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5 JOCURI ÎN 12 ZILE!
Miîne fotbaliștii Ișl încheie testul de rezistență

ECHIPA ROMÂNIEI POATE RĂMÎNE 
ÎN ELITA MONDIALĂ A TENISULUI 
Aceasta depin de de felul in care vor fi valorificate 

resursele de talent ale tinerei generații
Am așteptat cu toții cele trei 

zile de „Cupa Davis“... Știam 
că în prezența unor mari cam
pioni ai tenisului, acestea nu 
vor putea fi decît foarte spec
taculoase. Si chiar așa a fost ! 
Iubitorii „sportului alb“, spec
tatori și telespectatori, au a- 
preciat valoarea celor cinci 
partide disputate sub cupola 
Palatului Sporturilor și Cultu
rii. Desigur, oaspeții noștri, ce
lebrii John McEnroe și Jimmy 
Connors, campionul mondial și 
secundul său, au fost „prime 
viori", dar alături de ei, atît 
Ilie Năstase, cit și Florin Se
gărceanu, echipierii reprezenta
tivei noastre, au format un 
cvartet de virtuozi ai rachetei, 
conferind celei de a cincea în
tîlniri România — S.U.A. o 
trăsătură distinctă, de reală va
loare.

în afara momentului-specta- 
col, echipa română de „Cupa 
Davis" are, desigur, probleme 
pentru viitor, atunci cînd Ilie 
Năstase nu va mai face parte 
din formație. Ce va fi ? Răs
punsul trebuie să se refere a- 
tît la partida de recalificare ce 
urmează, cu echipa R. F. Ger
mania la 13—15 iulie (cînd vom 
ști dacă tenisul nostru va mai 
fi în grupa mondială sau nu).

Jimmy Connors și Florin Segărceanu răspund întrebărilor ziariș
tilor după partida lor de simplu

dar și la o perspectivă menită 
să vizeze formarea unei noi 
echipe naționale. Florin Segăr
ceanu este un bun cîștigat al 
tenisului nostru. Ne-a convins 
încă o dată (dacă mai era ne
voie...) că posedă acum un joc 
matur, o arzătoare dorință de 
afirmare, alături de alte cali
tăți care-1 recomandă ca om 
de bază al formației. Dar o e- 
chipă de „Cupa Davis" nu se

Oaspeții noștri declarâ...
HUNTER DELATOUR, președintele federației americane de 

tenis (U.S.T.A.) : „A fost una din cele mai frumoase intilniri de 
«Cupa Davis» înscrise in istoria participărilor echipei S.U.A. la 
competiție. Am venit in capitala României pentru a realiza un 
tenis de valoare și am reușit aceasta nu numai prin efortul nostru,

Foto : AGERPRES

poate face cu un singur jucă
tor. e nevoie neapărat de doi... 
Nu este o butadă, ci un adevăr, 
cunoscut și totodată, tel al tu
turor celor care vor să alcă
tuiască nucleul unei viitoare 
reprezentative, eficientă si com
petitivă. Știm, lista celor care 
ar putea fi luati în considera
ție pentru viitoarea echipă a 
României cuprinde mai mulți 
jucători tineri și talentați. ho- 
tărîti să suporte rigorile unor

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag a 4-a)

ci și datorită replicii pe care ne-au dat-o sportivii români. Aveți 
o bună echipă, dar noi avem una și mai bună, cu acești jucători 
ai noștri cotați pe primele locuri in clasamentele mondiale. Cum 
există aici și o excelentă federație de tenis, slntem siguri că în 
foarte scurt timp echipa română va reveni printre fruntașele aces
tei discipline sportive. Am apreciat cu toții — jucători, conducă
tori și suporteri ai delegației americane — ospitalitatea ce ne-a 
fost arătată, felul in care a decurs această intilniri pe terenul 
de tenis intre sportivii țărilor noastre".

BOB HOWE. arbitrul principal al întâlnirii : „Mulțumesc gaz
delor, oficialităților române, pentru concursul dat ca intilnirea 
România—S.U.A. să se desfășoare in condiții impecabile. Plec, 
din nou, cu frumoase amintiri din frumoasa dumneavoastră țară".

KIM CUNNINGHAM, reporteră la revista „World Tennis* — 
New York : ,JJn spectacol frumos, într-o ambianță excelentă.

(Continuare în pag. a 4-a)

Mîine, divizionarele noastre 
„A" vor încheia una dintre 
cele mai grele probe la care 
au fost supuse formațiile noas
tre de prima categorie valo
rică : al 5-lea meci pe durata 
a 12 zile, adică patru întîlniri 
de campionat și una de cupă 
(pentru 14 dintre ele) disputate 
între 18 și 29 februarie. In mod 
obișnuit, un asemenea program 
se putea întinde chiar și pe 
durata a cinci săptămini ! Dar, 
iată, fotbaliștii noștri au sus
ținut (într-o frecvență de mare 
solicitare) meciuri la distanțe 
de 72 de ore într-o premieră 
care — o subliniem din nou — 
este impusă de regulile actua
lei performanțe internaționale, 
în adevăr, astăzi, cînd. — a- 
lături de tradiționalele între
ceri interne ale fiecărei țări, 
campionatul și cupa — s-au 
integrat în programul oricărei

echipe (posibilă participantă la 
întrecerile continentale) suitele 
de jocuri din marile competiții 
ale Europei rezervate cluburi
lor, cînd toate categoriile da 
reprezentative (A, tineret, ju
niori I, juniori II) au și ele 
competiții de regularitate (Cam
pionatele europene), cind pre
liminariile și turneele finale 
ale C.M. și J.O. se adaugă și 
ele, periodic, agendei interna
ționale, a devenit imposibilă 
programarea de pînă acum a 
competițiilor naționale. Forul 
nostru de specialitate s-a găsit, 
cum știm foarte bine, în fața 
situației de a condensa la ma
ximum programul acestei pri
măveri, și concurentele primei 
scene fotbalistice încheie, mîi-

Eftimle IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

După calificarea în finala „Cupei I.H.F.“ la handbal

CHIMISTUL RM. VÎLCEA S-A IMPUS
PRINTR-UN JOC TACTIC IMPECABIL
Handbalistele de la Chimistul 

Rm. Vîlcea au produs o fru
moasă surpriză iubitorilor de 
sport din tara noastră calificîn- 
du-se în finala „Cupei federa
ției internaționale de handbal" 
prin victoria in ambele par
tide din cadrul semifinalei dis
putate în compania echipei 
Spartakus Elore Bekescsaba 
(Ungaria). 28—21 la Rm. Vîl
cea și 23—-21 la Bekescsaba. 
Este cu atît mai frumoasă a- 
ceastă performantă, cu cit ea 
a fost realizată de o echipă 
tînără. cvasinecunoscută cu nu 
mult timp în urmă în lumea 
handbalului. Este suficient să 
amintim că echipa pregătită de 
antrenorul emerit C. Popescu 
și Maria Ciulei s-a înscris 
printre divizionarele „A" în a- 
nul competitional 1982/83, an în 
care au fost la un pas. mic de 
tot. de titlul național.

Și iată că succeselor pe plan 
intern le-au urmat, la fel de 
rapid, cele internaționale. Prin 
tragerea la sorti si neparticipa- 
rea în optimile de finală a e- 
chipei portugheze înscrisă în

„Cupa I.H.F.", Chimistul Rin. 
Vîlcea a intrat direct în sfer
turile de finală ale acestei com
petiții întîlnind formația olan
deză H. V. Enzico Swift Roer- 
mond. După 32—16 la Rm. Vîl
cea. vîlcencele au învins și in 
deplasare (24—21) calificîndu-se 
in semifinale. înaintea primei 
partide cu olandezele, antrenorul 
emerit C. Popescu făcea urmă
toarea declarație : „Dorim ca 
debutul nostru în această fru
moasă competiție continentală 
să fie încununat de succes. Am 
pregătit cu minuțiozitate întâl
nirea care urmează. Sperăm ca 
victoria să fie de partea noas
tră". Și iată că antrenorul șl 
elevele sale s-au ținut de cu- 
vînt. Mai mult, după jocul bun 
de Ia Rm. Vîlcea în compania 
echipei Spartakus Elore Be
kescsaba (28—21). a urmat par
tida excelentă din deplasare, 
victorie cu 23—21. Pregătirea 
foarte bună a acestui joc a fă-

Mihoil VESA

(Continuare in pag 2-3)

campionatul național de Baschet masculin

Și cea de a patra întâlnire 
dintre Steaua și Dinamo a fă
cut neincăpătoare 
sălii Floreasca din 

începutul partidei
favorabil dinamoviștilor. - care 
dădeau impresia că se vor re-

tribunele 
Capitală, 
a fost

A luat sfirșit campionatul de hochei

VICTORIA FINALĂ A REVENIT ECHIPEI STEAUA
MIERCUREA CIUC, 27 (prin 

telefon). Ultima etapă a celei 
de a 56-a ediții a campionatu
lui național de hochei a fost 
poate cea mai frumoasă din 
toate cele 30. La finele între
cerii STEAUA a acumulat 56 
de puncte, cu care își înscrie 
în palmares cel de al 22-lea ti
tlu de campioană, un record

absolut în hocheiul românesc. 
Pe locul 2, Sport Club M. 
Ciuc — 50 p, iar pe locul 3, 
Dinamo, cu 35 p.

STEAUA — S.C. MIERCUREA 
CIUC 4—4 (2—1, 1—3, 1—0),
Meciul a început furtunos: se
cunda 13, 1—0 pentru Steaua, 
secunda 51, 1—1, secunda 67, 
2—1 pentru Steaua ! în repri-

Echlpa Steaua, campioana țării la hochei. In rtndul de sus, de la 
stingă la dreapta : Anton Crișan, antrenor secund, Ioniță (căpitanul 
echipei), Dospin, Pogăceanu, Popescu, Hălăucă, Ralca, Justinian, 
Chlriță, Daia, Gerczuly, Cazacu, Ion Gheorghiu, antrenor principal ; 
in rtndul de jos : Udrea, Gliga, V. Huțanu, Netedu, Szlgettl, Jumă

tate, Olinicl, Ungureanu și Nistor

za secundă și in ultima parte, 
jocul a fost frumos, ambele e- 
chipe onorindu-și pozițiile in 
clasament, prin construirea a 
numeroase faze spectaculoase 
de poartă, ratate însă, datorită 
unor greșeli ale atacanților sau 
formei bune a celer doi portari 
(o mențiune specială pentru 
stelistul Netedu). De notat că 
în ultima parte a reprizei a 
doua și în "prima parte a re
prizei a treia Steaua a jucat 
numai în două linii, Cazacu 
fiind eliminat pe zece minute, 
iar Chiriță — accidentat. De 
notat că în min. 60 Steaua a 
marcat un gol perfect valabil, 
anulat însă pe motiv de ofsaid. 
Au înscris Hălăucă, Nistor, V. 
Huțanu, Popescu (Steaua), 
B. Nagy, Bariez, Bogoș, Gereb. 
A arbitrat cu scăpări G. Taș- 
nadi, iar la cele două linii au 
oficiat FI. Gubernu și A. 
Balint.

