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Etapa a 21-a a Diviziei „k“ de fotbal

DINAMO PLEACA LIDERA LA TBILISI...
Marea surpriză : Petrolul câștigă la 

Derbyul 
întoarce

Hunedoarei 
acasă cu un

F.C. Bihor
A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo
Jiul Petroșani
S.C. Bacău
Sportul studențesc
F.C. Argeș
F.C. Olt
Chimia Rm. Viicea

ETAPA VIITOARE (duminică 11

REZULTATE
- Politehnica lași
- C.S. Tîrgoviște
- Rapid
- Corvinul
- Petrolul Ploiești
- Steaua
- Univ. Craiova
— Dunărea C.S.U.
- F.C. Baia Mare

s-a încheiat la 
mare punct de la 

nalty (și egalarea) în min. 90 I 

TEHNICE

Bacău I • M. Sandu învinge Steaua... $ 
egalitate • Dunărea C.S.U. Galați se

Slatina * La Pitești, Cîrțu ratează pe-

2-1 (2—1) 
2-1 (0-1) 
1-0 (0-0) 
2-2 (0-1) 
0-1 (0-1) 
2-0 (0-0) 
2-1 (1-1L
1-1 (1-1) 
1-0 

martie)
(1-01
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F.C. Baia Mare — Corvinul (1-4)
Politehnica lași - Steaua (1-3)
Petrolul Ploiești — A.S.A. Tg. Mureș (1-2)
Rapid - Chimia Rm. Viicea (0-0)
Univ. Craiova - Sportul studențesc (0-3)
Jiul Petroșani — F.C. Bihor (1-4)
Dinamo — Dunărea C.S U. (0-0)
C.S. Tîrgoviște — S.C. Bacău (1-2)
F.C. Argeș - F.C. Olt (0-1)

„NIMENI NU DEVINE
PESTE NOAPTE CAMPION...

I D4CI.4D4

Traian Gavrilaș (în stingă), după o nouă 
victorie in competițiile initiate de „Utilajul 

chimic*

Indiferent de a- 
notimp, oamenii 
muncii de la În
treprinderea me
canică de utilaj 
chimic din Capi
tală, situată pe 
platforma indus
trială a Berceni- 
lor, doresc din 
toată inima să 
practice sportul. O 
dovadă : prezența 
lor zilnică, după 
orele de produc
ție, fie la clubul 
întreprinderii, fie 
pe terenurile de 
sport de la I.M.G. 
sau „Temerarii", 
fie pe stadionul 
Olimpia. Sînt zeci 
de amatori de miș
care, de exercițiu 
fizic, uneori chiar 
sute, ca în între
cerile de minifot- 
bal, competiție 
care angajează, an 
de an, sub însem
nele „Daciadei“, 
peste 30 de e- 
chipe (intr-un
meci se poate schimba un nu
măr nelimitat de jucători), 
practic iau parte toate atelie
rele, sectoarele șl secțiile de 
muncă. Dintr-o masă de a- 
proape 500 de sportivi se se
lecționează lotul fotbaliștilor de 
la „Utilajul chimic* (numele 
asociației sportive), care acti
vează, deocamdată, în campio
natul sectorului 4, dar „cu pro
misiuni pentru... mai sus i“, 
cum consideră posibil Vasile 
Dumitru, președintele asociației 
sportive, „dacă în 1984 nu va 
mai exista aceeași fluctuație 
de instructori-antrcnori, ca in 
trecut...".

La concurență cu fotbalul se 
află scrima, disciplină tînără 
la „Utilajul chimic", nu are

nici 5 ani, dar cu un inițiator 
inimos, cum este Octavian Fu- 
naru, secretarul secției, și un 
antrenor pus pe... fapte mari, 
George Bârdan : prin „Dacia- 
dă“, de la concursuri de ini
țiere, „cuplul" Funaru-Bârdan 
a reușit să aducă echipa de 
sabie a asociației sportive pe 
locul I tn Divizia „B“ 1 Ne
învinsă (victorii, printre altele, 
la consacratele Progresul Bucu
rești, cu 9—2, și C.S. Satu 
Mare, cu 9—5 I), formația sa- 
brerilor de aici are mari șanse 
de a promova in prima divizie 
a tării, iar doi dintre compo-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

Acesta a fost golul lui Augustin, care a adu» în meciul de ieri 
victoria echipei dinamoviste Foto : Dragoș NEAGU

LOTUL REPREZENTATIV
PENTRU PARTIDA CU GRECIA

Mîîne, la ora 18, are loc reunirea Lotului reprezentativ în 
vederea partidei amicale cu Grecia. Au fost convocat! :

Lung, Iordachc (portari)
Ncgrilă, Iovan, Iorguiescu, Ștefăncscu, Stancu, Zare, Ungurca- 

nu, Văetuș (fundași)
Țicleanu, Boloni, Matcut, Klein, Baia ci, Hagi, Balint (mijlocași) 
Geolgău, Gabor, Lăcătuș, Cămătaru, Coraș (înaintași).
Jucătorii Universității Craiova se vor prezenta după restanța de 

Cupă cu Rapid.
Din lotul anunțat nu fac parte, evident, jucătorii dinamoviști, 

care se pregătesc pentru partida cu Dinamo Minsk.

De vineri, la Băile Herculane

MECIUL FEMININ DE ȘAH 
ROMÂNIA - BULGARIA

GOLGETERII

'. La Băile Herculane va începe 
vineri meciul de sah dintre 
echipele feminine ale României 
Și Bulgariei. Pentru selecțio
nata noastră. întîlnirea repre
zintă un prim test din cadrul 
vastului program de pregătire 
alcătuit tn vederea unei par
ticipări cit mai fructuoase la 
Olimpiada de la Salonic. 
Acestui meci ii vor urma alte 
două, cu puternicele formații 
ale Poloniei și R.F.G.

în componenta echipei noas
tre se află cele mai bune ju
cătoare, 3 mari maestre (M. 
Mureșan. E. Polihroniade, M. 
Pogorevici), 2 maestre interna
ționale (D. Nufu, G. Baumstark) 
și o maestră F.I.D.E. (M. Bă- 
dici-Ioniță, revelația actualului 
sezon). Media coeficienților Elo 
a echipei este destul de ridi
cată — 2132 p.

Federația bulgară nu a co
municat încă echipa pe care o 
va deplasa, așa că numele ju
cătoarelor le vom afla abia azi 
dimineață, când formația oaspe 
sosește în Capitală, urmind 
să-si continue drumul spre 
Băile Herculane. Vineri, la ora 
12. va avea loc ședința tehnică, 
iar d»ipă-amiaza prima rundă. 
Este de presupus că din echipa 
bulgară nu vor lipsi Margarita 
Voiska (Elo 2115), Rumiana Bo- 
iadjeva (2105). Stefka Savova 
(2105), Pavlina Anghelova 
(2065), jucătoare tinere, aflate 
In plină ascensiune. Anul tre
cut, la Pleven, senioarele noas
tre au cîștigat cu 19—17 (la ju
nioare nu s-a jucat) si ele si-au 
propus, firește, să obțină vic
toria si în meciul care începe 
mîine.

12 GOLURI: Grosu — 3 din
11 m

11 GOLURI: Coraș

10 GOLURI: Lăcătuș — 1 din 
11 m

9 GOLURI: Dragnea, Pițurcă

8 GOLURI: Cămătaru, Cimpea- 
nu, Augustin

7 GOLURI: Cîrțu, Georgescu 
(F.C. Bihor)

6 GOLURI: Balint, Roznai, M. 
Sandu, Avădanei — 1 din 
11 m, Irimescu — 4 din 
11 m.

Mii ne începe la București

„CUPA DUNĂRII ' LA HALTERE (juniori)
Capitala va găzdui vineri, 

simbătă și duminică primul 
concurs de haltere din acest an, 
«Cupa Dunării" pentru juniori, 
la care vor participa citiva 
dintre cei mai buni halterofili 
tineri din Europa. Aflată la 
cea de a 5_a ediție, această în
trecere va reuni reprezentati
vele Austriei, Bulgariei, Ceho
slovaciei, R.F. Germania, Iugo
slaviei, Ungariei si României. 
După cum ne spunea secretarul 
responsabil al F.R.H.C.. Lazăr 
Baroga, „această competiție 
este considerată un «mini-cam- 
pionat» european. Firește, pe 
prim-plan se situează repre
zentativa Bulgariei, care a cu

TREI GIMNASTE PLECAU LA ECHIPA NAȚIONALĂ...
Președintele clubului Petro

lul Ploiești nu se afla in biroul 
său. L-am găsit la patinoar. I. 
Teodorescu se interesa de ca
litatea gheții. „Cei mai mulți 
dintre patinatorii noștri de vi
teză — ne-a spus interlocuto
rul — sînt la Miercurea Ciuc. 
Pină vor pleca la loturi, unde 
au fost convocați. cițiva din
tre cei mai tineri membri ei 
secției se antrenează aici". E- 
LENA SIMA și AUREL I.A- 
ZAR, antrenori la secția de 
gimnastică, participau la un 
moment emoționant : trei gim
naste plecau la echipa națio
nală. Aura Anghel, Tania Bo
țea și Celestina Popa își luau 
rămas bun de la colege, ele 
urmind să-și continue pregăti
rile împreună cu alte gimnaste 
din lotul reprezentativ. FLO
RIN GHEORGHIU și... urmașii 
săi ! Antrenorul Cornel But-

Campionatele naționale de schi alpin-seniorl

ULIANA 1CHIM
ÎNVINGĂTORI ÎN

SINAIA, 29 (prin telefon). 
După o întrerupere de foarte 
multi ani, s-a desfășurat in 
Bucegl o nouă ediție a cam
pionatelor naționale de senioa
re, în cadrul cărora s-a desfă
șurat și proba de coborîre. Pe 
un traseu tn lungime de 1810 
metri, cu 31 de porti. montate 
de antrenorul Cornel Tăbăraș, 

cerit primul Ioc la toate edi
țiile de pină acum. Elemente 
talentate vor avea desigur si 
echipele Cehoslovaciei. Ungariei 
și R.F. Germania".

