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Astăzi, etapa a 21-a a Diviziei „A“ de fotbal

CUPLAJUL INTERBUCUREȘTEAN - PUNCTUL DE ATRACȚIE AL ZILEI
• La Oradea, intilnirea reve
lațiilor de toamnă • La Tg. 
Mureș, tirgoviștenii speră să 
obțină un punct... • La Petro
șani, in derby-ul județului 
Hunedoara, o revanșă după... 
o săptămină • La Bacău, gaz
dele sint favorite in fața „lan
ternei" • La Pitești, „derbyul 
provinciei" din această etapă
• La Slatina, Dunărea in cău
tarea unui „colac* pe malul 
Oltului * La Rm. Vilcea, O- 
blemenco, pe banca Chimiei, 
contra Roznai, in atacul băimă-

rean

La Vatra Dornei s-a desfă
șurat, timp de două zile, fi
nala pe țară a „Cupei U.G.S.R." 
la schi alpin și fond, întrecere 
de amploare înscrisă sub ge
nericul „Daciadei", organizată 
de Consiliul Central al Uniunii 
General# a Sindicatelor din 
România, Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
cu sprijinul organelor locale 
de partid, al factorilor cu a- 
tribuții în sport din județul 
Suceava.

A fost a 16-a ediție a acestei 
îndrăgite competiții sportive de 
masă, cu aproape 300 000 de ti
neri și tinere la startul etapei 
pe întreprinderi și instituții, 
Finaliștii, veniți din 32 de ju
dețe, din municipiul București, 
și-au disputat cu ardoare întî- 
ietatea pe cunoscutele pîrtii de

schi din jurul pitorescului oraș- 
stațiune așezat între Dorna și 
Bistrița Aurie. Schiorii își în
cepeau urcușul pe Dealul Ne
gru în aerul tare al dimineții, 
cînd soarele încerca să cu
prindă comorile de argint ale 
obcinelor, cînd — din ornicul 
primăriei orașului Vatra Dor
nei — străbatea muzica lui 
Ciprian Porumbescu, anunțînd 
— printr-un fragment din „Crai 
Nou" — primele ore ale dimi
neții.

A fost multă lume la aceste 
entuziaste și sărbătorești în
treceri. Suporterii, domenii și 
oaspeții lor permanenți — oa
meni ai muncii veniți aici la

Vasile TOFAN

O secvență din meciul tur 
Dinamo — Rapid-: Andone in 
luptă cu Rada. Să sperăm că 
și astăzi vom vedea specta
culoase dueluri -in tradiționalul 
derby al celor două cluburi 

bucureștene.

CLASAMENTUL

PROGRAMUL Șl ARBITRII
Oradea :

1. STEAUA 20 13 3 4 45-13 29
2. Dinamo 20 11 7 2 38 17 29
3. Univ. Craiova 20 12 2 6 32-16 26
4. Sportul stud. 20 11 4 5 31-19 26
5. S. C. Bacău 20 10 3 7 20-25 23
6. F C. Bihor 20 9 4 7 34-26 22
7. F. C. Argeș 20 10 2 8 26 21 22
8. Poli, lași 20 7 8 5 21-20 22
9. F. C. Olt 20 6 9 5 16-13 21

10. Jiul 20 8 4 8 16-24 20
11. Chimia 20 7 5 8 24-29 19
12. Corvinul 20 7 4 9 26 25 18
13. F. C. Baia M. 20 7 4 9 20-35 18
14. Rapid 20 5 6 9 15-22 16
15. A.S.A. 20 6 4 10 17-25 16
16. Dun. C.S.U. 20 3 7 10 11-21 13
17. C S. Tirgoylște 20 3 5 12 13-34 11
18. Petro’lul 20 2 5 13 13-34 9

F.C. BIHOR - POLITEHNICA IAȘI
M. Axente ; S. PanteLimonescu și C. Gheorghe 
: A.S.A. - C.S. TiRGOVIȘTE

M. Niculescu ; C. Voicu și C. Teodorescu 
DINAMO . - RAPID

I. Igna ; E. Pătrașcu și V. Mă ode seu 
(Stadionul „23 August” — ora 13,30) 

JIUL - CORVINUL
Gheorghe ; M. Stânescu și C. Gheorghițâ 

SPORT CLUB - PETROLUL
I. Târcan ; Ai. Mustățea și T. Chelu 
SPORTUL STUD. - STEAUA 

D. Petrescu ; J. Grama și N. Voinea 
(Stadionul „23 August” — ora 15,30) 

FC. ARGEȘ - UNIV. CRAIOVA
M. Salorr.ir ; L. Jakab și V. Arrtohi
F.C. OLT - DUNĂREA C S.U.

I. Crâciunescu ; V. Curt și Gr. Moravei 
CHIMIA - F.C. BAIA MARE

Fl. Popescu ; Ad. Moroionu și Gh. Silion
Cu excepția meciurilor de la București, celelalte partjde 

vor începe la ora 14,30.

Tg. Mureș

București

Petroșani

Bacău :

București :

Pitești :

Slatina

A.

Rm. Vilcea :

După derbyurile baschetului, meciurile Steaua — Dinamo

(Continuare in oao 2-3)

Suporteri mulfi la Vatra Dornei, la întrecerile de schi alpin din 
cadrul „Cupei U.G.S.R “

Djpd șase ani, la €. s. $. „Cctalc" Deva:

GIMNASTELE DIN PRIMA GENERAȚIE 
BAT LA POARTA DEPLINEI AFIRMĂRI

Ciștigătoare în 1983 a Balcaniadei ți a „Cupei Mondiale", DA
NIELA SILIVAȘ se pregătește acum pentru C.E. ’84 de junioare

ASPECTELE POZITIVE NU ESTOMPEAZĂ UNELE DEFICIENȚE VECHI
• Sala Floreasca, din nou arhiplină • Procentaje ridicate • Viorel Ion, o revelație • Indis

ciplina, încă prezentă • Greșeli ce se pot repercuta la loturile naționale

Aruncă la cos FI. Ermura- 
che ; I. Uglai (lipit de el) și 
D. Niculescu nu-l mai pot 

împiedica Foto : Dragoș NEAGU

Din nou echipele Steaua și 
Dinamo au demonstrat cit de 
frumos este jocul de -baschet, 
făcîndu-i pe spectatori să a- 
plaude deseori la scenă des
chisă și să stea cu sufletul la 
gură pînă în ultima secundă, 
cînd s-a cunoscut învingătoa- 
rea. întrecerile au justificat pe 
deplin marea atracție de care 
se bucură baschetul în rîndul 
amatorilor de sport și avem 
convingerea că următoarele trei 
partide se vor bucura de o 
gazdă mai spațioasă (ne refe
rim, bineînțeles, la Palatul 
sporturilor și culturii), deoa
rece sala Floreasca s-a dove
dit total neincăpătoare in am
bele zile.

Referitor la meciurile pro- 
priu-zise, subliniem că ele au 
fost nu numai spectaculoase 
ci și — în cea mai mare parte 
a timpului — de bun nivel

După cea de a Vl-a edifie

a „Cupei României11 la handbal masculin

LECȚIA TACTICA A MARAMUREȘENILOR...-> ->

Ciștigînd pentru a 3-a oară 
„Cupa României" la handbal 
masculin, H. C. Minaur Baia 
Mare se situează în fruntea 
„topului" acestei întreceri, ur
mată de Dinamo București — 
2 victorii și Steaua — o vic
torie. Trebuie precizat că, în 
ultimul timp, din necesități de 
pregătire a lotului olimpic, 
competiția „nr. 2“ a handbalu
lui românesc se dispută fără 
jucătorii selecționați în lotul 
național. La această ediție au 
lipsit 20 de sportivi : 7 de la 
Steaua. 6 de la Dinamo Bucu
rești, 3 de la H.C. Minaur Baia 
Mare, 2 de la Politehnica Timi
șoara, 1 de la Constructorul

tehnic, dovadă fiind in acest 
sens procentajele realizate de 
fruntașele campionatului Româ
niei : la aruncări din acțiune : 
și Steaua și Dinamo 64,1% 
(identitate rarisimă : fiecare 
din echipe a aruncat la coș 
de cîte 53 de ori, înscriind de 
cite 34 de ori) ; ta aruncări 
libere : Steaua 100% (17 din 
17 !), Dinamo 84,1% (16 din
19). Este adevărat că numărul 
aruncărilor din acțiune este 
destul de mic, dar el se ex
plică în mare măsură prin 
miza mare a meciului, care 
a impus mai multă prudență 
decît în mod obișnuit.

Victoriile steliștilor au fost 
influențate decisiv de faptul

Dumitru STĂNCULESCU
Paul IOVAN

(Continuare in oao 2-3)

Arad și 1 de la Știința Bacău. 
Astfel, din cele 36 de partici
pante — 12 divizionare „A“ și 
24 din „B“ — 6 au fost obli
gate să-și restructureze forma
țiile.

în ciuda handicapului pe 
care l-au suportat unele e- 
chipe, pe primele locuri, pe 
podiumul întrecerii, s-au aflat 
tocmai cele cărora li se dimi
nuase potențialul : H.C. Minaur 
Baia Mare, Dinamo București 
și Steaua. Aceasta atestă preo
cuparea echipelor noastre frun
tașe pentru asigurarea unui iot 
cit mai omogen valoric, pen
tru ridicarea unor valori ti
nere la nivelul exigențelor

în septembrie 1983, campio
natele naționale de gimnastică 
pe echipe la categoria maestre 
au fost programate la Deva, 
cu puțin timp înaintea ..mon
dialelor" de la Budapesta și 
ele au fost dominate de Lavi- 
nia Agache, ciștigătoarea tit
lului absolut, și de Ecaterina 
Szabo, valori incontestabile ale 
gimnasticii noastre feminine, 
ambele componente ale C.S.Ș. 
„Cetate" din localitate, partici
pante numai in concursul in
dividual. Pentru cei care, sur
prinși de absența și a unei 
echipe din Deva in respectiva 
competiție, directorul C.S.Ș. 
„Cetate" din localitate, prof. 
Mircea Miron, avea un răs
puns pe cit de prompt, pe atit 
de autorizat : „Dorim să parti
cipăm la categoria maestre nu
mai cind vom avea o echipă 
puternică, cu valori autentice 
pe toate pozițiile, o echipă cu 
rare să mergem sigur la titlul 
de campioană a țării".

