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CAMPIONATUL S A ÎNTRERUPT,
IUBITORII FOTBALULUI NOSTRU AȘTEAPTĂ ACUM
O PERFORMANȚĂ A LIDERULUI LA TBILISI

De azi pînă duminică, în patru orașe

ETAPA A ll-a A EDIȚIEI A VII a
A „CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL (f)
• Patru divizionare „B“ calificate pentru această fază • Intră 

in competiție și formațiile din primul eșalon valoric

Considerate îndeobște sarea 
și piperul fotbalului, surpri
zele pot să te pună uneori 
mai mult ca de obicei pe 
gînduri, atunci ci nd apar în 
„stoc supranormativ**, ca să 
zicem așa, cum s-a întimplat 
miercuri, ceea ce i-a și făcut 
de altfel pe unii iubitori ai 
fotbalului nostru să socotească 
etapa niteluș cam prea sărată 
și cam prea piperată...

Avem toată admirația (ex
primată fără rezerve chiar in 
coloanele ziarului nostru) șl 
vom avea în continuare toată 
considerația pentru lupta su
perbă a fostei „lanterne1*, Pe
trolul, care se zbate dramatic, 
omenește foarte impresionant, 
pentru a rămîne în Divizia 
„A“, dar' de aici și pină la a 
învinge la Bacău o echipă real
mente puternică, tocmai pe 
marea performeră a preceden
tei etape (care învinsese la Iași) 
este o distanță care parcă prea 
răstoarnă total sistemul valo
rilor. O fi el Decu Cringașu, 
la cei 33 de ani ai săi, un 
excelent luptător pe baricadă, 
o fi și Dragomir un antrenor 
cu ochi și cu neașteptat simț 
tactic (aprecieri ocazionate de 
altfel, în bună măsură, șl la 
București, în meciul petroliș
tilor cu Rapid), dar băcăuanii 
au o garnitură solidă, prea 
solidă, ca să nu fii uluit de o 
asemenea uimitoare nivelare 
de clasă fotbalistică (căci în
tre cele două echipe există, 
fără îndoială, o clară dife
rență de valoare, de clasă).

I

tn acțiune la poarta stelistă, Hagi și Mircea Sandu, doi dintre 
„actorii principali" ai cuplajului interbucureștean 

Foto: Dragoș NEAGU

Considerate ceea ce sint, a- 
dică mai ales o legitimă cri
tică foarte severă la adresa 
echipei de pe malul Bistriței 
(după isprava de la Iași, um
flată, pare-se — de laude — 
ca broasca lui La Fontaine), 
rîndurile de față urează, in 
secundar, echipei ploieștene 
„s-o țină inima** pînă la capă
tul bătăliei, pină la ultimul 
glonte, și dacă s-o putea să 
rămînă în Divizia „A“. căci 
Ploieștiul, centru fotbalistic 
tradițional, și ploieștenii, mari 
iubitori ai fotbalului, merită 
să aibă echipă pe prima scenă.

Surpriză și pe malul Oltu
lui, unde Dunărea a apucat un 
nesperat colac de salvare. Ce 
au ciștigat Radu II et comp, 
pe mere (și pe merit, în de
plasare, la Tirgoviște : 2
puncte) au pierdut pe pere (a- 
casă, cu Rapid și cu Dunărea, 
tot 2 puncte), ceea ce dove
dește că „formula de primă
vară** a echipei conduse de 
antrenorul Halagian este încă 
necristalizată, instabilă și ca
pricioasă. Nu-i vorba că _un- 
sprezecele** Dunării are astăzi

Marius POPESCU

(Continuare tn pag 2-3)

în handbalul feminin, sezo
nul competițional este în plină 
desfășurare, întrecerile alter- 
nînd și interferîndu-se : de la 
campionatul Diviziei „A“ se 
trece la „Cupa României**, pen
tru ca, spre sfîrșitul lunii, să 
asistăm la un eveniment aștep
tat de mulți ani, evoluția în- 
tr-o finală de cupă europeană 
a echipei Chimistul Rm. Vîl- 
cea...