Lotul nostru se pregătește 
intens de cîteva zile sub con
ducerea antrenorilor Lisias Io 
nescu si Mihai Constantinescu. 
Din reprezentativa noastră se 
detașează campionii naționali 
de anul trecut D. Mateeș, Ma
rian Cristea. A. Socaci, T. Ro
man. P. Tufă, Gh. Rafa. Gh. 
Petrișor. Dintre aceștia, doi sînt 
și recordmani naționali : D. Ma
teeș (la două categorii) si A. 
Socaci.

naru : „Iată o inițiativă exce
lentă. La startul „Cupei va
canței", competiție de masă or
ganizată pentru elevii ploieș- 
teni amatori de șah. s-au pre
zentat foarte mulți concurenți. 
Mai mult ca sigur că unii

24 de ore la clubul
Petrolul Ploiești

copii vor rămîne în secția noas
tră". „Piticii" erau asistați de 
cițiva jucători consacrați. la 
rindul lor tineri, dar incă de 
pe acum componenti ai diver
selor loturi naționale : Ad.'ian 
Negulescu, Constantin Alexan
dru, Sorin Olimid. Raluca Ste-

ȘI I BALAZS 
ULTIMELE PROBE 
diferență de nivel 280 m. 18 
concurente sl-au măsurat for
țele pentru a cîștiga titlul mult 
rivnit. „Olimpica" Liliana Ichim 
s-a revanșat fată de insucce
sele de la slalom si slalom u- 
riaș. reușind o coborîre bună 
și intrînd astfel in posesia 
titlului. Pe locurile urmă
toare, dar la o diferență apre-

(Continuare In pao 2-3)

DINAMO BUCUREȘTI 
A CUCERIT 

„CUPA BALCANICA” 
LA VOLEI

Timp de trei zile, la Istanbul, 
campioana masculină de volei 
a țării noastre — Dinamo Bucu
rești — a luat parte la tur
neul dotat cu „Cupa Balcanică", 
întrecînd 'toate cele trei for
mații întîlnite — 3—1 (15—12, 
15—7. 14—16, 15—11) cu Parti
zan Belgrad. 3—0 (15—7. 15—1, 
15—9) cu Ethnikos Athena si 
3—0 (15—8. 15—8, 15—5) cu Ga- 
latasaray Istanbul — formația 
română, antrenată de W. 
Schreiber, a cucerit trofeul.

găroiu, Roxana Adoamnei, An
dreea Negulescu. 1N MUNȚI 
Șl PRIN... PACURI. Antreno
rul secției de călărie. Silvestru 
Enache, venise din Bucegi Ac
tivitatea competițională este a- 
cum sistată, dar componența 
secției se antrenează. „Pregă
tirea fizică și-o fac — ne spune 
antrenorul — alergînd unii pe 
schiuri, alții prin parcurile o- 
rașului". 26 DE SPORTIVI LA 
LOTURILE NAȚIONALE. a- 
ceasta este cifra înscrisă în 
bilanțul anului 1983. Președin
tele clubului ne spune, insă, 
fără falsă modestie : „Se pu
tea mai mult. Nu știu ciți 
sportivi vom pregăti în acest 
an pentru a reprezenta tara

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pap 2-3)



S-au încheiat campionatele de patinaj artistic

A. VASILE-MEREU IN PRIM-PLAN!
GALAȚI, 29 (prin telefon). 

Intr-un anonimat nemeritat 
(doar cițiva spectatori în tri
bune) s-au încheiat campiona
tele naționale de patinaj artis
tic. Radiografiind acest sport 
in momentul de față, el a 
dezvăluit o cantitate săracă (la 
j_____ . participanților
s-a confundat cu podiumul de 
_________ ‘ un 
singur competitor a rămas în 
afara lui), din fericire intr-un 
raport invers proporțional cu 
valoarea etalată de fruntașii 
clasamentelor. La băieți, in 
special, prestațiile s-au apro
piat de exigențele internațio
nala, din casetele arbitrilor fi
ind scoase și note văzute mai 
rar pe patinoarele noastre : 5,5 
— Adrian Vasile, 5,4 — Bog
dan Krutii, 5,3 — Marius Ne
grea, 5,1 — Ștefan Lang. Din
tre fete, o evoluție cu adevărat 
promițătoare a avut Kinga 
Szallaszy, ea patinînd cu 
aplomb și acuratețe.

Bineînțeles, cloul campio
natelor l-au constituit exerci
țiile libere ale seniorilor, care 
trebuiau să departajeze în ca
zul a trei patinatori clasați

juniori I lista

premiere, iar la seniori

foarte strîns după prima zi de 
concurs. A ciștigat în cele din 
urmă Adrian Vasile, reeditîn- 
du-și victoria de anul trecut. 
El a fost mai puțin marcat de 
miză decît... adversarii săi, sări
turile sale triple au fost mai 
curate, punctind substanțial și 
la impresia artistică.

CLASAMENTE: seniori (f) —
1. Mariana Chlțu 3,8, 2. Manu
ela Bădițoiu 4,6, 3. Simona
D’Albon 6,4 (toate de la C.S. 
Tractorul Brașov); (b) — 1. A- 
drian Vasile (C.S. Triumf Bucu
rești) 2,6, 2. Bogdan Krutti 4,4, 
3. Marius Negrea 5,0 (ambii de la 
C.S. — Tractorul Brașov); juni
ori II (f) — 1. Gretl Marton 3,6,
2. Nicoleta Clmpoieșu 3,8 (am
bele de la C.S.M. Cluj-Napoca),
3. Cristina Paponl (C.S. Triumf
București) 5,8; (b) — 1. Cornel 
Gheorghe 2,0, 2. Marian Prisă-
caru 4,0 (ambii C.S.S, Galați), 3. 
Udo Hoffman (C.S.Ș. Timișoara) 
6,0 ; juniori I (f) — 1. Kinga 
Szallaszy 2,0, 2. Anca Cristescu 
4,8 (ambele de la' C.S.M. Cluj- 
Napoca). 3. — '"“*
(C.S. Triumf 
— 1. Ștefan 
Napoca) 2,0, _____
(C.S.Ș. Galați) 2,8, 3. Radu Vlad 
(C.S. Tractorul Brașov) 3,0.

Codruța Molșeanu 
București) 6,2 ; (b) 
Lang (C.S.M. Cluj- 
2. Bogdan Gabora

Ion CUPEN

DUPĂ CINCI TURURI
ÎN CAMPIONATUL DE POLO
Miniturneul desfășurat săptă- 

mîna trecută la bazinul din 
Oradea — ultimele patru eta
pe ale turului cinci (penulti
mul, din campionatul Diviziei 
„A“, seria I, la polo — a adus 
un element nou în această e- 
diție a întrecerii, valoroasa e- 
chipă Crișul reușind prima vic
torie în fața campioanei, după 
ce in întilnirile anterioare, pa
tru la număr, îi smulsese doar 
două rezultate de egalitate- De 
fapt, cele patru puncte cuceri
te in total de orădeni în dis
putele cu colegii lor dinamo- 
viști reprezintă tocmai „distan- 
ia“ ce separă lidera ultimilor 
ani din sportul nostru cu min
gea pe apă de procentajul 
maxim. Iar această subliniere 
dovedește că locul orădenilor 
antrenați de I. Alexandrescu 
este cu adevărat „în coasta" 
bucureștenilor pregătiți de I. 
Capșa și D. Popescu. Sigur, a- 
vansul actual, de patru puncte, 
al formației Dinamo pare asi
gurător, in tentativa de păs
trare a titlului, pentru un co
lectiv valoros și experimentat. 
Să nu uităm totuși, că mai 
sînt șapte etape (un tur) de 
jucat, se pot întîmpla — teore
tic, cel puțin — destule, iar 
Crișul are dreptul să creadă în 
șansa sa.

în rest, la Oradea nu au fost 
surprize. Steaua a mai învins 
pe Progresul București, a mai

avut rezultate bune cu Voin
ța Cluj-Napoca. fiind tot mai 
aproape de pătrunderea în 
grupul celor mai bune echipe 
ale noastre. De asemenea, 
activul celeilalte foarte tinere 
echipe, C.S.U.
București, mai există un suc
ces în compania formației ti
mișorene I.L.T.

Iată ‘ ‘ ‘

t, la

Construcții

clasamentul
1. DINAMO 35 32 2 1 485-245 66
2. Crișul 35 29 4 2 475-285 62
3. Rapid 35 24 3 8 352-265 51
4. Progresul 35 15 2 18 287-333 32
5. Steaua 35 11 3 21 236-298 25
6. Voința 35 10 4 21 262-326 20*
7. I.L.T. 35 6 2 27 263-419 10*
8. C.S.U. 35 3 0 32 233-422 6

♦) Echipe penalizate cu patru
puncte

întrecerea rugbyștilor juniori

UN MAI INTENS PROCES DE PREGĂTIRE Șl DE EDUCAJIE
PENTRU A AVEA CU ADEVARAT... SPERANȚE

I

I
MIRCEA SANDU,

SPORTUL STUDENȚESC 
STEAUA

2 (0) 
O

Contlnuăm turul de orizont... 
dincolo de prima scenă a rug- 
byului nostru. De această dată, 
sub reflector se află campionatul 
de juniori, categorie care, s-o 
spunem din capul locului, nu 
ne-a prea dat motive de satis
facție, în ultima vreme, pe plan 
internațional, unde echipa Româ
niei se afirmase cu ani în urmă.

La jumătatea întrecerii și îna
intea reluării prezentelor selec
ționatei noastre la Turneul 
F.I.R.A., speranțele rugbyului 
și-au fixat ierarhii de toamnă 
fără surprize, In general. Frun
tașele seriilor sînt de pe tabloul 
anticipărilor, dar lupta pentru 
calificarea în turneul final va 
continua, se înțelege, în noul se
zon, nu puține formații din cele 
situate în „coasta" liderelor Je- 
gîndu-șl speranța de un retur 
în forță. Pînă una alta însă, lată 
clasamentele :

în acest centru de tradiție, mal 
bine una singură, fruntașă...), 
C.S.Ș. Auto P. Neamț U p. I

zeze fără J 
dit în istoij 
de această 
nuită pentij 
lint și Lăd 
lăsat antre] 
tilor și astl 
intr-un caii 
ca la pauz 
părăsească 
festiv al I 
această pan 
marcat doai 
Majaru a a 
tru a ordoi 
rizării, în I 
adversă ani 
de demarca 
perate de 
brutal, al 1 
nimic nu j 
Au început 
ții de dez 
spectatorilo 
trați, cînd, 
min. 52, T 
partea dri 
boltă, Tătăi 
și M. SAN 
nestingheri 
antrenamer 
„pitici". Di 
cui se colc

Stadion „23 August*; teren 
timp rece ; spectatori — peste 
Șuturi : 11—7 (pe poartă: 6—3). Cor
nere : 2—1. A marcat : M. SANDU 
(min. 52 și 88).

SPORTUL STUDENȚESC : Spertatu 
- M. Mihail, Cazan, IORGULESCU, 
Munteanu II — Pană (min. 81 Chl- 
haia), Coraș, Munteanu I (min. 72 
Șerbănică) — Terheș, M. SANDU, 
HAGI.

STEAUA : lordache — Pinter, Tată- 
ran, FI. Marin, Eduard — Stoica, Be- 
lodedici, Majaru (min. 70 Pușcaș) — 
Lăcătuș, Cîmpeanu (min. 65 Dioco- 
nescu), BALINT.

A arbitrat foarte bine D. Petrescu; 
Io linie : J. Grama și N. Voirea 
(toți din București)

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 0—1 (0—0)

moale; 
70 000.

SERIA A iv-A : c.SJȘ. Loco
motiva Cluj-Napoca 39 p (punct- 
averaj record : 504—39), C.S.Ș.
Gloria Arad 37 p (tot cu un 
punctaveraj excelent: 510—85), 
CJS.Ș. Șoimii Sibiu 35 D. C.S.Ș. 
Locomotiva Oradea 33 p, C.S.Ș. 
2 Baia Mane îl p. C.S.Ș. Știința 
Petroșani 29 p, C.S.Ș. Locomotiva 
H Cluj-Napoca 27 p, C.SJȘ. Lo
comotiva Simeria 24 p, C.S.Ș. 
Șoimii n Sibiu 21 p, Electro 4 
Bala Mare 20 p, C.S.Ș. Univ. Ti
mișoara 19 p, Carpați Mîrșa 19 p, 
Llc. ind. Independența Sibiu 15 p, 
Llc. ind. 2 Mediaș 12 p.