De acord cu punctul de ve
dere exprimat de cunoscutul 
specialist, ne-am amintit de 
această discuție răsfoind filele 

Echipa H. C. Minaur Baia Mare, ciștigătoare a celei de a Vl-a ediții 
a „Cupei României". Sus, de la stingă la dreapta : antrenorul prin
cipal Lascăr Pană, Olimpiu Flangea, Alexandru Stamate. Mircea Pe- 
tran, Nicolae Neșovici, Doru Porumb, Mihai Mironiuc, Petre Avrâ- 
mescu, antrenor secund ; jos : Iosif Feier, ștefan Gnandt, Sorin 

Rădulescu, Nicolae Voinea, Ioan Marta și Aurel Iancu

titularizării. Este, fără discu
ție, un merit al actualei for
mule de disputare a întrecerii 
de a deschide Dorțile unor 
sportivi care, altfel, cu greu 
ar fi pătruns în echipele-fa- 
nion. Cei doi portari de la 

agendei competiționale a anu
lui 1983, cu toate succesele și 
realizările gimnastelor noastre, 
inclusiv ale tinerelor gimnaste 
din Deva. Este un fapt incon
testabil, sportivele de la C.S.Ș. 
„Cetate" s-au situat anul tre
cut de fiecare dată pe locuri 
fruntașe în competițiile la care 
au participat, fie că a fost 
vorba de campionate republi
cane ale junioarelor II, de 
concursul republican al clubu
rilor sportive școlare sau de 
campionatele de junioare I din 
cadrul „Daciadei". Mai mult 
chiar, in competiții internațio
nale de tradiție, cum ar fi 
Campionatele balcanice de ju
nioare sau „Cupa Mondială" 
pentru junioare, disputată în 
1983 la Tokio, gimnastele din 
Deva au avut prestații deose
bite, clasîndu-se pe locul I.

Astăzi, în Deva se discută 
cu vădită satisfacție despre a- 
firmarea puternică a unor spor-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag 2-3)

Steaua — Vasile Tudor și Radu 
Marc, Ștefan Constantin de la 
Dinamo București și Aurel

Hristache NAUM

(Continuare in pao 2-3)



Campionatele de patinaj artistic La sfirșitul săplăminii se reia campionatul de rugby în Divizia „A“ JUVENTl
de tenis de masa

in plină desfășurare DINAMO-LIDERA TURULUI-ARE ARGUMENTE
Cl

IERARHII IN PRIVINȚA CELUI DE AL 7 lea TITLU • ••

PRESTABILITE
GALAȚI, 28 (prin lele.on). 

Campionatele naționale de pa
tinai artistic pentru juniori si 
seniori au ajuns la jumătate 
de drum. Competitorii, aceiași 
din „Cupa F.R.P." disputată 
cu două zile ir. urmă, acuză 
această programare non-stop, 
evoluțiile lor fiind mai palide, 
mai expuse greșelilor.

In general, ierarhiile sint sta
bile. dar ponderea programului 
liber. care se va încheia 
miercuri la prînz. mai poate să 
opereze modificări în final. O 
mică surpriză, totuși, la junioare 
II, unde Nicoleta Cimpoicșu c 
devansează după ..impuse" și 
programul scurt pe mai cunos
cuta Greti Marton. La junior; 
II. ordinea tradițională : Cornel 
Gheorghe si Marina Priseearu. 
La junioare I. Kinga Szallaszy 
nu are emoții, urmăritoarele 
sale (Anca Cristescu si Carmen 
Ionescu) nu sint insă scutite, 
căci la fel ca în- .Cu 
druța Moiseanu (cari 
categ. „copii I", atacă 
ritate o categorie de 
perioară cu dauă trec 
ză podiumul. La seni 
rlana Chițu se 
titlul de camoioa 
cipala sa contra: 
Șandor (deși rem 
gurile libere) trebi 
handicapul unui modest 
după ..impuse". La senior 
lași ..triumvirat" : Bogdan Km 
Iii. Adrian Vasile si Maries Ne
grea, in această ordine dzpă 
figurile obliga 
zul lor. „liber

Ori de cite ori reporterul are 
privilegiul de a face o vizită 
uncia dintre fruntașele rugbyu- 
lui nostru, să zicem Dinamo, 
Steaua, Farul sau Grivița Ro
șie, el este cuprins de un a- 
nume sentiment de satisfacție 
profesională. Va avea, fără 
doar și poate, prilejul de a se 
intilni cu citeva dintre perso
nalitățile sportului cu balonul 
oval, vedete ale căror nume iș> 
găsesc in ultimul timp tot 
des locul în „mass media- 
tema țională.

Acum citeva zile eram 
urmele echipei de rugby 
name care tocmai se întorsese, 
de nici 48 de ore. din țara 

CampbelL Fergus

mai 
in-

Pt 
Di

multă umezeală. Dar terenul, 
covor alb de nea e tocmai bun 
de joc. Meciul amical, pre- 
competițional, cu „universita
rii" Sportului studențesc poate 
să înceapă. Dinamoviștii, 28 la 
număr 
teren 
Docul 
la 2 și, respectiv 
față ‘ ’
(Steaua și Grivița Roșie) este 
asigurător și — să recunoaș
tem — un stimulent de primă 
mărime Printre dinamoviști, la 
toate nivelele, un optimism 
bust și deplin justificat.

.Turneul din Irlanda — 
spune antrenorul principal 
Țațuianu ajutat

(antrenorii rulează In 
tot lotul) se țin tare. 
I ir. clasamentul turului, 

7 puncte 
echipele următoarede

ro-

ne
Ion 
si

n
: M. IONnare plăcere

Ion CUrtN

ca oricind 
care ne-am fixat

Sili* 
a n-

A li d IDII1I

A „(IPU LI Ml
Intre 1 si 5 

fă șura cea d 
„Cupei I.M.U. 
trecere vor L 
tre cei mai t 
cluburile si 
din Capitali, 
găzduite de

a fami 
preciza 

rtanda). 
uțuianu 
un fel 

deoarece aici joacă 
eonsacrați ca Mircea 
, căpitanul echipei 

naționale, ragbyst de clasă 
mondială. Gică Dărăban. Enciu 
Stoica. Gheorghe Caragea. Ma
rian Ald~a) era fixat la ora 
15, pe „Velodrom*. locul... o- 
t-ișnuit de antrenament al rug- 
bvștilor din șes. Stefan cel 
Mare. Acolo, in centrul inelu
lui de beton, pe care de obicei 
f_g cicliștii. s-au montat ba
rde de rugby. Se poate 
în condiții satisfăcătoare, 
terenul e ceva mai îngust, 
circa 60 m.

Afară, un frig pâtr%nzăt

juca 
deși 
doar

IN MAREA ARENA A „DACIADEI ALBE"
(Urmare din pag. I)

odihnă și tratament — ocu
pau lojele de sub liziera bra
zilor incârcați de zăpadă. Ar
bitrii. oficialii. își impărțeau 
greul statului in ger pe toată 
întinderea pirtiilor. iar concu- 
renții, cu mișcări șerpuitoare, 
ocoleau fulgerător stegulețele 
risipite pe traseele mtiilor per
formanțe. Un flăcău din loca
litate, Dumitru Ciuntă, meca
nic la Unitatea forestieră de 
exploatare și transport, a cobo
ri t ca un bolid de pe Dealul 
Negru (sub 37 de secunde) cu
cerind primul Ioc la schi alpin, 
categoria 19—25 ani.

Clasamentele cele lungi ale 
acestei populare competiții con
firmă, de asemenea, buna e- 
voluție a tinerilor schiori din 
județele Prahova, Brașov, Har
ghita, Neamț, Alba, Maramu
reș, Bistrița-Nâsăud, Hune
doara. O frumoasă comportare, 
aplaudată la scenă deschisă, 
au avut și schiorii bucureșteni 
conduși de prof. Radu Ittu 
(Corvin Pătrașcu, muncitor la 
I.I.R.U.C., Tudor Vesprcmeanu, 
arhitect la I. P. Carpați, Ivii* 
Enea, inginer la I.C.I.), apoi 
ambițioșii alpini si fondiști din 
județul Alba (Aurelia Sicoe, 
laborantă la S.G.C.L. Cîmpeni, 
Ionel Alban, tot din Cîmpeni, 
sculptor la întreprinderea de 
prelucrarea lemnului), talenta- 
ții schiori harghiteni (Ioan Hu
lubă, lăcătuș la F.P.P.A.U. Gă- 
lăuțaș, clasat pe locul doi la

acest concurs in proba de schi 
alpin, cat. 19—25 ani), tinerii 
din județul Mehedinți (Con
stantia Drăguțin, operator chi
mist la Combinatul de celuloză 
și turtle Drobeta-Tr. Severin, 
Ni colac Plotogea, prof, la Șc.

Se-gen. nr. 14 din Drobeta-Tr. 
verin) etc.

Primii trei clasați in 
ceasta frumoasă ediție a „Ca
pei U.G-S.R-", in care au prins 
dragoste de a aluneca pe schi
uri mii și mii de tineri, cindva 
poate ți ei Analiști ai marii 
întreceri care s-a încheiat : 
SCHI ALPIN, cai. 19—25 ani, 
fete — L Mari* Maneiaehe 
(Suceava), 2. Doina Necula 
(Prahova), X loianda Gherghel 
(Maramureș) ; băieți — 1. Dra- 
gemir Cinam (Suceava), 2. 
loan Hurubâ (Harghita). 3. Do
rian Istrate (Bistrița-Năsăud) ; 
cai. 26—39 ani. fete — 1. Nați 
Pueheanu (Brașov), 2. Elena 
Preda (Prahova), X Gabriela 
Pică (Hunedoara) ; băieți — 1. 
Sarin Antahi (Suceava), 1 
Marian Burchi (Prahova), X 
Gh. Bucur (Hunedoara). Cla
sament general : 1. Suceava,
2. Prahova. 3. Neamț.

SCHI FOND, ștafetă 
km, fete — 1. Viorica 
Carolița Ene, Emanuela 
ceanu (Prahova). X Brașov, 3. 
Harghita : ștafetă 3X3 km, bă
ieți — 1. Anton Brukner, Petru 
Chiriluș, Traian Mindriiă (Su
ceava), 2. Prahova, 3. Brașov. 
Clasament general : 1. Prahova, 
2—3. Suceava, Brașov.

a-

3X1,5 
Ezaru. 
Topli-

a

9 AȚI ALES PRONOSTICU.
F.ILE 7 Concursul Pronosport di 
la sfirșitul acestei săptămini cu
prinde meciuri din campionatele 
Italiei și Românîei, si anume : 
I. Campobasso — Cavese ; II. 
Empoli — Cagliari ; MI. Monza 
— Arezzo ; IV. Padova — Cre- 
mones-e ; V. Palermo — Como ; 
VI. Perugia — Cesena ; VII. 
Pescara — Catanzaro ; Vin. 
Pistolese — Tri os tin a ; IX. Pra
hova Pl. — C.S. Sv. ; X. Auto
buzul — Unirea Al. ; XI. Gaz

toate timpurile !), 
„secundul" lui Țu- 

„principal" la juni- 
de Gh. Drăgan. 
vom ciștiga. pe ce 
Pe experiența îna- 

foarte puter- 
liniei a doua, 
de grămadă', 
(așteptăm o 

lui Gh. Ton), 
Enciu Stoica 
plăcută sur-

mâni din 
actualmente 
țuianu, dar 
ori, alături

„Cred că 
mă bazez ? 
intării noastre — 
nieă — la nivelul 
Nici cu -capul 
nu mi-e rușine 
creștere în jocul 
iar reintrarea Iui 
(iată o mare și 
priză pentru toată lumea rug- 
byului nostru) care a redebutat 
cu mare succes in Irlanda, a- 
lâturi de Borș, și el mutt timp 
accidentat, poate fi motiv de 
real optimism. -Deschiderea» 
noastră se confundă cu aceea 
a naționalei, iar aripile și cen
trii au experiență. Ce ne-ar 
handicapa ? Doar o 
labilitate psihică care 
cat adesea feste cînd 
ne așteptam, pentru 
Steaua am cam invins-o mereu 
in ultimii ani, in partidele di
recte...". Și ar mai fi handi
capul terenului propriu (Di
namo își joacă — se știe — 
partidele oficiale pe Olimpia, 
ceea ce nu*-i in regulă). Un te
ren propriu, vorba Iui Nica. 
„trebuie să-l cunoști cum iți 
cunoști camera noaptea cind te 
scoli din somn

Meciul amical cu Sportul stu
dențesc e încins, ca un meci 
oficial. Pentru Dinamo, cam
pionatul a început cu o săp- 
tămînă mai devreme...

