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Astăzi, etapa a 15-a în Divizia ,,AU de Sotbal

0 „RUNDA CU MECIURI ECHILIBRATE, ATRACTIVE
• La București, liderul se gindește la golaveraj in jocul cu bâimărenii ® La Bacău, echipa lui 
C. Radulescu apare după două victorii în deplasare (campionat - cupă), dar gazdele se tem 

de... șutul lui Boloni • La Craiova, Rapidul reapare după șapte ani, cu gindul să mai incurce 
una dintre „echipele mari* • La Rm. Vilcea, și gazdele, și ploieștenii știu că in _ primăvară a 
fost „remiză’* • La Hunedoara, Corvinul e favorit, insă gălățenii iși joacă o ultimă carte *
'La Pitești, Dobrin contra... lanul • In Capitală, Sportul studențesc speră să iasă din „eclipsă", 
tirgoviștenii se gindesc la... o minune • La Oradea, bihorenii vor să confirme, F. C. Olt să infirme 

ultimele rezultate. • La Petroșani, vor trece campionii și de... barajul Jiului ?

PROGRAMUL
Petroșani : JIUL 
București : STEAUA

(stadionul Steaua — meci 
Bacău : SPORT CLUB
Craiova : UNIVERSITATEA
Rm. Vilcea : CHIMIA 
Hunedoara : CORVINUL 
Pitești : 
București :

ETAPEI
- DINAMO
- F.C. BAIA 

televizat)
- A.S.A. TG.
- RAPID
- PETROLUL
- DUNĂREA
- POLITEHNICA IAȘI
- C.S. TIRGOVIȘTE' 

studențesc)
- F.C. OLT

MARE

MUREȘ

C.S.U.
F.C. ARGEȘ 
SPORTUL STUD.

(stadionul Sportul 
F. C. BIHOROradea :

Toate meciurile vor începe la .ora 14.

DINAMO BUCUREȘTI
ÎN SFERTURILE DE FINALĂ

Așteptate cu mult interes, tragerile la sorți 
pentru competițiile europene inter-cluburi 
au stabilit ieri, la Ziirich. programul parti
delor din sferturile de finală, programate 

I anul viitor, la 7 si 21 martie
In „Cupa campionilor europeni", reprezen

tanta fotbalului nostru, campioana tării. Di-

!

I

CLASAMENTUL
1. STEAUA
2. Dinamo
3. Univ. Craiova
4. Politehnica lași
5. F.C. Bihor
6. Sportul stud.
7. S.C. Bacâu
8. A.S.A. Tg. Mureș
9. F.C. Baia Mare

10. Jiul
11—12. Rapid

F.C. Olt
13. Corvinul
14. F.C. Argeș
15. Chimia
16. C.S. Tîrgovlște
17. Dunârea C.S.U.
18. Petrolul

14 9 2 3 28-10 20
12 8 2 2 23- 9 18
14 8 2 4 23-12 18
14 6 6 2 16-10 18
14 734 24-18 17
14 7 2 5 23-17 16
14 7 2 5 14-18 16
14 6 3 5 17-19 15
14 5 4 5 16-20 14
14 6 2 6 13—19 14
14 4 5 5 13-13 13
14 4 5 5 11-11 13
13 4 3 6 17-17 11
13 5 1 7 15-17 11
14 4 3 7 15-24 11
14 2 5 7 10-19 9
14 1 5 8 3-14 7
14 2 3 9 11-25 7

-DINAMO MINSK
ALE C.C.E. LA FOTBAL
namo București, va evolua în compania redu
tabilei formații sovietice Dinamo Minsk, 
primul meci urmînd să se desfășoare pe te
renul acesteia din urmă

(în pagina a .patra programul complet al 
sferturilor de finală în cele trei competiții 
continentale).

DUPĂ DOUĂ VICTORII, PARTEA 
CEA MAI DIFICILĂ A ÎNTRECERII
Azi și miine, echipa României susține 

jocurile cu Bulgaria șî Danemarca
KATTOWICE, 9 (prin tele

fon). Două etape s-au scurs 
din această a 3-a ediție a gru
pei B din cadrul C.M. de hand
bal feminin si. iată, pronosti
curile se confirmă. Cel puțin 
prin rezultatele obținute pînă 
acum. Pentru că în ceea ce 
privește comportarea, au mai 
existat si cite unele surprize, 
furnizate pe de o parte de 
dirzenia cu care si-au apărat 
sansele formațiile socotite out- 
sidere. dar si prin unele scă
deri la formațiile socotite frun
tașe. Dintre acestea, doar re
prezentativa R.D. Germane a 
mers pînă acum într-o cadență 
susținută. în rest, celelalte fa
vorite. adică selecționatele Po
loniei. României. Cehoslovaciei

sau Bulgariei, au mai... șchio
pătat

în ce privește formația noas
tră. trebuie să spunem că ea 
si-a realizat pînă acum obiec
tivul. obtinind două victorii 
din două locuri. Ceea ce esta 
bine. Mai puțin bine este. însă, 
felul In care au fost obținute 
aceste două succese. în fața u- 
nor selecționate, să zicem, de 
„mina a doua" din handbalul 
feminin european. Atît echipa 
Spaniei — în primul -ioc. cit 
si cea a Suediei — în cel de 
al doilea nu trebuiau să con
stituie sub nici o formă ..pro

ton GAVRILESCU

(Continuare In pag a 1-a)

Virginia Popa contribuie in fie
care meci la menținerea echi
pei „U“ Cluj-Napoca in frun

tea clasamentului
Foto : Ioan LESPUC

Divizia „A“ de baschet (f)

COMERȚUL TG. MUREȘ 
ÎNVINGE PE

I.E.f.S.: 71-69!
PLOIEȘTI. 9 (prin telefon), 

în sala Victoria au continuat 
întrecerile celui de al cincilea 
turneu al Diviziei „A“ de bas
chet feminin. Rezultate :

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— CHIMISTUL RM. VÎLCEA 
76—63 (39—35). După surpriza 
produsă în turneul al treilea 
al întrecerii (tinerele baschet
baliste de la Chimistul au re
purtat victoria chiar în sala 
Floreasca) bucure? lencele au 
fost precaute si din min. 24 
(scor 41—11) ele s-au desprins, 
în ultima parte. Politehnica — 
Ilona Chvatal. Suzana Keresz-

Paul IOVAN

(Continuare tn pao 2-3)

La Herculane, multe din femeile care urmează tratamente bal
neare practică cu regularitate și binefăcătoarea gimnastică de 
întreținere Foto : Ion MIHĂICA-

SĂNĂTATE, GRAJIE Șl FRUMUSEȚE -
PRIN EXERCIȚIU FIZIC

Un deceniu de rodnică activitate a centrelor de menținere a 
sănătății femeilor

Ancheta noastră; Cluburile sportive școlare și marea performanță

LA RÎMNICU VÎLCEA, MAI MULȚI PERFORMERI, 
DAR NUMAI UNUL ÎN PERSPECTIVA J.O. '88

Formă importantă de activi
tate cotidiană, gimnastica de 
menținere a sănătății si a fru
museții femeilor, oracticată în 
cadrul a nu mai puțin de 82 
de centre — cu un program 
bine stabilit si cu un statut 
de funcționare — răsplndite in 
majoritatea iudetelor și în 
muncipiul București marchează 
anul acesta 10 ani de existentă 
oficială. „Un jubileu care — 
cum tinea să sublinieze prof. 
Maria Negoită. secretara Co
misiei centrale oentru educație 
fizică si sport feminin de ne 
lingă C.N.E.F.S. — este punctat 
de multe reușite, pornind de 
la creșterea continuă a numă
rului cursantelor, pe ansam
blul tării la nivel de zeci de 
mii. îmbunătățirea permanentă 
a dotării centrelor, care îsi des
fășoară activitatea fie pe lingă 
C.J.E.F.S.-uri, fie sub egida 
unor asociații si cluburi spor
tive. case de cultură sau uni
tăți de invătămint. eficienta 
recunoscută a rxercitiilor fizice 
care urmăresc diferite tipuri de 
efecte : plastice (prevenind ten
dința de îngrăsare si de îngreu- 

nare a mișcărilor), fiziologice 
(de menținere si îmbunătățire 
a funcțiilor organice — în spe
cial a resoiratieL circulației si 
digestiei), altele vizind preve
nirea unor dereglări de meta
bolism (care apar implicit o- 
dată cu trecerea anilor) pen
tru menținerea stării generale 
de sănătate, a sporirii capaci
tății de muncă si a rezistentei 
organismului fată de o serie 
de factori nocivi etc.

Un iubileu ce atestă valoa
rea incontestabilă a acestei ac
tivități aflată, din chiar etapa 
experimentală, in atentia Cen
trului de cercetări pentru e- 
ducatie fizică si sport al 
C.N.E.F.S. care a si elaborat 
un studiu special privind efec
tele exercitiilor fizice practi
cate In centrele de menținere 
a sănătății si frumuseții femei
lor. realizat de profesoarele A- 
lexandrina Focseneanu si Vir
ginia Paraschiv si biologul

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

De la început trebuie preci
zat că prof. Laurențiu Stilea. 
directorul Clubului sportiv șco
lar Rimnicu Vilcea. a afirmat

Anul înființării : 1956 (ca
Școală sportivă ; din 1979 a 
devenit Club sportiv școlar); 
secții : atletism, baschet,
fotbal, gimnastica ritmică, 
gimnastică sportivă, handbal, 
șah, tenis de masă, volei ; 
cadre tehnice : 25 de profe
sori și doi antrenori ; 921
de elev' tn acest an, înca
drați in 67 de grupe (11 de 
nivel I —- performanță. 20 de 
nivel II - avansați ți 36 de 
nivel III — începători) ; intre 
1973 și 1983 : 52 de titluri 
naționale, 6 recorduri de Ju
niori, 30 de sportivi In io
turile naționale de seniori, 
tineret șl juniori, 2 candidați 
maeștri al sportului, 2 
candidați olimpici, 27 spor
tiv) cat I, 43 de sportivi 
cat. a ll-a.

La Baia Mare au început CRISTINA DEVESELEANU Șl ROBERT PINTER,
întrecerile tinerilor înotători
BAIA MARE. 9 (prin tele

fon). Tot ce are mai bun îno
tul nostru tînăr s-a reunit vi
neri. în Piscina olimpică din 
localitate, spre a-si desemna 
noii campioni naționali de ju
niori I. cei mai mici partici
pants (sub 14 ani) disputîn- 
du-si. simultan. ..Trofeul Car- 
pati". alături de sportivi din 
R. D. Germană. Bulgaria si 
Polonia. Concursul a debutat 
sub semnul a două recorduri 
naționale de juniori. primul 
doborît de băimăreanul Robert 
Pinter — mai bine de o se
cundă fată de performanta an
terioară la 200 tn liber si a- 
proaoe de recordul seniorilor 
—. al doilea fiind al bucu- 

că nu este pe deplin mulțu
mit de performantele obținute 
de-a lungul anilor — de fapt 
în ultimul deceniu — de re
prezentanții unității pe care o 
conduce. „Este adevărat, s-au 
obtinut unele succese, dintre 
care cele oe care le prețuim 
cel mai mult sînt legate de 
promovarea unor juniori legi
timați la noi său plecați de la 
noi. pînă la nivel de lot na
țional. Dar se putea si mai 
mult si de aceea principala 
noastră preocupare constă a- 
cum in îmbunătățirea stilului 
de muncă- si a condițiilor de 
pregătire a elevilor sportivi".

Legat de cele menționate de 
directorul C.S.Ș. Rimnicu Vil
cea. credem că nu este lipsit 
de importantă să subliniem că 
Drintre roadele muncii profe
sorilor si antrenorilor se află 
si prezenta in echipele divi
zionare ,.A“ si „B“ a peste 60 
de vîlceni plecați din locali
tate la terminarea liceului (deci

NOI RECORDURI
restencei Cristina Deveselcanu. 
care a ..smuls" exact o secun
dă recordului recent la 100 m 
bras. în celelalte probe tre
buie menționate regăsirea am
bițiilor Teodorei Hauptricht. 
cîstigătoare la 200 m liber du
nă o dispută interesantă cu 
EnikS Palencsar si Laura Sa- 
chelarie. dominarea netă de 
către Anca Pătr&școiu în pro
ba de 100 m spate (la mai puțin 
de o secundă de cel mai bun 
rezultat al său si de... speran
țele unanime) si evoluțiile olo- 
iestencei Iulia Mateescu si o- 
rădeanului Laszlo Bay. care 
au stabilit si ei recorduri la 
categoria 13 ani.