Unele aprecieri făcute asupra 
celuilalt eșalon al tinereții, Dr- 
vizia B-tineret, sînt valabile șl 
pentru campionatul de juniori. 
Spre pildă. Insuficiența echipa
mentului sau numărul redus de 
cadre tehnice cu pregătire co
respunzătoare. Asemenea pro- 

e, dealtfel, puncte 
agenda de lucru 
trezărindu-se so- 

imediată nem
ție sporită feta 

de Jucători 
rugbyului re

pune însă, în 
ă, credem, ur- 
IntBnlrllor, nu 

atori de la 
către persoane 

Iclenl, foști șl 
byști de frunte 
pectlve sau din 
te, oeea ce ar. 

tuiell. Apoi, 
trebuie făcute 

scemămlnt, pen- 
ul mal bun ca- 

are fiecărei par- 
probtană ră- 

o mai bună pre- 
I teoretică — in- 

antrenorilor —, 
muncii de edy- 
de falr-play, al 
ul oval. Faptul 

că activa Comisie de disciplină 
șh educație a F.R.R. are cei mc 
mult de lucru după etapele din 
divizia secundă $1 de juniori este 
grăitor. Șl avertizează, totodată...

Locomotiva

Iași (326—24) cite 25 p, C.S.Ș. 
P.T.T.R. Bacău 23 p, C.S.Ș. CJ. 
Iași 19 p. Lie. metalurgic Iași 
18 p, C.S.Ș. Suceava 17 p, C-SJȘ. 
C.F. Buzău 16 p, Rulmentul 
I.T.A, Bîriad 16 p, C.S.Ș. Bîrlad 
11 p (decît două echipe, codase, Geo RAEȚCH1

24 DE ORE LA CLUBUL PETROLUL PLOIEȘTI
(Urmare din pag. 1)

în diferite întîlniri, dar pot 
afirma că sîntem hotărîți să 
ridicăm 
treaptă 
SOARE
RAȚIEI.
este cam acesta : datorită bu
nei comportări la „Cupa F.R. 
Patinaj" și la „Cupa României" 
juniorii Sandu Nicolae și Li
liana Coman urmează să se 
supună unui program și mai 
riguros de antrenamente, in-

calitatea muncii pe o 
superioară'*. O SCRI- 
DIN PARTEA FEDE- 

Pe scurt, conținutul

NIMENI NU DEVINE PESTE NOAPTE CAMPION
(Urmare din pag. 1)

nenții lotului, Eugen Predescu 
și Emilian Nuță sint finaliști 
ai campionatului republican in
dividual, adică între cei mai 
buni 12 sabreri ai țării !

Intre ramurile de sport frun
tașe pe asociație se numără 
și boxul. Pugilatul place, a- 
trage. Poate și pentru faptul 
că și aici se află doi vrednici 
tehnicieni, Victor Lăzăreanu și 
Alexandru Bostănaru, buni în
drumători în ring ai amatori
lor — peste 200, Galele de 
inițiere și cele demonstrative 
punctează aproape săptămînal 
programul competițional, in 
timp ce o parte dintre tinerii 
pugiliști formați aici se afirmă 
cu mult peste „hotarele" între
prinderii, la „Memorialul Petre 
Pop" (Reșița), la „Cupa Ring- 
Voința ’83“ (București), la 
„Centura Moldovei" (Iași) și 
chiar în campionatul republi-

Aflăm cu adincă tristețe 
vestea încetării din viață, 
după o grea suferință, la 
vîrsta de 62 de ani, a lui 
VASILE MILITARU. care 
a fost timp de 25 de ani se
cretar responsabil al_ Fede
rației Române de 
vechi activist 
sportive

Hochei, 
al mișcării 

din țara noastră. 
Prin întreaga sa activitate, 
plină de pasiune și compe
tență, Vasile Militaru și-a 
adus o importantă contri
buție la dezvoltarea ho
cheiului românesc, fiind a- 
les și in comisii ale Fede
rației Internaționale de Ho
chei* îi vom păstra o fru
moasă amintire.

i 
can, cum este cazul tinerilor 
muncitori Ion Rîpă, Traian Ga- 
vrilaș, Dănuț Neagu și Gheor- 
ghe Păun. „Dacă toate colec
tivele de secții din asociația 
noastră sportivă ar activa cu 
pasiunea și disciplina celor de 
la scrimă și box, poate că am 
fi primii pe sector" afirmă, cu 
convingere, Ilie Lupan, pre
ședintele comitetului sindical, 
omul de care sînt legate multe 
reușite sportive și care se 
bucură la fiecare succes al 
tinerilor de aici. Ce-i drept, 
bucurii i-au oferit și baschet- 
baliștii (fruntași în campiona
tul municipal ; și aici, tot Oc
tavian Funaru a fost primul 
care a pus... sufletul) șl ama
torii de turism (nelipsiți de 
la principalele concursuri de 
orientare turistică). Se așteaptă, 
insă, un plus de ambiție și din 
partea șahiștilor (care au re
trogradat, prea ușor, din Di
vizia ,,B“), a handbaliștilor (cu 
prea multe emoții se mențin 
în campionatul municipal...). 
„Condiții avem", concluziona — 
Ia o adunare a asociației* spor
tive — Constantin Oprea, se
cretarul comitetului de partid. 
Și a motivat : „Numeroși ti
neri, lansați prin sportul de 
masă, prin „Daciadă", sint în 
măsură să impulsioneze per
formanța. Cum au făcut-o scri- 
merii și boxerii. Totul e să a- 
vem curajul să-i promovăm, să 
avem răbdarea de a-i modela. 
Trebuie să înțelegem cu 
că nimeni nu devine 
noapte campion...".

Iată o 
scriu toți 
această 
reșteană. 
înseamnă 
nergiilor, 
tivitate de calitate, 
afirmări.

trucit au fost cooptați in lotul 
pentru „Cupa Prietenia" (unde, 
intre timp, au și participat). 
ATLETISMUL, SPORT PRIO
RITAR, sau, mai exact spus, 
așa ar trebui să fie ! Deși sec
ția aceasta a clubului ființează 
de mulți ani, rezultatele nu 
sint incă pe măsura investiții
lor. Tehnicienii. conducerea 
clubului știu că este nevoie 
incă de multă muncă, de o 
selecție corespunzătoare. RE
ZULTAT PROMIȚĂTOR al 
halterofilului Gheorghe Petri- 
șor la cat. 100 kg, superior ce
lor ale unor componenți ai lo
tului național. VICEPREȘEDIN
TELE CLUBULUI, Li Viu Fa- 
nait, era plecat la Miercurea 
Ciuc pentru a-i insoți pe pati
natori, in timp ce metodistul 
Dan Pandeli se afla la Suceava, 
cu hocheiștii. APROPO DE 
HOCHEI: majoritatea compo- 
nenților divizionarei „B“ sint 
juniori. Ei au ciștigat toate 
jocurile din primul tur. Echipa 
acționează pe... două fronturi,

fiind calificată și in prima 
grupă valorică a campionatului 
național de juniori I. CON
STANTIN CODREANU nu a 
avut timp să-și cunoască di
nainte elevii. El a fost numit 
recent antrenor al secției de 
tir, i-a cintărit din ochi pe 
sportivi, cum se spune, și a 
plecat cu ei la „Cupa de iarnă" 
de la. București. AFLAT IN 
BIROU DOAR PENTRU ZECE 
MINUTE, președintele clubului 
iși răsfoiește agenda. „Dacă 
mai veniți la noi — ne spune 
— nu ne căutați la sediu. Lo
cul nostru de muncă este te
renul. Adică în săli, la compe
tiții. De altfel, cînd vrem să 
discutăm cu sportivii noștri, cu 
antrenorii, o facem nu în bi
rou, ci acolo unde ei își des
fășoară munca. Șl, rețineți, dis
cuțiile, în general, durează pu
țin. Spunem pe puncte care ne 
sint observațiile, în 15—20 de 
minute. Timpul este mult prea 
prețios pentru a-1 irosi în șe
dințe inutile".

toții 
peste

sub-

NAȚIONALELE"
(Urmare din pag. 2)

DE SCHI AEPIN-SENIURI

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

opinie la care 
iubitorii sportului din 
întreprindere bucu- 
Pentru că '„Daciada" 

e- 
ac- 
noi

și concentrarea 
ambițiilor către o 

către

încălziți de frumosul și pal
pitantul meci Dinamo — Ra
pid, cei peste 70 000 de spec
tatori ai cuplajului au consta
tat cu uimire, încă din pri
mele minute, că Steaua, unul 
din ultimele bastioane ale a- 
tacului 
nostru, s-a

generos în fotbalul 
decis să tempori-

RAPID MERITA
DINAMO 
RAPID

1 (0) 
o

Stadion „23
timp închis și rece 
peste 70 000. Șuturi : 
tă: 7—2). Cornere: < 
AUGUSTIN (min. 65).

DINAMO: Moraru — Nicolae (min. 
59 MĂRGINEAN), Andone, I. Ma
rin (min. 81 G. Moldovan), STA- 
NESCU - MULȚESCU, Movilă, DRAG- 
NEA — lamandi, Augustin, Tur ou.

RAPID : Mânu - Băjan, GRIGORE, 
Someș, MINCU — Petniț, Rada, ION 
ION, ȘT. POPA (min. 84 Aron) — 
Co joca.ru, MANEA.

A arbitrat satisfăcător 1. Igna (Ti- 
, mișoara); la linie : E. Pătroșcu șl. 

cu flagrante greșeli, V. Măndescu 
(ambi-i d‘in București).

Cartonașe galbene : L MARIN, 
BAJAN.

Trofeul Petschovschi : 8. 
La speranțe : 1—1 (1—1).

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

August’; teren mocrle;
> ; spectatori - 

13—8 (pe poor* 
6—3. A marcat:

Fără a fi considerat ca atare, 
meciul din deschiderea cupla
jului de ieri a avut toate atri
butele unui reușit derby. El a 
oferit, de-a lungul întregii sale 
desfășurări, un Joc echilibrat, 
alert, spectaculos, cu multe faze 
dramatice la ambele porțl, care 
a satisfăcut, desigur, numero-

sul public, 
suris dinan 
zultat egal 
tabu, ar Ii 
raportul de 
și pe acela 
gol pe .jar 
douăja^hip 
eri :
sinc^^Pma: 
Jocul său î 
sa țesătură 
țiile de efe 
liniilor din 
partide,Man 
impuls ofen 
cursele sal< 
au putut t 
prin faultu 
I. Marin a 
tin doar c 
(de partea 
l-a putut < 
cursa Iul s 
du-1 de trl 
păcate peni 
demonstrat 
ratînd ocaz 
carului, cui 
min. 34 (d<
ru în față, 
mingea pe 
pe lîngâ pc 
pă singur, 
Moraru, da: 
pierde balo

PITEȘTENII AU IEȘIT
F.C. ARGEȘ
UNIV. CRĂIOVA

2 (1)
1 UI

Stadion „1 Mai" ; teren bun ; 
timp rece, ceață ; spectatori —' circa 
18 000. Șuturi : 12—8 (pe poartă : 
6—5). Cornere : 11—4. Au marcat : 
TOMA (min. 
respectiv AD.