Dlmitrie CALLIMACHI

oarecare 
nc-a ju- 
nici nu 
că pe

in trei orașe — București, Tg. 
Mureș, Craiova — au avut loc 
întrecerile din cadrul primei 
etape a campionatului -Divizie: 
„A" Ia tenis dc masă, etapă des
fășurată în cadrul grupelor va
lorice. In seriile de elită, conti
nuă să se afle pe primele locuri 
echipele Juventus *83 București 
(feminin) și Universitatea " 
iova 1 (masculin), ambele 
mâții conducind neînvinse, 
amănunte :

MASCULIN
CRAIOVA. In Sala sporturilor 

cele mal bune 4 formații — U- 
niversilatea Craiova I și II, Pro
gresul I.I.R.U.C. București și 
A.S.A. Muntenia Buzău — au 
oferit, in general, partide de un 
nivel satisfăcător, in prim-plan 
aflîndu-se jucătorii primei echi
pe craiovene, care au cîștigat 
toate partidele fără drept de 
apel : 9—0 cu Universitatea n și 
Progresul I.I.R.U.C, 9—4. cu 
A.S.A. Muntenia. Dintre jucătorii 
aliniațl de antrenorul V. Bălan 
s-a detașat Vasile Florea învin
gător in toate meciurile susți
nute. el reușind o nouă victo
rie asupra buzoianului Andras 
Fejer, campionul national. Re- 
marcări se mai cuvin sportivilor 
Călin Toma, Cristian Tiugan 
(Craiova). Cristian Romanescu, 
Andras Fejer (B-uzău) ș.a. Iată 
celelalte rezultate : A.S.A. Mun
tenia 9—3 cu Progresul I.I.R.U.C., 
9—2 cu Universitatea II; Progre. 
sul I.I.R.U.C. 9—8 cu Universita
tea II. In clasament pe primul 
loc se află Universitatea I 12 p, 
urmată de A.S.A. Muntenia Bu
zău 9 p. Progresul I.I.R.U.C. 8 p 
și Universitatea II 7 p (V. PO
PO VIC1 — coresp.).

BUCUREȘTI. în sala Olimpia 
au avut loc partidele din seria 
I a grupei valorice secunde. In 
general, jocurile au fost de o 
calitate modestă, fără valențe 

deosebite. Bistritenil de la Sti
cla C.S.S. au reușit să treacă pe 
primul loc în clasament, ei ob- 
ținînd victorii. în toate întîlni- 
rile susținute : 9—7 cu C.S.S. 2 
Știința I.J.P.I.P.S. Constanța, 9—7 
cu Stironi C.S.S. 2 București și
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pregătim mai 
acest retur in 
un singur țel : ciștigarca unui 
nou titlu, al șaptelea. In con
tact cu rugbyul irlandez, rug- 
byștii noștri au acumulat, in
contestabil, experiență. Am ju
cat la Belfast, Bangor și Lon- 
dondery, unde ne-am bucurat 
de o primire excepțională, ceea 
ce lasă să se înțeleagă gradul 
înalt de considerație la care a 
ajuns rugbyul nostru ți in a- 
eeastă țară in care balonul o- 
val e la mare preț. Echipa 
Dinamo a crescut de la meci 
la meci și sperăm ea acest 
lucru să se vadă și în campio
natul care incepe peste citeva 
zile*. Dinamo, care în ultimii 
5 ani a înregistrat în campio
nat, vizavi de Steaua, un scor 
defavorabil : 1—1 (a se citi un 
singur titlu față de patru de 
partea echipei din Ghencea) 
este ho țâri tâ să îmbunătățească 
scorul, 
vor să 
duelul 
«terții* 
teca).
furnizează ________
Gh. Nica, fostul centru al na
ționalei (cu 55 de prezențe in 
reprezentativa țării, locul 2—3 
in topul internaționalilor ro-

GIMNASTELE DIN PRIMA
(Urmare din pag. 1)

Dinamoviștii nici nu 
conceapă că vor pierde 
cu Steaua (inclusiv cu 
care s-ar puica ames- 
„Argumcntele" ni le 

maestrul sportului

tive din prima generație a clu
bului dc specialitate de aici, 
Înființat în urmă cu șase ani. 
Și cind se vorbește de cele 
mai autorizate reprezentante ale 
acestei prime generații, a C.S.Ș. 
„Cetate" Deva, numele Danie
lei Silivaș apare, justificat, in 
prim-plan. Ne amintim și a- 
cum de emoția și șovăiala cu 
care Daniela prelua, in 1978, 
simbolica ștafetă de la Nadia 
Comăneci, in cadrul unei fru
moase festivități organizate la 
Sala sporturilor din Deva. Și 
iat-o acum pe Daniela Silivaș 
o gimnastă autentică, cu multe 
și prestigioase victorii în a- 
rena internațională, cu pers
pectiva certă de a se impune 
și mai viguros in apropiatul 
sezon competițional. Intr-ade
văr, Daniela Silivaș este re
prezentantă autentică a școlii 
românești de gimnastică, este 
un produs al C.S.Ș. „Cetate" 
Deva și are certe perspective 
să obțină succese de rezonanță 
internațională. Născută la 9 
mai 1970. Daniela a început să

GENERAȚIE BAT LA POARTA OEP
practice gimnastica din 1977, 
avindu-i ca primi dascăli pe 
Ioan Cărpinișan și Vasilica 
Grecu. Ambițioasă, perseve
rentă, rccepționind cu ușurință 
sfaturile antrenorilor, Daniela 
a devenit foarte repede o gim
nastă bine pregătită, iar în 
1980 obținea și primele succese 
pe plan național : locul I la 
individual compus in finala 
campionatului național al șco
lilor generale. An de an, noi 
succese s-au înscris in „cartea 
de vizită" a tinerei sportive, 
atît la individual, cit și cu 
echipa, iar în 1933 reputația 
Danielei a depășit granița con
tinentului nostru : concurind la 
Tokio în „Cupa Mondială" re
zervată junioarelor. Daniela Si- 
livaș s-a impus cu autoritate in 
fața tuturor adversarelor sale, 
clasîndu-se pe locul I la indivi
dual compus și la sol și ocu- 
pînd locul II la bîrnâ. Un alt 
succes grăitor despre posibili
tățile Danielei este titlul de 
campioană balcanică absolută 
cucerit în toamna trecută la 
Haskovo, în Bulgaria. Lucrînd 
in prezent la lotul național de 
junioare cu loan Cărpinișan,

rai

„CUPA ROMANIE1“ LA HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag î)

Ianeo de la H.C. Minaur Baia 
Mare sint doar citeva exemple 
pe care se sprijină afirmația 
noastră.

.Cupa României*, chiar si în 
această formulă, a fost fru
moasă. spectaculoasă și — ne
îndoielnic — utilă. Gala finală, 
organizată ca o sărbătoare a 
handbalului, Înconjurată cu 
dragoste de entuziaști susțină
tori ai sportului in general și 
ai handbalului in special, a 
plăcut mult spectatorilor, con
stituind o bună propagandă 
pentru acest sport. H.C. Mi
naur, invingătoarea finală, a 
dat și o frumoasă lecție tac
tică- Dominată in prima re
priză net de Dinamo București, 
echipa maramureșeană a găsit 
soluția de a ieși din... corzi. 
Antrenorul Lascăr Pană a luat 
măsura de a fi tinut „om la 
om" Grabovschi (de către cel 
mai... mic dintre jucătorii săi, 
Marta, care oricum n-ar fi con
tat prea mult in sistemul de-

fensiv) și sâ-i deschidă drum, 
in atac, lui Mironiuc cu aju
torul a doi pivoți. Astfel, el 
l-a anihilat in mare parte pe 
cel mai periculos atacant ad
vers și a fructificat la maxi
mum (3 goluri intr-o repriză !) 
forța de șut a interului său.

Universitatea Cluj-Napoca, 
clasată a 4-a, ceea ce repre
zintă o bună performanță pen
tru studenți, n-a putut bene
ficia de cel mai bun portar al 
său, Sorin Chirilă, autoacci- 
dentat la încălzire. Cu toate 
acestea, clujenii auz avut o 
evoluție aplaudată, punind de
seori probleme formației Stea
ua. Poate că evoluția sa in 
actuala ediție a „Cupei Româ
niei* va însemna un stimulent 
pentru întreg colectivul și in 
viitorul campionat — adăugind 
ambiției și dăruirii o pregătire 
asiduă, acceptată cu „inima 
deschisă* de jucători — va re
intra intre ech:pele de elită, 
va juca un rol important în 
lupta pentru podium și — mai 
ales — va oferi lotului națio
nal tinere talente de nădejde.

AD'lIMS!h AlIA Dl SI AI IOIO mwmii isimtui
metan — progresul : XII. Armă
tura — C.S.M. Reșița. Prin 
prisma loeririloir ocupate de echi
pele respective in clasamentele 
la zi și a intențiilor de care sint 
animate ele acum, In a d-zua 
parte, hotărâtoare, a Întrecerilor, 
meciurile din program oferă, de
sigur, un prilej de noi și mari 
succese pentru cei mal inspirați 
participant)...

• C1ȘT1GURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 26 FE
BRUARIE 19S1. Categoria 1 : (12 
rezultate) 1 variantă 103% auto
turism Dacia 1300 și 5 variante 
25% a 17.503 lei ; categoria a 2-a : 
(11 rezultate) 10 variante 100% a 
5.569 lei și 192 variante 25% a 
1.392 lei ; c .tegoria a 3-a : (10
rezu-itate) 211 variante 103% a 
602 lei și 2736 variante 25% a 150

lei. Report categoria 1 : 57.847
lei. Autzturismul DACl^ 13.0 de 
la catccoria 1 a fost obținut da 
Anicolaie Gheorghe (Galați).