AVÎNTUL GHEORGHENI — 
DUNĂREA GALAȚI 6—5 
(0—2, 5—1, 1—2). Disputat în 
matineu, acest meci a prile
juit o luptă aprigă, cele două 
formații fiind angajate în ten-

Călin ANTONESCU

vanșa după înfrîn- 
gerea la limită din 
intilnirea de dumi
nică. Dan Nicu- 
Icscu s-a dovedit 
irezistibil în pri
mele 4 minute 
cînd a realizat 10 
puncte pentru e- 
chipa sa. De par
tea cealaltă, ste- 
liștii nu-și intrase
ră încă în mină 
șl doar Ermurache 
înscria în situații 
limită. în minutul 
7, Mihai Nedef l-a 
introdus în teren 
pe Cernat, iar a- 
cesta a avut o se
ria excelentă de 5 
coșuri între minu
tele 8 și 13 și e- 
chipa sa a trecut 
in avantaj: 31—28. 
Dinamo nu 
împăcat cu
ceastă situație și a 
dul lui Ugîai să 
spectaculos din aruncări de la 
distanță. Dan Niculescu își 
impulsionează bine colegii de 
echipă și la pauză Dinamo are 
un plus de 4 puncte în fața 
adversarilor: 48—44.

s-a
a-

(Continuare in pag 2-3)

Dispută la 
Vinereanu 
V. Ion (15) 
venit rin- 
marcheze

„înălțime" între dinamoviștii 
(4) ?i Ivascencu (8) și stelistul 

Foto : I. MIHÂICĂ
La reluare Ermurache șt 

Viorel Ion conlucrează bine și 
egalează la 50. în continuare 
ambele formații înscriu din

Paul IOVAN

(Continuare în pag 2-3)

F. A. I. A OMOLOGAT TREI NOI RECORDURI MONDIALE
ALE RACHETOMODELIȘTILOR ROMÂNI

Federația Internațională de 
Aeronautică (F.A.I.) a omologat 
trei noi recorduri mondiale rea
lizate de rachetomodeliștii ro
mâni. Autorii lor sînt reprezen
tanți ai asociației sportive As- 
tronautlca din Tîrgoviște : Ilea
na I. Radu, la clasa S 8 A (timpul 
obținut 1:50,0), Lucian Niță, la 
clasa S 8 B (1:32,0), și Ion N, 
Radu, la clasa S 8 C (1:57,0). Tn 
acest fel, a crescut la 7 numă

rul recordurilor mondiale dobo- 
rîte în ultima vreme de rache
tomodeliștii noștri, cotați prin
tre primii pe continent și în lu
me.

Omologarea noilor recorduri 
către forul suprem vine să sti
muleze pregătirea rachetomode- 
liștilor români în vederea Cam
pionatelor europene din acest an 
(26—31 august), care vor fi găz
duite de țara noastră.



Finalele pe țară ale „Cupei U. T. C.“ la biatlon Campionatele naționale

NU NUMAI ClSTIGĂTORII AU
„Greu, dar frumos" erau pri

mele cuvinte ale concurenților 
ajunși la capătul traseului, îm
bujorați de efort și cu fețe 
umezite de transpirație. La so
sire, unde o parte dintre nu
meroșii contribuabili la reu
șita competiției — colaboratori 
ai secției de resort a C.C. al 
U.T.C., ca C. Alexandrescu, V. 
Ion, H. Arsente, soții Rozaiia și 
Cornel Coman, S. Constanti- 
nescu, V. Nedelcu, AL Bota, 
N'ela Simion (fosta campioană 
de schi), I. Feraru, Călina Faur, 
sau activiști și profesori sibieni 
ca M. Sanislav, V. David, R. 
Vartolomei, Ad. Crăciun, G. 
Tomeseu, C. Anescu și M. Zi- 
su’cscu — îi așteptau cu cea-

AVUT BUCURII■ ■ ■

Multe drumuri ale „Daciadei 
albe“ au dus în această iarnă 
la Păltiniș. Frumoasa stațiune 
montană sibiană a primit și la 
sfîrșitul săptămînii trecute oas
peți din toate judeîele țării, 
reuniți la startul finalelor tia- 
diționalei competiții de masă 
„Cupa U.T.C.". De data aceasta, 
în decorul de basm al minu
natei „grădini Oncești" din sta
țiune, s-au întrecut pentru tro
fee și titlurile de campioni ai 
„Daciadei" practicanții „biatlo- 
nului. Cei vreo 80 de tineri 
finaliști din cercurile tehnico- 
aplicatîve au trăit simbâtă și 
duminică emoțiile concursului, 
ddr și marea satisfat 
vingerii dificultă 
lung de patru ki 
cei de la categ 
și de șase kiio 
goria 13—20 de

«

culae Lunguiețe, elevul de la 
Liceul industrial Horezu, cîști- 
gător la categoria 16—17 ani 
și, totodată, al cupei acordată 
de organizatori celui mai bun 
trăgător. Dar nu numai învin
gătorii au avut bucurii la sfîr- 
șitul frumoasei competiții, ci 
și Marin Viorel Sirbu de la 
Școala generală Valea Doftanei 
(Prahova), care în ziua con
cursului împlinea 15 ani și pri
mea cupa pentru cel mai tînăr 
participant, și echipa județului 
gazdă, clasată pe primul loc, 
și Paul Ciudin de la Liceul 
industrial nr. 4 din Vaslui, 
pentru performanța... de a fi 
terminat traseul de schi, el 
care ne mărturisea că n-a mai

AZI SI MIINE
f

MECIURI DE BASCHET

cate-

• Astăzi (ora 18.45) și miine 
(ora 10). in sala Construcția 
din Capitală se desfășoară me
ciul restantă ICEMENERG — 
Mobila C.S.Ș. Satu Mare, din 
cadrul Diviziei feminine -A*.
• Rezultate din Divizia „B* 

de tineret : MASCULIN : Elec
trica Fieni — C.S.U. Galați 
81—73 (33—30). IMUAS Baia 
Mare — Automatica București 
95—69 (51—39). Urbis București

Lotus Băile Felix 11(3—62 
(61—27). Politehnica București — 
Comerțul CS.Ș. Timișoara 99— 
79 (42—39). Comerțul C-&5- Ti
mișoara — Lotus Băile Felix 
93—70 (33—22) ; FEMININ : Ra
pid București — Voința Bucu
rești (derbyul 
65—63 (32—31.
Metalul Salonta — Voința Bra
șov 69—80 (28—34) Rapid — 
„U” C.SS. Viitorul Cluj-Napo- 
ca 94—67 (43—2E). Politehnica
II București — ICEMENERG II 
București 93—64 (47—33). (Co
respondenți : Gh. Tomescu. N. 
Costache. Gh. Cotrân. A. Soa
re, O. Nemeș).

cam oi ortatul ui 1 
57—57). C&S-

CAMPIONATUL MASCULIN
(Urmare din riss O

acțiuni spectaculoase, dar nici 
una dintre ele nu se poate 
desprinde decisiv pe tabela de 
scor. Meciul este dramatic Fle
care greșeală este speculată cu 
promptitudine de adversar. Co
mite o inexactitate Cernai sau 
Oczelak. fi imită în faza urmă
toare Braboveanu și Vinercanu. 
Cind mai erau două minute de 
joc Dinamo avea un punct in 
plus : 80—79. O pasă greșită 
și Câpoșan sancționează ime
diat : 81—80 pentru Steaua. V. 
Ion mai are o zvâcnire. se 
Înalță și steliștii se desprind 
la 83—80. dar imediat Brabo
veanu își răscumpără greșeala 
și 83—82 pentru Steaua. In ul
timele secunde Steaua ține 
mingea, era mulțumită de re
zultat, dar in ultima ■ecundă 
Căpuțan mai înscrie un coș și 
militarii ciștigă cu 85—82 asi- 
gurindu-și un avans substan
țial în clasament : 1. Steaua 
63 p, 2. Dinamo 60 p.

Au marcat : Ermurache 
Cern at 19, 
lițchi 2. Oczelak 10, V. Ion 19 
pentru Steaua, respectiv Vine- 
reanu 10. Braboveanu 25, Vasi- 
lică 2, Jvaseeneu 6, Niculeseu 
24, Uglai 15

Arbitrii G. Dutka șl FL Balo- 
șescu au avut de condus un 
meci foarte greu. Aceasta din 
cauza protestelor și nemulțumi
rilor permanente ale jucătorilor 
ambelor echipe. Ei au sancțio
nat. insă, orice abatere și au 
dat cursivitate jocului, fapt pen
tru care apreciem arbitrajul ca 
foarte bun.

2S.
Căpațan 9, N'elo-

Pe platoul 
aiftUor

„gradinei Oncești" din 'Păltiniș a doua serie a biatlo- 
de la categoria IS—20 de am este gata de start 

Foto: V. CIRDEI — Sibiu

binevenite, rccon-iuri calde, 
fortante.

Aceeași emoție și dorință de 
a-și vedea reprezentanții 
frunte au trăit, evident, și în
soțitorii concurenților. mai 
les lt major Ilie Veliea care 
ne mărturisea că elevul său, 
militarul in termen giurgiuvean 
Silvia Chifan, are calități și 
s-a pregătit pentru locul intii, 
dar o ceară prea abundentă 
dată pe schiuri in ajun ii cam 
jucase festa pe traseu, la ur
cări. Sau profesorul siblan A- 
lexe Popescu care își punea 
mari speranțe in reprezentan
tul gazdelor, elevul in clasa a 
xn-a Dieter Roth, de la Li
ceul industrial Independenta, 
_la fel de bon și la sehi și ia 
ur". Mai liniștit și mai sigur 
pe el, date fiind calitățile-i ex
celente de fondist și de țintaș, 
se dovedea harghiteanul Sabin 
Dsbrriu. elev la Liceul indus
trial d.n comuna Subcetate- 
Mureș, câștigător cu o săptă- 
minâ in urmă și al finalei de 
fond a .Cupei U.T.C.". Sigu
ranța sa avea să se dovedească 
întemeiată, harghiteanul trăind 
pină la urmă satisfacția unei 
noi victorii, la categoria 18— 
29 de ani, ca și vilceanul N’i-

în

a-

pus in viața lui schiuri în 
picioare (o notă proastă totuși 
pentru cercurile vasluiene care 
n-au organizat fazele de masă 
ale competiției !). Toți concu- 
renții au plecat de la Păltiniș 
cu o amintire frumoasă. A 
unui concurs excelent organi
zat, cum cu dreptate îl apre
cia și activistul din secția 
P.T.A.P.-sport a C.C. al U.T.C., 
Virgil Bâ'.ăceanu, și ai cărui 
fruntași au fpst la categoria 
16—17 ani : N. Lunguiețe (Vil- 
cea), urmat de I. Pașca (Alba), 
N. Szabo (Sibiu), N. Pantea 
Bihor), A. Flaidăr (Hunedoara) 
și M. Hermeneana (Brașov), iar 
la categoria 18—20 de ani : S. 
Dobrean (Harghita), urmat de 
G. Richter (Gorj), Gh. Prună 
(Neamț), Dieter Roth (Sibiu), 
M. Rațiu (Cluj) și V. Pcșchir 
(Caraș-Severin). în timp ce pe 
județe, primul s-a clasat Si
biul, urmat de Harghita, Neamț 
și Bihor (ex-aequo), Alba și 
Bistrița-N'ăsăud. Un concurs 
încheiat la fel de frumos de 
o reușită demonstrație a salva- 
montiștilor sibieni, la care au 
asistat cu plăcere oaspeții biat- 
loniști...

