : 15. Biho
reana Marghita 11 p (17—27). 16. 
Rapid Jibou U p (13—31).

SE3LA A XI-a
Asfntsl Reghin — Minerul Băiuț 

S—8 (1—S) Mureșul Luduș — 
Tex-ma Năsăud 1—8 (8—9). Me—- 
totehr.: ca Tg. Mureș — CUPROM 
Baia Mare 3—8 (1—8), Bradul Vi- 
Șeu — Sticla Bistrița 4—0 (9—0), 
Minerul Baia Sprie — Minerul 

Tg.
. . ------- -------— 4—1(8—8). Foresta Bistrița — Minerul 

Baia Bcrșa 3—1 (1—0) — s-a ju
rat la Năsăud. Unirea Seini — 
Oțel- Reghin 0-3 — Unirea fiind 
■uspendată.

Pe primele locuri : 1. AVINTUL 
REGHIN 23 p (37—16), 2. Mine
rul Baia Sprie 20 p (26—13), 3.
Mureșul Luduș 19 p (29—15), 4. 
- ------  a 19 p (24—16)...

14. CUPROM Baia 
H p (19—25). 15. Sticla Bls- 

11 p (13—27), 16. Unirea
6 p (8—47).

SERIA A XII-1
Tractorul Brașov — Chimia Or. 

Victoria 3—0 (2—0). Utilajul Fă
găraș — Măgura-Mobila Codlea 
2—1 (1—0). I.CI.M. Brașov — 
Tractorul Miercurea Ciuc ' ' 
(1—0), Torpedo Zămești — 
greșul Odorheiu Secuiesc 
(1—0). IMTX Agnita — Minerul 
Bălan 1—0 (0—0). Unirea Cristuru 
Secuiesc — Textila Prejmer 2—o 
(1—0). Mureșul Top’.ița — Nitra- 
morfa Făgăraș 0—1 (0—0), Meta
lul Sighișoara — Metnom Brașov 
1—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. TRAC
TORUL BRAȘOV 24 p (29—6), 2. 
Nitramonia Făgăraș 24 p (23—6), 
3. IMIX Agnita 19 p (19—14), 4.

19 p (22—21)...

Minerul Baia Sprie _
Rodr.a 2—* (0—8). Lăpușul 
Lâpuș — Minerul Bălța

Forests Bistrița 
Pe ultimele : - 
Mare 
trița 
Seini

2—1 
Pro-
3—0

3. ___
Unirea Cristuru
pe ultimele : 15. Metrom Brasov 
11 p (13—19). 16. Tractorul Mier
curea Cluc 8 p (15—25).

Rezultatele ne-au fost transmise 
dc corespondenții noștri voluntari 
din localitățile respective.

dever.it


ÂTLETI DIN 140 DE ȚĂRI 
LA CAMPIONATELE MONDIALE?

LONDRA, 21 (Agcrprcs). — 
Comisia pentru probele de 
cros și curse pe șosea a Fe
derației Internaționale 
Atletism (IAAF), întrunită 
Anglia cu prilejul Campiona
telor mondiale de cros de Ia 
Gateshead, a stabilit ca ediția 
a 14-a 
la cros 
1936 în 
orașului 
se știe. _ . .
•zor avea loc la New York în 
1934 și la Lisabona. în 1985.

"ntr-o declarație tăcută pre
se președintele LVAF, dr. 
Primo Nebiolo, a apreciat ca 
1983 va fi un an al atletismu
lui. principalul argument fiind 
acela că la Campionatele mon
diale programate pentru prima 
dată, între 7 și 14 august, la 
Helsinki, și-au anunțat de

de 
in

a Camp'onatelor lumii 
să se desfășoare >n 
Elveția. în apropierea 
Neuchatel. După cum 

edițiile de plnă atunci

pe acum participarea sportivi 
și sportive din 112 țâri. „Spe
răm că pînă la încheierea în
scrierilor iși vor anunța pre
zența 110 de țări", a arătat 
Primo Nebiolo. adăugind că 70 
la sută din totalul biletelor de 
intrare au si fost vîndute, es- 
timîndu-se pe de altă parte că 
prima ediție a Campionatelor 
mondiale 
mărită 
miliarde
în întreaga săptămină de în
treceri. Președintele 
reamintit
Mondială" 
desfășura 
competiția 
clasamente atit pentru echipe, 
cît si individuale, la seniori și 
senioare, ca și la juniori (pe 
20 km) și junioare (10 km).