Rezultate. CAMPIONATELE 

la încheierea junioratului) pen
tru a continua studiile la fa
cultăți din București. Cluj- 
Napoca. Timișoara etc. (este 
cunoscut faptul că in localitate 
nu există institut de învătă- 
mînt superior). Adăugind a- 
cestor sportivi divizionari pe 
cei selecționați în loturile na
ționale putem aprecia că bi
lanțul este pozitiv. în ciuda 
faptului că nu întotdeauna con
dițiile de lucru au fost bune 
sau măcar satisfăcătoare. De 
fapt C.S.S. Rm. Vilcea bene
ficiază doar de o sală pentru 
jocuri sportive si gimnastică 
(în incinta unui liceu), o sală 
de forță (amenajată prin re
surse proprii) un teren de at
letism cu două piste (lungi
mea : 170 m) si un teren de 
jocuri în curtea Liceului ..Ni-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare tn pag 2-3)

DE JUNIORI
NAȚIONALE DE JUNIORI ! 20* 
tn liber (b) t 1. Robert Pinter 
(C.S.M.S. B. Mare) 1:37,26 —
rec. jun. ; 2. Cristian Ponta
(C.S.Ș. Pl.) 1 :39,80 ; 3. G-orge
Lupu (Lie. 3T Buc.) 2:01.00 : *. 
O. Băculețl (C.S.Ș. Reșița) 2:03.25; 
5. M. Iliescu (C.S.Ș. PI.) 2:08.64 ; 
8. C. Uncescu (C.S.Ș. Brăila) 
2:09,22 ; 200 m liber (f) : 1. Teo
dora Hauptricht (C.S.M.S.) 
2:09,14 ; 2. Enikfl Palencsar
(C.S.M.S.) 2:09.50 ; 3. Laura Sa- 
chelarle (C.S.Ș. Brăila) 2:10.04 ; 
4 Iulia Mateescu (C.S.Ș. Plo
iești) 2:13.17 t 9. Slmona Rltti 
(C.S.M.S.) 2:14,14 ; «. Marlclca

Geo RAEȚCHI

(Continuare tn pag. a <-o)



SPORTURI TEHNICO-APLICAȚI VE

0 MAȘINĂ IJNIVEIISALĂ DE TRAFOHAI 
Șl FREZAT DE PRODUCȚIE ROMÂNEASCĂ

O frumoasei realizare tehnică a Casei centrale a pionierilor ți 
șoimilor patriei din București, răsplătită cu premiul I la Expo

ziția republicană „Start spre viitor"

Colectivul tehnic al Casei cen
trale a pionierilor și șoimilor 
patriei din București s-a făcut 
remarcat, nu de mult, printr-o 
realizare de excepție — o ma
șină, universală pentru traforat 
și frezat de o mare utilitate nu 
numai în cadrul cercurilor de 
modelism (pentru care — în 
principal — a fost creată). Pre
zentată Ia Expoziția republicană 
„Start spre viitor această ma
șină aparținînd unui harnic mai
stru instructor. Ionel Dumitrescu, 
a obținut premiul I.

Cu autorul ei, care nu 
este la prima realizare de acest 
fel (el a mai construit o serie 
de aparate și piese pentru cercu
rile tehnico-dplicative rezervată 
„cravatelor roșii" cu tricolor), 
am avut prilejul să purtăm un 
scurt dialo-g. pentru a afla unele 
detalii. Din discuția noastră a 
rezultat că realizarea acestei ma
șini universale îl preocupă de 
mai multă vreme, ea tnscriin- 
du-se în acțiunea complexă a 
Casei centrale a pionierilor și 
șoimilor patriei de a reduce sub
stanțial procurarea de mașini și 
materiale din import. Concepută 
cu aproape trei ani în urmă, iată, 
ea a devenit o realitate.

Maistrul instructor I. Dumi
trescu, care conduce cercul de 
electrotehnică al pionierilor 
bucureșteni de la sus-amimtita 
Casă, consideră. însă, că „noua 
macină universală poate avea o 
utilitate și mai largă, practic - ea 
fimd în măsură să servească 
TUTUROR cercurilor tehnico- 
aplicative, firește cu unele adap-

La I. T. B., sub genericul „Daciadei"

KARTINGUL RULEAZA CU..
Cu o regularitate și o punctua

litate demne de admirat — și 
de urmat — la sediul asociației 
sportive I.T.B. din Capitală se 
în-tîkiesc cam două duzini de ti
neri, săptămînal, ca la un ade
vărat curs ingineresc. Tema dis
cuțiilor — aprinse, ca întotdea
una cînd este vorba de pasio
nați ai sportului este aceeași : 
mașini, motoare, piese de 
schimb, curse... Sînt membrii 
secției de karting a I.T.B., elevi, 
tehnicieni, ingineri Discută des
pre cum merg treburile în ate
liere — unde construiesc ma
șini — despre antrenamente și... 
despre ce mai e nou în lumea 
kartingului, „lucru esențial pen
tru cei ce vor să facă ceva 
pentru acest sport" — ne spunea 
zilele trecute. Ia I.T.B.. ing. Radu 
Grozea, unul din marii sufle- 
tiști ai kartingului nostru. „Și 
noi vrem să facem ceva...**.

Vor, și fac. Iată, de pildă, un 
fapt grăitor : la unitatea de re
parații a I.T.B. — U.R.A.C. — 
sub conducerea ins. șef Cons
tantin Bpgeac. dealtfel președin
tele sec+iel de karting, a fost 
proiectată o mașină cu perfor
ms-te remarcabile, care a fost 
construită, apoi. în peste 200 de 
exemplare pentru secțiile de 
karting din țară. Membrii sec
ției și-au construit și pentru ei 
numai în acest an 7 mașini de 
concurs și piesele de schimb afe
rente.

„Cred că merită să fie reținut 
— ne spunea președintele asocia
ției sportive, Nicolae Aldea — 
că secția de karting, acești ti
neri de o seriozitate și un com
portament exemplar, ne-au adus 
o seamă de satisfacții prin evo-

CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE Șl MAREA PERFORMANTĂ
(Urmare din pag. 1)

colae Bălcescu". In rest, pre
gătirile sînt efectuate (de sec
țiile de baschet si lupte) in 
incinta Sălii sporturilor si în 
sălile de sport ale unor licee. 
„La acest capitol, ne-a precizat 
prof. Stilea. am primit un real 
sprijin din partea C.J.E.F.S. 
care a permis sporiivilor clu
bului nostru să se antreneze 
pe terenurile complexului „Tra
ian**. fără a ni se solicita plata 
chiriei. Ne-au sărit în ajutor 
Si conducerile liceelor „Nicolae 
Bălcescu". Industrial 6 Con
strucții. Liceului de chimie, 
Liceului energetic, care ne-au 
pus la dispoziție sălile lor de 
sport".

Ne-am sesizat de faptul că. 
deși baza de antrenament este 
modestă, la atletism au fost 
obținute unele performante re
marcabile. printre acestea a- 
flindu-se clasificarea în de
cursul anilor a patru maeștri 
ai sportului (Viorica Enescu, 
Adrian Gheoroaie. Constantin 
Romaniuc si Maria Ionescu). 

tări“ pe care se gîndește să le 
materializeze chiar în acest an. 
în speță, „mașina va putea servi 
și la găurit circuite placate, fo
losite curent Ia montaje elec
tronice, domeniul prioritar al 
cercurilor de radio-electronică**.

Salutînd această frumoasă rea
lizare tehnică și consemnînd sa
tisfacția cu care a fost primită, 
ne manifestăm în același timp 
nădejdea că noua mașină uni
versală va fi preluată de toate 
cercurile tehnico-aplicative ale 
Caselor pionierilor și șoimilor 
patriei din municipiul București 
și din țară. Ar fi o modalitate 
de a spori eficiența muncii unor 
cercuri care cuprind — la scară 
națională — mii de copii și ti
neri dornici să se specializeze 
In diferite ramuri ale tehnicii, 
obiectiv care se află permanent 
în fața mișcării sportive pionie
rești. Iată de ce sîntem încre
dințați că factorii de resort ai 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor vor analiza 
această sugestie și vor face ca 
In scurt timp noua mașină uni
versală să intre în inventarul 
tehnic al tuturor cereurHor teh- 
nicc-aplicative.

Oricum, felicitări realizatorului 
și celor care îl sprijină în ac
tivitatea sa. precum și copiilor 
din cercul de electrotehnică al 
Casei centrale a pionierilor și 
șoimilor patriei (peste 120) pen
tru interesul și rîvna manifes
tate vizavi de această frumoasă 
realizare.

T. BRÂDĂȚEANU

MOTOARELE IN PLIN
Iuția lor in competițiile „Dacia- 
dei** și în campionatele republi
cane de viteză (locul III pe 
echipe), a celor de anduranță 
(locul II, la egalitate de puncte 
cu campioana), apoi numeroase 
locuri fruntașe Ia individual".

Așadar, motoarele au mers 
anul acesta în plin, evidențiin- 
du-se o seamă de sportivi ca 
Radu Grozea, Eduard Cojoc, 
Ionuț Bobocel, juniori ca Mircea 
Bageac, Ștefan Constantin, Gun
ter Graef. Planuri de viitor ? 
Foarte multe. în primul rînd. o 
activitate susținută pentru pre
gătirea tehnică și sportivă a ju
niorilor, pentru specializarea se
niorilor. „Fiecare pas în acest 
sport — ne spunea Radu Grozea 
— înseamnă o fereastră deschisă 
spre nou. Ce poate fi mal atră
gător ?**

Viorel TONCEANU

NELU QUINTUS. PLOIEȘTI. 
Un catren inspirat de svccesul 
fotbaliștilor noștri : 
Reușind isprava.
S-a-mplinit un vis : 
Mergeți la Paris, . •
Via.- Bratislava !

AURELIA DONCU. BUCUREȘTI. 
Nu sînt în măsură să răspund 
la întrebarea dv. privitoare la 
numărătoarea ce se practică la

precum si prezenta, in momen
tul de fată, in loturile de ju
niori la atletism a trei elevi 
(Ionel Tomescu. Marineia Serie- 
ciu si Ion Uscatu) care dețin 
titluri si recorduri nationale. 
„Trebuie să înțelegem, tovarășe 
director, că profesorii au ma
nifestat pasiune si competentă 
profesională pentru a obține, 
în condiții modeste, rezultate 
bune". ..Intr-adevăr. Constantin 
Diaconescu si Viorica Enescu. in 
special, s-au evidențiat in ac
tivitatea lor. Problema spatii
lor pentru atletism rămine. 
insă, deschisă, deși ea ar fi 
putut fi rezolvată de mult, 
dacă s-ar fi terminat lucrările la 
sala de atletism de sub tri
buna stadionului. sală dotată 
cu sase piste".

Făcînd un bilanț al perfor
mantelor C.S.S. Rm. Vilcea. a- 
flăm că cele mai reprezenta
tive secții sînt cele de baschet 
feminin (echipa a promovat de 
la minibaschet în Divizia ..A" 
si are trei jucătoare în loturile 
naționale de senioare și ca- 
dete), tenis de masă, atle
tism, volei ji șah, dar că

însemnări

S-A DESPĂRȚIT DE SPORT...
în Sala sporturilor din Iași 

s-a disputat nu de mult, 
al III-lea turneu de baschet 
masculin din cadrul diviziei 
„A“. Cu acest prilej, în 
pauza meciului dintre Di
namo București — Politehnica 
Iași, spectatorii au asistat la 
o emoționantă festivitate ; 
retragerea din activitatea 
competițională a baschetbalis
tului DAN MOISESCU din 
echipa studenților ieșeni. C? 
a însemnat acest sportiv 
pentru echipa de pe Bahlui 
ne-au demonstrat-o cuvintele 
pline de recunoștință rostite 
la adresa lui Dan Moisescu, 
buchetele de flori și cupele 
oferite, nenumăratele îmbră
țișări ale colegilor de sport 
din formațiile campionatului 
nostru național și, în special, 
ale coechipierilor săi și ale 
antrenorului Dan Pavelescu.