F. C. ARGEȘ : 
Zamfir, STANCU, 
TOMA. BADEA, 
Dumitrache II) — Jurcă, Ignat, NICA.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : LUNG
— Negrită, Ti’lihoî (min. 40 Săndoî), 
Donose, Ungureanu — Țicleaau, AD. 
POPESCU, Geobgău (min. 18 BICU)
- Crișan, CAMATARU, Cirțu.

A arbitrat bine M. Satomir ; la 
linie : L. Jakab (ambi-r - din Cluj-Na- 
poco) și V. Antohi (lași).

Trofeul Petschovschi : 9.
Meciul echipelor de speranțe a fost 

amînat.

: 12-8
i : 11-4.__ _________
26), JURCA (min. 87),

POPESCU -(min. 23). 
CRISTIAN - ’■
Popicu, Roman 

lovănescu (min. 46

M.

minute de

1.

ciabilă, s-au situat Delia Parate 
și Suzana Nagy. De remarcat 
că de la locul 7 încolo diferen
tele de timp au fost foarte 
mari. întrucît majoritatea con
curentelor au fost junioare, 
prima senioară. Elisabeta Stroie 
clasindu-se pe locul 5.

REZULTATE TEHNICE :
Liliana Ichim (C.S.Ș. Vatra 
Dornei — Dinamo Brașov) 110,44 
— campioană națională —, 2. 
Delia Parate (Dinamo) 121,00, 
3. Suzana Nagy (C.S.Ș. Miercu
rea Ciuc) 122,02. 4. Irina Voi- 
culescu (C.S.Ș. Brașovia) 122,79, 
5. Elisabeta Stroie (I.E.F.S. 
București) 123,02, 6. Eva Cso- 
moș (C.S.Ș. Miercurea Ciuc) 
123.06.

Vasile FELDAM, coresp.

După două zile mohorîte, soa
rele a strălucit din nou deasu
pra Poienii Brașovului, creind 
un cadru optim pentru ultima 
zi a campionatelor naționale de 
schi alpin ale seniorilor, proba 
de slalom special programată 
sub gondole, de la stația supe
rioară a teleschiului pînă la 
Drumul roșu. 450 m lungime, 
la care au semnat prezența 35 
de concurent!. în ultimul mo
ment. s-a defectat statia de

cronometrare. concursul fiind 
amînat cu două ore. Așteptarea 
a deranjat pe unii mai mult, 
pe alții mai puțin. în catego
ria celor din urmă aflîndu-se 
Alin Năstase, Zsolt; JBalazs, 
Dorin Dinu, Mihai Bâră, Dan 
Iliescu, Dan Frățilă, Caroly A- 
dorjan și Alexandru Manta 
care s-au văzut cei mai bine 
în prima manșă, trecînd cu suc
ces prin cele 62 de porți, dese
nate de Gh. Bălan. între aceș
tia de altfel s-a dat bătălia și 
în manșa a doua. 57 porți mar
cate de K. Gohn, o manșă ra
pidă. din care s-a desprins ca 
și la uriașul de marți. Z. Ba
lazs, atacind curajos fiecare 
poartă și cîștigînd proba si cu
cerind astfel al doilea titlu. 
A doua manșă a fost una ra
pidă. în care reprezentantul 
A.S.A. a avut cel mai bun timp, 
urmat de colegul său de club 
Adorian și dinamoviștll Bâră 
și Năstase.

REZULTATE 
lom special : 
(A.S.A.) 106,61 
țional —. 2. A. 
mo) 107,43. 
(A.S.A.) 108,05, 4. M. Bâră (Di
namo) 108,73, 5. D. Dinu (A.S.A.) 
109.57. 6. D. Iliescu (Dinamo) 
110,04.

Carol GRUIA, coresp.

TEHNICE, sla-
1. Z. Balazs 

— campion na- 
Năstase (Dina- 

3. C. Adorjan

I
I
I
I
I
I
I 
I

I
I
I

PITEȘTI, 29 (prin telefon). 
Arhiplin stadionul din Trivale! 
Iubitorii fotbalului din Pitești 
au venit în număr mare să-i 
întîmpine pe internaționalii 
craioveni, dar și cu speranța 
că echipa lor favorită își va 
înscrie în palmares o frumoasă 
victorie în fața oaspeților. Par
tida a început ~.1 
tru dintre titularii celor două 
echipe : 3 absenți

fără pa-

cră- 
ți

la 
ioveni (Ștefănescu, Bălăci 
Irimescu), una la argeșeni 
(Moiceanu). Mai mult, după 18

ASTĂZI - ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE I 

Un bun prilej de mari 
succese

ORICINE JOACA POATE 
CIȘTI GA :

• autoturisme „Dacia 1300*
• bani, sume variabile ți 

fixe
• excursii peste hotare
12 EXTRAGERI = 120 NU
MERE I
Variantele de 25 lei părti
cică la toate extragerile
OFERIȚI Șl CELOR DRAGI

BILETE CU OCAZIA 
MĂRȚIȘORULUI I

tirziu, oasi 
rul în urn 
Cîrtu —
AD. POPES 
muîui. 1- 
care s-au 
puțin timp 
26, in urm: 
frumoasă, 
sat, cu cai 
trare a iu 
cîteva mi 
„tari", cu 
ceață, o o 
pe toată 1 
dentarea 1 
puteau ins 
dar Nica 
versală.

Trei mai 
activul crs 
secundă, r 
(min. 50), 
Cirțu (min 
cui s-a de 
poarta oas 
s-au apăr; 
în frunte 
ru, acesta 
trai în lo 
ceața și-a 
pal și dir 
fost întrer 
naiul aces 
disputat a

ȚBAGEH

aMÂf

norocul v*

*

joca.ru


Divizia „A", etapa a 21-a

PINDA.

«

loan CHIRJLA

REZULTAT EGAL

EU LA
enomen ine- 

pei. Surprinși 
iderc neobiș- 
atac cu... Ba- 
tudenții s-au 
jocul steliș- 

tida a intrat 
care a făcut 
spectatori să 

11 mereu 
In toată 

ui am re- 
tența cu care 
primire, pen- 
anele tempo- 
ce în echipa 
it încercările 
i Hagi, tem- 

spru, dar nu 
r. La reluare, 

se schimbe, 
audă și reac- 
e din partea 
mente frus- 
eașteptate, in 
emarează pe 

centrează cu 
ește din post 
crie cu capul, 
gol lejer, de 
gramă pentru 

moment, jo- 
ca la semna

or.

lul unei baghete. „Sportul" ex
ploatează momentul de uluire 
al steliștilor, Hagi sprintează 
ca in visurile noastre despre... 
el, Steaua răspunde, asmuțită 
parcă, revine mereu, obține o 
lovitură liberă (min. 67), dar 
schema eșuează copilărește, M. 
Mihail interceptează, sprin
tează 60 de metri, e singur, 
dar ratează majorarea scorului, 
Hagi își reia joaca nebună, 
slalomează, centrează perfect 
pe jos, dar Terheș, singur, reia 
în bară (min. 73). după care 
studenții cedează, sint In corzi, 
cum se spune, Balint șutează 
foarte puternic, dar Speriata 
deviază miraculos peste bară 
(min. 79) și cînd partida părea 
încheiată, „bătrinul ghepard* 
M. SANDU exploatează imobi
litatea lui Tătăran și mar
chează cu boltă (min. 88) golul 
relaxării și al victoriei în 
dauna unei echipe care și-a 
subapreciat potențialul (dimi
nuat, e adevărat), preferind un 
joc de așteptare, cu totul ne
obișnuit pentru elanul nepre
cupețit al roș-albaștrilor.

11, victoria a 
r, dar un re- 
fost mai echi- 
tat mal real 
din teren, ca 

rilor ocazii de 
-au^ creat cele 
d ^^evoluat

prin 
prin frumoa

se și combina- 
•e componenții 
Ca șl In alte 
it un excelent 
roviarilor prin 
ibile, care nu 
! uneori decît 
I pentru care 
destul de lef- 

nașul galben 
î, Bălan nu 

Multescu din 
declt țlnln- 

mln. 27). Din 
rapldiștil au 
» ineficacitate, 
lol cit roata 
ost cele din 
portarul Mora- 
iru a trimis 
acesta, dar șl 
4 (Manea sca- 
>lează și pe 
se complică și 
87 (șut al lui

Sameș din careu, splendid apă
rat de Moraru). In schimb, giu- 
leștenil au primit golul Înfrânge
rii la singura, dar grava greșea
lă din min. 65 a portarului lor, 
care, la un șut inspirat și pla
sat, dar nu atlt de periculos, al 

lui AUGUSTIN, a scăpat mingea 
pe sub el in plasă. Nu trebuie să 
se facă, totuși, din Mânu țapul 
ispășitor al Insuccesului, deoare
ce el a avut Înainte de această 
gafă cite va intervenții excelente, 
dintre care aceea din min. n a 
fost de-a dreptul exceptional 
<a scos In ultima fracțiune de 
secundă, de pe tnla porții, • 
minge lobată de Augustin pe 
care Întregul stadion o gi văzu
se in plasă). '

Fără dtiva titulari tn formație 
Dinamo n-a forțat prea te
meciul de ieri, n-a făcut aceeași 
risipă de energie ea partenera 
sa, cu gindul desigur la ceea ce 
o va aștepta peste o «aptamint 
la Tbilisi. A jucat insă parcă 
mal direct pe poartă, a atacat 
mal simplu, insă mal tătee, a 
șutat mai mult 51 cu mal amltâ 
precizie. In afara intervenției 
descrise Mânu fiind pa* la grele 
Încercări șl In minutele 1*. a «4 
*1 M.

Constantin Fl RA NESCU

I BINE DIN • ••

I deschis sco- 
ei faze-șnur : 
ru — Cîrțu — 
plasat al ulti- 

țru craioveni, 
însă prea 

u că în min. 
(aze la fel de 
a reluat pla- 
plasă o cen- 

Au urmat

CEAȚA
șenii — care nu s-au împăcat 
nici un moment cu egalitatea 
de pe tabela de marcaj — au 
reușit să înscrie în min. 87 
prin JURCA, Ia o învălmășeală 
in fața porții lui Lung. Și, 
apoi, în ultimul minut de joc, 
la un fault in careu asupra lui 
Negrilă, arbitrul a dictat pe
nalty, pe care 
ratat !