va 
de 

de

putea fi ur- 
aproximativ 5 

telespectatori,

IAAF a 
că prima ..Cupă 
de maraton se va 

in 1985 la Tokio, 
urmind să cuprindă

„CUPA VALERIO- LA TENIS
La Paris a avut loc tragerea 

la sorți a diferitelor campio
nate europene pentru echipe 
de tineret și juniori. în „Cupa 
Valerio" (juniori) în zona „A“, 
la Veneția. Marea Britanie va 
juca împotriva învingătoarei 
dintre România și Israel, iar 
Norvegia cu Italia, tn celelalte 
grupe se întîlnesc „B“ (in 
Spania) : U R.S.S. — învingă-

_ Algeria.
— Spania. „C" (Mari- 

Suedia — Invingătoarea 
Ungaria. Austria — 
.,D“ (Lodz) : Ceho- 

Finlanda. Franța 
Ciștigătoarele de 

august) vor lua

toarea Portugalia 
Belgia 
bor) : 
Monaco — 
Iugoslavia, 
slovacia — 
— Polonia, 
zone (5—7 
parte la turneul final, la Lesa 
(Italia).

A început C. M. de hochei (grupa BJ

ROMANIA A PIERDUT PRIMA PARTIDA:
3-5 CU NORVEGIA

„CENTURA DE AUR“
(Urmare din t>ao I)

Oprișor. Cel mai uimit de a- 
cest fapt a fost ...Kicolici. Atit 
de Uimit, incit s-a lăsat sur
prins de loviturile puternice 
plasate la figură de Oprișor. 
Sportivul iugoslav a fost nu
mărat de două ori. apoi aban
donat de arbitru pentru infe
rioritate. înainte să se fi ter
minat primul rund. La aceeași 
categorie.
Raymond ___  __
moașă demonstrație de scrimă 
pugilistică. intrecindu-1 _ la 
puncte pe sovieticul Vladimir 
Serdiuk. Cu o directă de stin
gă foarte prec'să. dublată a- 
desea de contre de dreapta, 
Raymond stopează atacurile 
cu serii ale lui Serdiuk, ob- 
ținind decizia, e drept, la li- 
m:tă. Lamentab'l s-au pre
zentat .cocoșii" Cristian 
Gheorghișor și Ghcorghe Ne- 
goiță, întrecuți la puncte de 
Dimitar Slavcev (Bulgaria), 
și. respectiv, Mihai Schiopu. 
De reținut că și Gheorghișor, 
și Negoiță fac parte din lotul 
national! 
șui" 
(R. P. 
detașat 
Yenii

La categoria ușoară, campio
nul Mircea Fulger a susținut a 
partidă fără probleme am 
putea spune, cu japonezul 
Soejima Tatsuhyko. Fulger a 
boxat prudent, poate prea pru
dent. punctind cu directe de 
la distantă și... atit. Victorie 
facilă la puncte. Fulger. Lui 
Gelu Hudișteanu i-au fost su
ficiente- 36 de secunde pentru 
a cîștiga prin k.o. in fața lui 
Grigore Ciocîrlan. Meci de 
categoria grea au oferit, „ușo
rii" Roland Leclerc “ 
și Aii Camburov 
Schimburi de lovituri 
nice de ambele părți, 
ja apărării, 
francezul 
bulgarul 
rezistent 
cîștigat 
membru 
Stan, a cedat și el Ia puncte, 
învingătorul său. Mihai Grues- 
cu, fără a lua in seamă... sub
tilitățile adversarului a punc
tat .nai mult, obtinind meritat 
decizia.