La 34 de ani, ing. Dan 
Moisescu a spus adio spor
tului preferat. După 16 ani 
neîntrerupți, acest baschetba
list de excepție s-a despăr
țit. cu lacrimi -în ochi, de 
colegii de echipă, de specta
tori. Primele noțiuni despre 
acest sport le-a deprins în 
orașul natal Cîmpina, cu

DIVIZIA „A“ DE BASCHET (f)
(Urmare din pag. 1)

teși si Doina Prăzaru-Matc în 
formă deosebită — ș-a de-asat 
clar. Au marcat : Prâzxru-Mate 
18. Chvaial 17. Kercsztesi 14. 
Bărăgan 12. Tocală 11. Pirșu 4 
neutru învingătoare, respectiv 
Barbu 29. Misăilă 17. Petre 7. 
Trușescu 5. Dutu 2. Ionesco 2.

COMERȚUL TG. MURES —
I.E.F.S.  71—69 (39—28). Debut 
de partidă favorabil baschet
balistelor din Ta. Mures care 
s-au instalat la conducere, d'nd 
impresia că vor realiza o vic
torie facilă. In min. 28 ele 
conduceau cu 56—36 ! Au urmat 
12 minute de lup ă acerbă, in 
care studentele au aolicat o 
apărare agresivă si in min. 33 
scorul a devenit egal ; 65—65. 
Ultimele două minute au fost 
infernale fiecare echiuâ tre- 
cind pe lingă victorie. Ci nd mai 
erau 60 de secunde de ioc. Co
merțul conducea cu 1 coș. dar 
bucurestencele se aflau in po
sesia mingii : ele au avut po- 
sibilita ea egalării si chiar a 
cistisării partidei, dar încercă
rile le-au fost infructuoase. 
Astfel. Comerțul a dștigat pe 
merit. Au înscris : Matbe 28. 
Făreas 15. Tordai 13. Popor ici 
13. Constantineseu 2 pentru în- 
vingă'.oare. respectiv Hosszu 35. 
Drăghiei 12. Nieolaa 10. B li ri
dul 8. Pană 2. Vaid 2.

t-r.ts : 15-39.40(7). gbem. Dacă ar 
mal trăi. cred că n-ar putea 
să vă lămurească nici cel care 
a fost autorul acestui tei de nu
mărătoare, intr-adevăr, eludată. 
Ea nu Împiedică lasă cltuși de 
puțin ca un tenisman mai bun 
să dstlge. iar altul mai slab 
să ., piardă.

MAKIN MARES. BVZAV. Nu 
știu de ce. una iubitori ai fot-

și acestea puteau produ
ce mai mult Ce s-a între
prins. ce se întreprinde in 
perspectiva îmbunătățirii acti
vității. implicit a rezultatelor ? 
Acestei întrebări ne-a răspuns 
tot directorul unității : „întot
deauna nc-a preocupat în pri
mul rind ce sportivi dăm lotu
rilor naționale si mai puțin pe 
ce loc se află echipa. Aceasta 
a fost pentru noi o adevărată 
deviză. Va trebui să facem insă 
si mai mult pentru realizarea 
acestor intenții. Deocamdată 
am intărit acțiunea de selec
ție prin lărgirea ariei acesteia 
și prin organizarea — toamna 
si primăvara — a unor com
petiții cu caracter de selecție. 
Din punct de vedere metodic, 
insistăm asupra imbună.ătirii 
mijloacelor specifice de pregă
tire a fiecărei grupe. Revenind 
la selecție, precizez că s-a în
deplinit o doleanță mai veche, 
anume aceea a repartizării sec
țiilor ne scoli, acestea urmînd 
să devină nuclee de bază. La 
școlile (liceele) respective, pro
fesorii C.S.Ș. merg si snrijină 
instruirea sportivă a elevilor. 

prof. lucu Pastor. In 1967 a 
devenit student la Politeh
nica din Iași șl jucător al 
acestei formații pe care a 
slujit-o cu abnegație și după 
absolvire. Acum, cînd trebu
rile profesionale n.u-1 mai în
găduie să fie prezent pe te
renul de • baschet, a venit 
vremea despărțirii...

Inginer-șef la întreprinde
rea de Execuții șl Exploatare 
a Lucrărilo-r de îmbunătățiri 
Funciare Iași, Dan Moisescu 
este căsătorit și are doi bă
ieți (de 10 și 8 ani), care 
speră să-i calce pe urme. 
Atita timp cit a fost baschet
balist de performanță. Dan 
Moisescu a fost un exemplu 
de dăruire și corectitudine In 
slujba echipei, pentru colegi 
și antrenori. De acum nu
mele lui Dan Moisescu nu 
va mai apare în cronicile 
sportive. Dar. sîntem convinși 
■că despre inginerul de la 
I.E.E.L.I.F Iași se va mai 
vorbi ca despre un om al 
muncii care-și face pe deplin 
datoria, așa cum și-a făcut-o 
și ca sportiv.

Paul lOVAN

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
MOBILA SATU MARE 77—33 
(40—18) VOINȚA BUCUREȘTI
— UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA 71—64 (44—39). UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA
— CRISUL ORACEA 70—49 
(44—22) PROGRESUL BUCU
REȘTI — C.S.U. PLOIEȘTI 
72—71 (39—40).

Din orog-amul reuniunilor de 
simbătâ (de Ia ora 9 si de la 
ora 15) si duminică (de la ora 
8. jocuri non-stop) menționăm 
derby-ul dintre echipele Uni
versitatea Clui-Naooca ei O- 
limpia București (duminică, ora 
10). ocupantele locurilor 1 si 2 
in clasamentul Diviziei _A“.

• Rezultate din Divizia . B“ 
de tineret : MASCULI?» : IMU- 
AS Baia Ma-e — Metalo ehnica 
Tg. Mures 105—60 (55—32). Po
litehnica Timisoara — A'.roma- 
tiea Alexandria 84—53 (W—33). 
Electrica Fieni — Urbis Bucu
rești 102—95 (45-43). C.S.U. O- 
telul Galați— Automatica Bucu
rești 86—79 (36—35) : FEMI
NIN : Come-tul n CS.S. Tg. 
Mureș — Mc’-.lul Sa'onta 47—77 
(29—34). CSR Voia a Sf. 
Gheorghe - ICEMENERG Bucu
rești 80—69 (43—33). Textila
C S.S. Ghco-gbieni — Poli eh- 
n:ca II C.S.S. 2 București 77— 
64 (39—25). Politehnica II C.S.S. 
2 — Voința Brașov 42—55 
<21—25>. Corespondenți : O Ne
mes. C. Creta T. Siriopol. Gh. 
Tomescu. C. Albu. Gh. Briotă.

baiului (printre care, după cum 
constat. vă numărați și dv.) 
continuă să emită o judecată 
proprie, alături de regulament. 
Pentru a fi gol. mingea trebuie 
să depășească, in aer sau pe 
pămint. linia porții, nu „cu mai 
mult de jumătate din circumfe
rința ei-, ci CU ÎNTREAGA EI 
CIRCUMFERINȚA. Evident, și la 
ieșirea mingii in aut, se are în 
vedere același lucru. Greșesc, 
deci, acei spectatori care re
clamă „aut- (după cum greșesc 
și acei arbitri care se lasă In
fluențați) atunci cînd mingea 
n-a depășit linia de margine cu 
ÎNTREAGA EI CIRCUMFERINȚA.

In același timp, se preocupă 
de activitatea la invătătură. tin 
legătura cu dirigintii si părinții, 
ceea ce contribuie la menține
rea unei discipline permanente 
in activitatea școlară Și cea 
sportivă".

Apreciind rezultatele de pînă 
acum ale C.S.Ș. Rm. Vilcea, 
se cuvinte — totuși — să sub
liniem că PARTICIPAREA E- 
FECTIVA A SPORTIVILOR 
UNITĂTU RESPECTIVE LA 
ÎNTĂRIREA POTENȚIALULUI 
LOTURILOR REPREZENTA
TIVE NU ESTE SATISFĂCĂ
TOARE. chiar dacă ținem 
seama de faptul că nu întot
deauna baza materială a fost 
la nivelul necesităților. Faptul 
că doar un sportiv — atletul 
Ionel Tomescu — este cuprins 
in lotul lărgit in perspectiva 
Jocurilor Olimpice din 1988 nu 
esie în măsură să mulțumească 
conducerea si cadrele tehnice 
ale C.S.Ș. Rm. Vilcea. a căror 
preocupare trebuie să se a- 
dîncească si mai mult în scopul 
unei „producții" mai bogate și 
mai valoroase destinate loturi
lor naționale.

ACTUALITATEA Ca

LA HOCHEI

C.S.Ș. Dunărea 
Petrolul. C.S.Ș. 
C.S.S. Suceava, 
partide s-a vă- 
mare diferență 

for-

numeroase sancțiuni dicta- 
arbitri.
iată rezultatele : ETAPA I: 
Sf. Gheorghe — C.S.S. Su
fi—4 (1—1. 3—2. 4—1). S.C

Ciuc — Petrolul Plo- 
(7—2, 6—0, 5—0), C.S.Ș.
Galati — Steaua 6—2 
1—1) : ETAPA A Il-a: 

i — Petrolul 12—7 (4—2. 5—1.
S.C. Miercurea Ciuc — 
Suceava 20—1 (9—0. 7—1,

C.S.Ș. Dunărea Galati —
Sf. Gheorghe 20—1

• La Galați au început jocu
rile din cadrul unei noi ediții a 
campionatului republican rezer
vat juniorilor mari (18 ani). La 
întrecere iau parte echipele : S.C. 
Miercurea Ciuc, 
Galați, Steaua, 
Sf. Gheorghe si 
încă din primele 
zut că exista o 
valorică între primele trei 
matii. dar mai ales între echipele 
din Miercurea Ciuc si Galați- si 
restul competitoarelor. De aseme
nea. s-a făcut remarcată o ne.ius- 
ti fi cată si inadmisibilă nervozi
tate la unii dintre tinerii ho- 
cheisti, ceea ce a avut direct re
zultat 
te de

Dar 
C.S.Ș. 
ceava 
Miercurea 
iești 18—2 
Dunărea 
(4—1. 1—0. 
Steaua — 1
3- 4), 
C.S.S.
4— 0).
C.S.Ș. Sf. Gheorghe 20—1 (5—0,
7—0, 8—1) ; ETAPA A IlI-a : S.C. 
Miercurea Ciuc — Steaua 8—1 
(1—0. 4—0, 3—1), C.S.Ș. Sf. Gheor
ghe — Petrolul 5—8 (0—4. 2—1,
3—3). C.S.S. Dunărea Galati — 
C.S.S. Suceava 19—1 
7-0).

întrecerea continuă. 
— coresp.)
• Duminică si luni 

la Miercurea Ciuc o dublă întîl- 
nire între echipele de tineret (20 
de ani) ale României sî Poloniei. 
Ambele echipe fac parte din gru
pa B a C.M. de juniori, care va 
avea loc anul viitor. în luna 
martie. Ia Caen în Franța. Este, 
deci, de așteptat o confruntare 
interesantă si. mai ales. edifea- 
toare pentru 
tehnice.

