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• Grupuri de 
baschet, handbal, 
întreaga țară •
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TINERII SCHIMBĂ FATA COMUNEI
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Astăzi, la Timișoara, pe stadionul „1 Mai“

TRADIȚIONALUL MECI DE FOTBAL
ROMÂNIA - IUGOSLAVIA1 Astăzi, la Timișoara, de la 

ora 16, se joacă in premieră 
un meci internațional Româ
nia — Iugoslavia. Antrenorii 
reprezentativei - noastre, sensi
bili, desigur, la faptul că ulti
mele echipe naționale — spre 
deosebire de cele din trecut — 
sint In primul rind produsul 
Provinciei (combinata Craiova 
— Hunedoara fiind osatura .na
ționalei"), marchează această 
extindere a razei de selecție prin 
organizarea meciurilor Inter
naționale In diferite orașe. Așa 
a fost și la Tg. Mureș, așa a 
fost șl la Hunedoara, oraș des
pre care s-a spus că nu ar fl 
fost chiar locul cel mai indi
cat pentru un meci internațio
nal oficia] (cel cu Cipru), cu 
consecințe ta obținerea unui 
scor sub așteptări, dar care, 
Iată, prin prisma recentelor re
mize ale ciprioților cu Italia 
șl Cehoslovacia, reface... retro
spectiv mult din „cota 
grupei a cincea.
' Astăzi, la Timișoara, se !n- 
tilnese (amical) două 
angajate în campionatul euro
pean. Sigur că ele sint pe po
ziții diferite. Echipa noastră 
este, ta general, formată, mo
dificările fiind determinate de 
O indisponibilitate sau de o.- 
eliminare UEFA. Iugoslavii, 
care au un antrenor nou (Ve- 
selinovici), după insuccesul lui 
Milianioi, par hotăriți să nu 
mai depindă de jucătorii care 
evoluează peste hotare (Șușlel, 
Petrovld, Șurjak) și să atace

loan CHIRILA

apelor'

echipa
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Tricolorii iri aleg mingile, sub privirea lui Mircea Luceacu, cu 
care vor exersa sulul la poarta apărată, cu rîndul. de Lung si 
Morarii Foto : ION MIHAlCĂ
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ECHIPELE OLIMPICE ALE IUGOSLAVIEI SI ROMÂNIEI DESCHID 
SERIA JOCURILOR PRELIMINARELuni după-amiază, la numai 

clteva ore după ce a ajuns la 
Belgrad, lotul olimpic al Româ
niei a făcut un antrenament 
complex pe stadionul clubului 
Partizan, unde azi. cu începe
re de la ora 15,30. ora Bucu- 
reștiului, va avea loc confrun
tarea oficială Iugoslavia — 
România, desfășurată sub 
semnul celor cinci cercuri o- 
•limpice. Ieri dimineața a ur
mat o altă ședință de pregăti
re de 60 de minute, tn urma 
căreia antrenorii Gheorghe 
Staiou $i Constantin Frățilă, 
care sint asistați și de Mircea 
Radulescu, adjunctul lui M. 
Lucescu, au anunțat următorul 

’„11“: Speriata — M. Mihai, 
Cazan. C. Solomon, Stredie — 
Bărbulescu. Fană, Donose

(Majaru), Irimescu — Șolman 
(Rada II), P. Iordache. O for
mație alcătuită din jucători cu 
experiența Diviziei „A*. unii 
dintra ei, ca, de pildă, M. Mi- 
bal. Radu II, C. Solomon, Spe- 
riatu, Șoiman, P. Iordache și 
Bărbulescu, fădnd cunoș
tință și cu prima reprezentativi

Adversarii „tricolorilor*, fot
baliștii iugoslavi, au fost tes
tați in meciul de la 18 martie, 
da la Zagreb, în care prima 
reprezentativă a -Iugoslaviei a 
învini cu 2—0 (1—0) selecțio
nata olimpică, ambele goluri 
fiind realizate de Halilovici, o 
recentă descoperire ă antreno
rului național Todor Vesclino-

vici. După cum s-a anunțat, 
partenerii noștri de joc vor 
Începe meciul In următoarea

Mircea TUDORAN

(Continuare in pag. 2-3

24 de ore la clubul Politehnica lași

ȘI ÎN ZI DE FOTBAL,
TOT HAINE DE LUCRE

CLUBUL ESTE IN HAINE 
DE LUCRU chiar dacă este zi 
de fotball gl nu numai pentru 
că Politehnica Iași înseamnă 
7 secții, fotbalul fiind una din
tre ele (cea de vîrf, totuși 
zic localnicii), cl și pentru fap
tul că organizarea și grijile 
unui meci de campionat soli
cită atîtea energii că, în final, 
succesul (cînd vine...) este sa
vurat a doua zi. Dacă nu cre- 
(dețl, întrebați-1 pe președin
tele clubului, fostul arbitru șt 
fotbalist internațional ieșean, 
juristul Vasile lanul. „CU CE 
SECȚIE SA ÎNCEPEM?", l-am 
întrebat pe Constantin Herman, 
vicepreședintele clubului, cel 
care n-are treabă cu... fotba
lul. „Cu judo-ul“, ne-a răs
puns dinsul, fără șovăire. Ar-

gumente: echipa se află prin
tre protagonistele primului e- 
șaloa al judoului românesc și 
la campionatele universitare 
din anul trecut a obținut, prin 
sportivi al secției, șase locuri 
pe podium. Din cei 22 de spor
tivi legitimați ai secției trei sînt 
ingineri, doi profesori, iar res
tul studenți șl elevi; purtăto
rul lor de cuvint in arena in
ternațională este CostcI Năfii- 
că (categ. 95 kg și 
component al lotului olimpic, 
recent vlcecampion 
excelent student (numai note 
de 9 și 10) în anul III Ia In
stitutul de studii economice

open),

balcanic,

Paul SLÂVESCU

(Continuare în pag. 2-3)

fete și băieți dau haină nouă terenurilor de 
fotbal • Isprăvile sângerilor 

Munca sa

Dimineață de duminică 
comuna Hotarele, cu 
cald, de primăvară, cu miros 
da frunze arse plutind in văz
duh. Gospodarii de 
Argeșului pregătesc 
pentru zarzavaturile 
în curtea liceului 
trial — animație mare: 
puri de băieți și fete amena
jează straturi de flori, împros
pătează nisipul la groapa pen
tru sărituri, dau haină 
nouă terenurilor de baschet, 
handbal, volei, minifotbal. O 
cochetă mini-bază sportivă re
alizată aici de elevi sub con
ducerea inimosului profesor 
de educație fizică Mircea lo- 
nescu, fiu al acestei comune. _

Secretara comitetului 
pe școală, Marioara 
din a X-a A. pe care 
nim în grupul de fete, 
formează: „Este ziua 
niei,, după care avem progra
mate jocuri i 
zate in cadrul 
pe liceu și Înscrise 
ricul „Daeiadei*.

Admirăm hărnicia 
Fetele s-au luat la 
cu băieții. Se pare că vor clș- 
tiga elevele dintr-a XlI-a, 
după cite aflăm clasa cea mai 
bună in arenele sportului. Se

ln 
soare

pe malul 
grădinile 
timpurii, 

agroindus- 
gru-

U.T.C. 
Vaslle, 

o intil- 
ne in- 
curățe-

sportive, organi- 
campionatului 

sub gene-

copiilor. 
Întrecere

cunoscute In 
armonios cu sportul 

găsesc la lucru sportivi care 
cinste comunei în 

care 
.------- .— —---------„Da-

cladel* de iarnă, ea Iulian Di- 
nescu — locut II in concursul 
da, sanie, rezervat pionierilor, 
șl Lucian Soare — locul VI 
tn competiția dotată cu „Cupa 
U.T.C.*, la sanie. Dealtfel, să- 
nlerîlor din Hotarele. care 
s-au antrenat pe pirtiile ame
najate de el Intre 
dus demult vestea 
ga țară.

Facem o vizită și 
nul comunei, Îmbrăcat și el in 
haină nouă: vestiarele proas
păt zugrăvite, 
bal - -
cu 
de 
De 
aflăm că sezonul de primăva
ră va fi inaugurat prin me
ciul de fotbal Izvoarele — Ho
tarele. Pentru acest eveniment 
asociația sportivă, in colabora
re cu 
mună 
U.T.C.

Împletește

au făcut 
competițiile da masă la 
au participat in cadrul

vii, 1F s-a 
In Intrea-

la stadio-

porțile de fot- 
împrejmuirea 

făcută, flancată 
sădiți recent.

schimbate, 
multă grijă 
cîtiva pomi 
la profesorul Anghel Pană

organizația U.T.C. pe co- 
(secretarul comitetului 
— Gheorghe Noapte),

Viorel TONCEANU 
Modesto FERRAR1NI

(Continuare In vag 2-3)

PROFILURI SĂTMĂRENE
A fost foarte greu la Satu 

Mare. Cum să nu fie greu cind 
cei 15 participant la masa ro
tundă suferă la gindul că x sau 
y ar putea să lipsească din 
top și refuză ideea că, totuși 
topul are numai zece locuri. 
Interesant e faptul că dintre 
„meseni" cei mai calmi au 
fost... două sportive — Ecate
rina Stabl și Suzana Arde- 
leanu, obosite, poate, de aceas
tă viață sportivă mereu crava
șată de clasamente și ierarhii.

Așadar, .topul sătmărean”, 
după lupte seculare care au du
rat aproape... trei ore :

1. STAHL-IENCIC Ecaterina 
(scrimă)

2. KUKI Petru (scrimă)
3. JENEI Ileana
4. ARDELEANU

mă)
5. ARDELEANU

mă)
6. HAUKLER Ștefan (scri

mă)
7. GRIGORAȘ Cristina (gim

nastică)
8. MIHALCA Eleonora (tenis 

de masă)
9. LUNG Silviu (lotbal)

10. BALOGH Atila (lupte)
Puternicul SEXTET al scri

mei reprezintă el treilea grupaj 
al serialului nostru, după Tul- 
cea (caiac-canoe) și Bacău (gim
nastică).

„Și cum putea fl altfel ?“ — 
intervine fostul corespondent al

(scrimă)
Ștefan (scri-

Suzana (seri-

„Sportului", Augustin Verba : 
„Ara remarcat deseori in pro
filurile județelor că întotdeau
na, acolo unde sint succese, pe 
prim-plan se află animatorii... 
Și dacă e vorba de un mare 
animator, acela e, în orice caz, 
„moș Csipler", care, iată, după 
ce a produs „sextetul", cum 
ziceți dumneavoastră, plus încă 
vreo clteva sute de 
dintre miile cărora 
floreta sau spada in mină, as
tăzi, Ia cei 74 de ani, continuă 
să lucreze, cu un sfert <le nor
mă, pentru simplul fapt că nu 
poate sta locului".