9 TRAGEREA OBIȘNUITA 
PRONOEXPRES de astăzi. 20 
februarie 1931, se desfășoară in- 
cepînd de la ora 17.15 in sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr.. Staicovici nr. 
42 ; numerele câștigătoare vor fi 
transmise la radio în jurul ere: 
19 pa programul 2 și in jurul 
orei 23 pe progriamui 1.
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DUPĂ DERBYURILE
( Urm are din pag. 1)

că jucătorii ce compun echipa 
au fost mai receptivi la indi
cațiile 
def și 
Ion a 
lație, 
succes _ _ ______ ____
cidentat). Am mai notat că cei 
doi antrenori au continuat tra
diția acordării încrederii jucă
torilor tineri, duminică, de 
pildă, ei utilizîndu-1 cil succes 
pe juniorul Atiila Szabo. Nu 
putem, insă, să nu reproșăm, 
din nou, lipsa de stăpînire a 
nervilor majorității jucătorilor 
și a antrenorului Nedef, acesta, 
ca _ și Costel 'Cernat și Petre 
Brănișteanu fiind sancționați 
cu fault tehnic.

Dinamoviștii au fost în am
bele partide la un pas de vic
torie, pe care au ratat-o la 
potou, poate — credem noi — 
și pentru că antrenorul Gheor
ghe Novac a folosit aproape 
in exclusivitate jucătorii expe
rimentați (doar luni a fost uti
lizat timp de 15 minute Ma
rian Marinachc ; cit îl privește 
pe Lucian Vasilică, intrarea lui 
în teren a fost formală), 
căror eforturi ................
pe parcursul 
făcut simțite, 
mult decît la
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e. 7 p. 4 
Iureș 7 o.

au putut schimba din mers, cu 
destulă ușurință, tactica presta
bilită înaintea începuturilor 
de set. Așa au întors în favoa
rea lor cursul multor jocuri și 
au cîșitgat meciuri aflate pe 
muchie de cuțit. C.S. Arad a 
trecut pe lingă victorie în par
tida cu Juventus ’83, a învins 
detașat pe Înfrățirea Tg. Mureș 
(5—2) și ceva mai greu pe 
FAIMAR (5—3). In oarecare re
venire Liana Urzică, cu mo
mente de excepție, dar si cu 
căderi... tot de excepție. FAIMAR 
Baia Mare, cu Nela Stoinea 
cînd greul, dar și excesiv 
nervoasă pe alocuri (a fost 
minata dintr-un meci pentru 
tudine ireverențioasă față 
arbitru) a obținut 
victorie, la înfrățirea,

I
I
I
i
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Clasament : 1. Juventus ’83 12 p, 
2. C.S. Arad 10 p. 3. FAIMAR 
B. Mare 8 p, 4. înfrățirea Tg. 
M. 6 p.

în grupa a Il-a, seria I, Me
talul C.S.Ș. Rîmnicu Vîlcea s-a 
detașat evident, cîștigînd toate 
partidele : 5—3 cu Constructorul 
Tg. M., 5—0 cu Tractorul Brașov 
șl C.S.M. Iași. Vîlcenceie adau
gă dîrzeniei cunoscute un pro
gres tehnic remarcabil, cea mai 
prețioasă victorie, la Tractorul, 
recomandîndu-le de la sine. 
Tractorul Brașov, în care Bea
trice Pop se afirmă puternic — 
tehnicienii sînt de părere că ea 
bate la porțile lotului — a în
vins cu 5—4 pe Constructorul și « q «« r-i c na * i echipă

sigur, 
a în- 
(5—1), 
Danei

5—3 pe C.S.M. Iași, o 
care dispare treptat dar 
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vins doar pe C.S.M. iași 
pentru că jocul bun al 
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1 1—6
2998:2134 63 
2820:2155 60 
2530 21493 50 
2462:2512 48 
!451:2«36 46 
>347:2522 44

>31 :2664
>87:2757
105:2455
18812627
140:2695
132 12741

>27:1889 45 
57:2147 45* 
35:2118 43 
56:2123 40 
53:2318 40 
28:2040 33
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ria Losonczi, inegală, fără 
Clasament : 1. Metalul
Rm. V. 12 p, 2. Tractorul 
10 p, 3. Constructorul Tg. 
p, 4. C.S.M. Iași 6 p. (M.

-TEA).
BUCUREȘTI. Sala Progresul a 

C$st gazda seriei a Il-a a gru
pei valorice secunde. Ca și la 
Arad, jucătoarele de la Spartac 
C.S.Ș. 1 București s-au impus, 
din nou, cîștigînd cu 5—2 me
ciurile cu Progresul I.I.R.U.C. și 
Metalurgistul Cugir și cu 5—3 
partida cu C.S.M. Cluj-Napoca. 
Să remarcăm jocul prestat de 
Otilia Bădescu (care a pierdut, 
totuși, la Gabriela Gherman ; îi 
atragem atenția, din nou, asu
pra abaterilor de la regulament, 
greșeli care în întîlnirile inter
naționale nu vor fi tolerate) și de 
Rodica Urbanovici. Celelalte re
zultate : Metalurgistul Cugir cu 
Progresul 3—5, cu C.S.M. Cluj- 
Napoca 5—3, C.S.M. Cluj-Na- 
poca cu Progresul 5—4. Clasa
ment : 1. Spartac 12 p, 2. Me
talurgistul 9 p, 3. C.S.M. Cluj- 
Napoca 8 p, 4. Progresul 7 p.

I
I
I
I
I
I
I
I

a I

Pe opt dintre marile stadioane 
ale țării se dispută astăzi me
ciurile etapei a XXi-a a campio
natului primei noastre divizii. 
Spunem 8 și nu 9, pentru câ 
în Capitală iubitorii fotbalului 
au prilejul să asiste la primul 
cuplaj interbucureștean al sezo
nului, cel care va fi, desigur, 
punctul de mare atracție al eta
pei. Dar. să trecem fugar în re
vistă programul „rundei*.
• F.C. Bihor — Politehnica 

lași, un meci Intre două echipe 
din plutonul fruntaș, ambele cu 
rezultate notabile pînă în etapa 
a XX-a, cînd au fost învinse.

Ieșenii acasă (!), orădenii în de
plasare. Meciul de astăzi este, 
deci, un prilej de reabilitare 
pentru Grosu, Paveliuc, Bucu. 
Zâne și coechipierii lor.
• A.S.A. Tg. Mureș — C.S.

Tirgoviște. Se anunță o întrecere 
foarte aspră, între echipe aflate 
în criză de puncte. Va reintra 
probabil Boldii și, dacă va fi 
așa, este " .................
creditate
• Jiul _ ________

a meciului din Cupă de la Fă
găraș. Acolo, timp de J20 de mi
nute, cele două echipe au oferit 
un fotbal de calitate. E frumoasă 
și interesantă rivalitatea dintre 
reprezentantele județului Hune
doara atunci cînd se materiali
zează pe teren doar cu armele 
fotbalului, cum sperăm să fie și 
partida de azi.
• S.C. Bacău — Petrolul Plo

iești. Moral bun la gazde. în
vingătoare la Iași, dar și Petro
lul. cu noile sale achiziții, se 
străduiește imens, spre lauda ei, 
să țină pasul cu adversarele în
tâlnite, deși șansele de rămînere 
în „A“ sînt tot mai mici.
• F.C. Argeș — Universitatea 

Craiova. Un veritabil derby, meci 
de tradiție, ambele echipe vizînd 
locuri fruntașe. Ca si în cam
pionatele trecute, cînd confrun
tarea dintre piteșteni si craioveni 
a oferit multe momente de fot
bal bun, și de această dată orice 
rezultat este posibil.
• F.C. Olt — Dunărea C.S.U. 

Deși a pierdut un punct în prima 
etapă acasă.,echipa lui Halagian 
este lidera returului, ea obținind 
5 puncte din 6 posibile. Nu ve
dem cum ar putea pierde azi 
intr-o dispută ce pare inegală. 
Dar gălățenii — fără Bejenaru. 
suspendat — nu renunță, șl din 
partea lor ne putem aștepta ori
când la surprize. Azi Rezultatul 
va depinde și de... pofta de gol 
a lui Radu n.
• Chimia Rm. Vîlcea — F.C. 

Baia Mare sau. altfel spus, •

firesc ca gazdele să fie 
cu șansa nr. 1.
— Corvinul. O reeditare

partidă între două echipe care 
joacă deschis și spectaculos, așa 
cum le place antrenorilor lor. 
Ion Oblemenco și Paul Popescu. 
De la gazde va lipsi Teleșpan, 
suspendat o etapă.

S Dinam© — Rapid. „Deschi
derea" cuplajului de pe stadio
nul „23 August" interesează atît 
pe campioni. caFe vizează reve
nirea pe primul Ioc al clasamen
tului (și o... repetiție 
reușită pentru Tbilisi) 
Manea și coechipierii 
tru care orice punct 
enorm în lupta pentru 
în Divizia „A".
• Sportul studențesc 

Este derbyul etapei. 1 
Steaua — dorindu-și foarte mult 
revanșa după înfrângerea din tur. 
Lăcătuș sau Coraș. care dintre 
ei va înscrie astăzi ? Aceasta 
este una dintre cele mai intere
sante întrebări. Nu este însă <^e- 
loc exclus ca în locul lor sa... 
răspundă Cîmpeanu sau Hagi.

Așadar. 9 meciuri interesante 
fiecaie cu punctul sau punctele lui 
de atracție. Dar. dincolo de toate 
datele posibile și mai ales de re
zultatele care se vor înregistra, 
etapa aceasta va trebui să dea 
un răspuns la întrebarea dacă 
echipele noastre fruntașe SÎNT 
CAPABILE SA JOACE LA UN 
NIVEL SUPERIOR MECIURr 
ÎN 1! ZILE ?

generală 
cit si pe 
lui, pen- 
valorează 

rămînerea

— Steaua, 
liderul —

Divizionarele noastre „A“, 
grupul de formații pe care 
se bazează în primul rînd 
fotbalul românesc în pregă
tirea și susținerea exame
nelor internaționale, au de
monstrat — cum o subli
niam și în ziarul nostru de 
ieri — o bună capacitate de 
efort, trecînd pînă acum cu 
rezultate mulțumitoare tes
tul la care au fost supuse 
la acest început de sezon. 
Dind antrenorilor și jucăto
rilor din prima categorie 
competițională ceea ce li se 
cuvine în obținerea califi
cativelor de absolvire a a- 
cestei Drobe, trebuie să a- 
tragem atenția, in același 
timp, asupra permanentei 
preocupări pentru sportivi
tate, pe care au datoria să 
o manifeste. Antrenorii, prin 
întreaga lor atitudine și 
muncă de pregătire a fie
cărui meci, sportivii prin 
comportarea în lupta de pe 
gazon. Or, în focul între
cerii au mai apărut, din 
păcate, unele depășiri ale 
limitelor regulamentului ; 
am notat cu regret bruta
lități, atacuri dure, gesturi

nesportive (față d; coechi
pieri sau arbitri) care au 
solicitat intervenția comisiei 
de disciplină a F.R.F.