Laurenfiu

însă Cîrțu l-a

DUMITRESCU

destul de 
ii pierduți în 
re a enervat 
i, după acci- 
îoi, gazdele 
r in min. 43, 
peste trans-

1 de^gol la 
r în" repriza 
e Ungureanu 
min. 62) și 
upă care jo- 

mai mult la 
Craiovenii 

foarte bine, 
' și Cămâta- 
fundaș cen- 
Tilihoi. Dar 

n rol princi- 
70 partida a 
două ori. Fi- 

deosebit de 
matic. Arge-
fUWWWW

I0IURI

FERICITUL
KM. VILCEA, 29 (prin tele

fon). Mult mai dificil pentru 
gazde acest meci. Cu toate că 
vîlcenii au luat conducerea în 
min. 13, prin golul marcat de 
ALEXANDRU, în urma unei 
inteligente pase înapoi a Iui 
Buduru, formația băimăreană 
a acționat gîndit. a fost sigură 
pe ea și numai două interven
ții excepționale ale portarului 
Roșea au făcut ca formația lui 
I. Oblemenco să cîștige punc
tele puse in joc. Prima s-a pe
trecut în min. 19 — Roznai 
primește o excelentă pasă de 
la Tulba și atacantul „alb-al- 
baștrilor" înaintează singur, șu
tează puternic, dar Roșea res
pinge șutul în corner; a doua 
a apărut spre sfîrșitul partidei, 
in min. 85, cînd F. C. Baia 
Mare acționa numai In 10 ju
cători. Roșea intervine salvator 
la șutul lui D. Moldovan. In
tre aceste două situații. Chimia 
a avut aproape tot timpul tai-

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 29 FEBRUARIE 1984
EXTRAGEREA I : 16 42 38 

25 39 7
EXTRAGEREA a II-a : 22 36 

13 40 30 11.
FOND TOTAL DE CÎȘTI- 

GURI : 1.099.799 lei, din care 
82.440 lei. report la cate
goria 1.
CIȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 

19 FEBRUARIE 1984
FAZA I ; Categoria 1 i 5

LANTERNA ROȘIE" A... STRĂLUCITf»

BACAU, 29 (prin telefon). 
Nimeni nu putea anticipa că 
echipa care a învins etapa tre
cută la Iași va pleca steagul 
pe teren propriu. Și pînă la 
urmă surpriza s-a produs. 
Cert este că -lanterna roșie* 
a dat o replică neașteptat de 
bună, adaptindu-se condițiilor 
terenului moale. Echipa locală 
a început in trombă partida, 
dar jucătorii băcăuani, mult 
prea individualiști, s-au izbit 
de -Zidul" necruțător al apă
rării ploieștene. In min. 2, o 
.bombă" a lui Penoff l-a 
zdruncinat pe Jipa. Apoi, tn 
min. 15, o pătrundere a lui 
Clrlan s-a soldat ca un șut 
imprecis. în rest, o .cărăușie* 
exagerată a jucătorilor băcă
uani, mereu deposedați de ad
versari. în min. 28. un neaș
teptat val de ceață a Scut 
invizibil cimpul de joc, ceea 
ce l-a determinat pe condu
cătorul meciului să oprească 
partida. Spre bucuria spectato
rilor, ceața s-a ridicat după 
circa 20 minute, partida pu
țind fi reluată. Dar cu emoții 
pentru gazde, căci tn min. E. 
Gălățeanu a expediat cn șut 
violent in .transversală*. A- 
eesta avea să anunțe, parcă, 
golul victoriei oaspeților, in
serts de N. LAZAR (min. 44). 
ea un șnt-bombă de ta Jt m, 
Usindo-I fărt replică pe Maa- 
gCAC- <

A urmat repriza a doua și, 
odată cu ea, goana după eta
lare a echipei locale, care, însă, 
nici după pauză nu și-a teț:’- 
din tiparele unui joc tacflcit

BOLONI ANIMĂ ECHIPA
TG. MUREȘ. 29 (prin tele

fon). Lovitură de teatru aid. 
Ia Tg. Mureș, la sfirșitul pri
mei reprize. Atunci, tn min. <5, 
oaspeții an executa* prin Ene 
o lovitură liberă indirectă de 
la 20 tn. mintea a sării din 
pieptul portarului Varo, aesoli- 
eita» Rin* in acel moment, și 
BURLEANU. care a urmărit 
faza, a înscris sec. Golul venise 
ca o lovitură de trăznet, pen
tru că gazdele dominaseră clar 
repriza și rataseră o suită de 
<warii L în min. 19. F ani ci — ba
ră ; min. 21 — Ciorceri. min. 
36 — Gali. min. 40 — Ciorceri, 
sau portarul Mia făcuse minuni 
«cotind două goluri ea și făcute 
(min. 33 și 41). Numai că AR. A. 
nu avea o minte limpede tn te
ren, acuzind absența Iui Bălani.

Tîrgmurețerui îg vor recă
păta insă Încrederea in ei de 
dnd .. a văd pe Bolfini încăl- 
ztadu-se pe marginea terenului. 
Internaționalul formației gazdă 
stătuse o săptâmînă la pat și 
nimeni nu credea că el va ju
ca. A văzut insă că A.S.A. este 
condusă si a decis, să joace. Si 
A.S.A. s-a schimbat dintr-o 
dată si în min. 62 a reușit e- 
galarea : Jenei șutează de la 
distanță, excelentul Mia este 
surprins și respinge în față și 
CIORCERI înscrie din apropie
re. Boloni împinge moral echi
pa spre victorie. Ratează în 

ȘUT AL LUI ALEXANDRU
țiativa, dar fără să domine ca
tegoric. Desigur, au mai existat 
și alte momente de vîrf, 
ca de pildă ta min. 21. cînd 
Carabageac. la un metru de 
linia porții, se încurcă în ba
lon ; ta min. 32 Verigeanu 
(foarte activ ta acest meci) are 
și el o bună poziție de șut 
dar Feher intervine hotărit. 
Din min. 78 Baia Mare rămîne 
ta 10 oameni ta urma elimină
rii lui Arezanov. Dar așa cum 
se lntimplă întotdeauna ta a- 
ceste momente, echipele sanc
ționate clștigă parcă ta forță 
de ioc și meciul ce încinge, 
fazele se succed de la o poartă 
la alta ; apar situații fierbinți 
la poarta lui Feher. ca aceea 
din min. 80. cînd M. Ologu. 
plecat din ofsaid, nesemnalizat 
de Ad. Moroianu. șutează 
foarte puternic, Feher respinge 
și prinde apoi balonul pe linia 
porții.

Mirceo TUDORAN

AD1IN1SIRAI1A DI SIAI 1410 PBOVOSPORI WIOMIAIA
variante 25% a 30.808 lei ; cat. 
2 : 2 variante 100% a 36.245 lei 
sau la alegere o excursie de 
2 locuri în R. S. Cehoslovacă 
sau R. D. Germană și dife
rența în numerar și 9 variante 
25% a 9.061 Iei ; cat. 3 : 2
variante ' 100% a 18.672 lei sau 
la alegere o excursie de un 
loc în R.S. Cehoslovacă sau 
R. D. Germană* 1 2 și diferența In 
numerar si 25 variante 25% a

și mingea a intrat In plasă :
1— 0. Gazdele iși vor mări a- 
vantajul în min. 32, cînd Ile 
este faultat în careu de Gheor
ghiu și GROSU transformă lo
vitura de pedeapsă acordată :
2— 0. în ultimele fracțiuni del 
secundă ale reprizei, URSU îl 
deposedează pe Zare de balon 
in propria jumătate de teren, 
face o cursă de peste 40 m și 
marchează, plasat, pe lingă Ba
lazs : 2—1.

După pauză, foarte puține 
faze aprinse la cele două porți, 
am notat’doar „capul" lui Mu
reșan (min. 70), cînd mingea 
a trecut milimetric pe lingă 
stîlpul sting al porții lui Bucu, 
și ..șarjele" ieșenilor spre bu
turile lui Balazs, dar nici oas
peții n-au reușit să realizeze 
vreo acțiune deosebit de peri
culoasă.

Eftimie IONESCU

S.C. BACAU 0
PETROLUL PLOIEȘTI 1 (1)

Stadion „23 August* ; teren moaie; 
timp cețos ; spectatori — circa 8 000. 
Suturi : 13-9 (pe poartă t 5-4).
Comere : 11-1. A marcat: N. LAZAR 
(min. 44).

S. G BACAU : M a ogeac - Vis- 
creanu, Corpuci, Arieni, ELISE1 - 
Avodonei. Andrieț (min. S3 G Salo
mon). ADOLF - Șoiman, Mihut Pe- 
noH (min. 65 D. Georgescu).

PETROLUL : JIPA - N. LAZAR, BU- 
TUFE1. CRINGAȘU, GUȘA - Grigore, 
BARBULESCU, Cctinca (min. 35 Pa
nă) — Crion (mm. 71 Moldoveanul, 
Gărăteonu. Moconu.

A arbitrat slab L Tir can 
(Reghin) ; ia linie : Al. Murtățea 
(FltestT ti T. Chele (Giurgta) - ol- 
SomR cu greșeli.

Trefeel Pefsctsonchi : 10.
Le speranțe : 1-0 (1-0).

și neinspirat Mare ocazie în 
min. 52, dnd Eliser a centrat 
și Mthuț a reluat din voleu, 
de la 12 m, dar exact in bra
țele Iui Jipa. Tot Mihuț (min. 
59) a ratat de la numai 8 m, 
pentru ca peste un minut vo- 
leul lui Avădanei să fie scos 
in corner de Jipa, de sub 
transversală. în final, băcă
uanii atacă cu tot efectivul, 
sint însă surprinși de două 
contraatacuri ploieștene, ră
mase fără rezultat. în sfirșit, 
In ultimul minut de joc, con
ducătorul partidei comite sin
gura greșeală, nesancționînd cu 
penalty faultul comis în careu 
de Butufei asupra lui Avăda- 
nei.

Gheorghe NERTEA

AXA. TG. MUREȘ 2 (0)
CX T1RGOV1ȘTE 1 (1)

Stad»» .23 August* ; teren bun. 
pe ekocun —oale ; timp taeorit ; 
spectatori - circa 7 000. Șuturi s 
n-2 (pe poartă : 15—2). Comere :
M-C Aa marcat : CIORCERI (anin. 
02). FANKT (nun. 85), respectiv BUR
LEANU (min. 45).

AS-A : Vara — SZABO, JENEI, IS- 
PIR (min. 46 Costin), Gal - Bo4e- 
ran (min. 62 BOLONI), Dumltreecu. 
G Ilie — Munteon, FAN1C1, Oor- 
C G S. TIRGOVIȘTÎ : MIA - Rus. 
Manea. ENE. TURCU - BURLEANU. 
Agiu, Stoichîță — ISAIA (min. 70 
Constantin). Peniu, O. Popeecu.

A arbitrat bine M. Micul eseu ; Ic 
linie : G Voleu (ambii din București) 
>1 Cr. Teadorescu (Buzău).

Cartonase galbene : AGIU, C1OR- 
CERI.

Trole el Petschovschi : 9.
La speranțe : 3-2 (2-C).

min. 64. il deschide ideal pe 
Fanici. in min. 74 și 76. Mia 
ii scoate două goluri ca și fă
cute (min. 79 și mai ales tn 
min 82). dar golul celor două 
puncte vine in min. 85 : FA- 
NICL deschis Ia 18 m de poar
tă. pătrunde in forță si inserie. 
Oaspeții încearcă să egale
ze, dar nu reușesc să tragă 
vreun șut la poartă ta această 
repriză secundă.

Mircea M. IONESCU

CHIMIA RM. VILCEA 1 (1) 
F.C. BAIA MARE •

Stadion „1 Mai* ; teren moale ; 
timp frumos, soare ; spectatori — cir- 
ca 7 000. Șuturi : 10—5 (p« poartd : 
4—3). Comere: 6-2. A marcat; ALE
XANDRU (min. 13).