Ecaterina Slabi si Suzana 
Ardeleana îl sorb din ochi pe 
Verba, deși ascultă povestea 
pentru a nu știm cita oară : 
„Foarte tinărul Csipler a ple
cat în Franța, acum 50 de ani, 
numai și numai ca să afle tai
nele scrimei. A stat acolo pa
tru ani, a făcut mai multe 
meserii și a frecventat cursu
rile Academiei franceze de 
scrimă. Apoi a venit acasă și, 
cam ’prin ’47—’48, a făcut sec
ția de scrimă de la .,Unio“. 
EI a inventat ziua lumină în 
sportul de performanță... Dar 
ce zic eu zi lumină... că mai 
corect ar fi spus zi 
și noapte de neon... El a adus 
la noi subtilitățile scolii fran
ceze, tot așa cum Pellegrini a 
adus ta București 
zvicnetul Italian, care au corn

scrimeri, 
le-a pus

lumini

contrele șl

(C mtinuare in pag 2-3)

Marginalii la Turneul international de box ,,Centura de aur"

Turneul internațional de box 
„Centura de aur", care și-a 
consumat la Palatul sporturi
lor și culturii cea de a XII-s 
ediție, este — fără îndoială — 
cea mai mare si cea mai aș
teptată competiție pugilistică 
internațională a sportului cu 
mănuși de la noi. Interesul 
spectatorilor pentru Întrecerile 
acestui tradițional turneu a 
fost demonstrat și de această 
dată. în general vorbind, aș-

teptările asistentului din tri
bună, ca amator de spectacole 
ougilistice, nu au fost înșelate. 
Și de 
multe 
nan te. 
văzut _
scrimei pugilistice. La startul 
competiției s-au aliniat 139 
de sportivi, dintre care 77 de

această 
meciuri 
si de 

in ring

dată am urmărit 
frumoase, pasio- 

această dată am 
multi maeștri ai

D. Ilie, o surpriză plăcută la acest turneu, îl învinge într-un 
meci spectaculos pe U. Ramos (Cuba). Foto : D. NEAGU

și 62 de oas- 
Bulgaria, Cuba. Fran- 
Germană. Iugoslavia, 

R.P. Mongolă 
și Venezuela.

boxeri, români 
peți din 

■ța, R.D. 
Japonia, 
U.R.S.S.. 
tul acestei ediții este 
cut: 7 „centuri" pentru 
cubanezi. 3 pentru cei 
și una pentru cei sovietici.

A fost un turneu puternic 
sau o competiție modestă? De 
ia început trebuie să spunem 
că o competiție pugilistică la 
care participă sportivi din Cu
ba, Uniunea Sovietică Venezu
ela. R.P. Mongolă nu poate fl 
socotită azi ca modestă. Au 
fost prezenți la Palatul spor
turilor boxeri care' nu numai 
că au experiența ringului o- 
'.impic sau a campionatelor mon
diale, ci sînt și medaliați ăi a- 
restor mari întreceri: Hipolito 
Ramos, 
Rasval 
golă).

Turcia, 
Bilan- 
cunos- 
boxerii 
români

Jose Aguilar (Cuba), 
Olgonbayar (R.P. Mon- 
Ali Ben Maghenia

»
Petre HENJ

Mircea COSTEA

(Continuare in vag 2-5)



SĂRBĂTOARE ȘAHISTĂ
-LA „AUTOMATICA*

In sala de festivități a în
treprinderii Automatica din 
Capitală, a avut loc recent un 
reușit simultan de șah susți
nut de marea maestră interna
țională Elisabcta Poiihroniade, 
la care au luat parte 30 de 
sportivi, toți membri ai secției 
de șah a asociației sportive a 
întreprinderii. Acțiunea a fost 
inițiată de organizația U.T.C. 

sprijinul 
s porii ve 

lamândi;
.de șah,

și s-a bucurat de 
consiliului asociației 
(președinte. Mareei 
președintele secției 
Marius Fetcu). Simultanul s-a 
încheiat cu trei victorii obți-
nute de reprezentanții Auto
maticii. Vasile Seneția, Dumi
tru Boeru și Ghiță Fiorca. 
precum și cu 6 remize reali
zate de Constantin Cernal, 
Virgil Barbuc, Dumitru Dan- 
ciu, Marius Fetcu, Ion Șuru- 
baru și... scriitorul Ion Ho- 
bana. Acesta din urmă. un 
recunoscut și pasionat iubitor 
de șah. prezent printre cei 
care au dat replica marii ma
estre.

La sfirșitul acestei frumoase 
acțiuni. Elisabeta Poiihroniade 
ne-a declarat următoarele: 
„Mă bucur că am fost invitată 
să susțin acest simultan cu nu
meroșii iubitori ai șahului de 
la Automatica. A fost o bine
venită propagandă in sprijinul 
..sportului minții". Urez șahiș
tilor de ta această întreprin
dere mult succes in activita
tea tor, in toate Inițiative e 
legate de dezvoltarea acestui 
sport".

în același timp, scriitorul 
Ion Hobana a ținut să subl'-ni- 
eze că „...Remiza este și rămi- 
ne o modalitate... strategică 
foarte importantă in acest 
sport..."

îi teliciătm pe sportivii de 
la Automatica pentru inițiati
va lor (pe care am dori-o re
petată de cit mai multe ori), 
precum și Televiziunea româ
nă, prezentă și ea la acest 
eveniment!

Dumitru MORARU-SLIVNA
r

Aspect de la simultanul susținut de marea maestră Elisabeta 
Poiihroniade cu șahiștii de la „Automatica".

TINERII SCHIMBĂ
(Urmare din pag. I)

a inițiat o acțiune cu tinere
tul pentru reamenajarea stadi
onului, La aceasta au partici
pat și elevii liceului, in frun
te cu îndrumătorul U.T.C. Iu
lian Dinescn, pentru că și ei 
vor beneficia de acest frumos 
teren de fotbal.

în fata primăriei il întîln.m 
grăbind spre cimp, unde s-a 
declanșat campania agricolă, 
pe secretarul cu problemele de 
propagandă al comitetului co
munal de partid. Ion Dumi- 
trașcu. „Ample acțiuni de 
muncă patriotică și sportive — 
ne spune — se desfășoară azi 
în toate cele cinci localități 
care țin de centrul comunal 
Hotarele. La Prundu, de pildă, 
are loc chiar o duminică spor
tivă, la care participă tineri 
din mai multe sate. Se împle
tește armonios, munca eu spor
tul. Tinerii aceștia schimbă fa
ța comunei".

Revenim la liceu. Au înce
put întîlnirile de handbal. D

FATA COMUNEI
căutăm pe indrumătorul U.T.C. 
Iulian Dinescu. dar aflăm că 
s-a dus cu o parte din copii 
la Greaca, la o acțiune sporti
vă organizată acolo. Plecind 
din Hotarele, admirăm curățe
nia străzilor, straturile proas
păt săpate în curțile oameni
lor. pomii văruit»! — o muncă 
la care, fără îndoială, o com 
tribuție însemnată și-au adu
s-o tinerii...

LOTURILE REPREZENTATIVE LĂRGITE LA VOLEI
în vederea participării voleiba

liștilor români la competițiile bo
gatului sezon internațional care 
va debuta nu peste multă vreme, 
a fost constituit lotul reprezenta
tiv masculin, lărgit. Din acest lot 
tac parte următorii jucători : Du- 
mănoiu, Câta-Chițiga. Girleanu, 
Enescu, Gizdavu, Pop (toți de la 
Dinamo), Mina, P. Ionescu Das
călii, Macavei, Pentelescu (Stea
ua), Stoian (Univerșitaftea Craio
va), Tutovan (Silvania), Manole 
(C.S.U. Oradea), Mâțu (Explorări 
Bala Mare). A. Ion șl M. Ale
xandru (ambii Calculatorul). în 
funcție de nevoi sau pentru În
locuirea unor posibili accidentați, 
din lot mai tac parte : Vrincuț 
șl Slabu (Dinamo). Pralea și 
Spînu (Steaua), Pasca (A.S.A. 
Buzău) și Staicu (Explorări). 
Conducerea tehnică a lotului a 
fost Încredințată antrenorilor 
W. Schreiber (principal) șl 
C. Chițigoi (secund), cere vor 
fi ajutați de V. Surugiu (meto
dist) și P. Bendiu (mede). Pri
ma etapă de pregătire se va În
cheia cu participarea, intre 27 
aprilie șl 3 mai, la „Cupa Vo
lan", care se va desfășura ta 
R. P. Ungară.

După cum se știe, reprezenta
tiva feminină a României va par
ticipa intre 20 și 24 aprilie la 
turneul de calificare pentru cam-

pionatele europene din acest an, 
care va avea Ioc la Granada 
(Spania). La acest turneu mai 
pârtiei pâ echipele Angliei, Tur
ciei, Portugaliei, Suediei șl cea 
a țării gazdă, primele două ob- 
ținîn-d dreptul de participare la 
C.E. Pentru acest important test 
al voleibalistelor noastre a fost 
creat lotul lărgit, care a șl în
ceput pregătirile. Din lot fac 
parte : Maria Enache, Iuliana 
Enescu (Farul Co-nstanța), Mari- 
nela Țurlea, Mirela Popoviciu 
(C.S.M. Lib. Sibiu), Maria Mus
că, Elena Berdilă (C.S.U. Galați), 
Mirela Pavel, Speranța Gaman 
(Dinamo), Georgeta Lungq, Da
niela Drăghici (Flacăra roșie), 
Fidelia Crișan, Niculina Bujor 
(Maratex B. Mare), Mirela Zam
fir, Monica Șușman (Calculato
rul). Ioana Liteanu (Chimia Rm. 
Vilcea), Doina Săvoiu (,,UM 
Cluj-Napoca), Carmen Cuejdean 
[Penicilina Iași). De asemenea, 
mai fac parte din lotul lărgit, 
dar n-au intrat încă în pregă
tiri. Doina Popescu (Farul), Lucia 
Ettz (Flacăra roșie) și Cristina 
Zoppcit (Univ. Timișoara). Con
ducerea tehnică a lotului va fi 
asigurată de antrenorii S. Chiriță 
(principal) și V. Moș eseu (se
cund), ajutați de medicul An
dreea Aguletti.