(T. Siriopol

se d’spută

ambele conduce»*:

Femimj

Cu cincr vi<| 
partidă întrerj 
ferioară la i 
Boicu), Marga 
pe primul loi 
natului națioi 
de la Băile I 
aflat, firește, i 
învins-o în I 
didatelor (5,5 
nova, este firi 
toriei repurta 
gruzină Nana 
a stimulat-o. 
Margareta mJ 
tigat întrerup 
iar în runda 
pe Voichița l 
dată la loq 
anunță Gertri
— după un s
— si-a regăsi

în contrast 
tă, ieri final 
republican dd 
o rundă anii 
cinci partide 
prim plan an 
cată de tină 
Bărbulescu (d 
cu timișorean 
oare l-a făcut 
moașe și pa 
M. Șubă Ia d 
țescu (cu ne 
ide, C. Ionesd 
Stoica la P.

Ceea ce a$| 
nirea central

ULTIMA ETAPĂ A
în Divizia ,,A“ de popice azi 

se dispută ultima etapă (a 9-a) 
a turului, care programează z. o 
serie de jocuri importante pen
tru configurația clasamentelor la 
jumătatea campionatului. Cele 
două echipe campioane ale țării 
și cîștigătoare ale „Cupei cam
pionilor europeni** pe 1983 —
Voința Tg. Mureș (f) și Aurul 
Baia Mare (m) — au de susți
nut meciuri relativ ușoare, am
bele evoluîr.d pe arenă proprie. 
Voința întâlnește pe C.S.M. Re
șița și are șanse să revină pe 
p~mul loc in seria Nord, de
oarece Voința Oradea, care a

preluat șefia 
a VIII-a, susi 
în deplasare ' 
hei). Aurul, « 
ria Nord joad 
mei Cîmpia T 
Electromureș 1 
la egalitate | 
Aurul, joacă 
situația în frl 
va rămîn.e, ] 
bată. Cele doi 
ciației sportiq 
revelațiile se] 
duc în serii 
București, foii 
Chimpex Con]

în. Divizia „A“ de

UN PLUTON PREA C0
AGITĂ ETAPA ECHIPELOR

O pasionantă etapă (a 8-a) în 
campionatul femi-nin de volei, 
in care — fapt mai rar întilnit
— cele 12 divizionare „A“ sînt 
eșalonate pe distanța a numai 
4 puncte. Toate cele 6- partid? 
programate prezintă mare inte
res în această cursă cu pluton 
atît de compact, în care chiar 
ultima clasată poate urca 5—6 
locuiri. Capul de afiș îl deține, 
totuși. întîlnirea de la Rm. Vîl- 
cea, între două formații care 
stau în umbra liderei. Iată, de
altfel, programul etapei : Rm. 
Vilcea : CHIMIA — C.S.U. Galați; 
București : CALCULATORUL — 
C.S.M. LIBERTATEA Sibiu (sala 
Olimpia, ora 9). FLACĂRA RO
ȘIE — UNIVERSITATEA Craiova 
(sala M.I.U., ora 16) și DINAMO
— PENICILINA IAȘI (sala Di
namo, ora 10) ; Constanta : FA
RUL — CHIMPEX fazi, ora 17) ; 
Baia Mv-e : MARATEX —
ȘTIINȚA Bacău.

partid el 
deplasează di] 
București (un 
cearcă să ră| 
de primul loq 
Brașov : TR, 
NAMO Bucii 
CALCuX^OH 
Baia Mare I 
10) și STEAu 
MINA Gradel 
ora 11) ; Craii 
TEA — A.S.l 
Tg. Mureș ; I 
— relonulI 
ELCOND DII] 
MOTORUL Bl

1. DINAMO I
2. Steaua b|
3. Explorări I
4. Tractorul I
5. Elcond-Din
6. Univ. Cra
7. Știința m|
8. Calculatori
9. A.S.A. Ell

10. C.S.M. Sd
11. C.S.U. AIJ
12. Relonul 1

Etapa a 9-a a campionatului 
masculin are în centrul atenției

1. DINAMO BUC. 7 6 1 20: 7 13
2. Chimia Rm. V. 7 5 2 16: 8 12
3. Universitatea 7 5 2 15: 8 12
4. C.S.U. Galați 7 5 2 16: 9 12
5. CSM Libert. 7 4 3 16:11 11
6. Calculatorul 7 3 4 13:15 10
7. Chimpex C-ța 7 3 4 11:15 10
8. FI. roșie Buc. 7 3 4 9:15 10
9. Penicilina 7 2 5 10:15 9

10. Maratex B.M. 7 2 5 10:17 9
11. Știința Bc. 7 2 5 8:16 9
12. Farul C-ța 7 2 5 8:16 9

TRACTORUL BRAȘOV - f.S.B.

ALIMINA ORADEA 3 0
• In meciul de volei mas

culin contînd pentru Divizia 
..A“. disputat la Brasov : 
TRACTORUL BRASOV — 
C.S.U. ALUMINA ORADEA 
3—0 (7. 8, 13). Victorie lejeră 
a gazdelor, dună un meci me
diocru din Dunct de vedere 
tehnic în care oaspeții „au 
jucat ceva" doar în setul al 
treilea. S-au evidențiat Hînda 
si Sterea (T). Manole (A). Au 
arbitrat C. Murgulescu din 
București si D. Delcea din 
Galati. (P. DUMITRESCU, co- 
resp.).

Reuniunea 
desfășurată 
rabil (ceată 
cauză forma 
Si S. Ionesq 
două victorii 
reușit un d 
Negruț, amu 
precizie de 
împrumutat 
său. Cea de 
Supărata, nd 
stăpîneste dd 
cu A. Nacu 
vedit că o 
bune cunost) 
a zilei a I 
care venea d 
performanțe,] 
cîndu-1 cu | 
Au mai cîsti 
A. Vasile a | 
Si Ruleta, ci 
realizat o d 
cap în cap. |

Mîine HM 
sura o rc-WH 
„cap de a fia 
în care se ] 
tren, Iulia. I



e nați ersale de șah în ziua etapei nr. 15 a Diviziei „kl*

RGARETA MUREȘAN DE UNDE VOR VENI SURPRIZELE?
NOI VICTORII

Itive (o 
kțle in- 
naranda 
n trece 
lampio- 
de șah 
Ldera a 
care a

can- 
Seme- 

ha vic- 
L ștea 
le ea ce 
lă, pe 
a cîș- 

I Nuțu, 
hvins-o 
I candi- 
Ișe se 
|k, care 
lin fast 
lueticii-

lozitatca pozițională. REZUL
TATE; Ioniță—Nuțu într.. .Jicman 
—Boicu într.. Baumstark—Olârasu 
1—0, Duminică — Polihroniade 
0,5—0,5. Teodorescu — Pogorevici 
0—1 (Marina reintră în luptă, 
după două înfrîngeri consecu
tive). Olteanu — Chiricuță și 
Gogâlea — Ghindă 0.5—0,5. (runda 
a 6-a) ; Ioniță — Boicu și Ghindă 
Olteanu remize (întrerupte). 
Partida Boicu — Mureșan nu s-a 
reluat. Clasamentul după 6 runde: 
MUREȘAN 5 (1). Baumstark 4,5, 
Polihroniade 4, Olteanu, Gogâlea, 
Pogorevici, Duminică 3.5 etc. 
Seria derby-urilor continuă și în 
runda a 7-a : Polihroniade — 
Teodorescu, Mureșan — Jicman, 
Pogorevici — Olteanu, spre a 
aminti doar citeva.

5 LIDERI !
bceden- Gheorghiu — M. Ghindă, a fost 
natului doar o remiză în 25 mutări, cu 

oferit singura mențiune deosebită că
puțin începuse cu Spaniola, deschide-

vit. In re mai rar văzută în ultima vre-
ea ju- me. Remiză a făcut, de aseme-

Dan nea: I. Mărășescu cu M. Pavlov, 
Iatac !) ca și D. Bărbulescu cu I. Mă-
erg pe rășescu în întrerupta jucată de
l. Fru- dimineață. Aseară, din nou o
kte de singură partidă întreruptă: S.
I. Ghi- Lupu — A. Kertesz. în fruntea
Nicola- clasamentului au urcat cinei jucă- 
P tori; cu cite 2.5 p — Bărbulescu,
|an’ v* Ghindă, Ionescu, Stoica și Șubă.

Azi, le clubul Mecanică fină 
I Intîl- (șos. Pantelimon 12), se joacă 
I FI. runda a 5-a.

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

IEI „A" DE POPICE
etapa sextetul de fete care are de
greu, susținut un meci dificil cu

Odor- Voința, aflată pe locul 4 al se
ta se- riei Sud.
a sir- Alte meciuri importante ale
5), iar etapei : Rapid Bueurești — Olim-
aflată pia București, Metrom Brașov —

2) cu Voința București, Voința Timl-
Deci, șoara — Hidromecanica Brașov,

untului U.T. Arad — Electromureș Tg.
schim- Mureș (f), C arpa ți Sinaia —
: aso- Constructorul Galați, Chimica
urești, Tîrnăveni — Victoria Timișoara

con- și Metalul Hunedoara — C.F.R.
în Timișoara.

eți cu în meci restanță contînd pen-
Galați tru etapa a VIII-a a campiona

tului masculin (seria ’Sud) Chim- 
. pex Constanta — Voința Bucu

rești 5158—5094 p.d.
• Săptămîna viitoare vor avea 

loc la Cîmpina, pe noua arenă 
de la Casa științei și culturii, 
pentru tineret, întrecerile finale 
ale Campionatelor republicane și 
ale „Daciadei" la individual și 
perechi la juniori și seniori.

I# Spectatorii veniți să urmă
rească meciul dintre Arrubium 
Măcin și Șoimii Cernavodă au

I ‘făcut cale întoarsă, spre casele 
lor, după numai 14 minute de 
la începerea partidei ! Motivul ? 
Nemulțumiți de o decizie a ar- 

Ibftruxui, cei de la Cernavodă au 
refuzat să mai joace manifestând 
prin această atitudine condam
nabilă lipsa lor de respect pen- 

Itru competiția la care iau parte 
și. în același timp, față de pu
blicul spectator, care plătise

I pentru a vedea o întrecere spor
tivă.

Luînd în discuție acest grav act 
de încălcare a regulamentului de I organizare a activității fotbalis
tice* Comisia de disciplină a 
F.R.F. a decis, în primul rt-nd, 
omologarea meciului cți rezul- 

Itatul de 3—0 pentru Ârnibium 
Măcin. De asemenea, s-a hotă- 
rît suspendarea pe o etapă (în I treacăt fi® spus : sancțiune des
tul de blîndă !) a echipei Șoimii 
Cernavodă. Astfel de abateri vor 
trebui pedepsite mult mai aspru, 
dîndu-se de gîndit celor care

1. Jiul se află în fata unui 
meci important, cel cu Di
namo. Unsprezecele pregătit de 
G. Tonca, unul dintre marii 
„sufletiști" ai formației din 
Valea Jiului, se află la „0“ în 
clasamentul adevărului si tre
buie să lupte pentru menține
rea acestei poziții destul de 
avantajoase.

2. După ușorul dereglai din 
partida cu Rapid, stelistii Si-au 
„reglat tirul" în partida de 
cupă (utilizînd si jucători mai 
puțin prezenti în ultima peri
oadă). Balint si al săi par să 
aibă o misiune nu prea com
plicată în fata băimărenilor. în 
Pierdere de viteză.

3. Elevii lui C. Radulescu au 
„punctat" bine în deplasare si 
au rărit controversatele lor 
prestații pe teren propriu. Acum 
ei vor încerca să repete „lecția 
de regularitate" în fața unui 
adversar care cunoaște bine 
arma contraatacului.

4. Craiovenii primesc vizita 
lui V. Stănescu si a giulește- 
nilor lui. O partidă vioaie in 
perspectivă. Pe de o parte re
plicile de rafinată construcție 
ofensivă ale gazdelor, pe de 
alta, „zvicnirile" rapidiste cu 
Manea în rol titular.

5. In Zăvoiul vîlcean vine o 
echipă setoasă de puncte în 

• De la comisia de disciplină

I FLUIER FINAL ÎN

deplasare. Petrolul. Chimia con
tează De revenirea la forma 
bună a lui Gingu. „vîrful de 
lance" care i-a lipsit atît de 
mult.