CHIMIA : ROȘCA - Bam. U- 
DREA, Preda (min. 46 Lazdr). Gncd 
— Alexandru. Fo/ea, levan (mln.
M. Ologu) - VERIGEANU, BUDURU, 
Corabogeoc.

F. C. BAIA MARE : Feher - Ar«- 
nov (eliminat min. 78), RAȚ, Ignat. 
Wet&se.nbacher — BâJon, Sobdu. IAh 
reșon — Roznai (min. 52 D. MOLDO
VAN). Tulba. Laif.

A orb tret b'ne FI. 
nie: Ad Mcroionu 
•®ît‘) Ș« Gh. S-tion 
greșeli.

Cartoncșe galbene : MUREȘAN,
TULBA, AREZANOV. BASNO.

Cartonașe roții : AREZANOV. 
Trofeul Petscbovschi : 10.
La speranțe : 2-0 (1-0).

Popescu; to B* 
(arr.bM dm Pk> 
(knl), cu

4.663 lei ; cat. 4 : 74ț25 
a 2.075 lei ; cat. 5 : 234,25 a 
658 lei ; cat. 6 : 358,50 a 430 
lei : cat. 7 : 520,75 a 200 lei ; 
cat. 8 : 3 638 a 100 lei.

FAZA A Ii-a : Categoria A: 
1 variantă 100% = autoturism 
Dacia 1300 ; cat. B : 7 va
riante 25% a 12.761 lei sau la 
alegere o excursie de 2 locuri 
în R. S .Cehoslovacă sau R.D. 
Germană si diferența în nu-

UN PUNCT DE AUR
SLATINA, 29 (prin telefon). 

Dunărea C.S.U. a plecat aca
să, de aici, de la Slatina cu 
mult doritul „punct de aur*. 
Pentru obținerea lui, gălățenii 
s-au bătut pentru fiecare min
ge, mai ales după pauză, cînd 
dominarea echipei F.C. Olt a 
fost categorică. în primele 45 
de minute, oaspeții au răspuns 
prompt la toate solicitările ad
versarilor, au acționat pe spa
ții largi, iar in apărare au 
respins toate încercările lui 
Radu II, Eftimie și Boriceanu 
de a fructifica cele cîteva si
tuații favorabile. După ce Ra
du II (min. 6, 9 și 13) a trecut 
pe lingă deschiderea icorului, 
Dunărea C.S.U. a punctat In 
min. 39 : la o acțiune pe par
tea dreaptă, Soare a împins 
mingea, cu pieptul, Iui Vaișco- 
vîei (aflat în poziție de ofsaid, 
nesemnalizată, de tușierul Gr. 
Macavei), mijlocașul gălățean a 
intrat in careu, a centrat și 
ANTOHI, de la 6 m, a trimis 
mingea in plasă: 0—1. F.C. Olt 
a forțat egalarea șl in ultimul 
minut al primei reprizei, MI- 
NEA, de pe linia de 16 m, a 
șutat puternic și... 1—1.

După pauză, jocul a fost la 
discreția echipei F.C. Olt, care 
a dominat cu autoritate, a ob
ținut o duzină de lovituri de 
colț, Radu II a mai irosit b1-

RIVALITATE SPORTIVĂ RĂU ÎNȚELEASĂ
PETROȘANI, 29 (prin tele

fon). După infringerea suferită 
săptămina trecută In „Cupa 
României" în fața Corvinului, 
echipa din Petroșani adăugase 
un „plus" la rivalitatea obișnui
tă dintre cele două divizionare 
„A* ale județului Hunedoara. 
După cum începuse, insă, par
tida, se părea că această dis
pută se va păstra in limitele 
exprimării fotbalistice. în min. 
23, prima ocazie mare a par
tidei, la poarta echipei gazdă, 
unde Văetuș, ajuns față Infață 
cu Cavai, a șutat exact ta a- 
cesta. Hunedorenii pasează mai 
bine, au o mai bună circulație 
a balonului și, firesc, deschid 
scorul in min. 34 : Klein exe
cută foarte periculos un corner, 
Cavai respinge in față, pină la 
Pe teu, care lobează balonul ta 
careul mic, fundașii Jiului nu 
intervin și MATEUȚ, complet 
liber, inserie fără dificultate : 
•—I.

Echipa gazdă Începe în 
trombă repriza secundă, sur- 
prinzindu-și adversara și cu- 
rind Jiul restabilește egalita
tea : o lovitură liberă de Ia 
25 m (min. 47), Varga trimite 
scurt la GĂMAN și șutul a- 
eestuia, prin zid, se oprește ta 
plasă : 1—1. Jiul atacă acum 
dezlănțuit, cu fundașii la cen
tru, dar un fault al lui 
Găman asupra lui Mateuț 
(cel mai bun de pe te
ren) deschide seria unor bus
culade la care principali vino- 
vați au fost Vizitiu și L. Mol
dovan, dar arbitrul nu se do
vedește intransigent, mulțumin-

DOAR ÎNCEPUTUL A
ORADEA, 29 (prin telefon). 

Meciul „revelațiilor" campio
natului promitea din start. Pri
mele minute au fost animate, 
cu atacuri spectaculoase la am
bele porți, dar incet-incet, par
tida s-a -stins" și finalul chiar 
a nemulțumit pe numeroșii 
spectatori prezenți. Aceasta 
pentru că F.C. Bihor, care a 
jucat mulțumitor ta prima re
priză, a evoluat imprecis și 
incoerent ta al doilea act, ta 
vreme ce evoluția Ieșenilor a 
fost inversă, mai ștearsă ta 
prima parte, mai viguroasă ți 
mai activă in partea a doua. 
Cu asemenea jumătăți de ran
dament, se înțelege, meciul a 
avut de suferit Din acel 
început vioi pe care fl re
marcam vom nota fazele din 
min. 4, cînd Sertov șutează 
milimetric pe lingă poartă, și 
min. 9, cînd Georgescu lovește 
prea slab balonul de. la 9 m 
ți Bucu reușește să rețină. 
Scorul este deschis ta min. 10 
de ZARE, care a șutat puter
nic, prin surprindere, de la 20 
m, Bucu a intervenit defectuos 

merar ; cat. C : 10.75 a 8.309 
lei ; cat. D : 89,50 a 998 lei ț 
cat. E : 1.115,75 a 100 lei.

Autoturismul Dacia 1300 de 
la faza a II-a a fost obținut 
de Păun Marian, din Tăndă- 
rei-Ialomița.
• Tragerea extraordinară Loto 

a Mărțișorului de mline. 2 martie 
1984. se va desfășura Inceptnd de 
la ora 17,30 în sala Teatrului de 
Operă șl Balet din București ; 
numerele ciștigătoare vor fi 
transmise la radio în jurul ore
lor 19, ne programul 2, și 23, pe 
programul 1.

F.C. OLT 1 (1)
DUNĂREA C.S.U. 1 (1)

Stadion „1 Mai" ; teren alunecos ; 
timp noros ; spectatori — circa 3 000. 
Șuturi : 13—5 <pe poarta : 8-2). Cor* 
nere : 13—3. Au marcat : MINEA
(min. 45), respectiv ANTOHI <min. 
39).

F. C. OLT : Nițu - Prepelița, BUM- 
BESCU, Balaur (min. 75 M. Leța), 
Matei — MINEA, M. Popescu, EFTI
MIE — State (min. 46 Kallo), Radu II, 
Boriceanu.

DUNAREA C.S.U. : Oanâ - Pisau, 
Gâlan, ANGHELINEI, Mureșan — 
lehim, VAISCOViCI, Comșa — An to hi 
(min. 83 Pa seu ; min. 87 Sterian), 
Ralea, SOARE.

A arbitrat slab I. Crâciunescu (Rm. 
Vîlcea).; la linie : V. Curt (Medgi- 
dia) și Gr. Macavei (Deva) — ulti
mul cu greșeli în semnalizarea ofsai
durilor.

Cartonașe galbene : MUREȘAN, 
RADU II.

Trofeul Petschovschî : 9.
La speranțe : 2-1 (0-0).

tuații favorabile în min. 48 
și 64, iar Boriceanu (min. 61) 
a luftat de la 8 m de poartă, 
în ultimul minut, o gravă gre
șeală a arbitrului I. Crăciunes- 
cu: Oană i-a pus o talpă lui 
Radu II, aflat la 7 m de poar
tă, acesta a căzut, dar condu
cătorul partidei nu a acordat 
lovitura de pedeapsă ce se im
punea-

Pompiliu VINTILA

J1UL PETROȘANI 2 (0)
CORVINUL 2 (1)

Stadion jiul ; teren moale ; timp 
pritnăvănotic ; spectatori — circa 5 000. 
Șuturi : 13-8 (pe poartă : 5—5).
Comere : 5—3. Au marcat : GAMAN 
(min. 47), M. POPA (min. 62), res
pectiv MATEU1 (min. 34). GABOR 
(min. 80).

JIUL : Cavai — V. Popa, Vizitiu, 
M. POPA, Stana (mîn. 36 Lasconi) — 
Szekeli, VARGA, Găman — Stoinescu, 
Florescu, Băluță.

CORVINUL : Alexa - Vlad, Dubin- 
ciuc, Oncu, Bogdan — Petcu (min. 68 
Stoica), L. Moldovan, Klein, MATE- 
UȚ — GABOR, Văetuș (min. 55 Co
jocarul.

A arbitrat satisfăcător A. Gheorghe 
(Piatra Neamț) l la linia : M. Stă 
nescu (lași) șl C. Gheorghitâ (Bră
ila).

Cartonașe galbene : STANA, GA
MAN, L. MOLDOVAN, BOGDAN

Trofeul Petschovschî : 9.
La speranțe : 2—0 (1—0)

du-se doar cu cartonașe gal
bene, ceea ce a dat „apă Ia 
moară" actelor nesportive.

în ultima treime a partidei 
spiritele se potolesc. Jiul con
tinuă dominarea și fundașul 
central M. POPA, intercalat în 
atac, înscrie, in min. 62, cu un 
șut la colțul porții lui Alexa : 
2—1. Este acum rindul formației 
miniere să se considere pre
matur învingătoare și Klcin 
(min. 80). executind excelent o 
lovitură liberă din apropierea 
coifului terenului, ii prileju
iește lui GABOR un „cap" 
spectaculos, Cavai fiind din nou 
învins : 2—2.

Poul SLAVESCU

FOST PROMIȚĂTOR
F.C. BIHOR 2 (2)
POLITEHNICA IAȘI 1 (1)

Stadion F. G Bihor ; teren bun ; 
timp frumos : spectatori — circa 
14 000. Șuturi : 10-5 (pe poartă :
7—3). Comere : 3—0. Au marcat : ZA
RE (mm. 10), GROSU (min. 32 — din 
penolty), respectiv URSU (min. 45).

F.C. BIHOR : Balazs - DIANU,
DUMITRESCU. Zare, Nițu - Grosu. 
Biszok. MUREȘAN - ILE, Filip, Geor
gescu (mm. 88 Roatiș).

POLITEHNICA IAȘI : Bucu - Sigml- 
rean, ANTON. URSU, Topolrnskl 
(mm. 46 Munteanu) — Paveliuc, CA- 
NANAU. Gheorghiu (min. 67 Flo
rean). Bra I - Cioacă, SERTOV.