IMPORTANTE
DE PATINAJ ARTIȘTI

Incepînd de astăzi și pină du
minică, patinoarul artificial aco
perit din Galați va găzdui două 
importante competiții : concursul 
republican al speranțelor și co
piilor (30—31 martie și 1 aprilie) 
și campionatul republican al ju
niorilor și seniorilor (1—2 și 3 
aprilie). După cum am fost in
formați de la federația de resort,

Ia lut 
tivi s 
Brașov 
Buaău 
lăți.

Toți 
fete — 
\ința 
toc* 
cunr|

CONCURSUL REPUBLICAN AL C.
Campionatul republican al 

cluburilor sportive școlare la schi 
alpin s-a desfășurat pe piftiile 
Lupului și sub teleferic din Pos
tăvar, cu participarea a peste 
250 de tineri concurenți din 25 
de unități școlare de resort. Cîș- 
tigătorii (în ordinea categoriilor) 
slalom uriaș : O. Fruhn (Bra- 
șovia), P. Kristaly (C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc), C. Benasik

(C.S.Ș. 
(C.S.Ș. 
Fera ( 
Fulea
Miercu 
Mibael
Ghia
(C.S.șJ 
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(Franța). Exceptindu-i pe a- 
ceștia, au fost și alți boxeri 
valoroși. I-am văzut pe ring 
și ne-au plăcut. Modestă, nesa- 
tisfăctăoare, sub așteptări a fost 
insă comportarea pugiliștilor 
români în compania oaspeților! 
Faptul că am putut constata 
acest lucru, cum se spune, cu 
ochii noștri, nu din auzite, de
monstrează marea importantă 
și utilitate a „Centurii de 
aur".

Dorința noastră, a tuturor, 
este ca boxul românesc să fie 
competitiv în marile întreceri 
internaționale. Pentru aceasta, 
din cînd in cind, trebuie să ne 
măsurăm forțele, dacă se poa
te, cu cei mai buni. „Centura
de aur" este un asemenea pri
lej. Prezenta la toate edițiile 
de Dină acum a boxerilor cu
banezi, reprezentanții unei 
școli pugilistice a cărei valoa
re nu mai trebuie demonstrată, 
ne-a dat, am putea spune, 
măsura nivelului la care ne 
aflam la un moment dat. Așa 
s-a întimplat și de această 
dată. $i am văzut că ne aflăm 
la un nivel de pregătire foar
te modest. Deși, așa cum am 
arătat, în competiția din acest 
an au fost înscriși cei mai 
buni boxeri de care dispunem 
la această oră, rezullate’c ob
ținute de ei sînt ncsatisfăcă- 
loare.

Anul acesta, o serie de cam
pioni naționali nu și-au ono-

CITITI NP. 3 (martie) AL REVISTEI ILl’STnnr „SPORT*
Spicuim din cuprins :
FOTBAL • „UNIVERSITATEA CRAIOVA in semifinalele 

Cupei UEFA“, un amp2u fotoreportaj de la meciul cu Kai
serslautern

• Golul victoriei în 5 momente
• Și acum* Benfica !
S Meciul România. — Italia incept ia... Lisabona — amplă 

avancronică ilustrată a partidei de la 16 aprilie.
<> „Fotbalul italian și vechile sale tradiții** ; Palmaresul tntU- 

nirilor România — Italia ; Palmaresul Ita iei în 1982 și 1983
BASCHET • VOINȚA pentru prima oară campioană la fete ! 
VOLEI • DINAMO, la al 13-lea titlu
Rubricile „VIAȚA SPORTIVA-, „SPORT MAGAZIN-, ..ORI

ZONT EXTERN- completează acest interesant număr al revis
tei ilustrate „SPORT-.

24 DE ORE LA CLUBUL POLITEHNICA IAȘI
(Urmare din pag. 1)

CENTURA DE AUR"
rat titlurile, deși ei au fost 
incluși in lotul care se pregă
tește pentru campionatele eu
ropene de la Vama (7—15 
mai). Este vorba de C. Tițoiu, 
C. Stancu, M. Fulger, N. Mo- 
drogan, D. Senciuc, G. Donici 
și Gh. Freda. Dar nu numai 
ei au evoluat slab, ci și alți 
componenți ai lotului lărgit: 
V. Iordache, Gh. Negoiță, I. 
Bălan, P. Bornescu, C. Gheor- 
ghișor, L. Sandu, D. Bumbac, 
Al. Schiopu. După testul „Cen
turii de aur", marea majoritate 
a acestora și-au pierdut locul 
în lot. Pe bună dreptate, an
trenorul emerit Ion l’opa, care 
se ocupă de pregătirea echipei 
pentru „europene", ne declara 
cu amărăciune că este complet 
nemulțumit de evoluția elevi
lor săi, de care se ocupă nu
mai de puțină vreme. Cauza 
acestei comportări? Ne-a dez
văluit-o tot Ion Popa: indis
ciplina multora dintre sportivi, 
lipsa de pasiune în pregătire. 
C. Tițoiu, mare speranță pen
tru Varna, de exemplu, se ara
tă mult prea preocupat de 
probleme personale. lucrează 
mecanic, fără 0 participare a- 
fectivă la antrenamente. Și 
nu este singurul. Că așa stau 
lucrurile s-a văzut pe ring. 
Cu citeva excepții (I. Stan, D. 
Ilie — dintre laureați, D. 
Schiopu, D. Cipere, V. Ioana 
— dintre învinși), majoritatea 
pugiliștilor au arătat un box 
stereotip, lipsit de orizont, cu 
căutarea inabilă și excesivă a 
loviturilor decisive, pregătire 
fizică precară, dezorientare 
tactică și imposibilitate practi
că de a aplica indicațiile „o- 
muiui din colț". Fără preten
ția unei analize exhaustive, nu 
putem să nu remarcăm defici
ențe plecind de Ia selecție 
(boxerii noștri sint mai scunzi 
și mai Ienti decît adversarii 
lor valoroși) șf sfirșind cu 
pregătirea de bază de la clu
buri, departe de ceea ce se 
cere și care nu poate fi supli
nită de scurtele stagii de pre
gătire la Iot in ajunul unor 
mari competiții.

Considerăm că este timpul 
ca, după o destul de lungă 

- perioadă de impas a sportului 
nostru cu mănuși, antrenorii 
și sportivii să folosească În
vățămintele acestui serios exa
men care este „Centura de aur". 
Și să demonstreze aceasta.

(Urmare d.n pag 1)

pletat atit de bine stilul nos
tru în scrimă".

Prima producție a lui Csi- 
pler o are în frunte pe Elena 
Șamșudeanu, prima maestră a 
sportului la scrimă. („Cum o 
să lipsească Elena Șamșudea- 
nu?“ — atacă secretarul 
CJEFS, Anton Biro —, din 
păcate...). Apoi s-a făcut nu
cleul, un nucleu tip Onești, 
care a fost lansat de Csipler 
„după Roma I960", cind bătrî- 
nul s-a supărat pe senatoarele 
de drept și a spus că aruncă 
în luptă copiii... Ceea ce a și 
făcut... iar rezultatele s-au vă
zut...

Ecaterina lencic-Stahl, cam
pioană mondială de senioare și 
de tineret, patru cupe ale 
campionilor, medalii olimpice 
etc., etc.

Fetru Kuki, vice-camp’on 
mondial de tineret, vice... 
vice...

Ileana Jenei, de două ori... 
vice-mondială de tineret, cam
pioană mondială de senioare 
(echipe), vice-mondială de se
nioare...

Plus marea colecție de me
dalii. de toate categoriile, «le 
soților Ardcaleanu și ale lui Ște
fan Haukler, de asemenea 
campion mondial cu echipa...

★
Dar, după cum se poate ve

dea, povestea „grădiniței de 
copii" a antrenorului emerit 
Alexandru Csipler nu epuizea
ză topul sătmărean, cu toate 
că pe lingă Elena Șamșudea- 
nu lipsește încă o scrimeră de 
prim plan. - Marcela Moldovan...

Apare și Cristina Grigoraș, 
un ..mic nume mare" in gim
nastică.

Apare Eleonora Mihalca, vi- 
ce-campioană mondială la e- 
chipe și tot vice, cu El!a, la 
dublu, în Mondialul de tenis 
de masă.

Despre Silviu Lung... ce să 
mai spunem? „Dacă scoate 
TOT la Benfica, il urcăm pe 
șapte — vorba lui Verba — 
iar dacă apără TOT contra iul 
Rossi, îi trecem în locul iui 
Kuki!".

în sfirșit, luptătorul Baîlogh, 
vice-campion european...

...Și, vorba aceluiași Anton 
Biro, sufocat de „nedreptățile" 
care se fac altora, aproape 
plîngînd: „Oameni buni, ce 
facem cu Viorica Ciocan, cu

Ugiai, I 
cu scl 
fostul I 
moașa I 
la hast 
tigat I 
minie'.’l 
vist" I

Incen 
Dar Al 
mințim 
ru! an 
Caro! 
Both, | 
xcrul.

Ne I 
cine el 
ro, ca 
parcă 
cheie | 
August] 
trebara 
„Biro I 
lisporti 
pentatl 
Mare, 
acum..! 
„MereJ 
dezvolt 
cazul, 
cred, 
datoria 
rean". 
venim: 
Dar..." 
tea m 
plă. d 
20 000 
Fe 
ținut î 
începu 
Csipler 
pe pla