Oea de a doua gală, o gală- 
maraton cu 15 meciuri, ne-a 
oferit cîteva partide interesante, 
la care și-au dat concursul și 
sportivi români. Un frumos 
succes a obținut Mihai Nicu- 
lescu, învingător prin abandon 
în rundul 3 în fața recentului 
cîștigător al Turneului interna- 
*’onal de la Halle, Bulgan Er- 
aen (R. P. Mongolă). O men
țiune pentru „veteranul" Carol 
Hajnal, învingător și el tot prin 
a’andon în repriza a treia, în 
partida cu Marioka Koiki (Ja-

francezul Armand 
ne-a oferit o fru-

O ineîntare. „coco-
Amarjargal Tcrendorci 

Mongolă). învingător 
în fața curajosului 

Hatakeyana (Japonia).

A fost 
in prima 

într-a doua 
în 

la 
al

final, 
puncte, 

lotului.

(Franța) 
(Bulgaria), 

năpraz- 
fără gri- 
numârat 
repriză, 

și, mai 
Leclerc a 

Un alt 
Florin

ponia). Consemnăm și victoria 
la puncte a campionului Con- 
s.antin Tițoiu in disputa cu 
tinărul Ilie Vâcâlie.

Programul galelor de astăzi 
este deosebit de promițător, în 
competiție intrind și pugiliștii 
din Cuba și Venezuela. Sorții 
au decis ca majoritatea aces
tora să debuteze la „Centură" 
a compania sportivilor români. 

Deci, pe după-amiază, la Pala
tul sporturilor și culturii. Pri
ma teuniune — ora 15, a doua 
— 18.

A FOST ALCĂTUIT LOTUL 
OLIMPIC AL IUGOSLAVIEI 

PENTRU MECIUL CU 
ROMÂNIA

In vederea meciului din preli
minariile olimpice, dintre repre
zentativele Iugoslaviei și Româ
niei, programat la 30 martie, la 
Belgrad, forul Iugoslav de spe
cialitate a oomunicat următorul 
lot : Stoianovici, V’lak, Ivkovici 
(portari) ; Djurovskl, Tvetkovlci, 
Brațun, Kapetanovici, Hadzibe- 
ghici, Radanovici (fundași) ; Elz- 
ner, Bazdarevici. Gracian, Mllna- 

Kranjcar, Janje- 
.. ....................Mrke- 

Marici

ricl, Milosevici, ________,
nin, Tvetkovicl, txalilovici. 
la, Majstrovici, Jivkovici, ______
(mijlocași și Înaintași). Antreno
rul echipei este Ivan Toplak.

CAMPIONATE > CUPE
IUGOSLAVIA (et. 20) : Ljublja

na— O.F.K 0—0. Zeleznicear — 
Niș 2—3, Partizan — Rijeka 2—2, 
Velez — Osijek 2—3, Split — Sa
rajevo 3—1, Dinamo Zagreb — 
Zemun 2—0, Vinkovici — Tuzla 
1—4. Steaua roșie — Vardar 1—1, 
Buducnost — Vojvodina 0—2. In 
clasament : I. Dinamo Zagreb 
28 p, 2—3. Partizan și Split cite 
26 p, 4. Niș 24 p. 5. Steaua roșie 
23 p. 6. Sarajevo 22 p.

UNGARIA (et. 19). Cseped —

Eusebio • D
Ziaristul

TOKIO, 21 (prin telefon). In 
capitala Japoniei (această tară 
a mai găzduit de alte două ori 
competiția. în 1975 și 1979) a 
început 
hochei, 
diție a 
chipele 
triei, Elveției. Iugoslaviei, la- 
poniei, Norvegiei, Poloniei. Ro
mâniei si Statelor Unite ale A- 
mericii.

în partida inaugurală, repre
zentativa României a intilnit, 
pe gheața patioarului Național 
Stadium, echipa Norvegiei, de 
care a fost întrecută cu 3—5 
(1—3. 2—2. 0—0). după o evo
luție in care hocheiștii 
au greșit in apărare mai 
decit adversarii și au 
numeroase ocazii deosebit 
dare. Soarta meciului a 
decisă in prima repriză 
la I—1. Pisăru a ratat cu poar-

campionatul mondial de 
grupa B. La această e- 
competiției participă e- 
reprezentative ale Aus-