A arbitrat bine M. Axente (Arad); 
la Hare : S. Pante li mo nescu (Boldesti- 
Scăeni) si C. Gheorghe (Suceava)

Cartonase galbene : TOPOLINSKI, 
SIGMIREAN

Trofeul Petschovschî : 10.
La speranțe : 4-2 (2-2)



Un meci frumos de baschet Sîmbâtâ și duminica, la Sinaia

SELECȚIONATA OLIMPICA A R. P. CHINEZE -
SELECȚIONATA DIVIZIONARA 75-65

Cea de a doua 
întîlnire interna
țională ’ de baschet 
dintre o selecțio
nată divizionară a 
țării noastre și se
lecționata olimpi
că a R.P. Chine
ze a fost mult mai 
echilibrată și in
teresantă. Jucătoa
rele ambelor for
mații au etalat ca
lități deosebite, 
reușind acțiuni a- 
plaudate de spec
tatorii (prezenți 
miercuri după a- 
miază in sala Flo- 
reasca. începutul 
partidei a aparți
nut oaspetelor ca
re prin cei 2,02 m 
ai lui Zheng Hai- 
mia au dominat 
lupta sub panouri. 
După 10 minute, 
însă, Ștefania Borș 
a intuit multe din
tre intențiile par
tenerei de între
cere și a cules 
destule mingi pen
tru coechipierele 
ei care au redus 
din handicap, ast
fel că in min. 17
scorul a devenit 31—28 in fa
voarea olimpicelor din R. P. 
Chineză. în continuare am ur
mărit o cursă palpitantă de 
urmărire declanșată de fetele 
noastre, dar de fiecare dată 
baschetbalistele chineze au răs
puns prompt și s-au distanțat 
la 9—10 puncte. în ultimele 
minute am văzut o întrecere 
de toată frumusețea, cu exe

Cornelia Stoichiță (nr. 4) fi Mariana Bă- 
dinici (10) nu mai pot opri contraatacul 
baschetbalistelor din R.P. Chineză.

Foto : L MIHAICA

cuții tehnice de mare virtuo
zitate executate de sportivele 
ambelor echipe. Cele mai mul
te puncte: Borș 16, Ștefan 13 
și Filip 12 pentru selecționata 
noastră, respectiv Qui Chen 25, 
Song Xiaobo 24 și Zheng Hai- 
mia 15 pentru selecționata o- 
limpică a R.P- Chineze.

Paul IOVAN

Restanță In C. N. de baschet (f)

ICEMENERG MOBILA 85-46 Șl 68-49
Echipa feminină de baschet 

ICEMENERG a repurtat două 
victorii : 85—46 (39—12) —
marți și 68—49 (33—21) —
miercuri in meciurile restanță 
(din cadrul Diviziei ..A") cu 
Mobila C.S.Ș. Satu Ma
re. În prima zi, bucureș- 
tencele au dominat net, dar

1 partida următoare sătmă- 
rencele s-au apărat cu rnai 
multă ambiție și au menținut 
multă vreme un scor destul 
de strîns. Spre final, însă, 
ICEMENERG, cu Csilla IIosszu 
deosebit de eficientă fin a- 
eeafetă parte a întrecerii), cu 
Lavinia Blîndul, bună apără
toare și coordonatoare a jocu

lui, și cu junioara Aurora 
Cîrstoiu, mai bună de la o zi 
la alta, s-a desprins la o dife
rență edificatoare. Au marcat : 
IIosszu 20+21, Blindul 10+13, 
Cirstoiu 20+14, Iatan 10+14, 
Nicola 4+4, Nicolau 13+0, 
Kloss 2+2, Drăghicî 6+0 pen
tru Învingătoare, respectiv Bir- 
luția 14+11, Groza 6+4, Gita 
4+0, Stan 4+2, Turos 2+0, 
Toth 4+8, Âșteleanu 6+10, 
Sas-Tadoran 4+4, Moisa 2+8, 
Capră 0+2. Iudith Gross, cea 
mal bună jucătoare a sătmă- 
rencelor, nu a jucat, fiind bol
navă. Arbitri : N. Constanti- 
nescu — I. Nun (marți), L 
Breza — I. Cernat (miercuri).

Primele două manșe ale C. N. de bob 2

TREI ECHIPAJE LUPTA PENTRU TITLU

„CONCURSUL PRIETENIA'7 LA SANIE
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Tinerii sănieri (juniori năs- 
cuți In 1965 și mai mici) își 
dispută, sîmbătă și duminică, 
pe pîrtia din Sinaia, intîietatea 
în competiția internațională 
.Concursul Prietenia", la care 
vor lua parte reprezentanți ai 
Cehoslovaciei, R.D. Germane, 
Poloniei, U.R.S.S. $i României. 
Unii dintre oaspeți au și sosit 
șl se antrenează, alături de 
reprezentanții țării noastre, pe 
pîrtia de la poalele Muntelui 
Furnica. Lotul român este for
mat din : Livia Gheorghiță 
(C.S.Ș. Petroșani), Marilena 
Huțuleac (C.S.Ș. Vatra Dornei), 
Elena Călin (C.S.Ș. Miercurea

Ciuc), Elena Gheorghe (I.E.F.S.), 
Gabriel Ghiță, Silvan Mihăi- 
îescu, Ion Băîănică, Silviu Bar- 
tiș, Ciprian Ungureanu (toți de 
la C.S.O. Sinaia), Constantin 
Chiliuță (S.C. Miercurea Ciuc), 
Cristea Sudu (C.S.Ș. Vatra Dor
nei) și Arpad Kozak (C.S.Ș. 
Sinaia) ; antrenori : Ion Ga- 
lescu și Florian Ticu.

Programul întrecerilor : sîm
bătă, de la ora 9 : manșele1 ii 
și a Il-a la băieți și fete; 
duminică, de Ia ora 9 : manșa 
a ni-a la băieți și fete ; de 
la’ ora 11 : manșele I și a Il-a 
la dublu băieți.

BRAZILIA. La marele stadion 
„Marocana" din Rio de Ja
neiro a fost dezvelit, zilele 
trecute, bustul lui Garrincha, 
faimoasa aripă dreaptă a re
prezentativei „cariocas", cam
pioană mondiailă în 1958 la 
Stockholm și în 1962 la San
tiago de Chilie. Garrincha a 
murit cu un an în urmă, 
tr-o neagră mizerie, uitat 
toți cei care-l aplaudau 
ani In urma...

în
de 
cu

S.U.A. O situație puțin

PE GHEAȚA Șl PE ZAPADA
FALL'S (Suedia). Proba de 

sărituri de pe trambulina de 
90 m a fost dominată de spor
tivii finlandezi clasați pe pri
mele trei locuri : 1. Tuomo
Ylipulli 222,2 p, 2. Veli-Matti 
Ahonen 221,3 p, 3. Juha Lappa- 
lainen 207,5 p. Cursa feminină 
de ștafetă 4X5 km : 1. Norve
gia (Boee, Nybraaten, Jahren, 
Petersen) 1.07:28,2. 2. Finlanda 
1.07 59,8, 3. U.R.S.S. 1.08:09,0, 
4. Norvegia II 1.08:22,9, 5. Ce
hoslovacia 1.08:54,6, 6. Suedia 
1.09:32,3.

IDENSALMI (Finlanda). Con
cursul de schi fond, desfășurat 
în nocturnă, a prilejuit înfrîn- 
gerea campionilor olimpici 
Svan și Hamalainen. 10.5 
km : 1. Harri Kirvesnie (Fin
landa) 30:56, 2. Gunde Svan 
(Suedia) 31:12, 3. Kari Hacr- 
koenen (Finlanda) 31:17 ; 5,3 
km (femei) : 1. Marie Johans
son (Suedia) 17:10, 2. Berit
Aunli (Norvegia) 17:22, 3.
Maria-Liisa Hama'ainen (Fin
landa) 17:30.

CABLE (S.U.A.) „Maratonul" 
pe schiuri de la Cable (Wis
consin), a 12-a ediție a lui 
„American Birkembeiner" (50 
km), a fost cîștigat de suede
zul Bengt Hassis, cronometrat 
în 2.0253,2, urmat de Lars 
Frykberg (Suedia) 2.02:115, 
Nils-Tore Andreasen (Norve
gia) 2.04:44,1. Cursa feminină a 
avut pe podium pe : 1. Vigdis

Ronning (Norvegia) 2.27 57,7, 
2. Pat Engberg (S.U.A.) 2.33:21,7, 
X Hilde Riis (Norvegia) 
2.33:50,1.

LAHTI (Finlanda). Un alt 
„maraton" de schi, măsurînd 
însă 75 km, „Finlandia Hiihto", 
a fost dominat, de asemenea, 
de fondiști suedezi : 1. Oerjan 
Blomqvist 3.46:23, 2. Matti
Kuosku 3.48:31. Pe locul trei 
a sosit finlandezul Tauno Puos- 
karl 3.48:32, iar pe patru, ceho
slovacul Jiri Beran 3.50:33.

INZELL (R.F.G.). Campiona
tele naționale de patinaj vi
teză : bărbați : 500 m : Hans- 
Peter Oberhuber 38,77, 1 000 m : 
Fritz Gawenus 1:17,50 ; femei : 
500 m : Monika Holzner 42,25, 
1 000 m : Holzner 124,13.

BREZOVICI (Iugoslavia). 
Campionate de schi : slalom 
uriaș : Borin Strei 2:16,73, 2. 
Joze Kuralt 2:18,55, 3. Bojan 
Krizaj 2:18,78 ; slalom uriaș 
femei : Andrea Leskovsek
2:14,33, Anja Zavadlov 2:14,81,

ST. NIZIER DU MOUCHE- 
ROTTE (Franța). Competiția de 
sărituri din cadrul „Cupei Eu
ropei" a revenit austriacului 
Raimund Resch cu 219,5 p.

STONEHAM (Canada). Liisa 
Savijarvl a cîștigat titlul de 
campioană a Canadei în proba 
de slalom uriaș, întrecindu-le 
pe Diana Haight și Gerry Soe
rensen.

d.u.A. situație puțin o- 
biișnuită s-a petrecut la me
ciul de boschet dintre echi
pele universităților Charleston 
șl Concord. Jocul a fost foarte 
echnlobrat, necesiți nd doua 
prelungiri pînâ ce Concord a 
obținut victoria cu scorul de 
122—113. In acest joc, destul 
de „aspru", arbitrii au dic
tat 70 de greșeli personale, 
dintre care 47 pentru baschet- 
baliștiii din Charleston. In a- 
cest fel, pierzi nd unul după 
altul 9 jucători, care au fost 
descalificați pentru cite cinci 
greșeli personale, Charleston 
a rămas pe teren, în ultimele 
95 de secunde, doar în... doi 
jucători (I), în timp ce Con
cord evolua în formație com
pletă, cu echipa sa de bazâ I 
Șl astfel, de la 117-113, sco
rul a ajuns la 122-113.

IUGOSLAVIA. Una din stră
zile Belgradului va primfi nu
mele de „Manchester United" 
în amintirea echipei de fotbal 
engleze care, la 6 ianuarie 
1958, a fost victimă a acci
dentului aviatic de la Mun- 
chen. Manchester Utd. evo
luase tocmai la Belgrad, în 
compania ■ ■ - -
lie, le 
(W).

echipei Steaua Ro- 
semifinalele C.C.E.