Și tj 
pin? le bi^aa 
triumfi

Iași. între două antrenamente, 
sesiuni sau deplasări, Năftică 
iși găsește întotdeauna timp 
sâ se ocupe de doi juniori 
(„foarte taientați", ne spune 
interlocutorul). Petru Anițoa'e 
și Florin Bîtculcscu. LA SALA 
SPORTURILOR, acolo unde, 
intr-o sală special amenajată, 
se antrenează judoka, ca și la 
Stadionul Tineretului, cîmpul 
de joc al rugbyștllor de la 
„Poli", se află 5n montare — 
aflăm de la Gică Craus, di
rectorul A.B.S. Iași — insta
lații solare de încălzire, con
fecționate cu forțe proprii. 
„APROPO DE A.B.S., ne spu
ne Vasile lanul, gindind prin 
prisma fotbalului, a intereselor 
sale specifice vizînd creșterea 
calității pregătirii și jocului, a 
eficienței clubului nostru in 
general, cred că această veri
gă intermediară es(e inutilă 
pe plan gospodăresc și econo
mic. Stadionul „23 August" ar 
trebui să fie dat in custodie 
clubului nostru pentru ca toa
te eșaloanele fotbalului, ince- 
pînd cu copiii șl terminind cu 
jucătorii divizionari „A“, să 
se pregătească planificat rigu

ros, in condiții optime". DUPĂ 
ABSOLVIREA FACULTĂȚII, 
anul trecut, a șapte dintre 
baschetbaliștii lotului divizio
nar, care au contribuit decisiv 
la revenirea în prima divizie, 
patru dintre ei au piecat din 
cetatea universitară ieșeană. 
Adăugîndu-se, apoi, și indispo
nibilitatea celui mai bun ju
cător, Petre Măgureanu (2,02 
m, coșgeterul echipei), bolnav, 
pînă de curind, de hepatită, 
poziția precară în clasament a 
echipei de baschet are o ex
plicație... obiectivă. Mizind pe 
revenirea coșgeterului la ulti
mele 3 turnee (4 meciuri au 
fost pierdute pînă acum doar 
la o diferență de jumătate ,de 
coș!), pe mobilizarea celuilalt 
pivot. Radu Dănăilă — 2,04 m, 
student de nota 10 la Faculta
tea de mecanică — antrenorul 
Dan Paveiescu speră ca echipa 
(media de vîrstă: sub 24 ani; 
de înălțime: 1,94 m) să evite 
retrogradarea. LA MECIUL 
DE RUGBY cu Dinamo, deși 
programat la mijloc de săptă- 
mînă, au asistat 3 000 de spec
tatori pe Stadionul Tineretului 
dovedind, încă o dată, că cei 
30 de ani al sportului cu balo
nul oval pe Dealul Copoului 
nu înseamnă numai două echi

pe la „Poli" (pe lingă cea din 
,,A“. mai evoluează una in ,,B 
— tineret", hors-concours, pen
tru că fiind cea mai puternică 
ar fi trebuit să promoveze...) 
și 50 de sportivi legitimați. 
„SPORTUL. ACEST VIN DE 
VIAȚA LUNGA", este dragos
tea statornică a ing. dr. Sandu 
Viile Gorun, directorul stațiu
nii de cercetări viticole Iași și 
vicepreședinte al clubului 
„PoU“, răspunzind de rugby. 
NUMAI NOTE PESTE 8 — ia
tă condiția pusă de tandemul 
antrenorilor Luminița și Ra
du Budei (ambii, ingineri si 
cadre didactice la Institutul 
Politehnic) candidaților la in
trarea în secția de orientare 
sportivă a clubului, campioa
nă națională 1982 în proba pe 
echipe la traseu de noapte. 
DUPĂ DAN IRIMICIUC, scri
ma a intrat în anonimat Ia 
„Poli". Reprofilată numai pe 
sabie și revenită în Divizia 
„A“, pe baza unui „trio" tran
sferat de la Progresul Bucu
rești, antrenorul Ilie Tudor 
speră acum să reintre In... a- 
tenția localnicilor. Deocamda
tă, o singură floare: Cătălin 
Pricop, vlcecamplon național 
al juniorilor II la sabie.

tragere excepțională

excursii in . R.D.QERMANÂ sau R.P.BULGARIA
Mari avantaje oferite de noua formulă tehnică :
• 7 EXTRAGERI ÎN 2 FAZE, CU UN TOTAL DE 66 

NUMERE 1
• BILETELE DE 25 LEI VARIANTA PARTICIPA LA 

TOATE EXTRAGERILE.
• SE POATE JUCA ȘI ÎN COTA DE 25%, PE VARIAN

TE COMBINATE ȘI COMBINAȚII „CAP DE POD".
Consultați prospectul tragerii și jucați din timp numerele 

preferate !
ULTIMA ZI DE PARTICIPARE — simbătă 2 aprilie.
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| „UNIVERSITATEA CRAIOVA ESTE UNA în joc de verificare

ȚI | DINTRE CELE MAI DIFICILE FORMAȚII"
De vorbă cu A. Oliveira, secundul lui Benfica, 
despre meciul
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„Universitatea Craiova 
«•Benîica da Komenia»; 
versitatea Craiova, equîpa pe- 
rigosa com grande disciplina 
tactica" (opinia arbitrului 
Antonio Garrido, cel care a 
condus meciul de la Bordeaux), 
„Estudiantes 
oitva 
doar 
lelor 
tivă 
dedică dublului meci din semi
finalele Cupei U.E.F.A., dintre 
Benfica Lisabona și reprezen
tanta ' •___
Craiova. Alături de ele, o pre
zentare a orașului de pe Jiu. 
datele despre lotul craiovean, 
părerile antrenorilor Eriksson 
și „Toni" despre fotbalul ro
mânesc pe care l-au cunoscut: 
primul, prin intermediul lui 
Dinamo București, adversara 
de acum doi ani a lui I.F.K. 
Goteborg, pe care o antrena 
Eriksson; cei de al doilea, e- 
chipier al reprezentativei lusi
tane, alături de Eusebio, Hi- 
lario, Simoes și Torres, a de
butat în formația Portugaliei, 
la București, la 12 octombrie 
1969, cînd România a ciștigat 
cu 1—0 „prin gol marcat de 
Dobrin", iși amintește Toni.

Pe secundul formației din 
Lisabona (numele său real este 
Antonio Oliveira), de 39 de ori 
internațional, l-am revăzut 
sîmbătă, la Rm. Vilcea, mai 
întîi ca... telespectator la me
ciul Politehnica Timișoara — 
Sportul studențesc, și apoi ca 
spectator foarte interesat în 
tribuna stadionului „1 Mai“ la 
jocul dintre Chimia și Univer
sitatea Craiova. Preocupat, fi
rește, de jocul formației stu
dențești, viitoarea adversară, a 
Benficăi în Cupa U.E.F.A.

A. Oliveira ne-a vorbit des
pre echipa unde este acum 
secundul suedezului Sven G6- 
ran Eriksson, despre valoarea 
el. Dialogul s-a purtat in 
două „reprize": înainte și după 
meciul 
astfel, 
cători, 
Lopes, 
tino, 
Sheu și Chalana sint 
ționaii „A“. iar Carlos 
a jucat la „tineret", 
de aceștia, „Toni" nu 
să adauge și alți doi 
ționali, iugoslavul Filipovici și 

a 
la
cu

universilarios da 
cidade romena" — iată 
cîteva titluri ale artico- 
pe care publicația spor- 
portugheză „A Boia" Ie

noastră. Universitatea

craiovenilor. Am aflat, 
că, din lotul de 16 ju- 
Bento, Humberto, B. 
Alvaro, Alves, Diaman- 
Nene, Carlos Manuel, 

interna- 
Pereira 
Alături 
a uitat 
interna-

suedezul Stromberg, , care 
fost de curind legitimat 
Benfica, dar nu va juca

• Ctad mijlocașul hunedo- 
rean Petcu nata a ctacea 
mare ocazie de gol la poarta 
Iul Caval, cineva din tribună 
a exclamat : „Oare cite mingi 
trebuie sâ-1 pună Gabor pen
tru ca Petcu să nimerească 
măcar spațiul porții petroșe- 
nene ?...“. Bine zis , ,să ni
merească", deoarece toate ba
loanele expediate de hune- 
dorean s-aiu dus ta... plopi • 
In timp ce delegatul oficial 
al echipei Jiul, Ionel Pișcanu, 
a vrut să pătrundă la cabina 
arbitrilor pentru a depune le
gitimațiile jucătorilor șl foa
ia de arbitrai completată cu 
formația „alb-negrilor", un 
om de ordine (deși îl cunoș
tea pe petroșenean !) a avut 
o atitudine Jignitoare tatâ de 
oaspetele său ; l-a îmbrâncit, 
oprindu-i accesul la cabină. 
A intervenit însă, din partea 
clubului, Ion Socol șl lucru
rile s-au rezolvat- „De ce 
această șicană, se întreba ofi
cialul Jiului, fiindcă astă- 
toamnă. In tur, cînd Corvi- 
nui ne-a luat un punct, noi 
i-am respectat pe toți, n-am 
căutat nimănui nod tn pa
pură 7..." a In min. 72 al 
meciului de la Hunedoara, 
mijlocașul Jiului, Varga, pă
răsea terenul de joc din cau
za unei serioase accidentări. 
Ricin, se pare, l-a pus uin... 
„capac" discret. Păcat, de
oarece nota generală a spor
tivității din acest meci a pre
dominat • Vîlcenll au omorât 
așa cum se cuvine, prezența 
primei echipe românești ca
lificată ta semifinalele unei 
competiții europene interviu- 
buri, Universitatea Craiova. 
Nu numai că interesul pen
tru jocul Chimia — Univer
sitatea l-a depășit pe oricare 
altul, organizat pe stadionul 
din Zăvoi, dar toți cumpără
torii de bilete au primit pe 
lingă bilet și program, șl câte 
un fanion făcut special pen
tru partida da simbătă, iar 
Jucătorilor craioveni li s-au 
înminat alte frumoase fani
oane cu Însemnele celor două 
dubiul. Și — surpriză — un 
altul mai mic, dedicat celor 
două partide Universitatea — 
Benfica, o Amărăciune mare 
pe stadionul d’n Rm. Vâlcea, 
simbătă, tn min. 81. Firească. 
Vi.lcer.ii dominaseră majori
tatea timpului, dar cu toate

jocul 
în

Uni- 
una 
for-

Craiova, nefiind anunțat pe 
lista F.I.F.A.".

— Cum este prezentat 
Benfica — Universitatea. 
Portugalia?

— Ca un meci dificil) 
versitatea Craiova este 
dintre cele mai „dificile"
mâții. Nu ne-a convenit deloc 
tragerea Ia sorți. A eliminat 
echipe binecunoscute, cu sti
luri de joc diferite. Altfel joa
că francezii, altfel italienii, și 
altfel vest-germanii. Craiova a 
știut așadar, să se adapteze 
mai multor maniere de joc, 
ceea ce inseamnă mult și vor
bește despre valoarea fotbaliș
tilor ei...

— ... care, cei mai mulți, 
sint crescuți la Craiova, la 
centrul de copii și juniori al 
clubului.