6. Klein et comp, știu că nu 
mai au voie să facă nici un 
nas greșit De teren oropriu 
(sînt la minus trei în ..clasa
mentul adevărului"). Cei din 
Galati se gîndesc la contrariu, 
ei detinînd „recordul negativ" 
al acestui clasament.

7. Multi anticipează întîlnirea 
de la Pitești ca cea mai a- 
tractivă. gîndindu-se la fru
mosul traseu ieșean dar si la 
sprintul lansat de argeșeni în 
ultima perioadă. Să sperăm în 
realizarea anticipărilor.

8. In „Regie" studenții știu 
că au prileiul să refacă din 
„pierderile" recente care i-au co- 
borît. în clasament, pe poziția 
a sasea. Tîrgovistenii. compo
nent ai trioului din coadă, mi
zează ne o surpriză.

9. O partidă a „contrelor" se 
prevede la Oradea. Gazdele 
sînt în grupul revelațiilor tu
rului. dar F.C. Olt are resurse 
spre a le oferi o replică-sur- 
priză.

O etapă cu meciuri echilibra
te. capabilă să ofere multe 
contraziceri ale ..calculului 
hîrtiei".

MINUTUL... 14!
cred că se pot juca „de-a cam
pionatul".
• încheiat pe teren cu scorul 

de 1—1, meciul dintre Cetatea 
Turou Măgurele și Știința Dră- 
gănești-Olt a fost omologat cu 
rezultatul de 3—0 pentru echipa 
din Drăgănești. Aceasta, pentru 
„isprăvile" pe care le-au săvîr- 
șit la acest joc un trio de „fu
rioși". compus din antrenorul Mir
cea Gelu, medicul Gheorghe Ne- 
delcuț șl „omul de ordine" (din 
nou trebuie să scriem între ghi
limele calitatea acestora) Nico- 
lae Frunzaru. Antrenorul Gelu, 
în special, a întreținut o atmo
sferă de tensiune, bruscîndu-1 
chiar pe arbitrul de centru. Pe 
bună dreptate, Comisia de dis
ciplină a hotărît trimiterea lui 
spre judecare Colegiului de an
trenori, CU RECOMANDAREA 
DE A FI SUSPENDAT PE ȘASE 
LUNI. Infierbîn-tatului „om de 
ordine" Frunzaru i s-a interzis 
să mai îndeplinească acest rol 
timp de un an. Să sperăm că 
înlocuitorul lui va fi cu adevărat 
un om de ordine !

Jack BERARIU

OBIIGAȚIIIE UNUI FINAL OF SEZON
DOMINAI DF CALIFICAREA ECHIPEI NAJIONAIE

Ne apropiem de încheierea 
sezonului comoetitional de 
toamnă. Un sezon care ne-a 
adus marea si frumoasa satis
facție a calificării echipei re
prezentative în turneul fina! 
al Campionatului european. De 
care îl va găzdui Franța, vara 
viitoare. încheiem, așadar, un 
sezon dintre cele mai frumoa
se. PE CARE JUCĂTORII 
NOȘTRI FRUNTAȘI, ne re
ferim la toti divizionarii ,.A“. 
TREBUIE SĂ-L ONOREZE CA 
ATARE. ADICĂ PRIN PRES
TAȚII DE BUNĂ CALITATE. 
PRIN PRACTICAREA UNUI 
FOTBAL PE MĂSURA PRE
ZENTEI ÎN PRIMELE OPT 
LOCURI DE PE CONTINENT.

Finalul acesta de sezon este 
dens Șl extrem de solicitant pe 
toate planurile — tehnic, fizic 
(mai ales) si al luptei “spor
tive pe care o anunță „clasa
mentul la zi".

Astăzi se dispută etapa a 
15-a. miercuri 14 decembrie — 
a 16-a. iar sîmbătă 17 decem
brie au loc partidele ultimei 
etape a turului. Așadar. TREI 
ETAPE ÎN 8 ZILE, la care se 
vor adăuga si cele două res
tante ale echipei Dinamo (cu 
F.C. Argeș. în deplasare., si 
Corvinul Hunedoara, acasa). Și* 
mai sînt atîtea meciuri intere
sante în acest program căruia 
nu-i vor face fată decît echi
pele bine pregătite. iucătorii 
care vor urma cel mai bun 
program de antrenament si re
cuperare.

De azi. tinînd seama de den
sitatea iocurilor. echipele noas
tre. fără excepție si indife
rent de obiectivul promis, tre
buie să facă dovada adevăra
tului lor potential. Ne gîndim 
în primul rînd la această ..e- 
nigmă" care este Sportul stu
dențesc. După un excelent 
start. în care în primele 7 e- 
tape a realizat 13 puncte. un 
record frumos si promițător. 
De măsura lotului de care dis
pune. lot întărit de două tran
sferări de marcă _  Coras si
Hagi —. Sportul studențesc a 
coborît vertiginos si inexplica
bil oe tobogan, reușind doar 
TREI puncte în alte 7 etape 
Si DOAR UNUL în ultimele 
4 jocuri. Iată doar un exem
plu de echipă pentru care fi
nalul de sezon ar trebui să 
însemne o reabilitare pe toate 

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI „8“

planurile. Si mai sînt echipe 
care mai pot îndrepta din ce... 
au stricat pîriă acum, deși ni
meni nu e retrogradat la ora 
actuală, pentru că lupta spor
tivă se încheie în ultimul mi
nut al întrecerii.

Dar atenția iubitorilor fotba
lului e îndreptată spre partea 
de sus a clasamentului. Din 
acest punct de vedere ac
tualul campionat se prezintă 
cu un real cîstig fată de pre
cedentele. Steaua e lider dar 
Dinamo vine tare din urmă, 
mai ales după victoria de 
miercuri, după cum echipa lui 
Stefănescu (foarte bună dumi
nică la Slatina si neașteptat 
de modestă cu Dinamo!) este 
și ea angajată din plin pentru 
un loc cît mai bun în pauza 
de iarnă, adică un loc pe mă
sura valorii lotului său. a 
..blocului de internaționali".

Astăzi, divizionarele ..A" de
clanșează ..sprintul final". Un 
final pe care iubitorii spor
tului îl doresc la cote înalte, 
atît din punct de vedere al 
iocului propriu-zis. cît si al 
disciplinei, care, după numărul 
de cartonase galbene, a cam 
lăsat de dorit. Acum, terenu
rile. din cauza condițiilor me
teorologice. sînt mai dificile 
si de aceea TOTI COMPO
NENT ECHIPELOR AU DA
TORIA SĂ JOACE CÎT MAI 
CORECT, pentru a evita ac
cidentările cu urmări atît de 
neplăcute si uneori grave. Iar 
organizatorii trebuie să ia mă
surile ce se impun pentru cu
rățarea terenurilor de zăpada, 
acolo unde e cazul, pentru a 
oferi condiții de ioc cît mai 
apropiate de cerințele unui 
campionat national. Miercuri, 
la jocurile de Cupă. în două 
orașe din perimetrul celui de 
al treilea eșalon al fotbalului — 
la Tilu si Săcele — organiza
torii au dat un frumos exem
plu de felul cum trebuie să 
se asigure terenul de ioc si 
sperăm ca exemplul lor (au 
mai fost si alte cazuri asemă
nătoare) să fie urmat si de 
alții.

Finalul de sezon implică 
mari obligații pentru fotbalul 
nostru si de aceea e de aștep
tat ca meciurile să se dispute 
la nivelul cerut.

Constantin ALEXE
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SĂNĂTATE, GRAȚIE
(Urmare din sag. D

Nana Petrică. Un studiu com
plex efectuat ne un masiv e- 
santion de persoane investigat 
oe multiple direcții (metodolo
gice. socio-profesionale. medi
cale etc.) cu interpretări si 
concluzii care scot in relief nu 
numai valoarea considerabilă a 
acestei activități, ci însăsi ne
voia de a dezvolta, de a 
lărgi rețeaua centrelor existente 
Si a le asigura condiții de 
lucru adecvate, prin lecții cit 
mai atractive si. implicit, cit 
mai eficiente.

Plecînd de la acest studiu. 
Comisia centrală pentru edu
cație fizică si sport feminin a 
C.N.E.F.S. a organizat un ciclu 
de trei consfătuiri metodice. De 
zone, la București. Oradea si 
Iași, orilei de schimb de ex
periență pentru întregul activ

MÎiNE, „PREMIUL GABARIT"
tr-un handicap echilibrat si în 
care lUDta Dentru victorie va fi 
aprigă, dealtfel ca și în celelalte 
probe.

REZULTATE TEHNICE ALE 
REUNIUNII DE JOI : Cursa I :
1. Florian (Marinescu) 1:41,9. 2.
Hărman. Cota: cîst. închis, ord. 
14. Cursa a II-a: 1. Pendula (A. 
Vasile) 1:34,8. 2. Humor. Cota :
cîșt. închis, ord. 10. ev. 14. Cursa 
a IlI-a: 1. Hrenița (Nacu) 1:38,4,
2. Oazan. 3. Vatra. Cota : cîșt.
închis, ord 3. ev. închis, ord. 
triDlă închisă. Cursa a IV-a : 1. 
Ruleta (I.T. Nicolae) 1:34,4. 2.
Tuștea, 3. Roditor. Cota: cîșt. 
închis, ord 8, ev. închis, ord. 
triplă 131. Cursa a V-a : 1. Su
părata (Enache) 1:32.2. 2. HoriS;
3. Vrednic. Cota : eîst. închis, 
ord. 4. ev. 25. ord. triplă închisă. 
Cursa a Vl-a : 1. Odoreu (Si- 
mion) 1:33.0. 2. Semeț. 3. Iezna. 
Cota : cîst. închis, ord. 5, ev. 10, 
ord. triplă 81. triplu 2—4—6 187. 
Cursa a VII-a : 1. Nesrut (Si- 
mion) 1:32.4, 2. Fionia. Cota: cîst. 
Închis, ord. 12. ev. 5.

A. MOSCU

SI FRUMUSEȚE - PRIN EXERCIȚIU FIZIC
i > >

angajat în reușita acțiunii. în 
toate cazurile. consfătuirile 
si-au atins scopul. Ele au mar
cat nu numai interesul profund 
pe care factorii locali îl a- 
cordă acestei forme de gim
nastică. ci si valoarea practică 
a unor exerciții, așa cum au 
demonstrat lecțiile susținute de 
prof. Sandra Conslantinescu (în 
cadrul clubului Progresul Bucu
rești). prof. Emilia Rugină (în 
Sala polivalentă din Iași, apoi 
la întreprinderea „Moldova-tri- 
cotaie". prin repriza de gim
nastică la locul de muncă, ex
celent organizată cu concursul 
comitetului sindical al între
prinderii) sau cele de la Ora
dea (programate, de asemenea, 
în mod corespunzător. în Sala 
polivalentă). A ieșit în evi
dentă. peste tot. faptul că a- 
colo unde există nu numai com
petentă. ci si capacitate de 
organizare, spirit de dăruire, 
rezultatele sint mai mult decit 
încurajatoare. Exemplele le o- 
feră Bucurestiul. cu cele mai 
multe centre in plină activitate 
(și cu citeva profesoare ini
moase. în frunte cu Paula 
Bucur si Irina Țimbrescu). a- 
poi lașul (prof. Neguta Dăian 
si Alice Luca). Clui-Napoca 
(prof. Keka Gyorgy). Timișoara 
(prof. Henriette Sccoșan) și

Suceava (prof. Paraschiva Gă- 
lătcanu). S-a făcut sublinierea 
că se impune să se realizeze 
mai mult pentru cuprinderea 
tinerelor fete din căminele de 
nefamiliste în centrele existente 
(sau în altele care ar putea fi 
create), coborind vîrsta prac
ticantelor gimnasticii sub media 
actuală de 28—30 de ani. ceea 
ce ar fi in avantajul eficacității 
exercitiilor. a eficientei acestei 
utile activități. După cum s-a 
preconizat ca centrele de men
ținere a sănătății pentru femei 
să cuprindă si institutele de 
invătămint superior. experi
mentul pe care il fac unele a- 
setnenea unităti se cuviue a fi 
finalizat si generalizat.