Pînă atunci, în plină actua
litate se află „Cupa României**. 
A venit și rîndul divizionare
lor „A“ să intre in întrecere, 
ele fiind repartizate — cite 
trei — în cele patru serii ale 
etapei principale. Desigur, am
bițiile sînt mari, echipele as
pirină cu atît mai mult și mai 
justificat la un loc cît mai bun 
în clasamentul final cu cît a- 
bordează competiția în efec
tive complete (față de „Cupa 
României** la băieți, unde s-a 
jucat fără handbaliștii selec
ționați in echipa națională). 
Ne așteptăm, deci, la întîlniri 
atractive; care să aducă în tri

ECHIPAJUL I.EJ.S. (I. DUMINICII-C. POPLSCU)
CAMPION NAȚIONAL IA BOB

SINAIA, 1 (prin telefon). 
Deși temperatura a crescut 
considerabil, ultimele două 
manșe ale Campionatului na
țional de bob 2 s-au desfă
șurat în condiții satisfăcătoare. 
Titlul de campion al României 
a revenit ' echipajului I.E.F.S. 
(Ion Duminicel — pilot și Cor
nel Popescu — împingător), la 
capătul a patru manșe, în 
cursul cărora a avut ca princi
pali adversari pe componenții 
echipajelor C.S.O. Sinaia (Gh. 
Kusu-C. Petrariu) și Tractorul 
II Brașov (D. Degan-M, Albu). 
Echipajul Duminicel-Popescu a 
izbutit ca în ultimele două 
manșe, desfășurate joi, să-și 
sporească infimul avantaj obți
nut în ziua precedentă.

Clasarea echipajului Rusu- 
Petrariu pe locul secund, îna

bune cîț mai mulți iubitori ai 
handbalului.

în palmaresul celor șase e- 
diții anterioare, Știința Bacău 
se situează pe primul loc, cu 
trei ediții ciștigate, formația 
antrenată de Eugen Bartha lu- 
ind un start viguros chiar din 
primul an al promovării in 
eșalonul valoric superior al 
handbalului nostru feminin. 
Iată echipele care au ciștigat 
„Cupa României** : 1978 — Uni
versitatea Timișoara, 1979 — 
Confecția București, 1980 —
Știința Bacău, 1981 — Rulmen
tul Brașov, 1982 — Știința Ba
cău, 1983 — Știința Bacău.
Dintre divizionarele „B“, în 
actuala ediție au rămas în 
cursă Textila Dorobanțul rio- 
iești, Relonul Săvineșli, Gloria 
Bistrița și Textila Zalău.

Programul etapei a Il-a a 
„Cupei României** :

TG. MUREȘ (seria ,,A“)
Vineri ; A.E.M. Timișoara — 

Textila Dorobanțul Ploiești, 

(Continuare in pag 2-3)

intea echipajului pilotat de De- 
gan (participant la Jocurile 
Olimpice) se explică prin ca
litățile deosebite ale lui Rusu, 
dar și prin faptul că Degan a 
concurat pe alt bob și cu alt 
împingător decît la Sarajevo.

Clasamentul final al compe
tiției, desfășurată pe o pistă 
lungă de 1 200 m, cu 9 viraje 5 
1. I.E.F.S. (I. Duminicel-C. Po
pescu) 2:39,07, 2. C.S.O. Sinaia 
(Gh. Rusu-C. Petrariu) 3:39,98, 
3. Tractorul II Brașov (D. De
gan-M. Albu) 3:40,21, 4. A.S. 
Poiana Cimpina (C. Iancu-N. 
Androne) 3:43,76, 5. Voința Si
naia (Al. Pandrea-M. Durbac) 
3:44,23, 6. Tractorul I (V. Ră- 
dulescu-R.- Kojesa) 3:46,26, 7. 
Carpați Sinaia (G. Petre-V. 
Cîrlig) 3:46,79.
Vasile FELDMAN — coresp.

LUPTĂTORI ROMÂNI LA
Ieri dimineață au plecat in 

Franța 6 luptători români din 
echipa olimpică de „greco-ro- 
mane“ pentru a participa la 
un turneu internațional care 
se va desfășura, sîmbătă și du
minică, la Reims. Au făcut de-

Azi, de la ora 16, la „Titan-Club“

ÎNCEPE „CUPA DUNĂRII"
De astăzi și pînă duminică 

au loc la București („Titan- 
Club“, str. Turturele nr. 11) 
întrecerile celei de a V-a edi
ții a „Cupei Dunării** la hal
tere — juniori, la care parti
cipă sportivi din România, 
Austria, Bulgaria, Cehoslova
cia, R. F. Germania, Iugosla
via și Ungaria.

La această competiție, țara 
noastră va prezenta o echipă 
completă, cu cite un concurent 
la toate cele 10 categorii. In 
programul de azi,. de la ora 
16, figurează categoriile muscă 
(52 kg) și cocoș (56 kg), in

ELOPETISTEIE
DE LA U.S. SATE NADE

EA „CUPA EUROPEI"
Deținătoarea titlului de cam

pioană națională la floretă fe
minin, C.S. Satu Mare, parti
cipă, astăzi, la Torino, la edi
ția 1984 a „Cupei Europei**. 
Anul trecut echipa noastră a 
obținut medalia de argint. Au 
făcut deplasarea floretistele 
Marcela Zsak, Aurora Dan, E- 
lisabeta Guzganu, Rozalia Oros. 
Monica Veber, care vor lua 
parte apoi, sîmbătă și dumi
nică, la concursul international 
individual.