— Da, am aflat acest lucru, 
înseamnă că antrenorii de a- 
coio au nu numai 
valoare pentru a 
găti o generație 
atît de valoroși, 
că Benfica se va

A doua discuție, după me
ciul cîștigat de craioveni. In
terlocutorul nostru era mai 
rezervat, cumpănea mai mult 
cuvintele:

— Va fi greu pentru Benfi
ca! Pot spune că șansele sint 
50 la sută pentru noi și 50 Ia 
sută pentru Craiova. Cred eă 
va fi un meci foarte echilibrat. 
Buni jucători are Craiova. Ște- 
făneseu, Bălăci. Lung, Cîrțu, 
Țiclcanu sint de nivel euro
pean. Nu I-am prea văzut pe 
Cămătaru. Azi insă. Universi
tatea nu a făcut un meci con
cludent pentru mine. A jucat 
la ciștig. Au avut șansă la gol, 
craiovenii. Ca idee generală — 
O.K., dar pe mine Universita
tea m-a cam încurcat. „ll“-le 
dv. a avut momente de 
excelent, dar și destule 
care s-a lăsat dominat 
„furia" adversarului. Cam 
jucăm și noi. Nu pot declara 
ferm că Benfica va elimina pe 
Craiova, după cum cred eă 
niei craiovenii nu pot spune 
cu preeizie eă o vor „scoate" 
pe Benfica! V-am spus: va fi 
un meci foarte echilibrat. Noi 
avem șansa că la Lisabona nu

J _ Și
Baiaci. Simbătă voi vedea din 
nou pe Universitatea, chiar Ia 
Craiova. Va veni, cred, și 
Eriksson...

TÎRGOVIȘTE, 29 (prin tele
fon) Marți după-amiază pe 
„Municipalul" din localitate s-a 
disputat partida test a lotului 
de tineret, parteneră fiindu-i 
C.S. Tîrgoviște. A fost o veri
ficare reușită, elevii antreno
rilor Cornel Drăgușin și Nico- 
lae Pantea. avînd în față o 
echipă în... priză, tenace, care 
i-a solicitat din plin. Domina
re a gazdelor în primele minu
te, mai incisive, cu dispecerul 
Aelenei în „mină". Prima oca
zie, Ene (min. 2), urmează ra
tarea lui Sava (min. 8). iar 
în replică două acțiuni finali
zate de C. Ilie (min. 8 și 17), 
însă cu șuturi imprecise. Trep
tat jocul se echilibrează, fa
zele au cursivitate. în min. 35

Mia scoate cu greu în corner, 
șutul lui Eduard. Relevant este 
presingul efectuat de echipa de 
tineret , care în min. 39 înscrie 
unicul gol al meciului : o min
ge interceptată de Eduard in 
treimea tirgovișteană este con
tinuată de C. Ilie, cursă pe 
aripa stingă, centrarea acestuia 
fiind fructificată, din apropiere, 
de GÎNGU.

Deși cu 
formație, 
■,A“ a fost 
siv este la înălțime, de ambele 
părți se joacă pe cartea atacu
lui, fazele de poartă se țin 
lanț, dar toate au un numitor 
comun, lipsa de inspirație la 
finalizare. Cele mai clare o- 
cazii : V. Radu (min. 48), Mo-

unele modificări în 
replica divizionarei 
dîrză. Spiritul ofen-

vilă (min. 58), Gingu (min. GtȘ, 
Ene (min.
71).

Arbitrul 
goviște) a 
țiille : LOTUL DE TINERET: 
Alexa — Mănăilă, Belodedici, 
Gheorghiu, Eduard — Minea, 
Movilă, C. Ilie. Eftimie — Gin
gu, Fîșic. Au mai jucat : Lovaș, 
Tătăran, Matei, Văidean, Ga- 
fencu și Popicu.

C.S. TÎRGOVIȘTE : Mia — 
Nicuiescu, Ene, Agiu, Pitaru — 
Aelenei, Constantin, 
Greaca, Sava, Petre. Au 
fost folosiți : Voinea, Isaia, Rus, 
V. Radu și Cojocaru.

Adrian VASILESCU

69), Văidean (min.

S. Necșuiescti fTîr- 
condus bine forma- .

Kallo —
mai

ROMANIA IUGOSLAVIA
(Urmare din pag. 1)

„ochi**, ei și 
găsi și pre- 
de jucători 

Cred, totuși, 
califica...

joe
in 
de 

așa

vor juca juca Ștefănescu

Mircea TUDORAN

astea pierduseră partida. An
trenorul Oblemenco, cu tris
tețea clttadu-1-se pe figuiră, a 
găsit Insă puterea sâ intre 
în cabina fostei sale echipe 
și sâ-1 felicite pentru vic
torie pe jucători șl pe antre
nori. Bravo. Oblemenco 1 •
„Mi-a părut râu de nea Ne- 
iu I" ; „Ce să-l faci, așa e 
fotbalul t“. Stat părerile ex
primate după medul de la 
Rm. Vilcea de Irimescu șl 
Donose. Amândoi nu numai câ 
au fost elevii lui Oblemenco, 
dar au și Juoait alături de ei 
In echipă. SL Împreună cu ei. 
cel mal mulți dintre echipierii

de azi ai Universității. • Una 
din marile promisiuni aie fot
balului nostru, mijlocașul Ig
nat — remarcat la Constanța 
șl adus la Pitești pentru a— 
confirma — se află, de la o 
vreme, intr-un veritabil con de 
umbră. F. C. Argeș șl antre
norul el Ntoolae Dobrin aș
teaptă revenirea Iul la... li
nia de plutire, • „Tu nu joci 
azi 7“ — l-a întrebat cineva 
pe antrenorul secund al p4- 
teștenilor, Constantin Cîrstea. 
„Aș putea să joc, a răspuns 
eL, pentru că mă pregătesc 
cot la cot cu jucătorii. Fac 
un antrenament chiar șl du
minica, împreună cu rezer
vele !“ Concluzia 7 Dobrtn și 
Cîrstea se implică total an
trenamentelor șl .. “ * 
mențin șl ei forma sportivă 1 
• Remarcabilă Infuzia de ti
nerețe tn echipa din Iași. 
S-au deschis larg porțile 
unor Jucători dornici de afir
mare cum sint Gheorghiu, 
Burdujan, Soare, Paveliuc, 
M. Radu, Cîmpeanu, Dohot, 
cei mal miuițl dintre ei pro
venind din pepiniera clubu
lui, condusă de mulți ani cu 
pricepere de Mihai Bîrzan,

astfel își

deciși campionatul european. 
Cu alte cuvinte, echipa de as
tăzi e una care cuprinde valo
rile ACTUALE, bune 
campionatul european. în timp 
ce „olimpicii" — așa 
declarat Veseiinovici - 
zintă formația care 
rează echipa pentru Mundialul 
’86.

Pentru echipa noastră, me
ciul cu Iugoslavia este unul 
de reasamblare psihică, după 
„ciocnirile" puternice ale craio
venilor în cupa U.E.F.A. 
„Tricolorii" au afinități tac
tice reale, verificate tn 
numeroase jocuri amicale și in 
primul rînd în cele două me
ciuri cheie de pină acum, cele 
cu Suedia și cu Italia.

In meciul de astăzi, echipa 
României își va verifica desi
gur potențialul ofensiv atît de 
ndcesar într-o grupă in care, 
pină acum, o singură „națio
nală" (ROMANIA) a cîștigat 
pe teren propriu, în timp ce 
Italia (de două ori) și Ceho
slovacia, deși de fiecare dată 
favorite, au reușit doar remi
ze... (într-o cu totul altă ca
tegorie se află faimoasele re
mize cipriote, dar asta nu face 
decît să confirme ideea că gru
pa a cincea e una 
lor").

Sigur că absența 
taru in meciul de 
difică puțin datele 
dar „tricolorii" vor ști, 
răm, să rezolve problemele de 
tempo și să manevreze accele
rația in funcție de necesități,

pentru
cum a

- repre- 
prefigu-

a „remize-

lui Cărnă- 
astăzi mo- 
problemei, 

spe-

unul dintre bătrânii noștri 
căutători de talente. • Lă
cătuș s-a remarcat deseori, ta 
toamna trecută. Acum pare 
câ a intrat într-o... pauză a 
ascensiunii sale. Altfel nu ne 
putem explica palida Iul com
portare ta Jocul F.C.M. Bra
șov — s. C. Bacău. Foarte 
tânărul jucător trebuie sâ re
flecteze cu toată seriozitatea 
asupra comportării lui In pre
gătire. • Mareș, intrat ta 
finalul jocului S. C. Bacău — 
Steaua, s-a accidentat șl nu 
a făcut deplasarea la Bra
șov. Antrenorul N. Vătafu l-a 
titularizat pe Artenl, un fot
balist masiv, cu o bună ca
pacitate de efort, cere a 
muncit foarte mult, asigurtad 
liniei de mijloc a echipei sale 
o activitate rodnică. • întU- 
nire cu Stlngaciu, foarte tâ
nărul portar brașovean, rezer
va lui Clipa la F.C.M., titu
lar al naționalei de Juniori : 
„Acum, clnd am obținut ca
lificarea ta turneul final al 
C. E. de juniori L nu ne ră- 
mlne declt să confirmăm per
formanta- Sint sigur că vom 
împlini așteptările in turneul 
final din Anglia. Echipa a 
crescut de la meci la meci 
șl va atinge o formă bună, 
după opinia mea, in competi
ția găzduită de Anglia." • 
Șl la Constanța, defensiva 
orădeană nu a avut o „gar
dă" solidă, marile „fisuri" 
numindu-se Zare, superficial 
ta câteva situații care nece
sitau rezolvări simple șl nu 
..artificii" (prin care funda
șul orâdean a încercat să se 
remarce), și portarul Bojtor • 
Șl când te gândești că ta 
deschidere, ta meciul echi
pelor de speranțe, Balasz, 
celălalt portar, a făcut mi
nuni, fiind marele coautor 
al victoriei (1—0) orădene. • 
Nedelcu a jucat simbătă me
ciul său cu nr. 200 ta prima 
divizie. A vrut să onoreze 
acest eveniment, a fost me
reu ta coasta apărării con- 
stănțene, dar a rămas Izolat, 
fără să primească mingi utile 
de la coechipieri. La sfârși
tul meciului a primit însă 
nota maximă pentru falr- 
play-ul oare 11 caracterizează: 
„Au fost mai buni, au prins 
o zi mare, Iar Hagi ăsta, mare 
talent, ne-a înnodat picioa
rele. ti felicit s*ncer".

știut fiind faptul că fotbalul 
modem respinge tot mai mult 
ideea atacului continuu. (In 
acesfc sens. partenerii de astăzi 
nl se par ideali, ei fiind jucă
tori compleți și plini de ne
prevăzut).

...Aici, la Timișoara, selec
ționatele României și Iugosla
viei au făcut... joncțiunea marți 
seara, loturile fiind despărțite 
de cîteva sute de metri intre 
hotelurile Timișoara și Con
tinental. tn timpul zborului de 
la București la Timișoara, am 
stat de vorbă cu Ilie Bălăci, 
care va îmbrăca, în meciul cu 
Iugoslavia, al 60-lea tricou na
țional. «Sigur că mă bucură 
mult acest al 60-lea tricou, dar 
voi fi emoționat cu adevărat Ia 
cel de al 78-lea, eind sper să 
devin liderul selecțiilor in e- 
ehlpa României. Vreau să cred 
eă partida cu Iugoslavia ne va 
edifica asupra potențialului 
nostru care trebuie să atingă 
momentul de virf la 16 aprilie".