Sînt doar citeva aspecte re
levate atît de studiul amintit cit 
si de consfătuirile initiate si 
organizate de către Comisia 
centrală pentru educație fizică 
Si sport feminin a C.N.E.F.S. 
care consacră gimnastica de 
menținere a sănătății si fru
museții femeilor ca o preocu
pare de maioră importantă 
pentru o mare parte a popu
lației tării noastre, cu un rol 
tot mai pregnant in viata so
cială si economică. în construi
rea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria 
noas'.ră.

ADMIMSIRUIA DE STAT LOTO PD0N0SP0R1 ÎNTORCEAI A
MI1NE PUTEȚI ClȘTIGA ! •

Se reamintește că numai astăzi 
mai pot fi procurate bilete cu 
numerele alese de dv. pentru 
tragerea excepțională Loto de 
mîine, care va avea loc la ora 
16 în sala clubului sportiv Pro
gresul din București, str. dr. 
Staicovici nr. 42 ; numerele ex
trase vor fi anunțate la tele
viziune și radio în cursul serii 
• Tot astăzi este ultima zi pen
tru depunerea buletinelor de 
participare la atractivul concurs 
Pronosport de duminică 11 de
cembrie 1983, oare cuprinde me
ciuri din campionatele Italiei (di
viziile A și B) și României (di

vizia B). Așadar, MlINE VA 
PUTEȚI NUMĂRĂ ȘI DV. PRIN
TRE MARII CIȘTIGATORI LA 
SISTEMUL DE JOC PREFERAT, 
bineînțeles cu condiția de a par
ticipa...
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 9 DE
CEMBRIE 1983. Extragerea I: 68 
32 4 22 51 24 14 75 54 ; extragerea 
a II-a: 47 86 27 84 66 49 62 41 56. 
Fond total de cîștlguri: 1.032,634 
Iei, din care: 321.890 lei, report 
la cat. 1.
• CÎSTIGURILE TRAGERII

LOTO 2 DIN 4 DECEMBRIE 1983. 
Cat. 1: 1 variantă 25% Autoturism 
Dacia 1300; cat. 2: 1 variantă

SERIA I : Ceahlăul P. Neamț— 
Olimpia Rm. Sărat : D. Vasile 
(București), Gloria Bistrița — 
Unirea Slobozia : I. Ghergheii 
(Baia Mare), Unirea Dinamo Foc
șani — C.S.M. Suceava : D. Bu- 
ciuman (Timisoara), Prahova 
Ploiești — C.S. Botoșani : D.
Vatran (Arad). F.C.M. Progre
sul Brăila — F.C.M. Delta Tul- 
cea : P. D. Manole (București), 
F.C. Constanta — F.C. Gloria Bu
zău : I. Crăciunescu (Rm. Vil- 
cea), Oțelul Galați — Partizanul 
Bacău : V. Alexandru (Bucu
rești). C.S.M. Borzesti —Chimia 
Fălticeni : D. Teodorescu (Bucu
rești),' Dunărea Călărași — Meta
lul Plopeni : V. Onu (Predeal).

SERIA A II-a : Gaz metan 
Mediaș — ROVA Roșiori : Al.
Mustățea (Pitești), Automatica 
București — F.C.M. Brașov : S. 
Necșulescu (Tîrgoviste). Carpați 
Mirșa — Dinamo Victoria Buc.: 
I. Velea (Craiova), Constructorul 
Craiova — Chimica Tîrnăveni : 
A. Ganea (Slobozia). Progres ul- 
Vulcan Buc. — I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe : M. Man (Cluj-Napo- 
ca), Șoimii î.P.A. Sibiu — Meta
lul Buc. : C. Corocan (Reșița), 
I.P. Aluminiu Slatina — Unirea 
Alexandria : Gh. Toth (Aiud*. 
Nitramonia Făgăraș — Autobuzul 
Buc. : M. Nicolau (Bacău), Chi
mia Tr. Măgurele — A vin tul Re
ghin : C. Gheorghită (Brăila). \

Seria A Ill-a : Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca — C.F.R. Timișoara: 
V. Titorov (Drobeta Tr. Severin). 
Minerul Cavnic — C.S.M. Reșița: 
C. Voicu (București), Minerul 
Motru — Armătura Zalău : G. 
Ionescu (București), Aurul Brad-*- 
Someșul Sa tu Mare : D. Boiin-

100% a 27.789 lei și 7 variante 
25% a 6.947 lei; cat. 3: 2 variante 
100% a 10.189 lei și 22 variante 
25% a 2.547 lei; cat. 4: 46,75 a 
1.568 lei; cat. 5: 186,25 a 200 lei; 
cat. 6: 1.504 a 100 leu Report cat. 
1: 6.420 Iei. Autoturismul Dacia 
1300, xd® la cat. 1, a fost obținut 
de FOCȘA TRAIAN din Bucu
rești.

• CÎȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 7 DE
CEMBRIE 1983. Cat. 1: (12 re
zultate) 2 variante 100% a 2.902 
lei și 95 variante 25% a 726 lei; 
cat. 2: (11 rezultate) 71 variante 
100% a 201 lei și 1947 variante 
25% a 50 lei; cat. 3: (10 rezul
tate) 651 variante 100% a 44 lei 

și 14509 variante 25% a 11 lei.

tiș (București), U.T. A. — .,U“
Cluj-Napoca : M. Constantinescu 
(București), C.F.R. Caransebeș— 
Minerul Lupeni : I. Caraman 
(Oradea), Olimpia Sa tu Mare — 
Ind. Sîrmei C. Turzii : A. Po- 
rumboiu (Vaslui), ..Poli" Timi
șoara — Rapid Arad : N. Voinea 
(București), Gloria Reșița — Me
talurgistul Cugir : M. Gheor
ghiu (Giurgiu).

ȘTIRI
• CLUBUL U.T.A. organizează 

un turneu de mini-fotbal în 
zilele de 12 și 13 decembrie. 
Participă Politehnica Timișoara, 
C.F.R. Timișoara, Rapid Arad și 
echipa organizatoare. Jocurile 
se vor desfășura la Arad, în 
Sala Polivalentă. Primul cuplaj, 
care va programa partidele 
..Poli" — Rapid și U.T.A. — 
C.F.R., începe luni, ora 16.
• CURSUL DE PERFECȚIO

NARE A MEDICILOR ECHIPE
LOR DIN DIVIZIILE „A" ȘI 
„B“ va Începe luni 12 decem
brie. la ora 9. la Centrul de 
medicină sportivă din Capitală, 
din bd. Muncii nr. 35—37.
• FEDERAȚIA ROMANA DE 

FOTBAL reamintește tarifele de
intrare la meciurile de 
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Cupa României :
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Divizi-
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„Candidași" se apropie de finiș Sleiturile de iiiiiiid in cupele europene hi fotbal

SPECTACULOASA REVENIRE A LUI GARRI KASPAROV
După cum se știe meciul Kas

parov—Korcinoi debutase la ■ 
Londra cu o neașteptată înfrîn- 
gere (cu albele) a tînărulul mare * 
maestru sovietic, considerat prin
cipal favorit în urma unor re
zultate senzaționale obținute în 
ultimii ani 1 Au urmat o scrie 
de 1 remize, astfel câ după pri
mele 5 partide ale meciului sco
rul era favorabil cu 3—2 lui 
Korcinoi... In ciuda acestui înce
put nesigur, numeroșii susțină
tori ai lui Garri așteptau cu în
credere revirimentul stelei sahls- 
te din Baku și el s-a produs în- 
tr-un mod extrem de spectacu
los. Partida a 6-a, disputată sub 
semnul unul echilibru complet, 
s-a terminat cu două greșeli 
consecutive ale lui Korcinoi, în cri
ză de timp, și poziția de între
rupere a fost cîștigată de Kaspa
rov, care a reușit, astfel, să ega
leze soorul. Remontat psihic, a- 
cesta a jucat excelent partida a 
7-a, obținind din deschidere un 
avantaj minimal pe care ’-a 
transformat apoi In victorie, de- 
monstrînd o tehnică desăvîrșit 
șl întoreînd astfel balanța aces 
tui meci pasionant 1

Partida aceasta este foarte. 
instructivă, mai ales fiindcă re
levă o nouă Ipostază a lui Kas
parov, cea de fin 
țional :

DESCHIDEREA 
G. Kasparov — V. 
I.d4 Cf6 2.C4 e6 3,g3 
5.Cf3 Nd7 ! 7 (O 
sântă a lui Korcinoi care vrea 
să demonstreze că negrul obți
ne egalitate Imediată în această 

. variantă). 6.DC2 c5 7. 0—0 Nes S. 
D:c4 Cbd7 6 Ng5! (O mutare 
normală șl foarte bună de dez
voltare, după care albul obține

un mic avantaj) 9... Tc8 10.N:fG 
C :f 6 ll.d :c N :f3 12.N :f3 N :c5 (La 
12... T:c3 urma 13 Da4-f- cîști- 
gînd pionul a7). 13.Db5-|- ! Dd7 
14.Cc3 ! D:b5 c5 C:b5 Re7 ? ! (O 
mică inexactitate care va avea 
urmări grave pentru negru ! 
Trebuia jucat 15... 0—0 și albul 
avea numai avantaj nrinlmal) 
18. b4 ! N:bl 17.C:a7 Tc7 lS.Tfcl 
Tdî 19. Tabl ! (In numai cîteva 
mutări, Kasparov și-a activizat 
la maximum toate piesele, con- 
centrîndu-le asupra pionului slab 
b7, care se pierde forțat, fiindcă 
nu merge 19... Ta8 2O.Cc8 ! ! Rd8 
21.CbO si albul cîștigă cel puțin 
o calitate).

jucător poz.-

CATALANA 
Korcinoi — 
d5 4.Ng2 d:c 
Idee intere-

precizie avantajul, pionul a li
ber decizînd soarta partidei) 30... 
Cg6 31.CC6 Tdl-F 32.Rg2 Nel 33.a5 
Ce7 34.a6 ! (Partida nu mai are 
istoric, ultimele mutări efectuate 
in criză de timp a negrului pri
lejuind numai o încheiere ele
gantă). 34... C:cG 35.T:cG T:c6 
3G.N:c6 Tal 37.Tb8Ș- Re7 38.Tb7-f- 
Rd6 39.Nb5 Nc3 4O.T:f7 NfG 41. 
Td74- Rc5 42.Nd3 h6 43.Tb7 Ta3 
44.a7 Rd5 45.f3 Rd6 ? 46.Tb64- !
și — din cauza amenințării im- 
parabile 47.Ta6 — negrul a ce
dat

Cealaltă semifinală a condidati- 
Lor, Smîslov — Ribli, se pare că 
este decisă, marele maestru so
vietic demonstrând o formă spor
tivă cu totul remarcabilă și ob- 
?inînd o nouă victorie cu albele 

i partida a 7-a.
Florin GHEORGHIU 

mare maestru internațional

in semifinalele candidatelor

\1Â ALEKSANDRIA EGALEAZA !

Thd8 21.N:b7 
ingenioasă 
----- T<1S

Nai 
Ce7 ! 
ciuda

Nd2 20.TC2 !
Rf8 22.CCG Tc7 ! (O ___
apărare indirectă) 23.Tbb2 
24.a4 ! Nel 25.Tbl Cd5 26. 
Tc8 27.Nb7 Tc7 28.Tc4 ! 
29.Ce5 ! Na5 î 3O.Tb5 ! (în 
apărării înverșunate a negruluL
Kasparov își realizează cu maie

ÎN C.C.E., DINAMO BUCUREȘTI
VA ÎNTÎLNI PE DINAMO MINSK

ZURICH. La sediul U.E.F.A. a 
avut loc ieri tragerea la sorti a 
meciurilor din sferturile de fi
nală ale competițiilor europene

inter-cluburi. Partidele tur vor 
avea loc la 7 martie, iar returul 
la 21 martie 1984.