noștri 
mult 
ratat 

de 
fost 

cînd ,

ta goală, iar Hălăucă a tras în 
bară ! $i cum ocaziile ratate se 
răzbună, finalul reprizei a apar
ținut norvegieniljr care au mai 
Înscris de două ori. In repriza 
a treia, la scorul de 3—5. In 
mai puțin de 10 secunde, au ra
tat incredibil : Tureanu, Pisăru. 
E. Antal si din nou Tureanu 
care a șutat — iarăși — în ba
ră... Au arbitrat: Lcycr (Cana
da). ajutat la linii de Fukuda 
Si Kavaia (ambii Japonia). Au 
marcat : Hălăucă, E. Antal (lo
vitură de penalizare) și Chiriță, 
respectiv Leowdall 2, Foin, 
Thorensen și Karlstad. In al 
doilea meci al zilei : Japonia 
— Iugoslavia 3—2 (0—0. 2—1, 
1-1).

Programul de marți : Polonia 
— Norvegia, Austria — Elveția 
si S.U.A. — Iugoslavia.

Călin ANTONESCU

• au luat SFîRșrr între
cerile din cadrul grupei „C“ a 
campionatului mondial de hochei, 
de ia Budapesta în ultima zi a 
oompetițiel au fost Înregistrate 
rezultatele : Spania — R.P.D. Co
reeană 8—2. Olanda — Danemarca 
10—0. Franța — Bulgaria 4—2, Un
garia — R P. Chineză 4—3. Cla
samentul final : 1. Olanda 14 p, 
2. Ungaria 10 p, 3. R.P. Chinez» 
0 p, 4. Danemarca 8 p, 5. Franța 
7 p. 6. Bulgaria 3 p, 7. Spania 
3 p. 8 R.P.D Coreeană 2 p.

• S-AU ÎNCHEIAT ȘI DISPU
TELE din cadrui grupei ,,B“ • a 
campionatului mondial pentru 
juniori, la Anglet : turneul 1—1 : 
Japonia — Elveția 4—1, Polonia 
— Austria 6—3, clasamentul : 1. 
Elveția 4 p (-4-5), 2, Japonia 4 p 
(—4), 3. Polonia 4 p (4-1), 4. Aus
tria 0 p (—10) ; turneul 5—8 ; 
Franța — Olanda 10—3. Danemar
ca — Italia 
5. Franța 5 p. 
7. Danemarca
1 P-
• IN ZIUA „ - - _ ____

de hochei pentru juniori, grupa 
„A*. la Oslo, au fost înregistrate 
rezultatele : seria I : Suedia — 
Elveția 6—2. Fmlanda — Norve-

clasament : L Finlan-

5—1. clasamentul :
6. Olanda 3 p (—2),
3 p (—7). 4. Italia

A DOUA a C.M.

da 4 p (+21), 2. Suedia 2 p (4-14), 
3. Elveția 0 p. 4. Norvegia 0 p ; 
ieria a H-a : U.R.S.S. — Franța 
IB—4, Cehoslovacia — R.F. Ger
mania 12—3, clasament : 1.
U.R.S.S. și Cehoslovacia 22 p 
(+22), 3 R.F Germania 0 p, 4. 
Franța 0 p
• ULTIMA DISPUTA de la Fu

rano, slalomul paralel, a avut in 
finale cuplurile Sten-mark — P. 
Mahre și Anne-Flore Rey 
(Franța) — Hannl Wenzel !n care 
victoria a revenit celor dinții, tn 
urma acestor rezultate clasamen- 
tur finaJ al Cupei mondiale pe 
națiuni este următorul : 1. Elve
ția 1883 p 2. Austria 1518 p, 3. 
S.U.A. 97F p, 4. Franța 690 p, 5. 
Italia 569 p. 6. Liechtenstein 554 
p. 7. Suedia 463 p. 8. R.F. Ger
mania 130 p. 9 Canada 326 p, 10. 
Iugoslavia 283 p. etc-
• LA ANCHORAGE (Alaska) a 

avut loc un concurs de fond 
oontlnd pentru Cupa mondială. 
15 km : 1. Gunder Svan (Suedia) 
37:29,3. 2. T. Caldwell (S.U.A.j 
38:19,9. 3. B. Koch (S.U.A.) 38:30,2; 
10 km femei : 1. Marja-Lisa 
Hamalainen (Finlanda) 29:13,7, 2. 
Brit Pettersen (Norvegia) 29:27,0, 
3. Ann Jahren (Norvegia) 29:41.16