Punctul de vedere al parte
nerilor noștri ni l-a împărtășit 
antrenorul secund Kaloperovici, 
un vechi internațional iugoslav :

Studioul nostru de tele
viziune va transmite, al
ternativ, cu Începere de 
la ora 15,30, meciurile Iu
goslavia — România (e- 
chipele olimpice) și Româ
nia — Iugoslavia (primele 
reprezentative). La radio 
se va transmite integral, 
cu Începere de la ora 16, 
Întâlnirea dintre primele 
reprezentative ale Români
ei și Iugoslaviei.

„Îmi dau scama că echipa lui 
Mircea Lucescu reprezintă un 
tot mai omogen la această 
Ii cunosc rezultatele bune 
ultima vreme și jocurile de 
nă calitate, despre care 
vorbit nu numai in țările noas
tre. Doresc să facem un joc 
bun, care să folosească ambelor 
echipe".

Vedeta holului de la „Conti
nental** este, desigur, Enzo 
Bearzot, selecționerul italian, 
mereu înconjurat de cronica
rii români și de cei zece cro
nicari italieni și iugoslavi. El a 
spus, printre altele : „Știu că 
este un meci de pregătire pen
tru ambele echipe, dar sper 
să trag concluziile necesare 
pentru importantul nostru meci 
de la 16 aprilie".

oră. 
din 
bu
s-a

MECIUL NR. 346
• Partidele România — Iugoslavia vor prilejui întotdeauna 

plăcute aduceri aminte, pentru că prima dintre ele a con
stituit totodată debutul „tricolorilor** In arena Internațională: la 8 
iunie 1322, la Belgrad, România a întrecut Iugoslavia cu 2—1 
prin golurile marcate de Ronay (min. 41 — penalty) șt Guga 
(min. 61). Gazdele deschiseseră scorul (min. 35) prin Sifer. 
lată cele douâ formații : ROMANIA (manager : dr. Teofil Mo- 
raru — Cluj): Ritter — Szilagyi, dr. Hrisch — Jakobi, Hițnigsberg, 
Zimmermann — Guga, Freeh I, Schiller, Ronay, Auer I ; 
IUGOSLAVIA (antr. : Veljko Ugrinici) : Fridrih — Sifer, Ku- 
Jundziei — Sterk, Dubrovclci, Rupee — B. Babici, B. Zinaja, 
Perska, Vlnek, Sojat.
• în cel 61 de ani scurși de la victoria 

primele reprezentative s-au mai întâlnit de 35 
olimpice de 3 ori, palmaresul fiind următorul:

România A — Iugoslavia A 35
Iugoslavia (ol.) 3

Total 38 18 5 15
România a câștigat de opt ori în lugo- 
noștri de Întrecere, '

România A
România (04.)

• De remarcat câ 
slavia, iar partenerii 
rești :

România
România
Pe terenuri neutre

in deplasare 
acasă

de la 
de ori,

15 5 15
3 0 0

Belgrad, 
iar cele

56—60
7— 2

63—62

de șase ori la Bucu-
8 2 7
8 3 6
2 0 2

24—25
34—30
5— 7

17
17

______________ 4
• Palmaresul general ai echipei României :

345 __________ __
• Reprezentativele olimpice s-au mai tatîlnit pinâ acum de 

trei ori, de flecare dată victoria fiind de partea românilor : 
3—4 (București, 1863), 8—1 (Belgrad, 1964) și 3—0 (Osaka, la 
turneul olimpic din 1864). Primele două meciuri au fost 
amicale.

141 83 121 587—545.

ECHIPELE OLIMPICE
(Urmare din pag. 1)

formulă comunicată de Ivan 
Toplak, antrenorul olimpicilor: 
Ivkovici — B. Djurovskl, Z. 
Tvetkovici, Radanoviei, Elsner, 
Hadzibeghici, B. Tvetkovici, 
Halilovici, Majstrovici, Bazda- 
revei, Mrkela.

Mulți dintre acești jucători 
sint, de pe acum, Internaționali 
„A". Dealtfel, după cum spu
nea T. Veseiinovici, datorită 
valorii sale echipa olimpică va 
constitui osatura primei repre
zentative a Iugoslaviei atlt 
pentru preliminariile C.E. 1984, 
din Franța, cit și pentru cali
ficările la C.M. 1986. Se re
marcă portarul Ivkovici, de la

Dinamo Vinkovici, frații Tvet
kovici și Radanoviei toți trei 
de la Dinamo Zagreb. De la 
Steaua roșie provine 
B. Djurovski (1 sel.), 
llmpia Ljubljana este 
Hadzibeghici (3 sel) 
Sarajevo, Halilovici, 
descoperire a antrenorului Ve
seiinovici, imbracă tricoul pro
movatei Dinamo Vinkovici, de- 
monstrîndu-șl pofta de gol nâ 
numai în meciul de la 16 mar
tie, ci și in Divizia „B**, unde 
a activat pină acum, prin cele 
trei titluri de golgeter cuceri
te consecutiv. în sfirșit, Majs- 
tovlci (debutanți) șl Mrkela 
(1 sel.) provin de la O.F.K, 
Belgrad, Iar Bazdarevici, de 
la Zelezniciar.

Meciul va fi condus de A. 
Marques Pires (Portugalia).

fundașul 
de la O- 

Elsner; 
joacă la 

recenta

ȘTIRI
• Meci restanță din campiona

tul Diviziei ,,B“ — seria a Ii-a : 
PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — LUCEAFĂRUL BUCU
REȘTI 1—3 (0—2). Joo dominat
de juniorii de la Luceafărul, ca
re au condus la un moment dat 
cu 3—0. Au Înscris : Mateuț (min. 
41 și 43), Văsîl (min. 70) pentru 
Învingători șl Diaooneasa (min. 
86) pentru Progresul. (N. Toka- 
cek — oonesp.).

9 NOI MAEȘTRI AI SPORTU
LUI. Printr-o hotărîre a C.N.E.F.S., 
următorilor jucători le-a fost 
decernat titlul de maestru al

■portului. Aoeștia stat : Gheor- 
ghe Mulțescu, Dumitru Morartț 
Ion Marin, Alexandru Nicolae, 
Marin Dragnea, Constantin EftI* 
mescu, Cornel Țălnar șl Floreâ 
Văetuș (toți de la Dinamo Bucur 
resti), Florin Marin (Steaua), A- 
daibert Roznal (F. C. Bala Ma* 
re), Viorel Mureșan (Olimpia Sa* 
tu Mare), Mario Agiu (C. S. Tir* 
goviște), Ion Andone și Romulus 
Gabor (Corvinul Hunedoara).
• DE LA CLUBUL STEAUA.' 

Slmpatizanțil și suporterii clubu
lui Steaua sint invitați astăzi,' 
la ora 14,30, la sediUl clubului 
din Calea Plevnei nr. 114. la o 
Întâlnire cu conducerea dubuluL 
Vor fi proiectate filme sportive.



De mîine, pină la 4 aprilie, la Budapesta

CEI MAI BUNI TINERI SCRIMERI DIN LUME
ÎN LUPTĂ PENTRU TITLURILE MONDIALE

UN FRUMOS SUCCES AL HALTEROFILILOR
JUNIORI LA .CUPA DUNĂRII"

• C. Urdaș și N. Vlad pe primele locuri • Alți 4 sportivi pa 
pozițiile secunde • România pe locul al doilea • 9 noi recorduri 
naționale și două egalate I

» De 8 ori pînâ acum, scrimerii români au urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului O Tinerii noștri sportivi participă la 
toate cele 4 probe ® Doar doi dintre campionii ediției precedente 
(Buenos Aires) își vor apăra titlul

De Jnîine și pină la 4 apri
lie. își vor da intilnire la Bu
dapesta cei mai buni tineri 
scrimeri din lume, in cadrul 
cele de a 34-a ediții a campio
natelor mondiale dedicate tră
gătorilor sub 20 de ani. Gazde 
le vor fi Palatul sporturilor 
„Budapesta", pentru întreceri
le propriu-zise. si hotelul 
„Stadion", pentru sejurul in 
capitala Ungariei, ambele con
struite anul trecut în cadrul 
complexului sportiv „Nepsta- 
dîon*.

Noua sală aptă să găzdu as- 
că. în afara jocurilor, compe
tiții de hochei pe gheață și 
patinaj, precum și întreceri de 
atletism (de curind. pe pista 
de 200 m, cu 5 culoare, de- 
montabilă. s-au desfășurat 
Campionatele europene de at
letism indoor), se va acredita 
acum și lumii internaționale a 
scrimei. De formă circulară 
(diametrul: 117 m). sala va fi 
mozaicată cu cele 16 planșe de 
concurs, la nivelul solului, 
doar cea destinată finalelor 
fiind înălțată la 30 cm. Ală
turi de sala principală, a con
cursului. va fi pusă la dispo
ziția sportivilor o alta mai mi
că. cu 8 planșe, pentru antre
namente. Toate instalațiile e- 
Iectrice de semnalizare au fost

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
• Meciul dintre marile ma

estre Nana Ioseliani (U.R.S.S.) 
fi Liu Shilan (R. P. Chineză) 
contind pentru sferturile de fi
nală ale campionatului mon
dial feminin de șah a conti
nuat, la Velden. în Austria, 
cu partida a cincea, încheiată 
remiză. Scorul general este 
favorabil Nanei Ioseliani cu 
3—2.
• Partida a treia a meciului 

dintre marii maeștri Vasili 
Smîslov (U.R.S.S.) si Robert

GRUPELE VALORICE

ALE C.' M.

DE TENIS DE MASĂ
Dir. prima sene valorică a cam

pionatului mondial de tenis de 
masă pe echipe masculine tac 
parte 16 reprezentative : grupa 

: H. P. Chineză, Cehoslova
cia, Franța, Iugoslavia, Coreea de 
Sud, Suedia. R, F. Germania. 
Statele Unite ; grupa „B“ : Un
garia, Japonia, Anglia, Polonia, 
R.P.D. Coreeană, Italia, U.R.S.S. 
șl Danemarca. In seria a n-a au 
tost însorise 15 echipe in două 
grupe, In seria a ni-a sint 14 
echipe în două grupe, iar din se
ria a IV-a fac parte 15 reprezen
tative repartizate, do asemenea, tn 
două grupe.