Aurelian BREBEANU

CHIMISTUL RM. VÎLCEA S-A IMPUS PRINTR-UN
(Urmare din pig. 1)

cut ca handbalistele vilcence 
să nu ofere gazdelor nici mă
car șansa victoriei de palmares. 
Am asistat, mai ales în repri
za secundă, la Bekescsaba. la 
o adevărată lecție tactică ofe
rită de vilcence. Cum era de 
așteptat, principala grijă a a- 
părării gazdelor era anihilarea 
aripii stingi a atacului nostru, 
unde acționează Maria Veri- 
geanu și Edith Torok. Pe 
dul acestei preocupări a 
delor. dublată de hăituiala 
micercului” nostru — Lena

fon- 
gaz- 
_se- 
Mo-

rariu, Rodie» Pestrea, Felicia 
Tipi, N'icoleta Petre —. latura 
dreaptă a atacului nostru a 
fost oarecum neglijată și atunci 
a -intrat” in rol Geta Andro- 
nache care a anihilat rapid a- 
v an ta iul de trei goluri la pau
ză. Egalitatea la 12 in min. 38

a însemnat poate momentul 
psihologic al meciului în care 
iureșului gazdelor i-a fost im
pus iureșul vîlcencelor. în con
tinuare. apărarea a fost mult 
mai atentă decît la Rm. Vîlcea. 
blocajele pe centru ale cuplu
lui Hilda Popescu — Edith To
rok au .,scos“ din mînă pe 
principala realizatoare — Csu- 
lik, și de aici meciul a decurs 
intr-un singur sens, cel al si
guranței și exactității în apă
rare. al virtuozității și specta
culozității în atac a vîlcence
lor. Nu trebuie uitat aportul 
portarilor Cristina Lada (a a- 
părat cîteva șuturi de pe se
micerc) și Doina Rodeanu (a 
apărat o lovitură de la 7 m).

Așadar, calificarea în finala 
„Cupei I.H.F." a echipei Chi
mistul Rm. Vîlcea a fost rea
lizată' printr-un joc riguros, în

ADMIMSIRAT1A Dl STAI L«I0 PNV0SP0D1 ISTORMtAtA
MARȚIȘOARE ORIGINALE!
De la agențiile Loto-Prono- 

sport și vlnzătoril volanti din 
Întreaga țară se poate procura 
in aceste zile LOZUL MĂRȚI
ȘORULUI — emisiune tradițio
nală de sezon, cu clștigurl su
plimentare acordate din fond 
special. Un loz — o posibilitate 
de mari succese pentru dv„ sau 
un cadou original, plăcut șl util 
cu ocazia Mărțișorului, respec
tiv autoturisme „Dacia 1300“ șl 
mari sume de bani. NU OCO
LIȚI PRILEJUL DE A VA NU
MĂRA PRINTRE MARII C1ȘTI- 
GATORI AI SEZONULUI I

© A început vînzarea biletelor 
pentru tragerea Loto 2 care va 
avea loc duminică 4 martie 1984 
— prilej de noi și frumoase sa
tisfacții pentru tot mal numero
șii partlcipanțl la acest atractiv 
sistem de joc. Procurați-vă din

timp bilete cu numerele dv. pre
ferate !

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
„EXCURSIILOR*
PRONOEXPRES

DIN 22 FEBRUARIE HS4
I — cal. 1:3 variante 

autoturisne „Dada 1300";
1 variantă 100% a M.95« 
26*4 a 1U30 lei : cat. 3 : 

2.440 țel ; cat. 4 : 111 a 
cat. I : 22245 a 354 lei ; 
7.86« a 40 led ; cat. 7 : 
::: . cat. s : 4.016,75 a

__  Report Ia categoria 1 :
62.440 lei. Autoturismele „Dacia 
1300“ au revenit partid panțlloc 
Balaban Vasile din Corilea Mi- 
hăilă Costică din Bră la șl Ber
bec Iancu dta București.

FAZA a n-a — categoria A : 
71 variante 100% — excwsil de 2 
locuri tn R.P. Ungară, timp de 
6 zile, în luna mal a.e. (7.0OT lei).

FAZA 
25% — 
cat. 2 : 
lei șl 3 
3245 a 
709 lei ; 
cat. 6 : 
209,25 a 200 lei ; 
M Id. ’

De mii

jucători 
Înaintași, 
10 spor-

LA PATI

c

VILI PODARU (Dinamo) ÎNVINGĂTOR L
1 MIHAELA FERA (Șoimii Sibiu) LA S
în sfîrșit, după atîtea ami- 

nări sau anulări (nu întotdeau
na motivate), a avut loc și 
proba de coborîre în cadrul 
campionatelor naționale de se
niori. Evenimentul s-a petre
cut luni pe „Pirtia Lupului", 
cind pe o lungime de 2 860 m 
cu 25 de porti direcționale cei 
mai buni schiori alpini și-au 
disputat titlul de campion na
țional. Primul s-a clasat dina- 
movistul Vili Podaru, care a 
făcut o coborîre curajoasă și, 
evitînd capcanele de pe traseu, 
a înregistrat cel mai bun timp, 
devansîndu-i 
pretendenți 
de la A.S.A.
Zsolt Balazs și Dorin Dinu. Un 
alt dinamovist, Rolf Treusch, 
avea la jumătatea cursei cel 
mai bun timp, dar la „Drumul 
Albastru" o dezechilibrare, ur
mată de o căzătură l-au scos 
din... cursa pentru primul loc. 
Dintre cei 28 de concurenți în
scriși pe lista de start doar 19 
au încheiat proba, ceea ce de- 
netă că această cursă trebuie 
bine pregătită și gîndită.

REZULTATE TEHNICE : 
Vili Podaru (Dinamo Brașov) 
1:37,49 — campion național, 2.
Carol Adorjan (A.S.A. Brașov) 
1:38,01, 3. Zsolt Balazs (A.S.A. 
Brașov) 1:38,62, 4. Dorin Dinu 
(A.S.A. Brașov) 1:38,74, 5. Alin 
Năstase (Dinamo Brașov) 1:39,18, 
6. Viorel Constantin (Dlnamo 
Brașov) 1:40,55.

Carol GRUIA — coresp.

pe principalii 
la șefie, schiorii 
Carol Adorjan,

întrecerile fetelor se desfă
șoară în Bucegi. Cursa de sla
lom uriaș a avut o 
toare neașteptată în 
tinerei schioare 
haela Fera, care la nici 16 ani 
cucerește primul titlul de cam
pioană națională la... senioare. 
Cursa desfășurată din Vf. Fur
nica și pină pe fața mare a 
Văii Carp a pus competitoare
lor destule probleme. In prima 
manșă, una dintre favorite, 
Delia Parate a greșit, a avut o 
ezitare evidentă și a pierdut se
cunde prețioase care au arun
cat-o pe locul 4. Liliana Ichim,

învingă- 
persoana 

sibience Mi-

o altă can 
după prima 
de ă doua 
Mihaela Fe 
Vatra Dorn 
mulțumeasc 
a podiumul

REZULTA 
haela Fera 
172,98 — ca 
LMana Ichi 
Dinamo) 17 
(C.S.Ș. M. 
Delia Parat 
Mariana, A 
6. Liana G- 
195,94.

BOGDAH GABORA, RE

1.

CUPEI FEDERAȚIEI"
GALAȚI, 27 (prin telefon). 

Pe patinoarul acoperit din lo
calitate s-au consumat între
cerile „Cupei F.R.P.", destinate 
juniorilor și seniorilor, compe
tiție care prefigurează cam
pionatele naționale de patinaj 
artistic. „Cupa" a permis o 
inventariere a tot ceea ce a- 
vem mai bun în acest sport, 
o cîntărire a valorii patinato
rilor, care nu se mai poate 
efectua decît folosind^ ca ter
men de comparație nivelul in-

//

INTRE BUTURI
Divizionara „A* Politehnica 
s-a aliat — după un stagiu•Iași „ - —  —. - — -

la Vatra Dornei — pentru cîteva 
zile în Capitală, ca invitată a 

' echipei bucureștene Mașini Gre
le Olimpia, eu care a susținut 
două partide amicale. Ieșenii vor 
aborda sezonul de primăvară 
cu trei semne de Întrebare: pi
lierul Dănuț Tunaru (care s-a 
accidentat la genunchi), apoi 
fundașul D. Bălan (plecat mili
tar la Timișoara), locul său în 
echipă urmlnd a fi luat I. Va- 
silache sau C. Băietu, în fine, 
talentata aripă C. Bălteanu este 
In convalescentă după o hepa
tită.
• C.S.M. Suceava Își continuă 

pregătirile in vederea returului, 
sub conducerea prof. Ștefan 
Ionesco. Perioada de refacere de 
la Bălțățeștl 
apetitul de 
rugbyștilor, 
unde XV-le 
trenat timp 
pregătirile continuă acasă, 
terenul „Unirea'". . ~
desfășura și partidele din retu
rul competiției. Probleme pentru 
antrenor? Nevoia unei a doua 
aripi (lingă Conache), precum șl

a făcut să crească 
muncă al 

la Vatra 
sucevean 
de 10 zile.

tuturor 
Dornel, 

s-a an- 
Acum. 
. pe 

pe care se vor

JOC TACTIC IMPECABIL
și prin valorificarea 

a disponibilităților în 
atac. Dacă toate hand- 
vîlcence trebuie feli-

apărare 
deplină 
faza de 
batistele
citate călduros pentru frumoa
sa lor comportare, ar fi ne
drept dacă n-am acorda o fe
licitare în plus inimoasei și 
deosebit de serioasei Maria Ve- 
rigeanu, sau celor 40 de 
excursioniști vîlceni, colegii de 
muncă ai handbalistelor la 
combinatul chimic, cu arsenal 
sonor, dar sportiv, adecvat. Sîn- 
tem siguri că finala cu V.f.L. 
Oldenburg (R. F. Germania) va 
fi cel mai dificil examen de 
pină acum al vîlcencelor, dar 
să nu uităm că principala mi
siune a elevului sîrguincios este 
să treacă examenele. Și hand
balistele antrenate de C. Po
pescu și Maria Ciulei sînt e- 
leve sîrguincioase.