ATLETISM • In concursul da 
la lempe (Arizona) Leslie De
nis a stabilit un nou record fe
minin al S.U.A. la aruncarea 
discului cu 64,34 m. • „ștafeta 
maratonului" (42,193 km împăr- 
țiti In 6 schimburi) de la Yoko
hama a fost ciștlgată de echipa 
U.R.S.S. (Olga Dvîrna, N dej da 
Gumerova, Elena Tuhlo, Zoia 
Ivanova, Raisa Smehnova, Raisa 
Satretdlnova) cu timpul de 2 h 
19.53, urmată de Anglia 2 h 
21:57 și S.U.A. 2 h 23:41.

AUTOMOBILISM • Concursul 
de fot mula II din cadrul cam
pionatului european, desfășurat la 
Silverstone (Anglia) a tost clștl- 
gat de italianul Beppe Gabbianl 
(March BMW) cu o medie orară 
de 194,220 km • Cursa de 12 ore 
de la Sebring (S.U.A.) a fost clș- 
tigată <le americanii Wyne Baker, 
Jim Mullen și Sees NTerop pe o 
mașină Porsche. învingătorii au 
realizat o medie orară de 146,389 
km a Cursa de 500 km de la 
Monza (Italia), din cadrul cam
pionatului european al mașinilor 
de turism, a revenit echipajului 
Quester (Austra) — Rossl (Italia) 
pe o mașină BMW 635 CSI cu o 
medie orară de 161,119 km.

BASCHET a ȚSKA Moscova a 
cîștigat pentru a 21-a oară titlul 
de campioană a U.R.S.S. la mas
culin, irțtrecind tn meci de baraj, 
la Kaunas, pe Jalgirls c 79—77 
după prelungiri (39—36, 70—70).

BOX a Italianul Patrlzlo Oliva 
și-a păstrat titlul de campion 
european a! categoriei super- 
ușonră, învlngîna prin abandon 
tn repriza a 11-a pe spaniolul 
Francisco Leon tn gala desfsu- 
rată la Napoll. Oliva este neîn
vins tn 27 de meciuri profesio
niste. a Englezul Colin Jones șt 
americanul Milton McRory au 
terminat la egalitate, la Reno, 
mzclul pentru titlul mondial al 
categoriei semi-mljlocle rămaa 
vacant după retragerea la^Bay 
Sugar Leonard. WBC va 
un nou meci, intre ce doi pt'e- 
tendenti.

CĂLĂRIE • Vest-germanul Hen 
drlk Snoek (pe „Palma Nova") 
a ctstigat marele premiu al con
cursului de sărituri de la Dort
mund conttnd pentru Cupa Mon
dială învingătorul (0 p penali
zare) a fost urmat de Bruno 
Caadrlan (Elveția) 4 p. în clasa
mentul Cupei Mondiale conduce 
Nick Skelton (Anglia).

CICLISM • Etapa prolog a 
„Marelui premiu al otașulul Bar
celona" a fost cîștigată de bel
gianul Ronny van Holen. 40 km 
în 49:34. urmat tn același timp 
de Eulallo Garda (Spania) șl 
Juan Fernandez (Spania).

SCRIMA • Turneul de sabie 
din Berlinul Occidental a fost 
cîștigat de ungurul Erni) Kolczo- 
nay 10—8 tn finala cu polonezul 
Robert Felisiak.

TENIS ■ tn finală la Rotter
dam : Gene Mayer — Glullermo 
Vilas 6—1. 7—6. ■ Finala femini
nă la Boston : Wendy Turubull 

Sylvia Hanika 6—3 3—6. 6—4.

Ujpestl Dozsa 1—2. Ferencvăroe
— Diosgyor 4—0, Gy6r — Za- 
laegersțeg 1—1, Debrecen — Hon- 
ved 1—1. tn clasament : 1. Gy6r
23 p, 2. Csepel 27 p, 3r Honved 
26 p. 4—5. Ferencvaros și Ujpesti 
Dozsa cile 23 p.