CUPA
Rapid Viena 
A. S. Roma 
Dinamo Minsk 
Liverpool

C.F. Barcelona
F.C. Porto
Halca Valkeakoska 
Ujpesti Dozsa

Tottenham 
Sparta Praga 
Anderiecht 
Nottingham Forest

PE GHEATA $1
VAL D’ISERE. Cursa de 

coborire de ieri a avut urmă
torul ..podium": 1. Franz Hein- 
zer (Elveția) 2:01,56. 2, Todd 
Brooker (Canada) 2:01.57. 3.
Harți Weirather (Austria) 
2:01.62.

PE ZAPADA

• Din nou egalitate în semi
finala Nana Aleksandria — Iri
na Levitina, care trebuie să de
semneze pe oea de a doua fina
listă a turneului candidatelor la 
titlul mondial feminin de șah. 
Partida a 12-a, la Dubna, s-a 
încheiat cu victoria Nanei Alek
sandria. care egalează încă o da
tă scorul : 6—6. Urmează încă 
două partide pentru -departajare. 
După cum se știe, prima fina
listă a competiției este Lidia Se
menova.
• La Londra, a 8-a partidă 

dintre Viktor Korcinoi si Garri 
Kasparov a fost amînată la ce
rerea lui Korcinoi. Așadar, amin- 
doi adversarii au făcut uz de 
dreptul la -time-out“ acordat de 
regulamentul semifinalelor. Sco
rul rămîne favorabil lui Kaspa
rov. cu 4—3.

ÎNTRECERILE ÎNOTĂTORILOR
(Urmare din pag. i)

Culică (C.S.M.S.) 2:15,55 ; 100 m 
spate (b) : 1. Onoriu Botezatu 

-----  ‘ . .............‘ George 
.«,«1 ; 3. Laszlo Bay 
1:04,62..... — rec. copii

4. C. Albu (C.S.Ș. Con- 
1:06,28 ; 5. F. Paștiu

6. D. Bălașa 
; 100 m spate 

Pătrășcoiu 
* lulla Ma- 

fetlțe 13 
(Lie. 37) 

Șerban 
Luminița 

1:08,92 ; 6. 
(C.S.Ș. — ■

1.

1. Onoriu 
Arad) 1:04,05 ; 2.

Lupu 1:04,21 ; 3. Laszlo 
(Crlșul) 1:04,62 — rec.
13 ani ;
stanța)
(Lie. 37) 1 106,98 :
(C.S.Ș. PI.) 1:10,16 
(f) : 1. Anca
(C.S.M.S.) 1:04,88 ; 2.
teescu 1:07,22 — rec. 
ani ; 3. Laura Chilie 
1:08,40 ; 4. Adriana
(C.S.M.S.) 1:08,73 ; 5.
Slăniceanu (Lie. 37) 
Emillana Popescu (C.S.Ș. PI.) 
1:11,09 ; 100 m bras (b) : 1. Oli
viu Băculeți 1:11,65; 2. Dan Dră- 
gulet (Lie. 37) 1:12,36 ; 3. Martin 
Liptac (C.S.Ș. Arad) 1:12,68 ; 4. 
S. Turcu (C.S.Ș. Brăila) 1:16,58 ;
5. E. Dinu (C.S.Ș. Constanța)
1:16,82 ; 6. O. Ocnean (C.S.Ș. 
Arad) 1:16,98 ; 100 m bras (f) : 
1. Cristina Deveseleanu (Lie. 37) 
1:15,21 — rec. junioare ; 2. An
dreea Hldegkuti (C.S.M.S.) 
1:17,44 ; 3. Elena Catană (C.S.Ș. 
Constanța) 1:19,32 ; 4. GySngy 
Miilicz (C.S.M.S.) 1:19,53; .5 Li-
gia Cosma (C.S.M.S.) 1:19.66 ;
6. Mihaela Băculeți (C.S.Ș. Re
șița) 1 :28,03 ; 400 m mixt (b) : 
1. Cristian Ponta 4:49,28 ; 2. Ro
bert Pinter 4:52,98; 3. Dionlsie 
Beko (C.S.Ș. Reșița) 4:59.19 ; 
L. Bay 5:02,17 ; 5. M. 
5:04.39 ; 400 m mixt
Noeml Lung (C.S.M.S.)

Pâtrâșcolu 4:59,63 ; 
Baka ‘ — '
4.
5.

(C.S.

O.

STADT. Pati- 
Enke-Bush a

MONT TREMBI.ANT (Cana
da). Slalom special pentru „Cu
pa Noram": 1. Nomine Iwaya 
(Japonia) 1:25,81. 2. Mike To
mmy (Canada) 1:26,01, 3. John 
Buxman (S.U.A.) 1:26,14.

KARL MARX 
natoărea Karin
realizat un nou record mondial 
pe 1500 m cu 2:03,40 (v.r. 2:04,04 
Natalia Petrușeva).
SAPPORO. Campionatele mon

diale de juniori Ia patinaj artis
tic, băieți : 1. Viktor Petrenko 
— 11 ani (U.R.S.S.) 3,2 p, 2. 
Mark Ferland (Canada) 4,0 _ 
3. Tom Cerniak (S.U.A.) 7,8 p.

C. M. DE
HANDBAL

(Urmare din pag. 1)

P,

CAMPIONILOR EUROPENI
- Dundee United
— Dynamo Berlin
- Dinamo București
- Benfica Lisabona

CUPA CUPELOR
— Manchester Utd.
- Șahtior Donețk
— Juventus Torino
- F.C. Aberdeen

CUPA U.E.F.A.
- Austria Viena
— Hajduk Split
- Spartak Moscova
- Sturm Graz

• Președintele Federației 
naționale de fotbal. Joao 
lange, a declarat că o hotărîne în 
ceea ce privește tara-gazdă a 
Campionatului mondial de fotbal

inter- 
Have-

Carte de vizită

din 1990 va fi luată, probabil, 
anul viitor în luna mai, după ce 
o comisie specială va vizita țările 
ce si-au depus candidatura : 
Italia, Anglia, Grecia și U.R.S.S.

DINAMO MINSK
Dinamo Minsk a fost fondată 

în 1935 și a promovat în prima 
categorie în 1945. Pînă la cîști- 
garea titlului de campioană unio
nală, în 1982, formația din Minsk 
s-a mai situat pe podium (lo
cul 3) în edițiile 1954 (cînd pur
ta denumirea de Spartak) șl 1963. 
A fost finalistă a Cupei U.R.S.S. 
în anul 1965. Debutantă în cu
pele europene în ediția actuală, 
Dinamo Minsk a ajuns în turul 
3 al C.C.E., depășind pe Grass
hoppers Ziirich (1—0 și 2—2)) și 
Raba Eto Gyor (6—3 șl 3—1). 
„ll*-le pregătit de vechiul in
ternațional Eduard Malofeev (el

însuși purtător multe sezoane al 
tricoului lui Dinamo Minsk) pre
zintă cîteva individualități de 
marcă : Goțmanov, Pudișev,
Aleinikov și Sokol, titulari în 
reprezentativa olimpică. Formația 
standard: Kurbiko — Borovskj
(selecționat în lotul ,,A« sovie
tic), Kurnenin, Sișkin, Truhan — 
Zigmantovici, Goțmanov, Pudi
șev, Aleinikov — Sokol, Kondra
tiev.

Cu cele 6 goluri marcate Sokol 
este golgeterul actualei ediții a 
C.C.E. în campionatul recent în
cheiat Dinamo Minsk a terminat 
pe locul 3.

ADVERSARELE REPREZENTATIVEI NOASTRE DE FOTBAL
PENTRU nMUNDIALUL ’86“

Grupa a 3-a a zonei europene 
din preliminariile ediției a Xni-a 
a campionatului mondial de fot
bal reunește, după cum se știe, 
reprezentativele Angliei, Irlandei 
de Nord, României. Turciei și 
Finlandei, primele două clasate 
uimind să se califice pentru tur
neul final din Mexic 86.

In rândurile următoare vă pre
zentăm pe scurt cîteva date 
mai importante, privind viitoarele 
adversare 
noastre :

ale reprezentativei

ANGLIA
La actuala ediție a CL a fâ-

cut parte din grupa a J-a. ln
clasamentul căreia a ocupat lo-
cui 2 cu 10 P (? 4 2 1 1»—3).. A

R. F Germania Si

pe care a învins-o cu 1—0. Potri
vit regulamentului de atunci, s-a 
jucat un al treilea meci, pe te
ren neutru în Italia. încheiat la 
egalitate (2—2). Șl atunci sorții 
au ajutat-o să ajungă la turneul 
final din Elveția (1—4 cu R.F.G. 
și 7—0 cu Coreea de Sud după 
care a urmat un baraj cu 
R.F.G. : 2—7). La C.M. din 1966, 
în preliminarii a făcut parte din 
aceeași grupă cu România (0—3 si 
2—1) și Portugalia (1—5

La Mundlalui spaniol 
parte la grupa a 3-a a 
nariilor (1. U.R.S.S. 14 
Cehoslovacia 10 p, 3. Tara Ga
lilor 10 p, 4. Islanda 6 p, 5. 
Turcia 0 p) avind următoarele 
rezultate : 1—3 șl 0—2 cu Islan
da, 0—4 și 0—1 eu Țara Galilor, 
0—2 și 0—3 cu Cehoslovacia, 0—4 
și 0—3 cu U.R.S.S.

Fotbaliștii turci sînt, se poate 
spune, adversari tradiționali ai 
tricolorilor noștri primele repre
zentative' întîlnindu-se de 17 ori. 
cele mai multe victorii revenind 
jucătorilor noștri :

17 8 6 3 34—17
In ultimele partide România — 

Turcia scorurile au fost 
toatele : 1977 (București)
1978 (Istanbul) 1—1, 1983 
bul) 1—1. 1983 (Tg. Mureș)

FINLANDA
Componentă a grupei a 

C.E. în care s-a clasat pe locul 
4 CU 1 p (6 0 1 5 3—14). A ob
ținut rezultatele : cu Polonia 2—3 
(la Helsinki) șl 1—1, cu U.R.S.S. 
0—2 și 0—1. cu Portugalia 0—2 
și 0—5.

A luat parte încă din 1938 la 
campionatul mondial, neliusind 
la nici o ediție, dar încă n-a 
avut — pînă acum — satisfacția 
de a se fi calificat vreodată în- 
tr-un turneu final. La ediția a 
XH-a a C.M. a făcut parte din 
prima grupă a preliminariilor: 
R.F.G. 16 p, 2. Austria 11 p. 
Bulgaria 9 p. 4. Albania 2 p, _. 
Finlanda 2 p (8 1 0 7 4—27) rea- 
lizînd următoarele • rezultate : 0—2 
și 0—4 cu Bulgaria, 0—2 șl 2—1 
cu Albania, 0—2 și 1—5 eu Aus
tria. 0—4 si 1—7 cu R. F. Ger
mania.

în palmaresul jocurilor dintre 
România și Finlanda figurează 
i întUniri : 4 3 10 17—1

Toate aceste partide au 
oficiale. în cadrul grupelor 
Uminarii ale Campionatului 
ropean : 1970 (București) . ..
1971 (Helsinki) 4—0 și Campiona
tului mondial : 1972 (Helsinki) 
t—1. 1973 (București) 9—0.

Documentar realizat de
Romeo VILARA

(0—0) cu 
Spania.

De-a lungul anilor. Anglia __ 
România au jucat de 6 ori, bi
lanțul fiind favorabil insularilor: 

6 2 3 1 5—2
Ultimele rezultate au fost: 1969 

(Londra) 1—1. 1970 (Guadalajara)
1— 0. 1980 (București) 1—2 
(Londra) 0—0.