sporirea numărului de 
pentru pachetul de 
deocamdată limitat la 
tivi...
• Rapidul, odată înapoiat de ,

la Poiana Stînii, unde a efec
tuat un scurt stagiu în regim 
de... nămeți, s-a deplasat la 
Giurgiu pentru o dublă întîlnire 
amicală cu formația locală, di
vizionară „B“. Antrenorul N. 
Manolache speră ca echipa să 
se mențină în „A“, chiar și fără 
Capmare (care a optat pentru 
Gloria Buzău). „Și lucrul acesta 
va fi posibil — apreciază H. Tur- 
sugian, vicepreședinte al clubu
lui —. dacă rugbyștli noștri s-ar 
bucura de o mai mare înțelege
re din partea colegilor de la 
R.C. Grivița Roșie în ce pri
vește utilizarea bazei sportive 
de Ia Parcul copilului.
• Echipa Rulmentul Birlad 

(care nădăjduiește să promoveze 
în prima grupă valorică a Divi
ziei „A“) a accelerat ritmul pre
gătirilor, imediat după Înapoie
rea din tabăra de la Predeal. în 
prezent antrenamentele au loc 
pe stadionul de rugby din veci
nătatea întreprinderii, și ele vor 
alterna cu meciuri-test în com
pania unor formații de „B“, din 
Tecuci, Focșani etc. Noutăți ? 
Transferarea lui S. Seceleanu, 
de la Dinamo București, precum 
și promovarea în partide mai 
ușoare a unor juniori formați 
la Birtad: Leu, Rogoz, Teacă, 
Manolache și Florică. Cu actua
lul lot, antrenorii Mircea Paiu 
și Petre Florescu speră să rea
lizeze obiectivul mai sus-amin- 
tit.
• Intense antrenamente și la 

Gloria P.T.T. Arad aflată și ea 
printre aspirantele la grupa I 
valorică. Stadiul de pregătire de 
la Băile Herculane a fost bine 
folosit. A urmat dubla întîlnire 
amicală, acasă, 
CEMIN Baia Mare, 
de verificare, cu 
Cugir. Antrenorul 
țu este convins că

cu Știința 
apoi un meci 
Metalurgistul 
Gh. Băltăre- 

...............   __ lupta pentru 
promovare se va da între echipa 
sa. Rulmentul Birlad șl Vulcan 
București. Promovare condițio
nată dc rezultatul întilnirilor di
recte 1“ — ne spune.

© U.S. Montauban, o echipă 
puternică din prima divizie 
franceză, a confirmat participa
rea la un turneu în țara noas
tră. Astfel, la invitația echipei 
R.C. Grivița Roșie, rugbyștli fran
cezi vor susține In august trei 
jocuri cu echipe fruntașe din 
campionatul nostru.

------  —rnmTMBsaeaw i i i ......... >miiiiiriu towt 

A LUAT SFÎRȘIT CAMPIONATUL DE HOCHEI
(Urmare din pag. I)

tativa de evitare a ultimului 
loc în clasamentul primei gru
pe valorice. Cind s-a fluierat 
începutul partidei, situația era 
următoarea : Dunărea 11 punc
te. Avîntul 9. o victorie a 
acestei din urmă echipe putîn- 
du-i da dreptul să treacă pe 
penultimul loc, cedînd „lan
terna" gălătenilor, deoarece, la 
egalitate de puncte, hocheiștii 
din Gheorgheni aveau atuul a 
trei victorii în întîlnirile di
recte. fată de numai două ale 
adversarilor. Așa s-a și ' intim- 
plat, dar după multe emoții... 
în finalul primei reprize, gălă- 
tenii au punctat de două ori.

lăsînd impresia că vor cîștiga 
ușor. Avîntul a egalat însă la 
începutul reprizei a doua. în 
interval de 35 de secunde, tre- 
cînd în continuare la 
rea jocului (3—2 în min 27) 
văzîndu-se egalată la 

min. 28), iar 
interval — iarăși ! —
mic. de doar 20 de se- 
s-a desprins la 5—3. în 
parte, gălățenii șl-au 

rîndurile. egalînd în

conduce-

rîndu-i 
in min.(3-3, 

40. la 
foarte 
cunde, 
ultima 
strips 
min. 52. pentru ca să1 asistăm 
Ia un final de-a dreptul dra
matic. în care Avîntul a în
scris prețiosul gol al victoriei 
în min. 56. Au marcat Csada, 
Gergely. Korpos, Andrei, Zid- 
mont, Z. Antal (A), respectiv 
Liga 2, Burada, Marcu, Bi-

ștneață. A condus corect 
Enciu. ajutat de E. Both și 
M. Dinu.

DINAMO BUCUREȘTI — 
PROGRESUL M. CIUC 8—8 
(5—1, 0—4, 3—3), Deși nu a- 
vea importanță pentru confi
gurația finală a clasamentului, 
echipele s-au angajat într-o 
luptă acerbă, împărtindu-și 
(am zice, frățește) perioadele 
de dominare. în prima repriză, 
dinamoviștii s-au impus clar, 
în a doua a fost rîndul Pro
gresului. Au înscris Solyom 2, 
Toke, Lucaci, Pisăru, Ionescu, 
Tureanu, Bacso (D). respectiv 
Peter 2. Petres, Prakab, Z. 
Pall. Lakatos, A. Gail. P. Gali. 
A arbitrat bine J. Becze, aju
tat de B. Hajdu și I. Andre.

ternațional. 
vedere, se 
cial junio 
perspective, 
tiției s-a 
Bogdan G 
calnic, nec 
țional, cu 
gătire pe 
care a făc 
consacratul 
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la C.S 
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2,6, 2. M 
de la C.I 
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C.S.M. cluj 
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Clud-Napooa 
bora (C.S.Ș 
Vlad (C.S. 
seniori (f) 
(C.S. Tract 
Sandor (O. 
Simona D’ 
Bv.) 7.4 ; 
(C.S. Triuim 
Krutii 4.0, 
(ambii de

competiție n 
Sinaia, mie 
care zi de 
desfășura 
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soane, 
sportivi 
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Poiana 
București.
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la acest n 
care a pr 
mos, !n cil 
ordin tehn. 
un blocaj 
lucind in f 
a câștigat 
marcat : V 
la gazde, I 
Dascălu de 
bun arbitri 
Timișoara 
Galati (St.

TRACTO 
EXPLORAI 
(3—0). N 
Tractorul 1 
mai ușor c 
de către 1 
băimărendi 
și 13—7. da 
spectaculos 
prelungiri.. 
Evidențiati 
jilă și Cri 
și Cazaca, 
din Bucure 
Cra.: . a ,14



RÎRE
URIAS
irimul loc, 
mă, în cea 
epășită de 
hioara din 
uit să se 
îtX a doua 
miere.

ZE: 1. Mi- 
iu-Dinamo) 
ațională, 2.
V. Dornei- 
zana Nagy
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> 183,28, 5.
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ă în spe- 
au reale 
i compe- 
(niorul I 
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i Szallaszy 
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, Cotndruța 
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agdan Ga- 
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ana Chițu 
,0. 2. Sila 
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pirtia din 
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) se vor 
le națio- 
ie 2 per- 
participa 
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.PERDELELE1* MUREȘENILOR Șl RATĂRILE CRAIOVENE
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REVIfilKENTUL AȘTEPTAT Al CORVINULUI

s-a impus, duminică, 
Universitatea Craiova în fața 
formației din Tg. Mureș. Doar 
în finalurile celor două reprize 
au reușit oltenii să puncteze, de 
fiecare dată în urma unor fla
grante greșeli de apărare ale 
oaspeților stadionului Central. 
Dar cum greșeala face și ea parte 
din joc...

Trecînd peste cele două go
luri. se impune a vorbi puțin 
despre jocul etalat de fosta cam
pioană a țării, un joc care nu 
a mulțumit pe deplin. I-am vă
zut astfel pe Ștefănescu si pe 
Geolgău rezolvind prin faulturi 
momentele în care fuseseră de
pășiți (primul de Muntean — 
min. 20, cel de-al doilea de Fa- 
nici — min. 27) ; în locul jocu
lui subtil, plin de fineți tehnice 
și de abilități tactice, craiovenii 
au arătat duminică o predilecție 
spre pătrunderi cu mingea la pi
cior care s-au lovit de cele mai 
multe ori de ..perdelele" din apă
rare ale mureșenilor ; iar ci nd 
au încercat să combine, apăra
rea la ofsaid a echipei lui Ispir 
le-a făcut 
au existat 
ele nu s-au 
Crișan (de

Cîrțu, Ticleanu si chiar Irimescu 
ratând întâlnirea cu mingea. De 
ce ? Pentru că, după cum ne 
spunea antrenorul Constantin 
Oțet, echipa craioveană — care 
va fi din nou Bpsită de Bălăci 
pentru o mai lungă perioadă de 
tiimn datorită unei accxu»'

Comportarea cu mult sub po
sibilități a Corvlnului în sezonul 
de toamnă, mai ales în prima sa 
parte, a provocat surprindere și 
a stlmit justificate nedumeriri. 
Cu atît mai mult cu cit în 
„unsprezecele" acestui club figu
rau și cîțiva internaționali care 
în aceeași perioadă s-au făcut 
remarcați prin evoluțiile lor in 
diferite loturi reprezentative. 
Cauzele aoestei comportări mo- 
dește (care a dus la un nefiresc 
—* în ..clasamentul adevărului")

zile grele. E dreDt. 
și unele ocazii, dar 
transformat în goluri, 
cele mai multe ori),

destui de grave ia genunchiul 
sting, în meciul de la Baia Mare 
— nu se poate omogeniza decît 
in meciuri. în zilele dintre par
tidele de campionat atenția fiind 
acordată 
mai mult decît pregăi

Lipsită - - - ■
pentru meciul de la Pitești — de 
Ștefănescu, care a făcut întindere 
atunci cînd l-a oprit din cursă 
pe Muntean, Universitatea și-a 
îngj-euiat sarcina pentru partida 
de miercuri, cu F.C. Argeș. Se 
impune o mobilizare exemplară 
a craiovenilor. așa cum de multe 
ori au dovedit, pentru a trece 
cu bine acest moment cu adevă
rat dificil.

Mircea TUDORAN

re facerii jucătorilor.
' dor.

de Bălăci ca șî —

OM DE GOL!"

au fost de ordin intern, și una • 
dintre ele — poate cea princi-

- pală — a oonstituit-o instabili
tatea conducerii tehnice a echi
pei. determinată de schimbările 
de antrenori.