Tot la acest sfîrșit de săp- 
tămînă, sabrerii M. Mustață, 
C. Marin, A. Chiculiță, V. 
Szabo și M. Frunză vor evolua 
la Hanovra, intr-un concurs 
individual de cat. A.

TURNEUL DIN FRANȚA
plasarea Nicolae Zamlir (cat. 
57 kg), Ștefan Negrișan (68 
kg), Ștefan Rusu (74 kg). Ion 
Draica (82 kg), Vasile Andrei 
(100 kg) și Victor Dolipschi 
(+100 kg). Ei sînt însoțiți de 
antrenorul Ion Corneanu.

LA HALTERE — JUNIORI
care vor concura Dumitru Ne- 
greanu (Farul Constanța), res
pectiv Dumitru Citnpeanu (U- 
nirea Alba Iulia).

Simbătă, concursul va începe 
la orele 10 și 16. iar duminică 
la ora 10.

Ca arbitru neutru va func
ționa Esat Kazangi (Turcia).

Echipa care va totaliza nu
mărul cel mai mare de puncte 
va fi declarată Învingătoare. In 
același timp, primii trei cla
sați la fiecare categorie (la 
total, smuls și aruncat) vor 
urca pe podiumul laureatilor.

Ecaterina Szabo, cu gindul la Olimpiadă:

„DORIM SĂ REALIZĂM 0 VARĂ FRUMOASĂ
PENTRU GIMNASTICA ROMANEASCĂ"

Deși numărul sportivelor pre
zente in sală este mare, deși 
antrenamentul se desfășoară la 
toate cele patru aparate, pe 
„șantiere de lucru**, cum le 
place antrenorilor să numească 
nucile colective de gimnaste 
răspindite pe intreaga supra
față a sălii, ceea ce te impre
sionează plăcut este liniștea 
desăvirșită și deplina ordine in 
care se desfășoară pregătirea, 
in care participantele execută 
elemente dintre cele mai grele 
combinații și mișcări specta
culoase. Ca intr-un stup de 
albine, fiecare știe precis ce 
are de făcut și cite minute 
anume poate să „ocupe** un 
aparat sau altul, tn sală sint 
toate cele 6 gimnaste /rare in 
toamnă, la Budapesta, au cu
cerit frumosul buchet de 3 me
dalii la campionatele mondiale. 
Alături de campioana mondială 
Ecaterina Szabo le vedem pe 

Lavinia Agacbe, Laura Cutina, 
Mihaela Stănulcț, Camelia Ren- 
eiu, Mirela Barbălată. pe ce
lelalte tinere sportive ale lo
tului feminin.

Pentru un prim dialog de la 
inimă la inimă ne oprim la 
Kati Szabo, din motive abso
lut firești, și ea nu pare deloc 
surprinsă de alegerea noastră 
pentru că, intuind parcă tema 
discuției, ne întimpină cu o 
replică care ar vrea să sinte 
tizeze situația in care se află 
acum.

— Să știți că nu e deloc ușor 
să fii campioană mondială. Și 
nu mă refer atît ia dificultă
țile pe care le ridică cuceri
rea titlului propriu-zis, cit la 
ceea ce urmează după ce o 
sportivă devine o mare vedetă, 
la raporturile ei cu colegele de 
echipă, de areeași generație sau 
mai tinere, cu alți factori.

— Te rog să fii mai expli-

O competiție care 
ți-a ciștigat o mare 
popularitate la 
Miercurea Ciuc : 
.Maratonul zăpe

zii**. La cea de a 
4-a ediție, desfășu
rată pe întinderile 
albe din marginea 
municipiului, au 
luat startul — du
pă cum se poate 
vedea in imaginea 
alăturată — mii de 
iubitori ai schiului 
de toate virstele.

foto : Sandor
SZAKACS 

— Miercurea Ciuc

cită, Kati, pentru că cineva ar 
putea înțelege, greșit desigur, 
că nu este bine să fii cam
pioană mondială de gimnas
tică...