De la Nairobi seKENYA. ______ _
va da plecarea în cursa, de
venită tradițională în lumea 
automobilismului : „Marlboro 
Salary Rallye", etapă în ca
drat campionatului mondial 
de specialitate. Vor lua parte 
cel mal buni piloți din lume, 
care vor conduce mașini (Lan- 
cta, OpeL Datsun, Citroen, 
Toyota etc.) special adaptate 
unul traseu extrem de dificil 
cum eve 
kenyan.

acesta al raliului

GALILOR. Vechiul 
XV-lui galez și câ- 
acestuia, faimosul

ȚARA 
fundaș al 
piton al ________________
J. P. R. Williams, de 55 de 
ori Internațional, a hotârît sâ 
pună punct activității sale 
competiționale. După ce s-a 
retras din naționala, în urmă 
cu trei ani, „J. P. R.“ a con
tinuat totuși să mai joace 
rugby In cadrul clubului sau, 
dar acum : gata I

SUEDIA. Patinatorul Johan 
Granath, campion mondial 
al sprinterilor în 1975, a fost 
suspendat pentru o perioadă 
de 15 luni deoarece s-a con
statat că se dopase ia un 
concurs desfășurat, nu de 
muft. la Esilstuna. „In vâra 
trecută m-am accidentat la un 
picior și pentru câ nu m-am 
vindecat, In urma tratamentu
lui cu cortizon am folosit, 
timp do două săptămini, ste- 
rolxî anabolizanți* a declarat 
Granath (34 anty, unul dintre 
veteranii patinajului. EI a 
luat porte la 3 ediții ale J.O. 
H la 11 ediții ale campiona- 
tefor lumW... I

SINAIA, 29 (prin telefon). 
Pe pîrtia din localitate a 
început Campionatul național 
de bob 2, la care iau parte 
cele maî bune 8 echipaje din 
țară. Starea bună a pistei și 
condițiile meteorologice favo
rabile au permis desfășurarea 
primelor două manșe în con
diții optime. Lupta pentru titlu 
se anunță deosebit de echili
brată, dovadă fiind faptul că 
între primele trei echipaje di
ferențele de timp sînt foarte 
mici.

Rezultatele primei zile : 1. 
I.E.F.S. (Duminicel-Popescu) 
1:49,62, 2. C.3.O. Sinaia (Rusu- 
Petrariu) 1:49,98. 3. Tractorul 
II (Degan-Albu) 1:50,06, 4. AS. 
Poiana Cîmplna (Iancu-An-

CAMPIONATELE EUROPENE

DE ATLETISM lN SALĂ
De sîmbătă dimineața și pînă 

du mimică seara, in sala „Skan- 
dinavium" din Goteborg (al 
doilea oraș al Suediei) se vor 
desfășura întrecerile campiona
telor europene de atletism pe 
teren acoperit.

în concurs se vor afla și 
cîțiva dintre atletii noștri frun
tași: Cristieana Cojocaru 400 m 
— 52,93 și 800 m — 2:02,n0, Mi- 
haela Logbin greutate — 20,48 
m, Fife Lovin 1500 m — 4:0” 25, 
Doina Melinte 800 m — 2:00,19, 
Maria Radu 1500 m și Sorin 
Matei înălțime — 2,32 m.

drone) 1:51,80, 5. Voința Sinaia 
(Fandrea-Durbac) 151,93, 6.
Tractorul I (Rădulescu-Cojosa) 
152,95, T. Carpați Sinaia (Pe- 
tre-Cîrlig) 1:53,41, 8. A.S. Ar
mata Brașov (Batista-Peptea) 
155,56.

Joi au loc ultimele două 
mange.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX © TELEX
ATLETISM • Meciul de juniori 

dintre echipele U.R.s.s. șl R.D. 
Germane, desfășurat Ia Lenin
grad, a test cîștigat de gazde 
cu 113—111. Clteva rezultate : fe
minin i lungime : Natalia Sev- 
oenko (UJLS.S.) 6,59 m ; mascu
lin î greutate : Bltsadze (UJt.S.S.) 
18.48 m, prăjină : Gataulin 
(U.R.S.S.) 5,40 m, Înălțime : Kor- 
ceaghln (U.R.S.S.) 2,17 m.

BOX • La Atlantic City, ame
ricanul Kevin Howard a obținut 
a 10-a victorie ca profesionist, 
!ntrectndu-l prin abandon tn re
priza a 5-a pe compatriotul său 
Bill Bradley. La U mat. Howard 
va boxa cu Ray Sugar Leonard 
In medul care va marca reveni
rea fostului campion mondial al 
.ușorilor".

CICLISM S Turul Cubei s-a 
încheiat ia Havana cu victoria 
tinărulul rutier cubanez Eduardo 
Alonso (20 de ani), care a aco
perit 1767 km în 41h51:05. El a 
fost urmat de Jens Heppner 
(R.D.G. »B“) 41h57:06 și Viktor
Demidenko (U.R.S.S. „A“) 41h
56:52. Pe echipe a cîștigat Cuba 
„A”, urmată de R.D. Germană 
r,B« șl U.R.S.S. „A“. • Cursa 
desfășurată la Aix-en-Provence 
(Franța) a fost cîștigată de ir
landezul Sean Kelly. IM km în 

Unul dintre sporturile iernii 
care se bucură de o popularita
te deosebită este motociclismul 
pe gheață, urmărit de zeci de 
mii de spectatori. Un aspect 
dintr-un concurs desfășurat la 
Frankfurt/Main.

Telefoto : AP-AGERPRES

3hS4. Pe locurile următoare. în 
același timp, s-au clasat Laurent 
Flgnon (Franța) Si Yan Bogaert 
(Belgia).

SCHI • Proba feminină de sla
lom uriaș din cadrul campiona
telor Canadei a fost cîștigată de 
Andrea Bedard în 1:31,91.

ȘAH • Turneul de la Lvov a 
fost cîștigat, la egalitate, de marii 
maeștrii sovietici Iosif Dorfman 
șl Rafael Vaganlan cu cite 9 p 
din 13 posibile. In continuare : 
Elngorm șl Psahis (U.R.S.S.) 8 p. 
Tal si Georgadze 7 o etc. • 
Campionatul feminin al orașului 
Moscova a fost cîștigat de Liud
mila Zalțeva șl Elena Balașova, 
cu cite 10 p din 14 posibile.

TENIS • In primul tur al tur
neului de Ia Madrid : van Pa
tten — Carisson 6—7, 6—1, 6—4, 
Scanlon — Sundstroem 2—6. 6—4, 
6—4, Drewett — Buehning 1—6,
6— 4, 6—4. Hooper — Jelen 7—6,
7— «, Smld — Gilbert 6—4. 6—3, 
Gomez — Teacher 6—2, 4—6, 6—3, 
Denton — Haurer 6—7. 7—6, 6—3, 
Gerulaitis — Tim Gullikson 7—6, 
6—S. • In primul tur al „Mas- 
ters-ului" feminin, la New York: 
Navratilova — Ruzicl 6—3, 6—1, 
Sukova — Durie 7—6. 7—6, Shri
ver — Turnbull 6—i. 6—4.

FOT
IN C.E. DE TINERET (sferturi 

de finală, meci tur, la Hllsbo- 
rough: Anglia — Franța 6—1
(2—1) I Au marcat Hateley (4), 
Watson șl Sterland, respectiv 
Anziani.

IN CAMPIONATUL INTER- 
BRITANIC la Glasgow: Scoția — 
Tara Galilor 3—1 (1—0). Au în
scris Cooper din penalty, John
ston, respectiv James.

CAMPIONATE, CUPE
IUGOSLAVIA (et. 18). In pri

ma etapă a returului, toate e- 
chipele gazdă au obținut victorii. 
Steaua roșie — Zenlca 4—0, Haj- 
duk Split — Ljublijana 3—0, Di
namo Vlnkovicl — Pristina 2—0, 
Titograd — Partizan 1—0, Zelez- 
nlcear — Rijeka 2—1, Tuzla — 
Dinamo Zagreb 3—2, Velez — 
Sarajevo 3—0, Skoplje — Osljek 
3—1, Nlș — Volvodlna 1—0. Pe 
primele locuri : Hajduk 23 p, 
Zeleznicear 22 p, Steaua roșie, 
Partizan șl Rijeka cite 20 p. Pe 
ultimele 1 16—17. Dinamo Zagreb 
șl Zenlca cite 15 p, 18. Ljublja
na 13 p.'

OLANDA (et. 23). Feyenoord 
— Ajax 4—1, Tilburg — Excel
sior 0—2, Zwolle — Kerkrade
1— 2, Slttard — Deventer 1—2, 
Den Bosch — Dordrecht 2—0, 
Utrecht — Sparta Rotterdam
2— 2, Volendam — Eindhoven 
0—1, Helmond — Alkmaar 5—3, 
Haarlem — Groningen 2—1. Pe 
primele locuri : Feyenoord 38 p, 
Ajax, Eindhoven cite 36 p. Pe 
ultimele: 17. Dordrecht 10 p, 18. 
Helmond 6 p.

U.R.S.S. In meci restant din 
cadrul optimilor de finală ale 

Cupel, Zenit Leningrad a elimi
nat pe Ararat Erevan. Partida a 
fost foarte disputată. După 90 
de minute scorul era egal: 1—1. 
După prelungiri rezultatul a de
venit 3—3. In urma loviturilor de 
la 11 m s-a calificat formația 
din Leningrad. Iată acum pro
gramul complet al sferturilor de 
finală, meciuri programate la

2— 3 martie: Fakel Vcxronej — 
Spartak Moscova, Dinamo Minsk
— T.S.K.A. Moscova, Dinamo 
Moscova — Cernomoreț, Torpedo 
Moscova — Zenit Leningrad.

BELGIA (sferturile de finală 
ale Cupei). In jocuri retur (pri
mele echipe s-au calificat pentru 
semifinale): Beveren — St. Ni
colas 5—1, Lierse — Waregero 
1—3, Standard Liăge — Antwerp 
1—1, La Gantolse — Lokeren
3- 0.

GRECIA (et. 22). Panathinaikos
— Serres 5—0, Kalamaria — Aris 
0-0, Heraklls — Larissa 2—0. 
AEK — Olymplakos 2—1, PAOK*
— Algaleo 0—0, Panlonios — A- 
pollon 0—1, Etbnikos — OFI 1—0, 
Doxa — Yannlna 0—0. Pe prime
le locuri: Panathinaikos șl He- 
raklis cite 38 p, Aris 33 p, O- 
llympiakos 28 p. Pe ultimele 2 
14. Algaleo 14 p, 15—16. Serres șl 
Kalamaria cite 13 P-

FRANȚA. Au fost stabilite me
ciurile din optimile de finală ala 
Cupei ț Cannes (div. 2). —
Sochaux, Monaco — Nancy, 
Lens — Strasbourg, Metz — Be- 
sancon (div. 2), Rouen — Laval, 
Nantes — Lyon (div. 2). Toulon
— Guicamp (div. 2) și Bordeaux
— Mulhouse (div. 2). Partidele 
tur Sint programate la 17 martie. 
Iar cele retur la 21 _ martie.