O dală CU-nou! sezon, situația 
pare să^e fi schimbat în bine, 
înoepînd chiar de la găsirea unei 
soluții mai viabile — și probabil 
de mai lungă durată — decît 
precedentele in controversata, 
pfciă acum, problemă a condu
cerii tehnice. Cu competenta, au-

toritatea. exigenta. echilibitn 
dar și calmul său, Ion Nunweiller 
(ajutat de Spiridon Nicuiescu) 
reprezintă — după cum afirma 
chiar cei din anturajul echipei 
hunedorene — tipul de antrenor 
care îi trebuia Cor vinului. Așa 
se și explică faptul confirmat 
de aceleași surse —. că atmosfera 
din lotul hunedorean a dovenit 
cu adevărat bună, propice unei 
•pregătiri temeinice, cu respecta
rea riguroasă a disciplinei și a 
normelor unei vieți sportive.- Nu 
întîmplător, dealtfel, Corvinul de
monstrează un veritabil reviri
ment în acest început de sezon, 
așa cum o arată rezultatele ob
ținute, dar și jocul său de an
samblu, dominat de un pronunțat 
spirit ofensiv, căruia. îi mai sînt 
însă necesare îmbunătățiri la ca
pitolul finalizare.
Sînt temeiuri, deci, să ne aș

teptăm nu numai la o evadare 
a echipei hunedorene din zona 
amenințată a clasamentului, ci 
— mai mult — la> o revenire a 
sa printre echipele care dau cu
loare campionatului primei noas
tre divizii.

Constantin FIRĂNESCU

UN GOL SI..
I

MULTE CARTONASEV

Fostul golgeter al piteștenilor. 
Radu II (din acest retur apărind 
sub culorile lui F.C. Olt), atrage 
din nou atenția asupra sa. Se 
știe, el a debutat oarecum ne
convingător în meciul cu Rapid, 
dar — apoi — s-a remarcat la 
Tîrgoviște șl mal ales duminică, 
împotriva lui F.C. Baia Mare. 
In acest joc s-a mișcat dezin
volt (frumoase manevre a făcut 
pentru a evita marcajul strict 
practicat de Ignat sau Buzgău). 
așa cum o făcea &1 zilele lui 
bune, la F.C. Argeș. Am apre
ciat la Radu II rapida sa adap
tare in cadrul noii lui formații, 
el reallzind unele faze de ridicat 
nivel tehnic cu M. Popescu. Ef- 
timie, Minea și chiar cu Bori-

cu dispo
sed Simt 
jocul pe

ceanu — toți jucători 
nibilități tehnice, cu 
de anticipație privind _____
pozițiile viitoare. Antrenorul FL 
Halagian remarca pe bună drep
tate după meci : .htl In sflniu 
am și eu un om de gol... Sper 
că. Radu II va continua crcs- 
cendo-ul de formă...*.

înclinăm să credem că așa va 
fi. fiindcă Radu H are mari am
biții la F.C. Olt : .Sâ știți — 
ne-a spus el. printre altele — 
eu tot mă mai glndesc la... lotul 
olimpic*.

Stelian TRANDAFIRESCU

Desigur că victoria echipei S.C. 
Bacău la Iași poate fi socotită 
prima surpriză a etapei de du
minică. O victorie prețioasă, rea
lizată în fata unei formații care 
in acest 
valorifice 
avantajul 
prețioasă, 
trecut cu __ ___  __  ___
cil, dacă ținem seama și de fap
tul — aproape inedit pentru echi
pele noastre — susținerii a patru 
meciuri In nouă zile. Băcăuanii 
au arătat o bună pregătire fizică, 
răspunziad prompt, mai ales in 
prin-.a repriză, la toate 
tarile adversarului, 
secundă, atunci cind 
forțai victoria. S.C. 
apărat cu mult calm, __ ,_____ ,
Viscreanu și Adolf au declanșat 
contraatacuri tăioase, creind dese-

campionat a știut să 
aproape la maximum 
terenului. O socotim 
deoarece băcăuanii au 
brio un examen dill-

ori panică în careul lui Bucu.
Politehnica n-a evoluat la ni

velul cu care își obișnuise su
porterii; ofensiva sa fiind fără 
orizont, înghesuind jocul pe cen
tru sau aruneînd balonul în ca
reu și lăsindu-i pe Sertov sau 
Cioacă să Încerce pătrunderea 
prin grămada . de adversari. Este 
adevărat că de două ori portarul 
Mangeac a fost depășit, dar de 
fiecare dată balonul expediat de 
Sertov și Gheorghiu a 
bara !

întâlnit

5 JOCURI
LOTUL

GRECIEI
DE

REPREZENTATIVEI

PENTRU MECIUL
LA 7 MARTIE

Așa cum s-a niai anunțat, 
miercuri 7 martie, la Craiova 
va avea loc partida internațio
nală amicală dintre reprezen
tativele României și Greciei, 
în vederea acestui joc, federa
ția elenă a anunțat următorul 
-lot : Sarganis (Olympiakos), 
Plitais (Larissa), Vamvakopoa- 
los (Olympiakos), Alavantas 
(P.A.O.K.), Karoulias (Panat- 
hinaikos), Levkopoulos (Doxa), 
Mibos (Olympiakos), Galitsios 
(Larissa), Clatropoulos (Panio- 
nios), Mitsimponas (Larissa), 
Papaioannou II (Heraklis), 
Voutiridaas (Larissa), Kofidis 
(Heraklis), Semertidis (Aris), 
“ ' — ), Mitro-

Anasto- 
poulos (Olympiakos), MavrosIXantopoulos (Heraklis), 
poulos (Olympiakos), 
poulos (Olympiakos), _______

I(A.E.K-), Haralambidis (Panat- 
hinaikos), Mpatsinlas (Atheni-
kos).

Partida va fi condusă de ar- 
i (Is-I Partida va fi condusă 

bitrul Moshe Ashkenazi 
rael).

meu 
arilor din 
ii. astăzi 
imentare.

LA VOLEI

(Urmare din pag. 1)

ne, primele porțiuni ale acestui 
start lansat.

Cum s-au comportat divizio
narele noastre la acest examen 
neobișnuit pentru ele ? Con
cluzia generală este că ele au 
făcut și fac față solicitărilor, 
că dispun de resurse spre a se 
încadra in ritmul nou, mult 
mai susținut, al programului 
competițional. Să luăm, spre 
exemplificare, etapa de ieri, o 
etapă care venea, pentru ma
rea majoritate a divizionarelor 
„A", la 72 de ore după meciuri 
dificile de cupă, unele cu pre
lungiri (cazul Stelei și Sportu
lui studențesc). Și, totuși, cele 
mai multe dintre intilniri au 
avut un tempo ridicat de joc, 
angajamentul majorității com
batantelor fiind și el mulțu
mitor. Intilnirea de la Bucu
rești dintre Steaua ți F.C. 
Argeș reprezintă unul dintre 
cele mai edificatoare exemple. 
Repriza secundă, urmărită ți 
pe micile ecrane, ne-a oferit 
un fotbal de viteză, cu acțiuni 
Ia amindouă porțile, de- 
monstrind potențialul celor 
două concurente. Aceleași po
zitive constatări le-au oferit și 
meciurile Sportul studențesc —

FEMININ

Sotel
lo repriza 

studenții au 
Bacău s-a 

iar Șoiman,

In încheiere, citeva 
despre disciplină : CELE

cuvinte 
ȘAR1E 

CARTONAȘE GALBENE dovedesc 
câ antrenorii celor două echine 
trebuie să acorde, evident, mai 
mult timp muncii educative.

Pompiliu V1NTILA

ÎN 12 ZILE
F.C. Bihor, Corvinul — Rapid, 
Chimia — C.S. Tirgoviște, Uni
versitatea Craiova — A.S.A. 
Tg. Mureș, F.C. Olt — F.C. 
Baia Mare, Politehnica Iași — 
S.C. Bacău, Petrolul — Dinamo, 
Dunărea C.S.U. " ' 
tr-un cuvînt, întreaga 
prezentat caracterul 
bordări cu resurse a 
lor din teren. Ni se 
argument suplimentar, 
gător și acela că multe dintre

- echipele care au terminat în
vinse 
Mureș 
replici 
După 
în evidență prestația bună a 
ultimei clasate, Petrolul, in fafa 
liderului campionatului. Toate 
aceste realități dovedesc că 
pregătirea formațiilor noastre 
fruptașe s-a desfășurat cu se
riozitate și hărnicie, că rntre- 
norii — avizați de cursa foarte 
rapidă din chiar startul sezo
nului — au reușit să obțină, 
cu elevii lor, acumulările atit 
de necesare unei probe in pre
mieră pentru echipele româ
nești. Rezultatele încurajatoare 
ale acestui test de rezistență 
trebuie să reprezinte PUNCTUL 
DE PLECARE pentru o adap
tare de ansamblu 'a programa

Jiul ; in- 
etapă a 

unei a- 
dispute- 
pare un 
convin-

— de pildă A.S.A. Tg. 
sau Rapid — au dat 
consistente adversarilor, 

cum trebuie să scoatem

C.F.R. 
A (1-3). 
arhiplină 
il etapei, 
ioc fru- 
■ăderi de 
S. Cu 

«nînd 
caua 

re- 
i de 
eu si 
oante 

din 
din 

esp.).

C.S.M.U. SUCEAVA — EL- 
COND DINAMO ZALAU (3—0). 
Foarte bun jocul prestat 
suceveni, care au 
de omogenitate în 
apreciabile valențe 
marcări : Șteflea, 
Mindru și Popescu, 
Ciontoș și Mășcăsan. 
D. Rădulescu și C. 
ambii din București 
DRESCU, coresp ).

de 
dat dovadă 
sextet si de 
tehnice. Re- 

Dumitru, 
respectiv 
Arbitri : 
Gogoașe 

(I. M1N-

DINAMO BUCUREȘTI — 
CHIMIA RM. VÎLCEA (3-4). 
Campioana ^eue-titre* n-a. lă
sat nici o speranță tinerei for
mații vllcene, conducând în per
manență jocul. Mai ales in se
tul al treilea (cîștigat la 2) di- 
namovistele n-au „iertat* nimic, 
dar să recunoaștem că si oas
petele s-au resemnat prea re
pede.

șov —
MARE 

î. Sala 
i cîștigat 
așteptat 
setul 3 
cu 7—1 

î refăcut 
tigat în 
. minute, 
irea, Bu- 
Liv Mîțu 
Ticiulescu 
'ilcă din 
Meresp).

CALCULATORUL BUCUREȘTI 
— C.S.U. ALUMINA ORADEA 
(3—2). O partidă mai disputată 
decât se bănuia. în cane oaspetri 
s-au bătui cu ambiție penitru 
victorie (și au fost foarte 
aproape de producerea surpri
zei). dar și cu concursul bucu- 
reștenilor cane au avut o evo
luție sub nivelul obișnuit. De 
la învingători s-au detașat Iu- 
hasz, Steriade și Ion, iar de la 
învinși Manole, Radulă și Nă- 
săudean (M. F.).