In etapa de duminică, de 
pildă, am înreg strat în 
două partide — apreciate 
de altfel pentru modul cum 
jucătorii s-au angajat și 
pentru unele reușite mo
mente de fotbal — 12 car
tonașe galbene. E /oroa de 
întîlnirile Politehnica Iași — 
S.C. Bacău și Steaua — 
F.C. Argeș. Cartonașele gal
bene și-au făcut apariția și 
în alte cinci meciuri ale 
„rundei** nr. 20. Angajamen
tul total rămînc o condiție 
a fotbalului modern, dar el 
nu scuză de fel depășirea 
„graniței** spre fotbalul dur, 
obstructionist, nesportiv !

Iată de ce, subliniind din 
nou importanta unei abor
dări cu toată convingerea a 
fiecărei întîJniri, «atragem a- 
tenția că sportivitatea nu 
trebuie uitată nici un mo
ment, ea rămînind princi
pala LEGE a unei între
ceri.

Eftimie IONESCU

A FOST INAUGURAT
SEZONUL LA CICLISM

Sezonul competițional 1984 la 
ciclism a fost inaugurat dumi
nică printr-un concurs de ciclo- 
cros, „Cupa 16 Februarie*, orga
nizat de asociația sportivă Gri- 
vița Roșie, în colaborare cu Co
misia municipală de ciclism. 
Deși vremea a fost răcoroasă, 
iar traseul alunecos, la startul 
probelor s-au aliniat 85 de con
curent! care și-au disputat întâi
etatea cu multă dîrzenie. Iată 
rezultatele : seniori (1) km) 
1. O. Mitran (Steaua) 22:40, 
Cr. Trăistaru (Steaua), “ 
Drăgan (Stirom); juniori mari 
(11 km) — 1. VI. Buduroi (Sti
rom) 23:12, 2. M. Minea (Stirom), 
3. C. Dumitrescu (C.S.S. 2); ju
niori mici (7 km): 1. D. Moștea- 
nu (C.S.S. 2) 17:20, 2. r 
(Olimpia), 3. S. Anton 
întrecerea începătorilor 
fost cîștigată de D. 
(C.S.S. 1), iar cea de 
goria cicloturism de 
(Voința București).

Următoarea întrecere: _
Martie* are loc duminică și se 
va disputa în organizarea aso
ciației sportive Confecția, pe tra
seu] din cartierul Drumul Tabe- 
rii (Bd. Miron Constantinescu). 
Alergările vor începe la ora 10.

2.
3. T.

C. Mari ca 
(Stirom). 
(4 km) a 
Costache 

■ la cate- 
M. Pană

Cupa I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

• CONVOCAREA LOTULUI RE
PREZENTATIV DE TINERET, în 
vederea partidei amicale pe care 
reprezentativa de tineret o va 
susține în compania selecționa
tei similare a Greciei, marți 
6 martie, ora 15,30, la Tîrgoviște, 
Antrenorii Cornel Drăgușin, Ion 
Voica șl Nicolae Pantea au con-

Hagi. surprins iri meciul cu F.C. Bihor, unul din jocurile lui 
foarte bune din acest sezon, se va afla astăzi in fața unui obsta
col mâi dificil : apărarea stelistă. Foto : Ion MIHĂICA

▼ocat pentru miine, la ora 11, la 
sediul federației, următorii jucă
tori ; Sttagaciu, Vodă și Gherasim 
(Steaua — speranțe) — portari; 
Rus, Comănescu (Gloria Buzău), 
Belodedici. Mărgineanu (Sportul 
studențesc), Gheorghiu. Lazăr, 
W«4senbacber și șt. Bălan (F.C.M. 
Brașov) — fundași ; Săndoi. C.

Dumitrescu (A.S.A. Tg. Mureș), . o> Grigore
Suceava) — 

________ , O. Popescu, 
Niculcioiu și Țîrlea (U.T.A.) — 
înaintași. Jucătorii care activează 
la echipe din Divizia „B“ sînt 
convocați duminică seara, după 
etapa de campionat.

Botezau, Burdujan. 
și Baliga (C.S.M. 
mijlocași ; Soare,

con-
5 

do

• DE LA F.R. FOTBAL. în pe
rioada 5—10 martie a.c.. în sala 
de cursori a Centrului de cerce
tări „23 August" din bd. Muncii 
nr. 37—39, va avea loc cursul de 
perfecționare cu președinții clu
burilor, asociațiilor și secțiilor 
de fotbal din diviziile „A" si mB“, 
organizat de F.R.F. si Centrul de 
perfecționare. Conducătorii de 
cluburi și asociații sînt
vocațr să se Drezinte luni 
martie. ora 8.30. la sala 
cursuri.
• LOTUL DE JUNIORI, IN 

Selecționata de juniori 
’84 va pleca miine în

Uniunea Sovietica pentru a par
ticipa la tradiționalul turneu 'de 
La Tașkent. Vor face deplasarea 
următorii jucători : Zlotea si
Petre — portari : Moldoveanu, 
Cîrstea. Estinca. Bănuță. Dră- 
ghici și Manasă — fundași : 
Voicu, Popescu. Mihali, Mărgă
rit și Achim — mijlocași : Nuță, 
Ursică și Chircă — atacanți.
• MECIUL DE CUPA UNIVER

SITATEA CRAIOVA — RAPID, 
LA PITEȘTI. Restanța din opti
mile cupei. Universitatea Cra
iova — Rapid, care va avea loc 
sîmbătă. sc va disputa conform 
înțelegerii dintre cele două, echi
pe, pe stadionul „1 Mai* din Pi
tești. Jocul va începe Ia ora 14*

organi-

U.R.S.S.
U.E.F.A.

• „CUPA € MARTIE**, 
zată de Minerul Filipeștii de Pă
dure la caro au participat A.S.A. 
Mizil, Petrolul BăicoU Metalul Fi
lipeștii de Pădure, Oțelul Cîm- 
pina și Victoria Florești, a reve
nit echipei A.S.A. Mizil.

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI
EDIȚIA 1983-1984, SERIA I

ETAPA A XVIil-e (duminica 4 martie)

Gloria
C.S.M.
Oțelul
F.C.M.
Prahova Ploiești 
Unirea D. Foc. 
Gloria Bistrița 
Ceahlăul P. Nț. 
F.C. Constanța

Buzău 
Borzești 
Galați 
Pr. Br.

— Chimia Fălticeni
— Partizanul Bc.
— Delta Tuleea
— C.S. Botoșani
— C.S.M. suceava
— Unirea Slobozia
— Olimpia Rm. S.
— Metalul Plopeni
— Dunărea

ETAPA A XlX-e (duminica 11

CL

(3-n 
(Ir—i) 
(0—1) 
(0—3) 
(1—3) 
0—2) 
(S-O) 
(0-1) 
(3-3)

Metalul plopeni 
C.S. Botoșani 
Ceahlăul P. Nț.

— oțelul Galați 
— Partizanul Bc.
— Prahova Pi.

ETAPA a XXIV-a (duminicâ 15 aprilie)

(0—2)
(1—2)
(0-1)

martie)

nunii fllUttlUMi

ultimele

Dacia

EXTRA
GE 120

SE EFECTUEAZĂ 12 
GERI CU UN TOTAL 
NUMERE I

51
49

4-1

Fiecare variantă jucată — o 
posibilitate de a obține :

• AUTOTURISME 
1300

© MARI SUME DE BANI
• EXCURSII PESTE HOTARE

Astăzi 
zile de participare.

Un. bilet ta aceasta tragere 
tradițională — un succes pen
tru dv., un cadou original, 
p'ăcut și util I

Dunărea Călărași 
Olimpia Rm. S. 
Unirea Slobozia 
Chimia Fălticeni 
Metalul Plopeni 
C.S.M. Suceava 
C.S. Botoșani 
Delta Tuleea 
Partizanul Bacău

ETAPA A XX a

P. Nț.— Ceahlăul
— Unirea D. Foc.
— Prahova PI.

Constanța 
Bistrița 
Prog. Br. 
Galați 
Borzești 
Buzău

— F.C.
— Gloria
— F.C.M.
— Oțelul
— C.S.M.
— Gloria
(duminici II martie)

» MAR W 5SB‘

a MĂRȚIȘORULUI

Gloria 
CJ3.M.
Oțeluâ 
F.C.M. Prog. Br. 
Prahova Ploiești 
Unirea D. Focșani 
Gloria Bistrița 
Chimia Fălticeni 
F.C. Constanța

Buzău 
Borzești 
Galati

— Delta Tuleea
— CB. Botoșani
— CB.M. Suceava
— Unirea Slobozia
— Olimpia Rm. S.
— Metalul Plopeni
— Dunărea d.
— Partizanul Bc.
— Ceahlăul P. Nț.

ETAPA A XXI-a (duminică 23 martie)

Dunărea Călărași 
Olimpia Rm. S. 
Partizanul Bacău 
Ceahlăul P. Nt. 
Unirea Slobozia 
C.S.M. Suceava 
C.S. Botoșani 
Metalul Plopeni 
Delta Tuilcea

— Unirea D. Foc.
— F.CJd. Pr. Br.

F.C. Constanța
— Gloria Bistrița
— Oțelul Galați
— C.S.M. Borzești
— Gloria Buzău
— Prahova PI.
— Chimia Fălt.

ETAPA A XXII-o (duminicâ 1 aprilie)

Gloria
C.S.M.
Otelul
F.C.M.
Prahova Ploiești 
Unirea D. Foc. 
Partizanul Bacău 
Chimia Fălticeni 
F.C. Constanța

Buzău
Borzești 
Galați 
Prog. Br.

— C.S.M. Suceava
— Unirea Slobozia
— Olimpia Rm. S.
— Metalul Plopeni
— Dunărea CI.
— Ceahlăul P. Nț.
— Delta Tuleea
— C.S. Botoșani
— Gloria Bistrița

ETAPA A XXIII-a (duminicâ * aprilie)

Dunărea Călărași 
Delta Tuleea 
Gloria Bistrița 
Olimpia Rm. S. 
Unirea Slobozia 
C.S.M. Suceava

— F.CJvf. Pir. Br.
— F.C. Constanța
— Unirea
— C.S.M.
— Gloria
— Chimia

D. Foc. 
Borzești 
Buzău 
Fălticeni

(0-3) 
(O-2) 
(1—25 
(0—3) 
(1—2) 
W-D 
<1—3) 
(0-3) 
(0—20

(S-l) 
(0-3) 
(2—2) 
(3—2) 
a—o) 
(2—I) 
(0-1) 
<0-25 
(0-1)

(0—3) 
(1—2) 
(0-3) 
(0—2) 
(0-20 
(O-U 
(0—3) 
(0-0) 
a— u

(0—0) 
(0—2) 
(0-0) 
(2—2) 
(0—2) 
n—3) 
(0-0) 
(2—3) 
(0—2)

(0-1)
(0—7)
(1—1)
(0-1) 
(0—13 
(1—3)

Prahova Ploiești 
Gloria Buzău 
C-S.M. Borzești 
Otelul Galați 
F.C.M. Pr. Br. 
Delta Ttricea 
Partizanul Bacău 
Chimia Fălticeni 
F.C. Constanța

— Gloria Bistrița
— Olimpia Rm. S.
— Metalul Plopeni
— Dunărea CI.
— Ceahlăul P. Nț.
— C.S. Botoșani
— C.S.M. Suceava
— Unirea Slobozia
— Unirea D. Foc.