— Nu aceasta am vrut să 
spun, fără îndoială. Dar de

Constantin MACOVEI

(Continuare In pag 2-3)

DANIELA SILIVAȘ Șl 
OCTAVIAN IONAȘIU LA 

„TROFEUL PARISULUI1*
Săptămîna aceasta marchează 

debutul competițional interna
țional in gimnastica noastră, 
prin participarea la tradiționa
lul concurs dotat cu „Trofeul 
Parisului**. întrecerea va avea 
loc, sîmbătă și duminică. în 
capitala Franței și ea angre
nează reprezentanți a nume
roase federații de specialitate 
europene. Din țara noastră ur
mează a lua startul in acest 
concurs Daniela Silivaș. de la 
C.S.Ș. „Cetate** Deva, și Octa
vian lonașiu de la Steaua 
București.



La Cimpulung Moldovenesc

4000 DE FINALIȘTI LA 
„FESTIVALUL SPORTURILOR DE IARNĂ"

Idei, creativitate, pasmtte

AȚI AUZIT DE „ECFAN" PLOIEȘTI?

Peste 4 000 de tineri și vîrst- 
nici din județul Suceava au 
participat, timp de două zile, 
la etapa finală a „Festivalului 
sporturilor de iarnă" de la 
Cimpulung Moldovenesc. Am
pla acțiune, cu aproape 30 003 
de competitori la startul eta
pei pe asociații, a fost organi
zată — sub genericul „Dacia- 
dei" — de Comitetul județean 
Suceava al U.T.C., Consiliul 
județean al sindicatelor. In
spectoratul școlar. Consiliul ju
dețean al organizației pionieri
lor și șoimilor patriei 
C.J.E.F.S.

Au venit să-și dispute întiie- 
tatea la această a 13-a ediție 
a „Festivalului sporturilor de 
iarnă" de la Cimpulung Mol
dovenesc sportivi din Suceava, 
Fălticeni, Rădăuți, Vatra Dor- 
nei, Gura Humorului, Solea, 
flăcăi și fete din comunele Vi- 
covu! de Sus, Fundul Moldo
vei, Dolhasca, Pojorita, Vamă, 
Gălănești ș.a.

„Crosul sănătății pe schiuri", 
la care au participat toți com
petitorii prezenți Ia acest festi
val, a deschis seria atrăgătoa
relor întreceri de sanie (pe 
noua pîrtie de pe muntele

ECATERINA SZABO CU GÎNDUL
(Urmare din pag. 7)

cind sint deținătoarea titlului 
de campioană mondială la sol 
îmi dau seama că deseori sint 
tratată cu onoruri pe care nu 
sint sigură că Ie merit numai 
eu. Și o să vă dau și exemple. 
Anul trecut, după ce m-am 
Întors de Ia Budapesta, am 
fost pentru cîteva zile acasă, 
la Zagon, în mijlocul familiei. 
A fost cu totul firesc că au 
venit să mă vadă și să mă 
felicite sora și fratele meu, 
alte rude și prieteni. Am fost 
insă surprinsă și plăcut im
presionată de călduroasa pri
mire pe care mi-a făcut-o pri
marul comunei, care a venit 
acasă la părinții mei eu un 
buchet de flori, m-a îmbrăți
șat și m-a felicitat pentru fru
moasele succese de la mon
diale. Am fost, de asemenea, 
invitată la Consiliul popular 
comunal, unde am constatat • 
mare bucurie pentru Izbinda 
mea de la campionatele mon
diale, pentru victoriile tuturar 
fetelor noastre.

— Te bucuri de anumite pri
vilegii în rîndurile colege
lor, la antrenamente ?

— Dacă a munci mai mult, 
cu mai mare responsabilitate 
inseamnă un avantaj, atunci 
aș putea spune că beneficiez 
de o situație specială in cadrul 
lotului. Oricum, este cert eă 
rezultatele bune din 1983 mi-au 
dat încredere in posibilități, 
mi-au arătat că pot aborda cu 
șanse de succes orice între
cere, oricit de grea ar fi ea. 
Și firește că, gindindu-mă la 
competițiile acestui an. am in 
vedere, în primul rînd, im
portanta întrecere de Ia Los 
Angeles, ediția a 23-a a Jocu
rilor Olimpice.

— în presa sportivă inter
națională s-au făcut frumoase 
aprecieri pe marginea debutu

„RECORDURI" NEDORITE
Apare cu atit mai firească 

obligația fiecărui sportiv de 
a-și respecta adversarul, cu 
cdt șl el pretinde, la rindu-i 
să fie respectat... Intr-o ra
mură de sport — cu .asprimi 
de rocă* —, cum definea 
rugbyul unul din titanii lite
raturii contemporane. Ernest 
Hemingway, respectul față de 
adversar trebuie să fie cu 
atît mai direct. Nu mai e ne
cesar să detaliem...