In întrecerea feminină ode 49 
de echipe au fost repartizate tn 
trei serii valorice: 16 în seria I 
(două grupei), 16 In seria a n-a 
(două grupe) și 17 tn seria a 
TH-a (trei grupe). Reprezentativa 
României, reamintim, face parte 
din seria I, grupa a doua, împre
ună eu U.R.S.S., Coreea de Sud, 
Suedia, Japonia. Anglia, Finlan
da șl Austria.

Campionatele mondiale de te
nia de masă vor avea loc la 
Tokio, de la 2S aprilie la 9 mal.

TELEX o TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

ATLETISM • Kenyanul Simon 
JMU a ctștigat maratonul da la 
Los Angeles cu timpul de 2,026. 
fc-iaiu urmat americanii : Chris 
fițhaJlart 2.31:35 șl Greg MoLes- 
tfer 2.31:50. • Cursa de 10000 m
oa la New Orleans a revenit fon- 
oisliilul tanzanian Gidemas Sha- 
Haniga In 28:21,0. Cursa fe
minină a fost cîștigată de 
.Wendy Smith (Anglia) tn 31:35,0. 
I FOTBAL • La Budapesta : Un
garia — U.R.S.S. (echipe de ti
neret) 0—2.

HOCHEI • Turneu la Lenin
grad : Canada (echipa olimpi
că) — Finlanda 8—5, U.R.S.S. H— 
Suedia H 8—2.

■ lupte • Cupa mondială a fost 
cîștigată de echipa de lupte li
bere a U.R.S.S. cu 8 p, urmată 
da .S.U.A. 6 p. Canada 4 p, Ja
ponia 2 p. în meciul decisiv : 
U.R.S.S. — S.U.A. 7—3.

1 MOTO • La Best (Olanda) a 
avut loc prima probă a C.M. de 
motocros la clasa 125 "cftic. A 
cîștigat Erie Geboers (Belgia). 

produse de industria autoh
tonă.

Campionatele mondiale de 
scrimă dedicate tineretului 
(denumite inițial „Criteriumul 
tineretului* disputindu-se doar 
probe individuale, și avind va
riabilă limita superioară de 
virstă, care de o bună bucată 
de vreme s-a stabilizat la 20 
ani) au debutat în anul 1950. 
la Nisa, cu proba masculină 
de floretă, cîștigată de italia
nul Mario Favia. Au urmat, 
in ordine cronologică. sabia 
(1952 Cremona, învingător 
Luigi Narduzzi — Italia), flo
reta feminină (1956 Budapesta, 
Vera Kelemen — Ungarii), 
spada (1956 Luxemburg. Alfre
do Billeri — Italia). 4n de* 
cursul vremii, tinerii repre
zentanți ai scrimei românești 
s-au numărat adeseori printre 
protagoniști, de 8 ori el ur- 
dnd pe cea mai înaltă treap
tă a podiumului și ocuptnd 
acum. înaintea celei de a 34-a 
ediții, locul 6 In clasamentul 
celor 20 de țări care au punc
tat. prin medaliile obținute, tn 
palmaresul competiției. Loc 
superior unor școli de scrimă 
reputate, ca. de exemplu, cele 
din R.F.G.. Elveția. Suedia. 
Este. insă, la fel de adevărat 
că de multă vreme, mai exact

Hubner (R. F. Germania), care 
are loc tot la Velden, s-a În
trerupt Scorul este egal : 1—1 
(1).
• După consumarea a 9 

runde, in turneul internațional 
de la Sarajevo conduce Niko
lic! (Iugoslavia), cu 7,5 p, ur
mat de Adorjan (Ungaria) —
6,5 p (1). Smejkal (Cehoslova
cia) — 6 p. KurajiȘa (Iugosla
via) și Sveșnikov (URSS) — 
cu cite 5 p.

tn runda a 9-a, Sveșnikov 
l-a învins pe Kelecevici. iar 
partidele Ivanovici — Uhlmann, 
Nikolici — Kurajița Si Dras- 
ko — Gligorici s-au Încheiat 
remiză.

PE GHEATA Șl PE ZĂPADA
Punct final in «Cuna Mon

diali- ia schi nordic, odată cu 
carsa de 33 km de la Labrador 
City (Tera Nova): 1. Svan (Sue
dia) 1.27:24,4, 2. Zavialov (URSS) 
1.28:13,9, 3. Wassberg (Suedia)
1.29:16,3. Clasamentul final : 1.
Aleksandr Zavialov 182 p, 8. 
Gund Svan 116 p, 3. Bill Koch 
(SUA) 114 p, 4. Jan Lindwall 
(Norvegia) 96 p, 5. Thomas 
Wassberg (Suedia) 90 p, 6. Pal- 
Gunnar Mikkeisplass (Norvegia) 
83 p... pe echipe : 1. U.R.S.S. 529 
p. 2. Norvegia 510 p, 3. Suedia 
323 p, 4. Finlanda 240 p, 5. S.U.A. 
213 p, 6. Elveția 112 d. Cursa fe- • 
minină de 10 km a fost cîștiga
tă de Marja-Liisa Hamalainen 
(Finlanda) 33:57,3, urmată de 
Blanka Paulu (Cehoslovacia) 
34:17,3, 3. Brit Pettersen (Norve
gia) 34:17,9. Clasamentul final al 
„Cupei Mondiale- feminine : 1. i
Hamalainen 144 p, 2. Pettersen 
1S6 p, 3. Kveta Jeriova (Cehoslo
vacia) 126 p, 4. Paulu 121 p, 5. 
Anne Jahren (Norvegia) 114 p, 
6. . Ladiova Lubov (UJl.S.S.) 87 
p... echipe : 1. Norvegia 671 p, 
2, U.R.S.S. 414 p, 3. Cehoslovacia 
390 p, 4. Finlanda 280 p, 5. Sue
dia 105 p, 6. K.D. Germană 77 p.

SCRIMA a Concursul de flo
retă de la Kiev a revenit polo
nezului Adam Robak, Învingător 
asupra sovieticului Ssrghel Ko- 
cenko, la finală.

TENIS • In primul tur al tur
neului de la Monte Carto. Iile 
Năstase l-a Întrecut cu 2—6. 6—4, 
6—3 pe brazilianul Cassio Motta. 
Alte rezultate : Wojtek Flbak 
(Polonia) — John Alexander 
(Australia) 6—3. 6—0 ; Yannick
Noah — Gilles Moretton (ambii 
Franța) 6—4, 6—4, Shlomo Gllek- 
steln (ferael) — Ivan Lendl (Ce
hoslovacia) 6—2, 3—6, 7—5,

VOLEI • In mal multe orașe 
din Anglia are loc o oompetlțle 
de volei In cadrul căreia au fost 
Înregistrate rezultatele : Finlan
da — Belgia 3—1, Spania — Aus
tria 3—1, Elveția — Grecia 3—2, 
Olanda—Norvegia 3—0. R.F. Ger
mania — Scoția 3—0, Fran’ța — 
Luxemburg 3—0 la bărbați. Fin
landa — Belgia 3—1, Anglia — Ir
landa de Nord 3—0, Spania — 
Austria 3—1 la femei. 

de la ediția 1974 — Istanbul, 
tinerii noștri scrimeri n-au 
mai apărut in prim-plan. oda
tă cu titlurile de campioni 
mondiali obținute atunci de 
tloretistul Fetru Kukl și sa- 
brerul Ioan Fop intrerupin- 
du-se șirul prezențelor remar
cate.

Șir pe care-1 dorim acum 
reinnodat, delegația României 
(floretistele Elisabeta Guzgauu. 
Rozalia Oros. Csila Ruparesies, 
floretiștii Livius Buzău, Vasile 
Costa. Atila Fille, sabrerii Vil- 
tnoș Szabo, Walter Sultan. Ga
briel Anghel și spadasinii S*- 
ria Saitoc și Andrei Sebăk) 
unii chiar cu experiența ma
rilor concursuri, capabili să 
->b)inâ succese de prestigiu la 
marea întrecere a scrimei ju
venile. Exemplul generațiilor 
care s-au ilustrat la „mondia
lele* cadeților trebuie sâ-i sti
muleze pe cei care, de joi, 
vor concura la Budapesta, cu 
atit mai mult cu cit alături 
de ei se vor afla doi dintre 
laureații marii competiții. Ana 
Fascu, campioana mondială a 
floretistelor la Gând tn 1963 
R Tănase Mureș an. medaliat 
cu bronz ’.a Paris in 1959 tn 
Întrecerea floretiștilor. prima 
fiind acum secretara federa
ției de specialitate. secundul 
a nicer, or federal și arbitru in
ternațional.

Dintre medaliata ediției pre
cedente. de la Buenos Aire*, 
vor fi prez en ți (conform în
scrierilor inițiale) f.oretistele 
Laurence Modaine. Gise’e Mey- 
gret (ambele Franța), Dorna 
Vaccaroni (Italia). sabrerii 
Marco Marin (Italia) și Peter 
Abay (Ungaria). floretiștii 
Andrea Ctpressa (Italia).

\ Pou' SLAVES CU

.Viat proaspăt din Le
ningrad—* — așa și-a in
titulat ziarul „Ruhr-Naeh- 
riehten* un* din croni
cile campionatelor europe
ne de patinaj artistic de 
la Dortmund, în februarie, 
unde fusese consemnați o 
surpriză de proporții. 
Cvasi-necunoscuta pereche 
Elena Valova — Oleg Va- 
siliev, din orașul de pe 
Neva, a urcat la locul doi 
al .europenelor* devansind 
celelalte cupluri sovietice, 
mult mal bine cotate. Sur
priza t-a augmentat la ur
mătorul test major al pa
tinatorilor, campionatele 
mondiali ds la Helsinki, 
1* începutul acestei luni. 
Valova șl Vasiliev trec pe 
primul loc, Înaintea tutu
ror, inclusiv a campionilor 
continentali en-titre Sabi
ne Baesi — Tassilo Thler- 
baek din R. D. Germani. 
Pentru Intlia oară, lntr-un

DE PE STADIOANE 
Șl DIN JURUL LOR...

s Săptămina fotbalului interna
țional este dominată — In pauza 
dintre sferturile de finală șl se
mifinalele oupetor europene — <Je 
preliminariile campionatului con
tinental șl de unele meciuri 
„oheie" ale cîtorva campionate 
naționale. Să începem cu cîtev* 
aprecieri privind preliminariile 
C.E., după mulțl mai dificile de- 
dt cele ale ultimului Mundial 
Pentru că In etapa finală ■ 
C.E. din Franța se califică doar 
dte o formație din fiecare gru
pă (față de două cite au pro
movat la „Mundialul" spaniol), 
iar oompon-ența seriilor este con
siderată la C.E, mal puternic* 
dedt la ultima ediție a C.M.