(V—2-) 
(2—1) 
(0—1) 
<1—<D 
(0-0) 
CI—*) 
(3—0) 
(0—4) 
(0-2)

Gloria Bistrița 
Dunărea Călărași 
Prahova Ploiești 
Unirea D. Foc. 
Olimpia Rm. S. 
Unirea
F.C.M.

Slobozia 
Pr. Br.

— Chimia Fălticeni
— Delta Tuleea
— C.S.M. Borzești
— Gloria Buzău
— C.S.M. Suceava
— F.C. Constanța
— Oțelul Galați

ETAPA A XXX-a (duminica 27 mai)

Borzești 
Slobozia 
Suceava

ETAPA A XXV-e

Ceahlău) P. Nț.
Dunărea CI. 
Olimpia Rm. S. 
Unirea Slobozia 
C.S.M. Suceava 
Metalul Piopeil 
CB. Botoșani 
Unirea D. Focșani 
Gloria Bistrița

(duminicâ 22 aprilie)

— Oțâul Galați
— C.S.M. Borzești
— Chimia Fălt.
— Partizanul Bc.
— Delta Tuleea
— Gloria Buzău
— F.C. Constanța
— Prahova Ploiești
— r.CJA. ~ ~Pr. Br.

(2-J) 
(1—2) 
(2-1!) 
(*-ll) 
(2—2) 
(0-1)
(A-2) 
a—n
(2-1)

C.S.M. 
Unirea
C.S.M.
F.C. Constanța 
C.S. Botoșani 
Delta Tuleea 
Partizanul Bc. 
Chimia Fălticeni 
Gloria Buzău

— F.C.M. Pr. Br.
— Olimpia Rm. S.
— Metalul Plopeni
— Oțelul Galați
— Dunărea CI.
— Ceahlăul P. Nț.
— Gloria Bistrița
— Unirea D. Foc.
— Prahova PI.

ETAPA A XXXI a (duminica 3 iunie)

ETAPA A XXVI-. (duminică

F.C.M. Pros. Br. 
F.C. Constanța 
Gloria Buzău 
C.S.M. Borzești 
Oțelul Galați 
C.S. Botoșani 
Delta Tuleea 
Partizan«ul Be, 
Chimia Fălticeni

2» aprilie)

D. Foc.

(1—2) 
(1—2) 
(0-2) 
(1—5) 
(0-1) 
(0-4) 
(0—2)

(1—3)
(0—1)
(1—1)
(1—1)
(1—1)
(0—5)
(0—6)
(0—3)
(0-2)

— Unirea
— Prahova pi.
— Dunărea CI.
— Ceahlăul P. Nț.
— Gloria Bistrița
— C.S.M. Suceava
— Unirea Slobozia
— Olimpia Rm. S.
— Metalul Plopeni

ETAPA A XXVII a (duminicâ « mai)

Dunărea Călărași 
Olimpia Rm. S. 
Unirea Slobozia 
C.S.M. Suceava 
Prahova Plodești 
Unirea D. Foc. 
Metalul Plopeni 
Gloria Bistrița 
Ceahlăul P. Nt.

— Chimia Fălt.
— Delta Tuleea
— C.S. Botoșani
— F.C. Constanța
— F.C.M. Pr. Br.
— Oțelul Galați
— Partizanul Bc.
— C.S.M. Borzești
— Gloria Buzău

ETAPA A XXVIII-a (duminicâ 13 mal)

Gloria
C.S.M. 
Oțelul
Chimia Fălticeni 
C.S.M. Suceava 
C.S. Botoșani 
F.C. Constanța 
Delta Tuleea 
Partizanul Bacău

Buzău 
Borzești 
Galați

— Gloria Bistrița
— Unirea D. Foc.
— Prahova PI.
— Ceahlăul P. Nț.
— Unirea Slobozia
—• Olimpia Rm. S.
— F.C.M. Pr. Br.
— Metalul Plopeni
— Dunărea CI.

ETAPA A XXIX-a (durr.inicâ 20 mai)

Ceahlăul P. Nt.
Metalul Plopeni

— Partizanul Bc.
— C.S. Botoșani

(0-D 
a—2) 
(1—0) 
(0-1) 
(1—11) 
(0—1) 
(0—0) 
(0—0) 
(0—2)

(.1-3) 
(0—0) 
a—3) 
(0-0) 
(0—3) 
(1—25 
(0—1) 
(0-2) 
(0—4)

(0—2) 
(0—4) 
CO—1) 
(0—3) 
(1—2) 
(1—2) 
(1—2) 
(0—2) 
(0—3)

(1—1)
(0-3)

Ceahlăul P. Nț. 
F.C.M. Pr. Br. 
Prahova Ploiești 
Metalul Plopeni 
Unirea D. Foc. 
Dunărea Călărași 
Olimpia Rm. S. 
Oțelul Galați 
Gloria Bistrița

— C.S. Botoșani
— Gloria Buzău
— Chimia Fălt.
— Unirea Slobozia
— Partizanul Bc.
— C.S.M. Suceava
— F.C. Constanța
— C.S.M. Borzești
— Delta Tuleea

ETAPA A XXXII-a (duminică 10 iunie)

Unirea Slobozia 
C.S.M. Suceava 
C.S. Botoșani 
Partizanul Bacău 
Chimia Fălticeni 
Olimpia Rm. S. 
C.S.M. Borzești 
Delta Tuleea 
Gloria Buzău

— Dunărea CI.
— Ceahlăul P. Nț.
— Gloria Bistrița
— Prahova PI.
— F.C.M. Pr. Br.
— Metalul Plopeni
— F.C. Constanța
— Unirea D. Foc.
— Otelul Galați

(0—1) 
(0-4) 
(1—2) 
(O-2)
(0—3)
(0—3)
(1—3) 
(2—2) 
(0-2)

(0-0) 
(1—2) 
(0—1) 
(1—3) 
(0—1)
(2—1)
(0-5) 
(0—3) 
(1—0)

ETAPA A XXXIII a (duminică 17 iunie)

F.C. Constanța — Metal uil Ploipeni (0—1)
Dunărea Călărași — Olimpia Rm. S. (2—3)
C.S.M. Borzești — Gloria Buzău (0—1)
Otelul Galați — Chimia Fălticeni (1—2)
Gloria Bistrița — C.S.M. Suceava (0—1)
F.C.M. Prog. Br. — Partizaniul Bc. (0—1)
Prahova Ploiești — Delta Tulcoa (0—1)
Ceahlăul P. Nț. — Unirea Slobozia (’—’-)
Unirea D. Foc. — C.S. Botoșani ('1—3)

ETAPA A XXIV-a (duminicâ 24 iunie)

Olimpia Rm. S. 
Unirea Slobozia 
C.S.M. Suceava 
C.S. Botoșani 
Delta Tuleea 
Gloria Buzău 
Partizanul Bacău 
Chimia Fălticeni 
Metalul Plopeni

— Ceahlăul P. Nț
— Gloria Bistrița
— Unirea D. Foc.
— Prahova PI.
— F.C.M. Pr. Br.
— F.C. Constanța
— Oțelul Galați
— C.S.M. Borzești
— Dunărea CI.

(0-2)
(3—4)
(2—1)
(1—3)
(1—4)
(1—1)
(0—0)
(2—2)
(0-1)



La Băile Herculane AZI, ULTIMUL MECI

NOI Si ATRACTIVE
■>

ÎNTRECERI ȘAHISTE
AL BASCHETBALISTELOR

ANGLIA ROMANIA LA RUGBY,

Martie va fi. fără îndoială, o 
„lună a șanului". cu centrul de 
greutate la Băile Herculane, care 
găzduiește o suită de competiții 
'deosebit de interesante.

Astfel. între 2 și 8 martie se 
va disputa tradiționalul meci 
dintre echipele feminine ale 
României și Bulgariei. Șase se
nioare si două junioare vor juca 

în sistem Scheveningen pe distan
ța a 6 tururi, cu clasamente sepa
rate. Pentru partida care începe 
ineri. România aliniază forma

ția sa cea mai puternică, alcă
tuită din marile maestre Marga
reta Mureșan. Elisabeta Poiihro- 

hiade șl Marina Pogorevici, 
mo-eștrele internaționale Dana 
Nuții și Gertrude Baumstark, 
maestra F.I.D.E. Mariana Bă- 
dici-Ioniță. La junioare vor juca 
Gabriela Olărașu si Smaranda 
Eoicu.

O zi mai tirziu. pe 3 martie, 
va începe Turneul internațional

masculin al R-omânici, cu o va
loroasă participare de peste ho
tare. Printre oaspeți se numără 
R. Holmov M.M.I. (Elo 2465) șl 
A. Petrosian M.I. (2470) — ambii 
din U.R.S.S.. L. Espig M.M.I. 
(2120) — din R.D. Germană. S. 
Martinovici M.M.I. (2460) — din
Iugoslavia. G. Makropoulos M.I. 
(2420) — din Grecia, P. Lukacs 
M.I. (247C) — din Ungaria, R«
Vcra M.I. (2440) — din Cuba.
Federația noastră a înscris în 
turneu pe maeștrii internaționali: 
O. Foișor (2425). C. Ionescu 
(2440), Th. Ghițescu (2420), P. 
ștefanov (2350), maeștrii F.I.D^., 
I. Armaș (2395), D. Bărbulescu 
(2370). S. Grunberg (2360) și I. 
Mărășescu (2265).

în sfîrșit, între 3 și 17 martie 
va avea loc Festivalul șahist 
„Hercules ’84“, care va cuprinde 
un turneu internațional feminin 
șl 6 „openuri" pe categorii de 
clasificare.

DIN R. P. CHINEZĂ
selecționată olim- 

baschct feminin a R.P. 
susține ultimul său

Valoroasa 
pică de 
Chineze 
meci în Capitală jucînd astăzi, 
la ora 17, in 
în compania 
Bucureștiului, 
cele mai bune jucătoare 
Olimpia, Voința, Politehnica și 
Progresul.

sala Floreasca. 
reprezentativei 
alcătuită clin 

de la

Div'zia ,,ft“ de lupte

greco-romane

STATUT DE MECI DE PALMARES
Federația engleză de rugby a 

lîotărît să acorde statut inte
gral de joc international dc pal
mares întîlnirii dintre echipele 
Angliei și României, care va a- 
vea loc în ianuarie 1935. Cornpo- 
nenții echipei engleze își vor 
trece în palmares o selecție, ca 
în cazul meciurilor din cadrul

Turneului color cinci națiuni. 
Comcntînd această decizie, A- 
genția Franco Prosse subliniază 
că ca este ,o recunoaștere a fap
tului că rugbj ui românesc poa
te fi așezat pe același plan cn 
cel al țărilor care participă la 
Turneul celor cinci națiuni*4.