Iată de ce am reținut cu 
Interes apelul pe care fede
rația de resort l-a adresat 
înaintea campionatului jucăto
rilor și antrenorilor, de a pune 
stavilă abaterilor de la disci
plină, incidentelor din teren, 
multe, exagerat de multe în 
1983 $i care s-au soldat cu 
nu mai puțin de 193 de sanc
ționări ! Un record cu totul 
de excepție în acest sport șl, 
oricum, nedorit.

Nu vom analiza cazurile. 
Din discuțiile cu arbitrii, cu 
unii antrenori avînd jucători 
în culpă, rezultă că NU 
POATE EXISTA NICI O MO
TIVAȚIE în lovirea unul ad
versar fără minge, în parti
ciparea la o busculadă, insul

Deia), schi fond (liziera pădu
rii Runc), hochei (patinoarul 
natural de la școala generală 
nr. 4), schi alpin, patinaj vite
ză, tir, popice, șah etc. De mult 
succes s-a bucurat spectacolul 
intitulat „Feerie pe luciul ghe- 
ții" prezentat de elevii Școlii 
generale nr. 4 din localitate, 
pregătiți de prof. Gheorghe 
Bratu. Aplauze la scenă des
chisă au primit și elevii de la 
Liceul silvic din Cimpulung 
Moldovenesc (director, Elena 
Ichim) pentru „Inscripțiile cu 
făclii" de pe muntele Runc, 
precum și meșterii „Construc
țiilor din zăpadă" realizate in 
parcul Casei pionierilor.

Printre cei mai buni : Doi
nita Vasiliu (Iacobcni), Gabrie
la Popescu (Botuș), la schi al
pin ; Doina Costin și Mircca 
Prundeanu (Cimpulung), la 
schi fond; Cristina Antohi 
(Rădăuți), Florentina Sveica 
(Cimpulung), la patinaj vite
ză ; Mihaela Coccrhan (Cim
pulung), la sanie ; Ilie Moro- 
șan și Luigi Blezniuc (Cimpu
lung), Ia construcții din zăpa
dă ; Marian Istrate (Pojorita), 
la popice ; Daniela Sedlinschi 
(Vama), la șah ; Cristina Căză- 
cu(u (Cimpulung), la tir.

lui dublei campioane europene 
absolute de junioare Ecaterina 
Szabo în rîndurile senioarelor, 
avîndu-se în vedere rezulta
tele pe care le-a obținut în 
1983 la Goteborg și Budapesta. 
Te măgulesc aprecierile zia
riștilor ? Cum le primești ?

— Fără îndoială că mă bucură 
laudele. Dar, pentru o gim
nastă, ca de altfel pentru orice 
sportiv, cred că încheierea u- 
nui examen competițional re
prezintă sfirșitul unei etape și 
abordarea alteia, poate mai 
grea. Dar fiindcă aminteați de 
succesele anului trecut, tre
buie să spun, fără falsă mo
destie, eă am muncit foarte 
mult pentru titlul de campi
oană mondială la sol, pentru 
eele două titluri de campioană 
europeană la paralele și sol, 
pentru succesul echipei noas
tre reprezentative la campio
natele mondiale. Contactul meu 
eu marea gimnastică a lumii 
a fost bogat in realizări ți s-ar 
părea că ar trebui să fiu foarte 
mulțumită. Totuși, nu sînt, pen
tru că știu foarte bine că aș 
fi putut și mai mult. Bîrna 
insă mi-a dat mult de lucru, 
n-am putut întotdeauna s-o 
supun voinței mele. Din pă- 
eate, aceasta s-a întimplat 
chiar in marile concursuri ale 
anului trecut și ea a fost aceea 
care m-a stopat din multe per
formante mari la care tintcam. 
Este drept că am încercat ele
mente de mare complexitate 
tehnică, foarte rar executate 
pe plan mondial, dar e bine 
să precizez că saltul grupat cu 
întoarcere de 360 de grade — 
eăei despre el este vorba — 
mi-a reușit lotuși de foarte 
multe ori.

— Să înțelegem din toate a; 
ceste destăinuiri că ți-e teamă 
de bîrnă ?

— Nicidecum ! Nereușitele 
m-an ambiționat și m-au în- 
dirjit și mai mult. Sint mai

tarea sau bruscarea condu
că torului de joc. Important 
este ca echipele care au avut 
asemenea cazuri de abateri 
să tragă învățămintele nece
sare și. mai ales, să acorde 
muncii educative cu sportivii 
(iar intr-o accepțiune mai 
largă si cu spectatorii) aten
ția care se impune. Pauza 
dintre tur $1 retur credem că 
a constituit un binevenit pri
lej de reflecție pentru con
ducerile tehnice ale echipe
lor, așa cum au si dovedit 
luările de poziție ale unor an
trenori sau instructori (Bebe 
Boboc — CSM Sibiu, N. Vi
zitiu — R.C. Grivița Roșie 
(juniori), N. Colibei — Me
talurgistul Cugir) în sprijinul 
Ideii de falr-play. Pentru că 
uneori abaterile sînt încu
rajate si de poziția conci
liantă a antrenorului...