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — ȘTIINȚA MOTO
RUL BAIA MARE (1—3). Cu 
unele indisponibilități în echipă 
(Pop, Racolța), localnicii au ce
dat intr-un meci care va atîma 
greu în balanța luptei pentru 
evitarea retrogradării. S-au re
marcat Ștreang, Ghic si Marc 
de la oaspeți. Arbitri : N. Gă- 
leșeanu din București si E. 
Mendei din Sibiu (C. ALBU, 
cores’p.).

PENICILINA IAȘI — ȘTIIN
ȚA BACAU (3—1). Acest âerby 
moldovean a revenit pe merit 
gazdelor, care au creat in pri
mele două seturi faze destul de 
bune. In al treilea, iesencele 
au fost confuze, petroitind par
tenerelor sale să clștige setul 
la 8, După această cădere. Pe
nicilina a revenit cu... picioarele 
pe pămînt, rfștigind meciul. 
Remarcate : Kate Talabă. Ta
tiana Popa si Gabriela Coman, 
respectiv Margareta Pescaru 
și Daniela Buglea. (M. MACO- 
VEI-conesp.).

CHIMPEX CONSTANȚA — 
FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI 
(2—3). Meci foarte disputat, 
dramatic pe alocuri, datorită 
deselor răsturnări de 
Bucureștencele au jucat 
bine, cistigînd pe merit 
mai bine de 2 ore de 
un meci care va cântări 
in lupta pentru evitarea 
gradării De la ________
s-au detașai Mariana Âposto- 
Iescu, Corina Olteana. Daniela 
Drăghici și Lucia Ettz, iar de 
la gazde Emilia Mănăilă, Ileana 
Geambașu si Eugenia Dumi- 
trașcu. (Gh. DRAGAN-coresp).

FARUL CONSTANTA — 
CALCULATORUL BUCUREȘTI 
(3—0). Deși s-a terminai re
pede (în 45 de minute) partida 
a fost frumoasă. Ceva mai 
echilibrat a fost primul set. 
Remarcări : Elena Piron. Mi- 
rela Cazangiu si Maria Enache 
de la învingătoare, respectiv 
Viorica Nicuiescu ți Aurelia 
Ciobanu. (N. STERE-coresp.).

scor, 
foarte 
(după 
luptă) 
ecorm 
retro- 

invingătoare

C.S.U.-I.M.N. GALAȚI — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
(3—0). Joc la discreția gălățen- 
celor. Oaspetele au evoluat 
ceva mai bine în seturile 1 si 
3, cînd au ajuns să realizeze 
12 și 13 puncte. S-au evidențiat 
Maria Muscă, Crina Răuță si 
Gabriela Cojocaru de la învin
gătoare. Camelia Ursache de la 
învinse. (T. SIRIOPOL-coresp.).

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 
— MARATEX BAIA MARE 
(3—0). Oaspetele au început cu
rajos partida, remareîndu-se 
prin servicii puternice și blo
caje sigure (preluarea a fost 
însă in suferință cam pe toată 
durata meciuCui). Dar, „sexte
tul" sibian treptat-treptat și-a 
intrat în mină, domin,îndiu-și 
net adversarele. S-au remarcat 
Iuliana Răcean — cea mai bună 
din teren — și Anca Beșta de 
la gazde, Niculina Bujor (par
țial) de la oaspete. (I. IO- 
NESCU-coresp.).

Sigur, ambițiile sportive sînt 
bune cînd ele sînt privite in 
adevăratul sens al cuvintului. 
Avind în vedere valoarea lotu
rilor. locurile fruntașe din cla
sament *și rivalitatea sportivă, 
nu era greu de anticipat că me
ciul Steaua — F.C. Argeș va di 
naștere unei dispute aprige. Și 
lucrurile s-au adeverit. Din pri
mul minut, cele, două f erm ații 
s-au angajat într-o dispută pasio
nantă, cu un ritm nu numai an
trenant. ci chiar, uneori, sufo
cant.. Și aceste caracteristici s-au 
menținut și după pauză, deși te
renul moale, pe alocuri desfun
dat. a solicitat eforturi în plus. 
Mai mult, oaspeții aveau să su
porte din minutul 19 și 
dicapul ,,omului în minus'*.

Pentru că am ajuns aici, 
buie să spunem,, însă, că 
două echipe, mai bine zis, 
jucători, au confundat

han-

tre
ce’.e 
unii 

,______ _____________ _ angaja
mentul cu jocul dur. cu faultu
rile asupra lui Lăcătuș, Balint 
(cele mal multe). Badea și Nica. 

Lăcătuș 
a vrut să se răzbune si s-a ales 
cu cartonaș galben și uite așa 
curgeau cartonașele, serie înche
iată pînă la pauză cu elimina
rea lui M. Zamfir, decizie exa
gerată. pe care arbitrul O. £treng 

a luat-o, probabil, pentru a-1 
tempera pe jucători.’

A venit pauza, cu intervențiile 
de rigoare, șl jucătorii s-au li
niștit. Repriza a doua (televi
zată) a fost curată, echipele an- 
gajîndu-se. în continuare, cu 
mare dăruire, cu risipă de ener
gie. dar sportiv și cu un singur 
cartonaș 
Petcu, 
de joc. 
și F.C. 
ul lor, 
capitol . 
suferință. ______ _____ ____
dantă a lui Balint și Lăcătuș, de 
pildă, le răpește orice clarviziune, 
chiar In fază de gol, ceea ce ne 
amintește un adevăr verificat, că 
.fotbalul mal trebuie și gîndit".

Faultat ele cîteva ori.

galben, adresat lui 
pentru un fault oarecare, 
In repriza secundă, Steaua 
Argeș au onorat derby- 
finalizarea fiind singurul 
care a fost duminică în

Uneori, viteza debor-

Constantin ALEXE

Cristian a „ghicii* coiful, dar 
transformat lovitura de la 11 

Steaua—F.C.

lui compelifional Ia rigorile 
performanței internaționale.

Sperăm că ultima probă a 
cursei 
mi ine, 
bun al 
minată 
interbucureștean (Sportul stu
dențesc — Steaua și Dinamo — 
Rapid), dar ți de alte jocuri 
echilibrate (F.C. Bihor — Poli
tehnica Iași sau F.C. Argeș — 
Universitatea Craiova, de pil
dă) „runda" nr. 21 promite 
mult ca atractivitate a duelu
rilor. Campionatul va 
apoi, intr-o scurtă 
(piuă la 11 martie), 
campionatul ! Pentru i 
mează • perioadă de 
activitate internațională 
angajează echipele noastre re
prezentative și de club pe 
multe și importante fronturi.

contratimp, etapa de 
sâ confirme „pulsul- 
divizionarelor „A“. Do- 
de tradiționalul cuplaj

intra, 
vacanță 
Numai 

că nr- 
intensă 

care

nu a ajuns balonul și Petcu a 
m, deschizind scorul in meciul 
Argeș (2—0)

Foto: I. BĂNICĂ

• PRIMUL CUPLAJ INTER- 
BUCUREȘTEAN AL ANULUI. 
Miine, pe stadionul „23 August" 
din Capitală, va avea loc primul 
cuplaj interbucureștean al anu
lui. In deschidere, partida Di- 
namo-Rapid, care va începe la 
ora 13,30. In continuare, de la 
ora 15.30, se va desfășura jocul 
Sportul studențesc — Steaua.
• COMISIA ’ DE DISCIPLINA 

A F.R.F., luind în discuție aba
terile comise de o serie de jucă
tor: in meciurile din campiona
tul Diviziei „A", ale celor de spe
ranțe și in Cupa României, a 
dictat următoarele sancțiuni : 
Speriatu (Sp. studențesc). Beje- 
naru (Dunărea C.S.U. Galați) și 
Dirjan (Jiul) cite două etape 
suspendare ; Teleșpan (Chimia 
Rm. Vîlcea). Pleșa (S.C. Bacău) 
șl Szoke (F.C. Baia Mare) cite 
o etapă suspendare : M. zamfir 
(F.C. Argeș), FI. Marin (Steaua) 
și Orac (Dinamo) — avertisment.

i>ln pragul primăverii,

un succes pentru dv., un cadou de sezon !
SANSE MULTIPLE 
DE A OBȚINE :

Daciaautoturisme
1300
mari sume de bani 
excursii peste hotare

BILETELE DE 25 LEI VA
RIANTA AU DREPT DE 
CÎȘTIGURI LA TOATE 
CELE 12 EXTRAGERI CARE 
ÎNSUMEAZĂ 120 NU
MERE.

Consultați prospectul și 
jucați din timp numere
le preferate I

HAttlEA EMIRABRBIIi AH

2 MARȚI11984

a MĂRȚIȘORULUI

NOROCUL 
vA 
su.fbci

ULTIMA ZI DE PARTICIPARE — JOI 1 MARTIE 1981



Mariana Bădinici (nr. 10) 
la coș a adversarei sale, 
pică a R.P. Chineze

încearcă să te opună la aruncarea 
baschetbaliste din selecționata olim- 

Foto : M. ION

itri, la baschet feminin în sala Florcasca

EVOLUȚIE APLAUDATA A ECHIPEI 
OLIMPICE A R. P. CHINEZE

Și a doua evoluție a selec
ționatei olimpice de baschet 
feminin a R.P. Chineze a adus 
acesteia (ieri, în sala Floreasca) 
victoria : 90—69 (51—32) in fața 
selecționatei divizionare a țării 
noastre. Baschetbalistele din 
R.P. Chineză, aflate intr-un 
turneu de durată în Europa 
(avind drept scop pregătiri si 
testări în vederea participării 
la Jocurile Olimpice), au făcut 
o frumoasă demonstrație de 
joc virtuoz, in viteză, multă 
precizie în aruncările la coș, 
calități datorită cărora au do
minat aproape permanent, iar 
la încheierea partidei au fost 
îndelung aplaudate. Selecțio
nata noastră divizionară a fă
cut față partenerelor de întrece
re doar între minutele 21 și 32 
(cînd au refăcut din handicap 
pînă la 10 p), după care au re
venit la acțiuni prea rapide.

convenabile oaspetelor. Nu 
este mal puțin adevărat, însă, 
că cele mai bune jucătoare au 
sosit chiar ieri de la Cluj- 
Napoca (unde s-a disputat, 
simbătă și duminică, dublul 
med „U" — Olimpia) și că se
lecționata nu a avut posibilitate 
să facă nici un antrenament in 
comun.

Au marcat : Pali 26, Bădinici 
20, Popa 5, Stoichițâ 4, Cristei 
6, Măringuț 4. Misăilă 2, Filip 
2 pentru selecționata divizio
nară, respectiv Tenhaisi* 22, 
Ciucen 17, Songxiopo 10, Si- 
umin 4, Tongsaeti 14, Cianhai 
2, Liuciu 13, Cianuciu 8. Arbitri: 
I. Antonescu și Z. Raduly.

Echipa oaspete va susține 
ultimul meci miercuri, la ora 
17, în sala Floreasca, lntflnind 
selecționata Bucureștiului- (D. 
STANCULESCU).