La sfirșitiil săplăminii, in sala Floreasca TINERI PLG1LI5II ROMÂNI

TURNEUL DE SPADA
Tradiționalul turneu Interna

țional de spadă dotat cu „Tro
feul Mihai Savu" se va desfășu
ra la această ediție între 2 și 4

„MIHÂI SAVU" INVINGĂIORI ÎN P0L0MÂ

„Triunghiularele" celei de a 
II-a etape a Diviziei „A" de lup
te greco-romane s-au încheiat, 
in general, cu rezultatele sconta
te. Au fost, in această 5etapă, și 
scoruri categorice, dar și unele 
foarte „strînse". Am reținut, in 
primul rind, faptul că întrece
rile au fost de bună factură 
tehnică deși Ia această etapă 
n-au participat mulți luptători 
fruntași, aflați la startul unor 
importante turnee internaționale.

SERIA I. București. în sala de 
lupte a clubului Steaua n-au 
fost prea mulți spectatori, deși 
ar fi avut ce să vadă. Luptăto
rii celor trei formații care și-au 
disputat aici întîietatea. în ma
joritate tineri dornici de afir
mare. au finalizat multe proce
dee tehnice spectaculoase, care 
au condus la scoruri mari. De 
pildă, meciul de la cat. 52 kg 
I. Grămescu (Steaua) — A. 
Pruteanu (A.S.A. Cluj-Napoca) 
s-a încheiat cu scorul de 19—16, 
iar în cea de a doua întîlnire 
clujeanul l-a învins pe I. Cridon 
(Electromureș Tg. Mureș) cu 
19—11. în partida de la .,57 kg“, 
F. Lungu (A.S.A.) — C. Bodan
(Electromureș) 15—12. la ..74 kg“, 
I. Pătrașcu (Steaua) — V. Sik- 

x’odi (A.S-.A.) 12—8. în final.
Steaua a disous de A.S.A. cu 
10—9 și de Electromureș cu 7—3, 
iar Electromureș a terminat la 
egalitate. 5—5. cu A.S.A., însă 
a cîștigat la punctajul tehnic: 
22—18.

Brașov După ce în prima eta
pă a pierdut ambele partide. 
Steagul roșu din localitate a 
reușit, de astă dată, să învingă 
pe Bihoreana Marghita cu 7—3 
și pe C.F.R. Timișoara, cu care 
a terminat la egalitate. 5—5. dar 
a avut un punctaj tehnic supe
rior : 19—15. Echipa timișoreană
a obținut prima victorie în a- 
ceastă ediție: 7—3 cu Bihoreana 
(C. GRUIA-coresp.).

Satu Mare. Favorită a „triun
ghiularului" C.S. Satu Mare — 
C.S. Arad — SIMARED Baia 
Mare era formația locală. Dar. 
în cele din urmă, după meciuri 
aprig disputate, s-a impus echi
pa arădeană care a terminat la 
egalitate, 5—5. cu C.S. Satu Ma
re, dar a cîștigat la punctajul 
tehnic (20.5—19) și a dispus cu 
6—3 de SIMARED. Totuși, săt
mărenii au obținut o victorie 
netă. 8—2, în confruntările cu

Craiova. Cu mult interes a 
fost așteptat, îndeosebi, meciul 
dintre Electroputere și Aluminiu 
Slatina, două formații cu vechi 
state de activitate în primul eșa
lon. Spre dezamăgirea suporte
rilor craioveni, Electroputere a 
fost învinsă cu 5—4 (meciul de 
la „grea“ a fost amînat, 4dar pri
ma șansă o are tot luptătorul 
slătinean, D. Dumitru, convocat 
la lotul reprezentativ). Electro
putere a dispus însă de forma
ția sătească Metalurgistul Băi- 
lești cu 8—2. Dealtfel, Metalur
gistul a fost întrecută și de A- 
luminiu cu 7-2. (V. popovici- 
coresp.). . w

București. Cunoscuta echipa 
bucureșteană Progresul a reușit 
să se reabiliteze după insuccesele 
din prima etapă învingînd pe 
Pandurii Tg. Jiu cu 7—3 și pe 
Chimistul Rm. Vîlcea cu 6—4.Rm.

victoria meritată a elevilor lui 
C. Ofițerescu. N-a lipsit, însă, 
prea mult ca echipa pregătită de 
antrenorul Ilie Gheorghe să pro
ducă o surpriză. C. Țintea a 
pierdut, însă, la puncte (5—8), 
luptind sub posibilități și astfel 
Farul a cîștigat cu 5—4 (punctaj 
tehnic 18,5—16,5), contînd. firește, 
și pe victoria lui Draica în par
tida (amînată) cu Micșulescu. 
Constănțenii au întrecut apoi ca
tegoric formația buzoian-ă Indus
tria șîrmei, cu 8—1 (33—3 la
punctajul tehnic). Aceasta din 
urmă a fost învinsă la fel de 
clar (8—2) și de Metalul (32—8). 
S-au disputat 28 de întîlniri din
tre care 23 s-au încheiat înainte 
de limită, 3 la puncte sau dife
rență și două prin neprezentară'. 
Cifrele amintite, spun, desigur, 
multe...

SERIA A IV-a. Suceava. For-

martie, la București. Pe plan
șele din sala Floreasca vor evo
lua spadasini din 9 țări : Bul
garia, Cehoslovacia, Cuba, Gre
cia, Polonia, R.D.G. Ungaria, 
U.R.S.S. și România. Vineri și 
sîmbătă figurează în program 
proba individuală, iar duminică 
întrecerea pe echipe.

★
în aceste zile, la Bratislava are 

loc ediția 1934 a „Turneului Prie
tenia" la» scrimă, rezervat tine
relor speranțe. Lotul român cu
prinde pe floretistele R. Lazar, 
G. Beca, A. Georgescu, S. Io
nescu, C. Grigorescu, floretiștii 
A. File, Z. Eder, V. Costa, A. 
Borșodi, R. Molea, sabrerii A. 
Papp, W. Sultan, M. Florea, D. 
Pintelei, V. Medragoniu, spada
sinii M. Petcușin, M. Savaniu, 
D. Hondor, R. Mitrăchioiu, D. 
Țurcanu. Competiția se încheie 
la 4 martie.rm

luptătorii de la SIMARED. (Z.
KOVACS-•coresp.).

SERIA A II-a. Pitești. Cu si
guranță. una dintre cele ma!
bune formații din această serie 
este L..C. Dacia Pitești : victorii 
în prima etapă, victorii catego
rice și în cea de a doua: 9—1 
cu C.S.M. Craiova și același 
scor cu C.S.M. Reșița. Cum era 
de așteptat. întîlnirea dintre re- 
șițeni și craioveni a fost des
chisă pînă spre final, cînd pri
mii au învins cu 6—4. (I. FE
ȚE ANU-coresp.).

campionatele naționale

de schi olpin-scniori

Pe pîrtiile din Bucegi se des
fășoară campionatul national de 
schi alpin pentru senioare. Proba 
de slalom special a fost destul 
de interesantă și a dat cîștig de 
cauză Suzanei Nagy (CSȘ Miercu
rea Ciuc-A.S.A. Brașov) care, 
efectuînd ambele manșe fără să 
greșească, a cucerit titlul de 
campioană națională. Celelalte 
pretendente la primele locuri, 
forțînd intr-o manșă sau alta, au 
ieșit în decor sau au fost des
calificate. Printre acestea s-au 
aflat Liliana Ichim (CSȘ Vatra 
Dornel-Dinamo Brașov). Claudia 
Postolache (Dinamo Brașov). M1- 
haela Fera (CSȘ Sibiu-Dinamo 
Brașov) șl altele. După cum se 
vede „olimpica" Liliana Ichim nu 
a realizat aproape nimic la 
această ediție a întrecerilor „se
nioarelor". Rămîne să vedem ce 
va fi si în ultima probă a aces
tei competiții : coborîrea.

REZULTATE : 1. Suzana Nagy

I l

g

Constantin Alexan
dru (Steaua), fi- 
nalizînd un tuș, ca 
in zilele 
glorie, în 
cu Ion
(A.S.A. Cluj-Napo

ca)

Victorie clară și în cea 
treia partidă: Chimistul 
durii 7—3. (O. GUTU-coresp.).

SERIA A III-a. Brăila. Surcla
sată în partidele din prima eta
pă, echipa brăileană Progresul, 
beneficiind și de avantajul că 
a evoluat în fața propriilor su
porteri, a luptat cu multă ardoa
re reușind, de astă dată, să iasă 
învingătoare : 7—3 cu Delta Tul- 
cea și 6—4 cu Carpațî Sinaia. 
Deosebit de echilibrat a fost me- 
cul dintre Delta și Carpațî. Am 
spune, chiar mai puțin obișnuit, 
sub acest aspect, în competiția 
divizionară. La capătul partide
lor de la cele 10 categorii, sco
rul a fost egal : 5—5. Echipa
cîștigătoare trebuia, deci, să fie 
desemnată de punctajul tehnic, 
dar și acesta era egal: 20—20. A 
fost luat în discuție alt criteriu 
regulamentar de departajare — 
numărul victoriilor prin tuș. E- 
galitate și aici: 3—3. în cele din 
urmă, tulcenii, avînd un meci 
cîștigat prin superioritate teh
nică. au obținut succesul pe e- 
chipe. (D. CRlSTACHE-coresp.).

București. Derby de toată fru
musețea : Farul Constanța — 
Metalul București, încheiat cu

sale de 
meciul 
Lungu

Foto : I. BĂNICĂ

mația locală C.S.M. și-a valori
ficat avantajul „terenului" între- 
cînd pe Nicolina Iași cu 8—2 și 
pe Dunărea Galați cu 6—4. A 
treia partidă Nicolina — Dună
rea a luat sfîrșit cu rezultatul 
de 6—4. O frumoasă impresie a 
lăsat luptătorul sucevean Ilie 
Matei care și-a învins adversarii 
prin tuș în primul minut la ca
pătul unor procedee tehnice 
foarte spectaculoase. (I. MlN- 
DRESCU-coresp.).

Buzău. Deși a concurat în de
plasare, reputata formație Meta
lul Rădăuți și-a înscris în con
fruntările divizionare noi victo
rii : 9—1 cu Ceahlăul Piatra 
Neamț și 7—3 cu A.S.A. Buzău. 
Scor net și în cel de al treilea 
meci : A.S.A. — Ceahlăul 8—2. 
(D. SOARE-coresp.).

Bacău. Continuînd buna evolu
ție . din prima etapă, luptătorii 
antrenorilor Marin Belușica și 
Alexandru Constantin de la Ra
pid București au 
în fața celor de 
și cu 6—4 la cei 
toșani. Băcăuanii 
egalitate (5—5), 
dar au avut un 
superior. (I.

cîștigat cu 7—3 
la “

de 
au
cu
punctaj tehnic

lANCU-coresp.).