Rugby-ul presupune, înainte 
de orice, disciplină si respect 
față de adversar, adevăr cu 
care mulți sportivi și antre
nori sînt de acord doar în... 
vorbe. Rămîne să fie de acord 
Si în fapte !

Tiberiu STAMA

• Totul a pornit de la... echipa de fotbal Petrolul • „Miini de 
aur* care fabrică... milioane • Un fost mecanic devine artist 

plastic I
ABS-Ploiești se numără prin

tre unitățile fruntașe din re
țeaua administrației bazelor 
sportive din întreaga tară. Zes
trea ei, a sportului ploieștean 
mai exact spus (evident. în 
bunuri materiale) depășește va
loarea a 45 de milioane de Iei ! 
O zestre aflată în mîinile unui 
nucleu de oameni, de diferite 
profesii, care — în frunte cu 
directorul ABS, Teodor Con- 
stantinescu — gospodăresc cu 
grijă mijloacele fixe aflate în 
dotare. Indiferent de anotimp, 
terenurilor, bazelor sportive din 
oraș li se face în permanență 
toaleta necesară pentru ca 
sportivii și publicul spectator 
să beneficieze de cele mai 
bune condiții pentru antrena
mente și jocuri, respectiv pen
tru vizionarea competițiilor de 
nivel orășenesc și republican. 
„De mai bine de 5 ani, amin
tita unitate s-a implicat și mai 
mult in activitatea productivă 
și chiar de creație, ne spune 
directorul ABS-ului ; o activi
tate legată, firesc, de nevoile 
stringente ale sportului, care 
nu-și găsesc rezolvarea in altă 
parte pe iniemeiatul motiv al 
fabricației de serie mică...". Și 
amabilul nostru amfitrion, ne 
relatează pe scurt cum a a-

LA OLIMPIADĂ
hotărită ca niciodată să depă
șesc ezitările și nereușitele de 
Ia birnă, astfel incit să evo
luez fără greșeală în marile 
întreceri ale acestui an. îm
preună cu antrenorii mei — 
Adrian Goreac, Maria Cosma, 
Octavian Bclu — am elaborat 
un exercițiu nou Ia birnă, care 
ține seama mai bine de cali
tățile mele individuale. îl exe
cut de pe acum cu ușurință, 
fără nici un complex. Și sint 
sigură că in lunile următoare 
voi adăuga noi cote de sigu
ranță și precizie execuției.

— Obiective pentru marele 
examen de la Los Angeles ?

— Oh, mari ! Mă obligă nu 
numai poziția mea de campi
oană mondială, mă obligă în
deosebi clasa internațională a 
școlii românești de gimnastică 
feminină. Și toate acestea sint 
in concordantă deplină cu ma
rea mea dorință de a avea un 

* debut încununat de succes la 
Jocurile Olimpice. Am încre
dere in mine, in Lavinia, in 
Laura, în toate colegele de e- 
cbipă și vom lupta din răspu
teri să realizăm o vară fru
moasă. pe podiumul olimpic,- 
pentru gimnas!ica românească.

„CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL (f)
(Urmare din pag. 1)

Știința Bacău — Textila Bu
huși. Simbătă : Știința — Tex
tila Dorobanțul Ploiești, A.E.M.
— Textila Buhuși. Duminică : 
Textila Buhuși — Textila Do
robanțul Ploiești, Știința — 
A.E.M. Timișoara.

PITEȘTI (seria ,,B“)
Vineri : Mureșul Tg. Mureș

— Gloria Bistrița, Chimistul 
Rm. Vilcea — Rapid București. 
Simbătă : Chimistul — Gloria,

TENIS • FILIALA A.F.R. 
București. în colaborare cu 
F. R. Tenis, a realizat un 
foarte frumos șl... căutat pilc 
filatelic șl o ștampilă ocazio
nată de recenta întâlnire din 
„Cupa Davis" România — 
S.U.A. • LA TRAGEREA LA 
SORȚI, desfășurată într-un 
elegant salon al hotelului 
„București" (gazdă la înăl
țime 1), o foarte atrăgătoare 
și... dulce surpriză : un teren 
de tenis în miniatură, operă 
a unui adevărat maestru co
fetar. •' JIMMY CONNORS 
a cucerit simpatia publicului 
dar și a numeroșilor ziariști 
acreditați, din tară sau de 
peste hotare, dovedlndu-se șl 
un interlocutor extrem de vo
lubil. Mereu „pe fază" la con
ferințele de presă organizate 
după fiecare med, „Jlmbo" 
a lăsat, dealtfel, din acest 
punct de vedere, cea mal 
bună impresie din echipa a- 
mericană.