COMPETIȚII EUROPENE INTERCLUBURI
O în turneul final al „C.C.E.* 

(femei) la volei, la Lobhof (RFG) 
echipa ȚSKA Sofia s-a clasat pe 
primul loc cu 6 p, urmată de 
Olympia Ravenna 5 p, S.V. Loii- 
hof 4 p și Eczacibasi Istanbul 
3. o.

«5 Alte rezultate din corn petiți
ile europene de handbal : băr
bați, semifinale, tur : „Cupa cu- 
pe’.or“ : Macoabi Rishon le Zion

— C.F. Barcelona 1«—26. Volar. 
Szeged — Sloga Doboj M—; 
„Cupa Federației* : Lokcxnocr. 
Trnava — Gladsaxe Soborg (Da
nemarca) 23—25. Tatabaya Bar.y- 
asz — TV Grosswallstadt (RFG 
23—22 : femei, semifinale rer-zr : 
„Cupa cupelor* Datam Split — 
Ep&tSk B-pesta 27—19 ttn tur 
22—20). în finală : Dalam Split 
și Tj Gottwaldov.

•U'jnare din pag l)

aceștia 
Răzvan 
Vanțâ, 
de ce 

Pe

adevărată echipă, 
a patru ediții con- 
noua formulă de 
a „Cupei Davis".

La turneul de lupte greco-romane de la Sofia

ION DRA1CA ȘI VASILE ANDREI-LOCUL 2
Ieri după-amiază s-a înapo

iat de la Sofia echipa de lupte 
greco-romane a țării noastre 
care a participat la unul dintre 
cele mai puternice turnee in
ternaționale, .Memorialul Niko
la Petrov“, competiție care a 
reunit pe cel mai valoroși lup
tători din Europa. Antrenorul 
emerit Ion Corncanu care i-a 
condus pe luptătorii noștri ne-a 
oferit câteva detalii.

— Mulțumit de rezultate și, 
mal ales, de comportarea ele
vilor dv ?

— Ion Draica, la „82 kg“ și 
Vasile Andrei, la „100 kg“ s-au 
clasat pe locul 2, iar Nicolae 
Onica, la „48 kg“, Marian Ște
fan, la „52 kg“ și Constantin 
Uță, la „62 kg- au ocupat locul 
3. Rezultatele puteau să fie mai 
bune, dar luptătorii români 
s-au aflat la primul lor turneu 
din acest an. De-a lungul aces
tui concurs ne-a preocupat 
comportarea luptătorilor noș
tri in partidele cu principalii 
adversari din categorii cu care 
se vor intilni și la Olimpiadă. 
In loturile eelor 14 țări partici
pante, printre care R.D- Ger
mană, Franța, Uniunea Sovie- 
tdă. S.U.A., Ungaria, Polonia 
și Bulgaria s-au aflat aproape 
toți luptătorii vizați să concu
reze la Los Angeles. Cu ații

mai mult m-a mulțumit com
portarea lui Draica și Andrei 
cu cit ei i-au învins pe reputa
ții luptători sovietici Batalov, 
șl respectiv Dubrovski. Au mai 
concurat bine Uță, Ștefan și 
Nicolae Zamfir. Dealtfel, în an
samblu, comportarea luptători
lor noștri a fost bună pentru 
stadiul lor actual de pregătire, 
mai ales într-un astfel de tur
neu.

— Nu ați amintit nimic de 
Ștefan Rusu 1

— O gravă eroare de arbitraj 
l-a stopat pe Rusu din cursa 
sa pentru finale. Pină in turul 
4 el a ciștigat clar toate parti
dele. A urmat însă in acest 
tur meciul cu bulgarul Peter 
Țenev. La un atac, Rusu a obți
nut două puncte acordate de 
arbitri și înscrise pe tabela 
electronică de punctaj. După 
un minut, spre surprinderea 
noastră și chiar a spectatorilor 
aflați In sala „Hristo Botev" 
cele două puncte au fost anu
late, fapt care m-a determinat 
să-1 retrag pe Ștefan Rusu din 
concurs* în final luptătorii 
bulgari au ieșit învingători la 9 
din cele 10 categorii.★

Luptătorii noștri fruntași vor 
pleca joi la Reims (Franța) 
unde vor participa la un alt 
mare și puternic turneu.

LUPTĂTORII S. HERTEA Șl GH. MÎȚU 

ÎNVINGĂTORI LA „DINAMOVIADA" JUNIORILOR
La Budapesta s-au desfășurat 

întrecerile .Dinamoviadei“ de 
juniori (pînă la 20 de ani) la

(X'IPIONHILE DE 1N0T
AIE AUSTRALIEI

MELBOURNE (Agerpres). — 
la prima zi a campionatelor 
de înot ale Australiei, care se 
desfășoară la Brisbane, in bazin 
de 50 m. Justin Lemberg a sta
bil, t un nou record național in 
proba de 200 m liber, cu timpul 
de 1 51,18.

Alte rezultate : masculin : 100 
m bras : Peter Evans — 1:03,61; 
200 m spate : David Or beli — 
2.-03.99 : feminin : 200 m liber : 
Anna XI c Vann — 2:03,05 ;

MONDIALĂ A ItMSUlUJ

Pf GHEAJĂ Șl PE ZĂPADĂ
GOteborg. Pe pista de gheată 

a stadionului principal a avut 
loc campionatul mondial de pa
tinaj viteză La podiatlon. Victo
ria a revenit sportivului sovietic 
Oleg Bojev oare rein,noada, duipă 
22 de ani, șirul victoriilor sovie
tice în această rxrobă. Clasamen
tul final : 1. Oleg Bojev 169,663 
p, 2. Andreaș Eh ring (RDG) 
170:283 p, 3. Hilbert Van Der 
Du'im (Olanda) 170,678 p 4. Rolf 
Falk Larssen (Norvegia) 170,729 p, 
5. Michael Hadschlpff (Austria) 
171,114 p, 6. Yep Kramer (Olan
da) 171,336 p. Bojev a înregistrat 
rezultatele : 39,50 s la 500 m — 
locul 5 (1. Van Der Duim 39,06), 
7:22,48 la 5 000 m — locul 8 (1. 
Gelr Karlstad, Norvegia. 7:17,63), 
1:59,62 la 1 500 m — locui 1 șl 
15:20,25 la 10 000 m — locul 5 (H. 
Hadschleff 15:00,30).

Mittenwald. Surpriză în cam
pionatul de biatlon al R.F. Ger
mania : campionul oiimjpc Peter 
Angerer (33:08,0—2) a fost învins 
die Fritz Fischer în cursa de ÎS 
km (32:06,4—0).

Moscova. Serghei Hlebnikov a 
cîștigat campionatul unional de 
patinaj viteză-podiatlon cu 154,910 
p tnitrecîndu-l pe Paved pegxrv
— 156.020 p șl Igor Jelezovskl — 
158,055 p. La femei a obținuit tit
lul Natalia Șive (20 ani) care a 
totalizat 168,930 p întrecând-o pe 
marea favorită Natalia Petrușeva
— 170,110 p șl pe Valentina La- 
lenkova — 179,770 p.

lupte greco-romane și libere, la 
care au participat și o serie de 
tineri sportivi români. Dintre 
aceștia, cele mai bune rezulta
te le-au obținut Sorin Herțea 
(cat.. 82 kg — greco-romane) și 
Gheorghe Mîțu (cat. 82 kg — 
„libere"). Alte rezultate : greco- 
romane : Ilie Miuți (cat. 48
kg.). Ion Coșovan (cat. 57 kg) 
— locul 2. Cornel Chiriță (cat. 
52 kg). Iulian Mavlea (cat. 68 
kg) și Dumitru Dumitru (cat. 
100 kg) — locul 3 ; ..libere" : 
Viorel Serdeanu (cat. 90 kg) și 
Gheorghe Savu (cat. +100 kg) 
locul 3.

ACTUALITATEA ATLETICĂ
Santa Barbara. In cadrul unui 

concurs In aer liber Rod Ewaliko 
(29 ani) a aruncat sulița la 90.66 
m, cu 1,86 m peste recordul ca
rierei sale. Al doTea clasat, Bob 
Roggy a obținut 83,42 m. La disc, 
Marcus Gordlen 63,02 m.

San Jose. Elvețianul Felix Boh- 
ni a câștigat prăjina cu 5,51 m.

Los Angeles. Aruncarea cioca
nului — Matt Mileham 69,62 m.

New York, campionatele de 
sală ale S.U.A. : 60 y : King 6,00 ; 
440 y : Davls 48,10 ; o milă : 
Scott 4:00,06 ; 3 mile : Padilla
13:09,1 ; 60 yg : Foster 6,95 ; pră
jină : Bubka (URSS), Volkov 
(URSS) 5.64 m, Beli 5,54 m (Aba- 
da șl Vigneron — neclasați !), 
triplu : Agebaku (Nigeria) 16,94 
m ; greutate : Wolf 21,05 m ; fe
mei ; 60 y : .Alice Brown 6,62 ; 
220 y : Valerie Hooks 23,97 ; 440 
y : Diane Dixon 53,82 ; 880 y : 
Liuibov Gurina (URSS) 2:05,34 : o 
milă : Brit McRoberts (Canada) 
4:33,91 ; 60 yg: Stephanie High
tower 7,43.

Goteborg. simbătă șl duminică 
se vor desfășura întrecerile cam
pionatelor europene, cu partici
parea a foarte multi dintre cei 
mal buni atleți de pe continent.

antrenamente intensive. Numind 
doar pe cîtiva dintre ei. 
ar fi Adrian Marcu, 
Constantinescu, Mihai 
Laurențiu Bucur si —
nu ? — Mihnea Năstase. 
ceilalți, nenumiți. ii așteptăm 
încă, și ei vor fi rodul selecției 
și instruirii intensive, impuse 
de înalta performantă. Cu mul
tă muncă. dăruire si spri jin ner- 
manent tenisul românesc poa
te rămîne în elita mondială a 
primelor-16 țări.

Sintem siguri că. duminică 
seara, după ultimul schimb de 
mingi punctat de aplauze, an
trenorul federal Alexe Bardan 
s-a și gîndit la toate acestea. 
Si nj ne rămîne decît să aș- 
tentăm faptele. Bardan a reu
șit. intr-o conjunctură mult 
mai puțin favorabilă decît au 
avut-o predecesorii

cătuiască o 
De-a lungul 
secutive. în 
desfășurare 
echipa României, sub conduce
rea sa. s-a menținut in elita 
primelor 16 reprezentative de 
țări, pe baza unor rezultate 
prestigioase.

Si încă o concluzie se des

prinde după acest meci cu e- 
chipa S.U.A. Anume, că pe 
lingă resursele de talente cu
noscute. tenisul românesc se 
poate mîndri si cu acea capa
citate organizatorică ireproșa
bilă. care poate fi luată ca 
devărat model, un . tipar" 
trebuie neapărat menținut si 
viitor.