IRLANDA DE NORD
A făcut parte din grupa a 

a C.E. clasindu-se pe locul 
cu 11 p (8 5 1 2 8—5) ratind 
Lificarea la golaveraj (+X) 
fața. R- F. Germania (4-10). 
zulUte : cu R.F.G. 1—0 și 
(la Hamburg), cu Austria 
(la Viena) și 3—1. cu Turcia 
și 0—1 (la Ankara), cu Albania 
0—0 (la Tirana) și 1—0

Este o veche participantă la 
C.M.. prima sa evoluție fiind 
înregistrată in anul 1950, dar la 
un turneu final a luat Darte abia 
în 1958. în Suedia, cînd s-a cla
sat a treia în grupă (1—0 cu 
Cehoslovacia. 1—3 cu Anglia și
2— 2 cu R.F.G.) după o serie de 
partide bune în preliminarii : 1—1 
?i 3—0 cu Portugalia. 0—1 șl 3—0 
cu Italia. Cel mai frumos succes 
l-a repurtat la ediția a Xll-a a 
Cupei mondiale. In preliminarii 
a jucat în grupa a 6-a : 1. Sco
ția 11 p. 2. Irlanda de Nord 9 p 
(8 3 3 2 6—3), 3. Suedia 8 p, 
4. Portugalia P. 5. Israel 5 p, 
obținind următoarele rezultate : 
0—0 și 1—0 cu Israelul, 3—0 și 
0—1 cu Suedia 0—1 și 1—0 ou 
Portugalia. 1—1 și 0—0 cu Sco
ția. în turneul final din Spania 
a ciștigat grupa a V-a (0—0 cu 
Iugoslavia, 1—1 cu Hondurasul 
și 1—0 cu Spania) șl s-a clasat 
a 3-a în sferturi (1—4 cu Fran
ța și 0—0 cu Austria), fiind apre
ciată ca una dintre revelațiile 
Mundialului ’82.

Pînă acum reprezentativele 1 
landei de Nord și României î 
s-au întîlnit niciodată !

TURCIA
Componentă, de asemenea, 

grupei a 6-a a C.E. în care 
ocupat locul 4 cu 7 p (8 3 1

sl

1981

ca- 
în 

Re- 
1—0 
0—2

1

4.

si 0—1). 
a luat 
prelimi-
p. 2.

Înregistrat rezultatele : cu Dane
marca 2—2 si 0—1 (la Londra) 
cu Ungaria 2—0 si 6—0 (la Bu
dapesta). cu Grecia 3—0 (la Ate
na) șl 0—0, cu Luxemburg 9—o 
și 4—0 (la Luxemburg).

A debutat la C.M. abia in 
in Brazilia, unde a fost eliminată 
in sferturi (2—0 cu Chile. 0—1 
Spania și 0—1 cu S.U.A. !) : 
1954, in Elveția, a pierdut tot 
sferturi cu 2—4 la Uruguay ; 
1958 a ieșit in optimi (2—2 
U.R.S.S., 0—0 cu Brazilia si 2—2 
cu Austria) ; în Chile, in 1962. a 
pierdut din nou in sferturi (1—3 
cu Brazilia). In 1966 pe 
propriu, Anglia a cistigat titlul 
mondial (0—0 cu Uruguay. 2—0 
cu Mexic si 2—0 cu Franța în 
optimi, 1—0 cu Argentina tn sfer
turi. 2—1 cu Portugalia in semi
finală șl 4—2, după prelungiri 
cu R.F. Germania în finală). In 
1970. în Mexic, a făcut parte 
aceeași grupă cu România. 
Guadalajara, ea a obținut 
zultatele : 1—0 cu 
cu Brazilia șl 1—0 cu 
cia. In sferturi, după 
a fost însă eliminată 
Germania cu 3—2.

La ediția trecută a 
grupa a 4-a a preliminariilor An
glia s-a clasat a doua cu 9 p w ----- - - - - - - - 
10 
4.
A S_______ ___
1—2 cu Norvegia.
România, 1 _ ,2 _ _________
ția, 3—1 si 1—0 cu Ungaria. In 
turneul final. In grupa a 4-a 
la Bilbao, s-a clasat prima (3—1 
cu Franța, 2—0 eu Cehoslovacia 
șl 1—0 cu Kuwait), după care, în 
sferturi, a ieșit din competiție 
realizind două meciuri nule

bleme“ pentru handbalistele 
noastre fruntașe. Si. din pă
cate. ele au reprezentat, in 
unele momente. Ceea ce inte
resează cel mai mult este, cred 
eu. felul în care a acționat 
reprezentativa noastră. Surprin
zător de slab în apărare, unde 
adversarele au cam făcut ce 
au vrut, șutind la poartă de 
cele mai multe ori nestinahe- 
rite. Un exemplu : în meciul 
cu Suedia, doar unul din_ su
turile pornite spre poartă — 
inspirat si cu succes apărată 
de Viorica Ionică — a întîlnit 
blocajul apărării noastre. Res
tul au 
numai 
bună a 
ele să__ ___
goluri De asemenea, s-a ratat 
mult, enorm de mult, in atac. 
Alt exemplu, tot din meciul 
cu Suedia : din toate acțiunile 
de atac. 36 s-au irosit copilă
rește prin pase la adversar, in 
aut sau prin șuturi neinspirate, 
lipsite de forță. Chiar si cei 
doi antrenori ai echipei r.oas- 
tre (Pompiliu Simion si Eugen 
Bartha) recunoșteau după ioc 
că cel 
acțiuni 
buiau 
goluri.

Revenim <la ceea ce am ară
tat la începutul relatării noas
tre : este totuși bine că din 
două jocuri echipa noastră a 
„cules" patru puncte. Numai 
că... greul abia acum începe ! 
Miine (n.r. azi) este programat 
jocul cu selecționata Bulgariei, 
neînvinsă si ea oină la meciul 
cu echipa noastră beneficiind 
de doi interi foarte valoroși 
(Karakașeva si Vațeva) si de 
o jucătoare tinără si foarte ta
lentată în poartă (Damlanova). 
după care urmează duminică 
oartida cu Danemarca alt ad
versar dificil incomod, tn "sfîr- 
Sit marți este programată 
partida cu R.D. Germană li
dera autoritară a acestei serii 
(A) din care face parte si e- 
chioa noastră.

1950.

cu 
in 
In 
in
cu

teren

urmă-
4—0, 

(Istan- 
3—1.

2-a

. 4.
Hi eseu 

(O : 1. 
4:57,85 : 

. 3- 
Reșița) 
Șerban 
Culică

2. Anca
Gabriela 
5:01,30 ; 
5:09,86 ; ________ ______
5:14,43 ; 6. Rodica Fîc (C.S.Ș. Re
șița) 5:18,12 : 4x200 m Ober (b) : 
1. C.S.M.S. Bala Mare I (R. Gru
maz, S. Bucătaru, C. Haldu, R. 
Pinter) 8:42,23 ; 2. Lie. 37 Bucu
rești 8:51,35 ; 3. C.S.M.S. Bala 
Mare H 8:52,20 : 4. C.S.Ș. Arad 
0:07,56 : 5. C.S.M.S. Baia Mare 
HI 9:11,23 ; 6. C.S.Ș. Constanța 
2:15.04.

„TROFEUL CARPATI”. 
liber (b) s 1. Mădălin 
2:98,64 ; 2. Claudlu Hajdu
3. Lajos Hasnal (Ungaria)
200 m liber (f) ; 1.
Grantzkow (R.D.G.) 2:09,91 ;
Tulia Mateescu ---------
mona Ritti 
spate (b) : I.__ ________________
fR.D.G.) 1:03,46 : 2 A. Skorvkow 
fPolonta) 1 :03,89 : 3. L. Bay
1:04,62 ; 100 tn snate (f) : 1. Iu- 
lla Mateescu 1:07.22 : 2. Heige
Harzer (R.D.G.) 1:07.47 : 3. A-
drlana Șerban 1:08.73: 100 m bras 
0») ; 1. w. Sleroslawski (Polo
nia) 1:11,48: 2. R. Warczek (Po
lonia) 1:12.03 ; 3. Sorin Turcu
1:16.58 : 100 m bras (f) : 1. Cris-

. 2. Re
lit?.04 :

(R.D.G.) 
(b) t 1. 
4:54.85 ;

M. Iliescu 
1. A- 

2. Mart-
Rodica

trecut spre Doartâ si 
— repetăm — forma 
lui Ionică a făcut ca 
nu se transforme in

(C.S.Ș. 
Adriana 
Măriei ca

’0« m 
Iliescu 
2:09.12; 
2:10.15; 
Sabine

2.
2:13,17 ; 3. Si- 

2:Î4,14 ; 106 m
M. Marcinkowski

Dutin 15 dintre aceste 
Duteou si. în fond, tre
să fie transformate în

din 
La 
re- 

0—1România
Cehoslova- 
Drdungiri 
de R. F.

C.M. in
Ir- 
nu

1.
3.
5.

4 13 13—8) după 1. Ungaria 
p și înaintea 3. România 8 p. 
Elveția 7 p. 5. Norvegia 6 p. 
înregistrat rezultatele : 4—0 și 

1—2 si 0—0 cu 
2—1 și 1—2 cu Elve-

a 
a 

______ 4 
8—15) cu următoarele rezultate î 
cu R.F.G. 0—3 (la Izmir) și 1—5, 
cu Austria 0—4 și 3—1 (la Is
tanbul). cu Irlanda de Nord 1—2 
șl 1—0 (la Istanbul), cu Albania 
1—0 și 1—1 (ia Tirana)

La C.M. a luat parte pentru 
prima oară în 1954. în calificări 
a avut ca adversară Spania de 
care a fost întrecută cu 1—4 și

fost 
pre- 
eu- 

3—0.

tina Deveseleanu 1:15.21 ■ 
nata Wrobel (Polonia) 
3. Katrin Trmscher i 
1:17.35 : 400 m mixt
Thomas Tietz (R.D.G.) 
3. L. Bay 5:02.17 : 3. .2.
5:04.39 ; 400 m mixt (f):
«îriana Serban 5:99.86 • " 
elea Culică 5:14.43 ; 3. 
Fîc 5:18.12.

BASCHET • Rezultate din cu
pele europene : masculin : CCE 
(turneul final) : Limoges —
Banco Roma 74—76, Cantu — 
Maocabi Tel Aviv 74—65. 
Iona — Bosna Sarajevo 
Cupa Koracl : Varese — 
(Franța) 75—77 : feminin 
Liliana Ronchetti : UFO 
(Italia) _2 _2" _ __ __

GIMNASTICA « Cîștlgătorii 
pe aparate ai concursului de la 
Tokio ; masculin : sol : Moghilnîi 
(U.R.S.S.) și Sotomura (Japonia) 
9,65 ; cal : Gtlczogy (Ungaria) 
9,80 ; inele : Vidmar (S.U.A.) si 
Sotomura 9,70; sărituri: Wata
nabe (Japonia) 9.65 : paratele

TELEX • TELEX • TELEX

Barce- 
102-83 : 
Orthez 

: Cupa 
Schio 

SG Miinchen 92—76.

Artiomov (U.R.S.S.) 9.80. 
Zou Limin (R.P. Chineză) 
feminin ; sărituri :
(S.U.A.) 9,725,
(R.D. Germană) 9.90. 
Sușunova (U.R.S.S.) 9,80. 
Gnauck 9,85.

HANDBAL • Rezultate ___
turneul final al campionatului 
mondial de juniori t grupa I ț 
UJLS.S. — Cehoslovacia 24—23 
(14—9). Danemarca — R.D. Ger
mană 24—21 (9—9); grupa a n-a; 
Iugoslavia — Finlanda 30—20 
(15—8), R.F Germania — Suedia

bară :
9.80 :

Retton
paralele : Gnauck 

blmă 
sol :

din

29—26 (13—9) • In turneul mas
culin de la Tbilisi : Iugoslavia — 
Spania 25—22 (16—9), Polonia —
R.S.S. Gruzină 31—27 (16—10).

TENIS • Semifinalele campio
natelor Internaționale ale Aus
traliei. la Melbourne : Lendl — 
Mayotte 6—1, 7—6, 6—3, Wilan-
der — McEnroe 4—6, 6—3. 6—4. 
6—3.

TENIS DE MASA fi La Poor- 
vo (Finlanda), meci între echi
pele mixte : R.P. Chineza — Fin
landa 6—0.

VOLEI . In C.C.E. (masculin) 7 
Tyrolla (Austria) — Progona G0- 
teborg 3—1 (10 —13. 13 14)
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