BOB • FOȘTII PERFOR
MERI nu au părăsit pista, 
cu prilejui concursului inter
național „Trofeul Carpați" 

părut microunitatea „EC(usoa- 
ne)FAN“(ioane). „Cuiva i-a ve
nit ideea (cam prin ’79) con
fecționării unor ecusoane și fa
nioane cu însemnele elubului 
de fotbal Petrolul Ploiești. A 
avut mare priză la suporteri. 
Au apărut insă și alți solici
tatori din oraș, de pe la alte 
asociații sportive. Și, ca întot
deauna, cind faci treabă bună, 
au inceput să vină comenzi 
din toată țara, de la cluburile 
și asociațiile sportive, chiar și 
din alte sfere de activitate — 
firme de comerț exterior, 
O.N.T., B.T.T., organizații sin
dicale, stațiuni de odihnă etc. 
„ECFAN" își cucerise, de acum, 
clientela și noi toți ne bucu
ram că eram in centrul aten
ției...".

Producția de ecusoane și fa
nioane a fost doar începutul. 
Cu timpul, aici, s-au pus în 

Citeta din produsele microunității ,,ECFAN" Ploiești

De la aer 
la sala de f 
mulările fiz 
telor confr 
antren of 
I. Bobîfnea
ne-a asigur 
văzut 
că |
în al 
rele

it serins

sffWese

valoare și alte îndrăznețe idei. 
Au luat ființă un atelier de 
marochinărie (unde se produce 
o gamă variată de genți de 
voiaj și sacoșe sport din imi
tație de piele. în combinație 
cu material textil), unul de 
tricotaje (pentru confecționarea 
de jambiere, treninguri, echi
pament de hochei, costume 
pentru tir etc.) și unul de 
croitorie (în care se realizează 
chiloți de sport, din punct de 
vedere calitativ și estetic la 
nivelul celor care poartă marca 
ADIDAS !). Aceste ateliere au 
fost dotate, cu sprijinul con
cret al C.N.E.F.S., cu cîteva 
mașini de tricotat, sulfilat și 
de cusut piele și înlocuitori, 
în total, în atelierele diversi
ficate ale „ECFAN“-ului lu
crează 14 tinere femei și doi 
bărbați, „mica producție" (des
fășurată numai pentru colecti
vități sportive, pe bază de vi

Mureșul — Rapid. Duminică : 
Rapid — Gloria, Chimistul — 
Mureșul.

BUZĂU (scria „C")
Vineri ; TEROM Iași — Re- 

lonul Săvinești, Rulmentul 
Brașov — Constructorul Timi
șoara. Simbătă : Rulmentul — 
Relonul, TEROM — Construc
torul. Duminică : Constructo
rul — Relonul, Rulmentul — 
TEROM.

GALATI (seria „D")
Vineri : Confecția București

Hind revăzuți cel trei piloțl 
care au dominat bobul ro
mânesc în ultimele trei de
cenii : Heinrich Enea, Ion 
Panțuru și Dragoș Panai- 
tescu. Toți trei își continuă 
activitatea, dar ca antrenori : 
Enea conduce școala de piloțl 
F.R.B.S., Panțuru pregăteș
te viitorii piloțl al C.S.O,
Sinaia, iar Panaitescu co
ordonează lotul național. 
• ATLETISMUL a fosl
din nou prezent în lu
mea bobului cu nume de 
rezonanță ; Adrian Proteasa, 
fost recordman și campion la 
săritura în înălțime, șl, din
tre oaspeți. Eugen Ray, fost 
recordman șl campion la 
100 m. Primul a concurat 
pentru Carpați Sinaia, celă
lalt- fiind component al echi
pajului R.D. Germană II 
(ambii împingătorl). • O 
SURPRIZA NEPLĂCUTĂ pen
tru public a fost cvasi- 
desființarea pasarelelor care 
traversează, tn două locuri, 
pîrtia, permițînd accesul pe 
tot traseul el. Pasarelele mai 
există, dar nu au... trepte, 
ceea ce face imposibilă folo

rament) fiind evaluată, de e- 
xemplu, în 1932, la suma de 
1.086.060 lei, pentru ca, in a- 
nul trecut, ea să sc apropie 
de 1,5 milioane lei !