Echipa Ciprului nu mal sur
prinde atunci cînd termină la 
egalitate pe teren propriu I După 
1—1 cu Italia, a urmat, dumi
nică. același rezultat șl cu Ceho
slovacia șl nu se poate spune 
că antrenorul Frantisek Havra- 
nek șl băletH săi nu au luai 
tn serios acest Joc. Dimpotrivă 
el s-au deplasat tn Cipru cu pa
tru zile Înainte de med pentru 
a se acomoda cu terenurile ne
obișnuit de tari existente pe 
Insulă șl au cerut informații de 
la cei șase antrenori cehoslovad 
aflațl în Cipru, despre valoarea 
jucătorilor reprezentativei gazdă. 
Șl totuși, ciprioțil au condus cu 
1—0, iar cehoslovacii au. egala* 
printr-un gol... norooos.

Tot duminică, in grupa a treia

In localitatea Trencin (Ceho
slovacia), echipa de juniori a 
României a obținut un frumos 
succes la tradiționala competi
ție de haltera „Cupa Dunării". 
Reprezentativa țării noastre a 
ocupat locul secund In clasamen
tul pe națiuni, după Bulgaria șt 
înaintea Cehoslovaciei, Ungariei, 
B F. Germania, Austriei și Iugo
slaviei. Pe categorii, succese 
remarcabile au realizat șportlvll 
români Constantin Urdaș și Nicu 
Vlad, cere s-au clasat pe primul 
loc. Iar Petre Axentc, Dorel Ma
rne*, LI via Muntean □. Andrei 
Bocad aa ocupat pozițiile secun
da. Cu acest prilej au fost tm- 
bjnătățtie > recorduri naționale 
— dintre care șl unul de se
niori — Iar aUa două au fost e- 
galato. Bilanț ul comportării spor
tivilor români este cel mal bun 
realizat vreodată la această Im
portantă competiția.

1st* rezultatele. Cat. muscă : 
L Os—mov (Bu garta) 2#?.5 kg ; 
2. F. Axente IM kg 0*0 ; tOT).

CAFEAUA NU ESTE OOPING!
fc cadrul Seaiuau a 14-a l Co- 

rrrftsralM International Olimpic 
t- a botârti crearea Ia Lausanne 
a unei curți sportiva de arbi
traj, care are mer.irea •* judece 
«■eotualela contestații. care au 
r'_-x de compecatta exclusiv* • 
C1O. Acest tribunal va fi for
mat Xa 9* de membri, dintre 
oare M membri al forului eUm- 
pta tocernsșfenal. II membri M 
teâereUfior kiternaționafev 1* ro- 
prezmitaiitl ai Comitetelor odm- 
pxte r-aționala jl a.te 
care urmează a fi desemnate da 
la cax M caz.

JorvUe OUmplee de ia Los 
Angeles fără tir 2 Dupd cum ae 
soa. oeeanlzaeorU viitoarei OMm- 
ptada botărieerd ea intrecerOe de 
tir M alb* loc la Las Vegas. 
Po«5r*re cu care. <£n mal multe 
ratiir.k C1O. au a feat insă de 
acord. Vtoepces cdlr tele C.OJ.O. 
Harry Usher a informat Sesiu
nea c* aa fost studiate, la fata

sfb-cat» DOUA SURPRIZE-ACEIAȘI AUTORI...

Ungaria a dispui, in primul ei 
Joo. de Luxemburg cu 6—a. 
in deplasare. Din componența a- 
oestel grupe mal £ao parte for
mații bine cotate ca Anglia, Gra
da, Danemarca. Azi, englezii ln- 
tEneso selecționata Greciei. Toc 
asU-aear*, ia grupa a 6-a. Ir
landa de Nord primește replica 
reprezentativei Turdei, iar vlce- 
camploana mondială. B. F. Ger
mania, se deplasează la Tirana 
pen.tr» Joci* cu Albania, med 
așteptat o» mare interes, deoa
rece gazdele a* dat Întotdeauna 
mult da furcă vest-germanilor. In 
grapa totll, alte dou* partide In
teresante i Scoția — Elveția șl 
B, D. Germană — Belgia, in care 
ecoțlen* etnt tavorfțl. in timp oe 
al doilea med se anunț* foare 
ediiilbrM șl deactils oricărui re- 
turta*.
• Unete campionat! sau finale 

de cupă stat urmărite ou mart 
Intere*. Ia Italia ^uve* a foM 
învins* la derby-ul local de To- 
rine ou I—a, după oe prima a 
condu* cu >—0 (prin golurile Iul 
Rossl șl Platini), dar intre mi
nutele SI și M Torino a înscris 
de trei ori I Se pare că Ju- 
ventue are acum un alt obiec
tiv deeft aeda al dștlgărll cam
pionatului. Juve se concentrează 
pentru semifinala C.C.E. cu Wld- 
tew Lodz șl speră să se ca
lifice pentru marea finală (In- 
vlngătoarea dintre Real San Se
bastian șl Hamburger S. V.). In 
Spania, C. F. Barcelona a trium
fat pe „Nou Camp” (120 000 de

Cat. cocoș : 1. Ganev (Bulg.) M7.5 
kg ; 2. D. Mateeș 240 kg (100 | 
140). Cat. pană : 1. Karadzov 
(Bulg.) 270 kg ; 2. L. Munteanu 
259 kg — rec. eg. (110 ; 140).
Cat. ușoară : 1. Karabacev (Bulg.1
107.5 kg ; 2. A. Socacl 885 kg
(130 ; 155) — toate noi recorduri 
de juniori, v.r. 275 kg (125; 152,5). 
Cat. semimljlocle : 1. Studnicka
(Ceh.) 320 kg... 6. A. Anghel
187.5 kg (132,6 ; 155). Cat. mijlo
cie t C. Urdaș 350 kg (155 ; 193)
— toate reoorduri de juniori, lax 
la „aruncat” și de seniori, v.r.
822.5 (145 ; 180). Cat. semigrea l 
L N. Vlad 360 kg — record (v.r. 
B5 kg.) 180 kg la „smuls" (v.r. 
®B kg) șl 200 kg la „aruncat*
— rec. eg. Cat. grea — ușoară
L Ctamtk (Ceh.) 375 kg... 4. A. 
Brana 318,8 kg. Cat. grea : L 
Bdko.fl (Ung.) 352,5 kg... 5. Gh. 
Petrlșor 255 kg (115 : 140). Cat. 
■upergrea : 1. Andreev (Bulg.)
937.5 kg... S. Gh. Rafa ’.85 kg 
pas : 160).

Moidul, S5 de posibile amplasa
mente pentru poligonul de tir 
olimpic, dar nici una nu răs
punde cerințelor. Așa că, dus 
acest motiv, ar fl posibil ca bure- 
cerile de tir si nu fie organizate. 
la Loa Angeles. înainte de a m 
Km o botârfre definitivă ae mal 
caut* totuși o gazdă accepta»- 
bilă-

După cum a declarat prințul 
do Merode, președintele Comisiei 
medfeala a C.T.O., „cafeina ră- 
tntoo considerată, In continuare, 
un produs dopant, interzis a fi 
folosit da sportivi. Injecțiile cu 
ealelnl constituie un pericol pen
tru sănătatea sportivilor șl noi 
dorim sâ-l punem capăt 1* to 
ceea ce privește folosirea cafe- 
M fi a diferitelor băuturi pa 
bază da oola. prințul de Merode 
a precizat câ este neînsemnat* 
cantitatea do cafeină pe care o 
oonțăn pentru a putea fi con- 
etAratc doptng... .

interval de 14 ani, doi pa
tinatori debutanți la C. M. 
devin deținătorii titlului. 
Precedenta performanță de 
acest gen aparținea Irinel 
Rodnina șl lui Alexei Ula
nov, la Colorado Spring* 
1969. Ca anecdotica fapte
lor să fie completă, să mal 
spunem că actualii laureațl 
fuseseră pe locul 3 la ulti
mul campionat al U.R.S.S, 
iar înaintea startului lor lm*fil 
Dortmund figurau doar c* 
rezerve in lotul sovietic— 

CIteva date de referință.
Elena Valova ari 20 de 
ani (Înălțime 1,55 m, greu
tate 47 kg), Oleg Vasiliev 
23 ani (1,80 m, 72 kg), 
amlndoi sint studenți gl 
aparțin clubului Trud Le
ningrad. Sint antrenați de 
o celebritate a patinajului, 
Tamara Moskvina.

Cu un an Înaintea J.O. o 
mutație în ierarhiile patina
jului artistic! (Rd. V.).

spectatori) tn fața eternei rivala 
Beal Madrid (â—1) șl Menotti. ou 
Maradona, speri să conduc* 
^aroa” spre titlul de campioaz- 
ttă, fiind acum Ia două puncta 
de Bilbao șl doar la un pune* 
de Beai Madrid. Dar mai sint inc* 
patru etape.» In R.F.G., oon- 
truntarea da la Hamburg dintre 
gazda și Bayern MOnchen (da- 
sal* pe locul secund, la numai 
dou* puncte de fruntașă) s-a In- 
ch-elal la egalitate (1—1). mea- 
țtnînd Încă șansele echipei lui 
Rumznenlgge șl Breitner... In fi
nala „Cupei ligii engleze*. F. C, 
Liverpool și-a realizat un mare 
obiectiv cîștiglnd trofeul, dup* 
un joo dramatic cu Manchester 
United 9—1, după prelungirii 
oonsoUndu-a* cu acest succes șl 
cu altul, care este pe... drum, 
clștigarea campionatului. cnra- 
pensînd. ia acest tel. deziluzllă* 
trăite In Cupa campionilor euro
peni șl in Cupa Angliei, cosn- 
petițU din care a fost eliminată.
• In fini ,ua fapt divers. Dou* 

reideti olandeze au semnat con
tract!, pe doi ani. ou formația 
canadiană Edmonton Eagles 5 
portarul Schrijven (36 de ani), 
cs director tehnic, șl fundașul 
Hovenkamp. Fotbalul canadian 
vrea să-șl Întărească activitatea,' 
mal ales In perspectiva că 
F.U.A. ar putea da Canadei 
dreptul de a organiza turneul 
final din 1986, situație in care 
aa va fi calificată de drept, ca 
țară organizatoare.

Ion OCHSEMFELD
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