S.C. Bacău 
la C.S. Bo- 
terminat la 
botoșenenii,

SUZANA NAGY Șl Z
LA SLALOM SPECIAL

(CSȘ Miercurea Ciuc-A.S.A. Bra
șov) 1:24,82. campioană națională, 
2. Adriana Macrea (Șoimii Sibiu) 
1^8,52, 3. Simona Costinaș (CSȘ 
Petroșani) 1:33,33, 4. Elisabeta
Stroe (IEFS) 1:33,94, 5. Eva Cso- 
mos (CSȘ Miercurea Ciuc) 1:34.80. 
6. Corina Vladislav (CSȘ Petro
șani) 1:38,14.

Pe o pîrtie dificilă, marcată 
pe sub gondola din Poiana Bra
șov, băieții s-au întrecut în cursa 
de slalom uriaș. Traseul a avut 
1200 m lungime cu o diferență 
de nivel de 360 m cu 49 de porți 
în prima manșă marcată de an
trenorul Kurt Gohn și cu 51 în 
cea de a n-a pregătită de Gheor
ghe Bălan. întrecerea a fost ur
mărită cu Interes și în lupta 
pentru întîietate au fost angre
nați sportivii de la A.S.A. Bra
șov. Zsolt Balazs. Dorin Dinu si 
Alexandru Manta șl cel de la 
Dinamo. Vili Podaru, Alin Năs- 
tase și Mihai Bîră. La prima co-

BALAZS CiSTIGATORI
1

SI SLALOM URIAS
J J

borîre cel mai bun s-a dovedit 
Dinu, care l-a devansat cu 6 
sutimi pe Balazs. In cea de a 
doua manșă dinamovistul Vili 
Podaru a mers foarte bine, dar 
diferența din prima manșă nu 
i-a permis să ocupe decît locul 3. 
Pentru prima treaptă a podiumu
lui au luptat colegii de echipă 
Dinu și Balazs, în care ultimul 
a avut cîștig de cauză și a in
trat în posesia titlului de cam
pion național Ia slalom uriaș. 
REZULTATE TEHNICE: 1. Zsolt 
Balazs (A.S.A.) 2:24,80 — cam
pion național. 2. Dorin Dinu 
(A.S.A.) 2:25.25. 3 Vili Podaru
(Dinamo) 2:26,05. 4. Alin Năstase 
(Dinamo) 2:27,39. 5. Mihai Bîră
(Dinamo) 2:28,91. 6. Dan Iliescu 
(Dinamo) 2:29,18.

întrecerile se încheie miercuri 
cu proba de slalom special.

Carol GRUIA — coresp.

Turneul internațional de box 
pentru juniori „Centura de aur" 
desfășurat la Gnezno (Polonia), 
a reunit 77 de sportivi din Ceho
slovacia, R. D. Germană, Italia, 
România și Polonia. Printre lau- 
reați s-au numărat și patru pu- 
giliștl români : Nicolae Iancu 
(muscă), Daniel Măicran (cocoș), 
Richard Silaghi (semiușoară) șl 
Marius Roman (semimijlocie), 
clasați pe primul loc la catego
riile respective. în gala finală, 
Iancu l-a întrecut la puncte pe 
Mike Rieger (RDG), Măieran a 
cîștigat prin k.o. în repriza a 2-a 
la Riko Teske (RDG), Silaghi a 
obținut victoria la puncte cu o 
decizie de 4—1 în fața lui Mi
chael Hesse (RDG). iar Roman 
a dispus la puncte de Anders 
Szobetzki (RDG). în semifinale» 
lancsu și Mă-ieran au cîștigat 
înainte de limită meciurile cu 
boxerii polonezi Miroslav Mulier 
și respectiv Krzistof Blazek.

DE PE STADIvANE Șl
ASTAZI se desfășoară trei me

ciuri internaționale amicale, care 
ne interesează direct. Este vorba 
de întîlnirea dintre Belgia și R.F. 
Germania, programată la Bruxel
les. Antrenorii celor două echipe 
Guy Thys, respectiv- Jupp Derwall 
au anunțat loturile de jucători, 
în linii mari, Derwall va alinia 
aceeași formație care a evoluat, 
la Van>a în partida cu Bulgaria. 
De semnalat, însă, reintrarea lui 

Koln) . și 
Miinchen).

Schumacher (F.C. 
Dremmler (Bayern ______
în tabăra belgiană nu vor lipsi 
portarul Pfaff (Bayern Miinchen), 
Gerets (Milan), Meeuws (Standard 
Liege), Renquin (Servette Ge
neva), Vercauteren (Anderlecht). 
Partida suscită un interes deose
bit. cu atît mai mult cu cit cele 
două reprezentative s-au întîlnit 
în finala ultimei ediții a C.E. 
de la Roma (2—1 pentru vest- 
germani) din 1980.

TOT ASTAZI, la Paris, un joc 
de atracție : Franța — Anglia. 
Din echipa gazdă nu vor lipsi 
cunoscuții Platini, Țigana, Gi- 
resse, Battiston, Amoros, alături 
de mai puțin consacrații Bats 
(portar), fundașul Le Roux, îna
intașii Toure și Bellone. Engle
zii au și ei vedetele lor : Shil
ton, Butcher, Sansom, Hoddle, 
Robson, Woodcock. „Este un 
meci de prestigiu, a declarat an
trenorul englez Bobby Robson, 
pentru că ultima oară cînd am 
jucat Ia Paris, în 1963. am fost 
învinși cu 5—2...“.

PENTRU MECIUL — tot de azi, 
— Luxemburg — Spania, ibericii 
nu au anunțat lotul.

ÎN ETAPA----
campionatului 
cele 8 meciuri disputate (unul 
amînat) .s-au înscris din nou 
multe goluri : 35. De remarcat 
că Dieter Honess (Bayern Mtin- 
chen), în meciul cu Eintracht 
Braunschweig, a înscris 5 go
luri (din cele 6 ale învingători
lor). Din .1963 în '„Bundesliga" 
sint numeroși jucători care au 
în palmaresul lor atîtea sau chiar 
mai multe puncte înscrise în- 
tr-un meci. Cu cîto 5 goluri la 
activ figurează Thielen (F.C. 
Koln), Brunnemaier (Miinchen 
1860). Scheer (Schalke 04). Heync- 
kes (Monchengladbach). Edvald- 
sson (Dusseldorf) ; Gerd Miiller 
(Bayern) a înscris cite 5 goluri 
în trei meciuri. Dar recordul ab
solut îl deține Dieter Miiller 
(F.C. Koln), care în 1978, în me-

DE SÎMBATA a 
vest-german, în

DINCOLO DE ELE...
ciul cu Werder Bremen, a marcat 
6 goluri din cele 7 ale echipei 
sale. Interesant este faptul că 
talentatul Dieter Honess. care a 
absentat destul de mult din lo
tul formației sale, a avut o re
venire spectaculoasă. Poate Jupp 
Derwall se va gîndi să-1 intro
ducă în lotul primei reprezenta
tive pentru C.E. din Franța, dacă 
va manifesta o formă constantă, 
în clasamentul golgeterilor. după 
22 de etape conduce Karl-Heinz 
Eummenigge (Bayern Miinchen) 
cu 14 g, urmat de tînărul Waas 
(Bayer Leverkusen) cu 13 g.

PRESA italiană îl elogiază pe 
fraficezul . Michel Platini, autorul 
celor dou$ goluri ale învingăto
rilor. în partida dintre Juventus 
și rivala ei din localitate A.C. 
Torino ,(2—1). Platini este gol- 
getorul campionatului italian cu 
17 goluri marcate și este consi
derat jucătorul numărul’unu din 
prima divizie italiană și va evo
lua cu siguranță în reprezenta
tiva Franței.

„SQUADRA AZZURRA" va evo
lua la 3 martie, la Istanbul. în

■ compania naționalei Turciei. Pen
tru acest joc Enzo Bearzot a 
anunțat lotul din care nu lipsesc 
nici de data aceasta Bordon. Ba- 
resi, Collovati, Scirea, Tardclli, 
Cabrinî, Rossi, Altobelli și unii 
mai noi ca Sabato (Inter). Ri
ghetti (Roma) și Battistini (Mi
lan).

DIN PACATE AU FOST CON
SEMNATE NOI incidente în etapa 
de duminică a campionatului ita
lian : la derby-u.l din capitala 
Italiei, la meciul Roma — Lazio 
(2—2) și la partida dintre Sam- 
pdoria și Milan (1—1). în în
căierările dintre su-Dorteri, la cele 
două partide, multi dintre aceș
tia au fost grav accidentați și 
numai intervenția energică a po
liției. care a folosit gaze lacri
mogene. a liniștit spiritele în- 
fierbîntate.

PERFORMANTA echipei Di
namo Minsk (în optimile de fi
nală ale Cupei U.R.S.S.). care a 
eliminat pe Dinamo Tbilisi (1—0) 
— în deplasare ! — este demnă 
de subliniat. Acum. în faza ur
mătoare a competiției (sferturi), 
viitoarea adversară a dinamovișli- 
lor bucureștenl. va juca cu 
Ț.S.K.A. Moscova (3 sau 4 martie).

Grupaj realizat de 
Ion OCHSENFELD

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX @ TELEX • TELEX
CICLISM • Cursa desfășurată 

timp de o săptămînă în Sicilia 
a fost cîștigată de italianul Mo
reno Argentin în 20h53:17, urmat 
la două secunde de elvețianul 
Stefan Mutter și la 6 secunde 
de olandezul Johan van de Velde. 
Ultima etapă (118 km) a revenit 
belgianului Roger de Vlaeminck 
în 2hl7:03.

ÎNOT • La Londra, în meciul 
Anglia — R.F. Germania (184— 
175). englezul Nick Hodson l-a 
întrecut la 200 m fluture pe re
cordmanul mondial Michael Gross 
(2:03.18—2:03.38).

JUDO • în meci amical la 
Paris : Japonia — Franța 3—1.

PATINAJ • Campionatul unio
nal masculin de patinaj viteză 
(sprinteri), disputat la Moscova, 
a revenit lui Serghei Hlebnikov 
cu 154.910 p. în ultima zl. Hleb
nikov a cîștigat proba de 1 000 m 
în 1:17.65. iar P. Pegov pe cea 
de 500 m în 38.17.

SCHI • în cadrul campiona
telor de' schi alpin ale SUA. la 
Copper Mountain, slalomul uriaș 
feminin a fost cîștigat de Te
rnara McKinney în 1:18,72. •
Concursul de schi fond de la 
Falun (Suedia) s-a încheiat cu 
ștafeta masculină de 4X10 km, 
cîștigată de Suedia (Oestlund. 
Wassberg. Ottoson, Svan) în lh 
51:50,3. urmată de Finlanda lh- 
53:14,4 și Norvegia lh53:33,4. • 
Campionatele mondiale de sări
turi cu schiurile, desfășurate la 
Engelberg (Elveția), au fost cîș- 
tigate de formația Finlandei (Ny- 
karien. Kokkonen. Puikkonen si 
Pusenius) cu 618.3 p. urmată de 
R.D. Germană 572,20 și Ceho
slovacia 564 p.

SCRIMA • Concursul de șoadă 
de la San Diego a fost cîștigat 
de vest-germanul Achim Bell
man, 10—8 în finală cu ameri
canul Holt Farley.
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