Oaspeții noștri declară...
(Urmare din pag. 1)

Săi. să al-

PEZULTALE

a- 
ce 
în

Acest Palat al Sporturilor a oferit remarcabile condiții de desfă
șurare intilnirii, un cadru cu adevărat fastugs !"

BARRY LORGE, comentator la ziarul „San Diego Union" — 
California : „Totul a fost bine la Bucure; ti... Desigur, beneficia
rii principali sintem noi. învingătorii, dar ji echipa romă-.ă se 
poate mindri cu o contribuție majori la realizarea acestui spec
tacol. E drept, românii traversează un moment dificil : Năstase 
„îmbătrînește" tot mai mult, iar Segărceanu n-a ajuns inci la 
apogeu. Ar mai fi de făcut o corectură în comentariile de după 
acest atit de interesant meet McEnroe declară că a jucat la va
loare medie. Nu e adevărat, el

COMPLETE DIN PRIMUL

a jucat bine ! Este tipul jucătoru- 
lei care încearcă mereu per
fecțiunea. in fiecare evoluție a 
sa. N-a făcut excepție nici a- 
cum. in aceste trei zile de 
mare tenis".

O IN OPTIMILE DE FINALA 
ale „Cupei U.R.S.S.", Dinamo 
Minsk a învins, în deplasare, 
pe Dinamo Tbilisi, calificîn- 
du-se pentru sferturi. Celelalte 
rezultate : Dniepr — Dinamo 
Moscova 1—2. Cernomoreț — 
Sahtior Donețk (deținătoarea 
trofeului) 1—0. Spartak Mosco
va — S.K.A. Rostov 1—0, Fa- 
kel-Jalghiris Vilnius 1—0,
Ț.S.K.A. Moscova — Dinamo 
Kiev 4—2 (d.p.). Metalist Har
kov — Torpedo Moscova 1—-2. 
A fost amînat meciul Zenit 
Leningrad — Ararat Erevan. 
Sferturile de finală vor avea 
loc la 2 si 3 martie.

ÎN PRELIMINARIILE OLIM
PICE (zona Africii) : Maroc — 
Nigeria 0—0. 4—3 după loviturile 
de la 11 metri. In tur 0—0. Ma
rocul s-a calificat pentru tur
neul final de la Les Angeles «Un 
această zonă s-a mal calificat și 
Egiptul).

CAMPIONATE
SPANIA (et. 13). Real Madrid 

— C.F. Barcelona 2—1 (disputat 
simbătă). Esbanot — Real Socle- 
dad 2—2. Valencia — Cadiz 1—1, 
Malaga — Zaragoza 0—1. Beds — 
Salamanca 1—0 Valladolid — Atle- 
Voo Madrid 1—2. Gljon — F.C. 
Sevilla 1—0. Murcia — Osasuna 
4—0. Athletic Bilbao — Majorca 
4—0. Clasament : 1. Real Madrid 
37 p. 2. Athletic Bilbao 35 p, 3. 
AUetioo Madrid 32 p. 4. C.F. Bar
celona 31 p, 5. Zaragoza 29 p, 6.

TUR AL „CUPEI DAVIS“
V-am rămas datori de ieri cu 

rîteva rezultate finale înregis
trate în primul tur al grupei 
mondiale a „Cupei Davis ’84". 
Mai intîi. cel al meciului din
tre Marea Britanie și Italia, de 
la Talford : 2—3. după ce gaz
dei.? conduceau cu 2—1 înain
tea ultimei zile de întreceri 
cind Lloyd i-a cedat lui O- 
cleppo cu 6—2. 2—6. 3—6. 3—6 
iar Dowdeswell lui Barazzuti 
cu 1—6. 6—0. 3—6, 5—7. Iată 
scorurile definitive în alte 
două partide : R. F. Germania
— Argentina 1—4 (Băutei — 
Clerc 6—1, 6—7, Westphal — 
Vilas 7—6. 6—4) și Cehoslova
cia — Danemarca 5—0 (Pimek
— Bastiansen 6—2, 4—6. 6—4, 
Smid — Mortensen 8—6, 6—3).

Rezultatele complete, în or

dinea tabloului : Australia — 
Iugoslavia 5—0, Marea Brita
nie — Italia 2—3, R. F. Ger
mania — Argentina 1—4, Româ
nia — S.U.A. 0—5, Cehoslova
cia — Danemarca 5—0, India — 
Franța 1—4, Noua Zeelandă — 
Paraguay 2—3. Suedia — E- 
cuador 4—1.

In turul al doilea, al sfertu
rilor de finală, la 13—15 iulie, 
vor avea loc partidele : Aus
tralia — Italia, S.U.A. — Ar
gentina. Cehoslovacia — Fran
ța, Suedia — Paraguay. Echi
pele învinse în primul tur vor 
susține jocuri de baraj pentru 
menținerea în „grupa mondia
lă" : Iugoslavia — Marea Bri
tanie, R. F. Germania — Româ
nia, India — Danemarca, Ecua
dor — Noua Zeelandă.

TELEX 9 TELEX & TELEX > TELEX • TELEX @ TELEX

ATLETISM • în concursul de 
poljatloh de la Sofia, la pentat
lon a cîștigat sovietica Nadejda 
Vinogradova 4 588 p, urmată de 
atletele românce Corina Tifrea 
4 442 p — record național, și Li
liana Năstase — 4 323 p.

AUTOMOBILISM > Finlande
zul Lasse Lămpi (,,Audi Quat- 
tro“) a cîștigat „Raliul zăpezi
lor*, la Helsinki, probă contînd 
pentru campionatul european. 
Clasamentul general : 1. Blomq
vist (Suedia) și Cinotto (Italia) 
80 p, Eklund (Suedia) 72 p.

BOX o Americanul Rocky 
Lockridge este noul campion 
mondial (WBA) la super-pană în 
urma victoriei prin ko rep. 1 
asupra compatriotului său Roger 
Mayweather. la Beaumont 
(Texas).

CICLISM © „Turul Valenciei* 
a fost cîștigat de francezul 
Bruno Cornillet. Bernard Hinault,

învingător în ultima etapă, nu 
se află printre primii zece!

ÎNOT • Concurs la Bydgoszcz 
(bazin de 50 m). Sportivul ro
mân Costin Negrea a cîștigat 
100 m liber — 52.90 și 200 m li
ber — 1:53,48 iar la 400 m liber 
a fost al treilea — 5:05,75. Fla
vius Vișan a fost al doilea la 200 
m fluture — 2:05,92 și pe locul 
trei la 100 m fluture — 57,92 și 
la 200 m mixt — 2:08,98.

SCRIMA • „Trofeul Rommel“ 
(floretă bărbați), desfășurat la 
Paris, a revenit Iul Borella 
(Franța) 10—5 în finala cu Om- 
nes (Franța). Pentru locul trei, 
Scuri — Numa ambii Italia) 
10—5.

TENIS © în finala turneului 
de la Vina del Mar (Chile), chi
lianul Alvaro Fillol a învins cu 
6—4, 6—4 pe compatriotul său 
Hans GHdemeister.

Betis 28 p, 7. Real Sociedad 27 
p, 8. Gijon 27 p. 9. Malaga 26 p. 
10. Espanol 25 p, 11. Murcia 2S 
p. 12. Sevilla 22 p 13. Valencia 
22 p, 14. Osasuma 21 p, 15. Val
ladolid 20 p, 16. Majorca 16 p, 17. 
Salamanca 15 p, 18. Cadiz 12 p.

PORTUGALIA (et. 19). Setuibal
— Varzim 1—0, Aguada — Ben
fica !■—4. F.C. Porto — Braga 
1—0, Sporting — Saligueiros 2—0, 
Guimaraes — Esplnho 1—0, Mo 
Ave — Penafțel 1—3, Estoril — 
Farense 0—0. Clasament : 1. Ben
fica 36 p, 2. F.C. Porto 33 P. 3. 
Sporting 27 p. 4. Guimaraes 22 p, 
5. Braga 22 p, 6. Boavista 20 p, 
7. Setubal 13 p, 8. Rio Ave 17 p, 
9. Portimonon.se 16 p, 10. Va-zim 
16 p, 11. Farense 16 p, 12. Pcna- 
fiel 14 p, 13, Salgueiros 13 p, 14. 
Agueda 13 p, 15. Estoril 12 p, 
16. Esipinho 9 p.

ANGLIA (et. 29). Aston Villa — 
Wolverhampton 4—0, Leicester — 
Ipswich 1—0. Liverpool — Q.P. 
Rangers 2—0, Manchester Utd. — 
Sunderland 2—1. Norwich — West 
Ham 1—0, Nottingham Forest — 
Arsenal 0—1 !. Southampton — 
Luton 2—1, Stoke —Notts County 
1—0, Tottenham — Birmingham 
0—1 !. Watford — Everton 4—4. 
West Bromwich — Coventry 1—1. 
Pe primele locuri : Liverpool 53 
p, Manchester Utd. 55 p, Nottin
gham Forest 53 p. Pe ultimele : 
20. Stoke 29 p, 21. Notts County 
21 p (din 28 1), 22. Wolverhamp
ton 19 P (23 j).

r. d. germanA (et. 15). Er
furt — Magdeburg 3—1, Jena — 
Union Berlin 4—1, F.C. Karl- 
Marx-Stadt — Dinamo Dresda
1— 1, Chemte Leipzig — Halle
2— 0, Frankturt/O — Lok Leipzig
3— 2, Riesa — Aue 0—0, Dynamo
Berlin — Rostock 3—1. Pe pri
mele locuri : Dynamo Berlin 22 
p. Dynamo Dresda 20 p. Magde
burg, Lok. Leipzig, ' F.C. Karl- 
Marx-Stadt cite 19 p. Pe ulti
mele : 12—14. Chemie Leipzig,
Halle, Union Berlin cite 8 p.

FRANȚA (et. 28). Brest — 
Nimes 2—0, Metz — Rouen 1—1, 
St. Etienne — Rennes 1—0, Mo
naco — Bastia 1—0, Paris St. 
Germain — Auxerre 1—2 Tou
louse — Strasbourg 1—0, Nantes
— Bordeaux 0—1. Laval — Nancy 
1—1, Lens — Sochaux 1—0, Tou
lon — Lille 0—3. Pe primele 
locuiri : Bordeaux 41 p, Monaco 
38 p, Auxerre și Paris St. Ger
main câte 36 p Pe ultimele : 
19. Rennes 19 p. 20. Nimes 18 p.

SCOTIA (et. 24) Celtic — 
Hearts 4—1. Dundee Utd. — Glas
gow Rangers 1—3. Hibernian — 
Aberdeen 0—2. Motherwell — St. 
Johnstone 1—0, St. Mirren — 
Dundee Utd. 2—2. Pe primele 
locuri : Aberdeen 33 p. Celtic 
35 p, Dundee Utd 29 p. Pe ulti- 
meOe : 9. St. Johnstone 13 p, 10. 
Motherwell.
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