OLANDA (et. 26) : HeL-nond — 
Alkmaar 1—0. Breda — Eindho
ven 1—5, Ajax — Twente 5—0, 
Feyenodrd 
clasament : 
yenoord 43

AUSTRIA
— Grazer
Klagenfurt _ _ __________
Austria Viena 1—1, Vienna — 
nion Weis 2—L Sturm Graz 
Admira 4—1. tn clasament : 
Rapid 26 p, 2. Austria 24 p, 
Innsbruck 21 p

R.D. GERMANA (et. 18) : Aue
— Magdeburg 2—1, Dresda — 
Dynamo Berlin 1—2, Leipzig — 
Chemle Bohlen 2—1, Zwickau — 
Jena 1—2. în clasament : 1. Dy
namo Berlin 29 p (un joc mal 
puțin), 2. Jena 25 p, Vorwărts
24 p.

CEHOSLOVACIA (et. 19) : Sla
via — Bohemians 2—2, Ostrava
— Preșov 1—1, Nitra — Trnava 
1—3, Inter — Dukla Praga 0—0, 
Sparta — Slovan 3—0, Olomouo

Breda
— Twente 5—0,
Tilburg 3—2. In 

1' Ajax 43 p, 2. Fe- 
p, 3. Eindhoven 40 p.
(et. 16) : Simmering 

A.K. 0—1, Rapid —
2—2. Innsbruck —

U-
1, 
3.

—1. tn clasament :
Bohemians și Banik cite 27 p, 3. 
Slavia 25 p.

BELGIA (et 25) : Lokeren — 
Anvers 1—1, Beerschot — Beve- 
ren 2—3, Bruges — WaterscheJ 
1—2, Anderlecht — Seraing 4—0, 
Standard Ltege — F.C. Ltege 1—0. 
în clasament : 1, Anderlecht 39 
P, 2. Anvers 37 p, 3. Standard
36 p.

R.F. GERMANIA (et. 25) : Bre
men — ix>rtmand 4—2, Niirnberg
— Schalke 3—2, Karlsruhe — 
K61n 1—1 Bochum — Hamburg 
1—1, Braunschweig — Bayern
1— 1, Dusseldorf — Kaiserslautern
2— 1. în clasament : 1. Hamburg
37 p, 2. Bayern 35 p, 3., Dort
mund 34 p.

SCOȚIA (et. 28) . Aberdeen — 
Dundee Utd 1—2, F.C. Dundee — 
Celtic 2—1, Rangers — Mother- 
well 1—0, în clasament : 1. Aber
deen 42 p, 2. Dundee 41 p, 3. 
Celtic 41 p.
FRANȚA (et. 28) : Strasbourg

— Monaco 0—4, Sochaux — Paris 
St. Germain 1—2, Auxerre — St. 
Etienne 4—1, Lyon — Bordeaux
3— 5, Metz — Nantes 0—4. tn cla
sament : 1. Nantes 43 p, 2. Bor
deaux 35 p, 3. Paris St. Germain 
34 p.

grecia (et. 23) : Olymplalcos 
Ethnikos 3—1, Panlonios — 

A.E.K 0—1, Doxa — Arts 2—1, 
on — PAOK 2—1, Panathinaikos 
— Apollon 3—1, Heraklls ->| Mg- 
kedonikos 3—0. th clasam 
Olympiakos 35 p. 2. A.E.K. £ p, 
3. Aris 29 p.

U.R.S.S. : In semifinalele Cupels 
Șahtlor Donețk — Zenit Lenin
grad 4—2 (după 11 m), Metallst 
Harkov — Ț.S.K.A. Moscova 1—0, 
după prelungiri.

DE PRETUTINDENI
• La Londra meci între echi

pele de școlari : Anglia — R.F. 
Germania 1—0
• La Budapesta a încetat dia 

viață, tn vlrstă de 60 de ani, dr. 
Arpad Csanâdi. personalitate 
marcantă a sportului ungar șl a 
celui Internațional. A fost fotba
list la Ferencvâros și component 
al reprezentativei Ungariei, după 
care a fost profesor la Institutul 
de cultură fizică., selecționer al 
echipei naționale și autor da 
cărți. Din 1964 a fost membru al 
C.I.O.
• Noul antrenor al echipei 

Braziliei este Carlos Alberto Go
mez Parreia (39 de ani).

BENFICA SE AȘTfAPTA LA DOUA MECIURI FOARTE GRELE “■ ■I

portughez Costa Santos despre jocurile de la 6 și 
aprilie

Craiova pe
Costa San-

intilnit la 
portughez 

la „Record" din Lisa-

20

L-am 
ziaristul 
tos, de 
bona. Sosise chiar in diminea
ța jocului Universitatea Cra
iova — Sportul studențesc 
pentru a transmite in capita
la Portugaliei o serie de repor
taje despre viitoarea adversară 
a lui Benfica. Am profitat de 
întîlnire spre a-i solicita cîte- 
va noutăți despre clubul din 
Lisabona și actuala să forma
ție, despre jocurile făcute de 
Benfica în actuala ediție a 
Cupei U.E.F.A.

„Benfica este, cum se știe, 
lider al campionatului portu
ghez. dar nu se poate consi
dera câștigătoarea întrecerii 
deoarece mai are de jucat la

si- 
Jo-

Porto, unde nu este deloc 
gură de victorie și, apoi, 
cul-retur cu Sporting Lisabo
na, care i-a și administrat sin
gura infrîngere 
campionat.

Comportarea 
îmbunătățit de 
conducerea 
Erikson, 
în ultimele jocuri este aceas
ta : Bento (36 de ani) — Pie- 
tra (29). B. Lopes I (29), ■
Humberto (33). Alvaro (28) — 
Cbalana (24) Alves (31). Sheu 
(30). Carlos Manuel (25) —
Filipovicl (31). Nene (33). Ve
deți. o echipă cu multi Jucă
tori experimentați. șase au 
în jur de 30 de ani. dar care 
fac un efort deosebit spre a

din actualul

echipei s-a 
cînd a preluat 

tehnică 
Formația

suedezu) 
aliniată

face față ritmului infernal al 
programului competlțional
Brazilianul Cesar nu mai 
face parte din lot. de la În
ceputul anului, iar suedezul 
Stromberg are încă neînțele
geri cu clubul în privința per
fectării contractului său 
tre 
din 
bil 
de 
limpic 
fotbaliștii de la Benflcc 
făcut o partidă mult aplaudată 
pentru acțiunile sutprinzătoare 
de atac, acele sprinturi 
poarta Iui A. S. Roma tn 
Iugoslavul Filipovici s-a 
tat a fi prima vioară".

L-am Întrebat pe colegul 
Lisabona ce ecouri au stirnit 
n Portugalia, sortii — care au 

decis meciurile Benfica — 
Universitatea. „Presa, ’•adlou’

în 
cu 

in-

Din- 
meciurile actuale; ediții 
Cupa U.E.F.A. indiscuta- 
că cel mai bun a fost cel 
la Roma Pe stadionul o- 

din capitala Italiei, 
au

spre 
care 
ară-

din

și televiziunea au subliniat, 
în repetate rîndurl, excelenta 
comportare a Universității, 
care a scos echipe renumite 
din competiție. îndată după 
tragerea la sorți, foștii inter
naționali care au jucat 
meciurile din perioada '70 
echipa României au fost
tervievați îndelung. Una dintre 
observațiile lui Eusebio, acum 
antrenor la juniori în clubul 
Benfica mi s-a părut_ deosebit 
de interesantă : 
români 
jocului 
tează 
rial și 
bute să se aștepte 
partide 
.ată părerea 
atacant 
na 
Ireptate 
Universitatea — 
.iențesc un meci 
plăcut foarte mult".

„Fotbaliștil 
posedă toate daru-il» 
latin. Driblează $1 fen- 
cu măiestrie. Joacă va- 
inteligent. Benfica tre

ia două 
extrem de grele", 

celebrului fost 
Mi-am putut da sea- 

:ă Eusebio are perfectă 
urmărind șl Jocul 

Sportul stu- 
care mi-a

Eftimie IONESCU