Să subliniem, însă, dincolo 
de valoarea serviciilor prestate 
de „ECFAN",’ de aportul său 
la așa-zis „micile nevoi" ale 
mișcării sportive, valoarea oa
menilor de aici, dorința lor de 
creație, pasiunea față de sport. 
Toate acestea le-am înțeles mai 
bine vizitînd atelierele amin
tite mai sus, acolo unde am 
văzut la lucru adevărate miini 
de aur, ale tricotezei Elena 
Dumitrescu, marochinezei Elena 
Zotta, pictorilor executanți Ste- 
lian Moise (șeful unității), 
Nicu Matei (cei doi care au 
produs primele ecusoane și fa
nioane), Cornelia Moise și ale 
altora ; Stelian Moise repre
zentând sufletul* și creierul 
„ECFAN“-ului. Deși — rețineți 
— cîndva a fost muncitor-me- 
canic ! A avut însă, de' mic, 
un deosebit simț al desenului, 
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’mulări fizid 
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ai unei ml 
aproape 1001 
are nevoie I 
gătire fizicăl 
posibilă vi 
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...Priveam I 
de genuflexl 
ticipau I. 1 
Titilencu, M 
D. Stoica, I 
M. Gheorgq 
tolache, T. I 
tivi care 3 
în sezonul I 
Ionel Pavel I 
campionul I 
după efectJ 
greu, dar 
acum, cu a 
pistă*. Apo 
îndreotat s 
sis L. Ton 
un nou re

al culorilor (după cum ne-a 
mărturisit) pe care l-a culti
vat în permanență cu o ambi
ție rar întîlnită, incit prin ’65 
a cîștigat un concurs local de 
publicitate pentru afișe și pa
nouri cinematografice, ocupind, 
astfel, un post la întreprinde
rea de difuzarea filmelor Plo
iești ; înaintea unora dintre 
concurenți, titrați la școala su
perioară a artelor plastice! 
Am văzut cîteva afișe și, fără 
exagerare, putem spune că ele 
sînt remarcabile. Acum, toată 
priceperea și fantezia le pune 
în acele splendide ecusoane și 
fanioane, în crearea modelelor 
celorlalte produse, în îmbina
rea armonioasă a culorilor a- 
cestora. Totul este o treabă 
artistică, făcută cu mult gust.

...Oameni, fapte, idei, iniția
tive — iată ce înseamnă, de 
fapt, „ECFAN" Ploiești.

Stelian ÎRANDAFIRESCU

Miine,
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Dună străl

— Textila Zalău, Hidrotehnica 
Constanta — Progresul Bucu
rești. Simbătă : Hidrotehnica
— Textila, Confecția — Pro
gresul. Duminică : Progresul — 
Textila, Hidrotehnica — Con
fecția.

Meciurile au loc in sălile de 
sport din localitățile respective, 
de la ora 16,45 și 13 (vineri 
și simbătă) și de la ora 10 și 
11,15 (duminica). Semifinalele 
vor avea loc Ia Bistrița și 
Ploiești, in zilele de 10 și 11 
martie.

Echipe] 
centrele 
la re pot 
fotbal d 
ției Fed(

sirea lor. Pentru niște ade- 
vărați gospodari, cum ii cu
noaștem pe sinăieni, e de 
mirare că au lăsat scările 
fără trepte, dar credem că 
nu vor tntîrzla să facă 
treaba ca lumea.

HANDBAL • INTRE SPEC
TATORII finalei „Cupei Ro
mâniei" de la Bistrița s-a 
aflat unul care a avut — la 
meciul pentru locul DL 
Steaua — Universitatea Cluj- 
Napoca — emoții cit toți ceilalți 
la un loc. Este vorba de 
Sabin Marc, fost jucător în 
echipa campioană. Martie sale 
emoții erau legate de evolu
ția... fiilor săi, Ovidiu Marc și 
Radu Marc, ambii astăzi in 
echipa „roș-albaștrllor“. Nu
mai tată să nu fii în astfel 
de clipe...

ÎNOT • „MAI RAR o aseme
nea pildă de dăruire pentru 
sport ca aceea oferită de 
Carmen Bunaciu 1 Am urmă- 
rlt-o deunăzi la antrenamente, 
își pregătește participarea la 
Olimpiada de la Los Angeles 
cu ambiția debutantului și cu 
seriozitatea autenticului cam
pion.. Impresionantă e moti
vația ei..." Cuvintele aparțin 
unul cunoscut snecialist, cer
cetătorul Aurel Urmuzescu.
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UN 2—2 FOARTE ASPRU
Venit ca observator la meciul 

de la Petroșani pentru a-1 ur
mări. în special, pe jucătorii s©- 
lecționabili, antrenorul federal 
V. Rizea nu a putut aduna în 
filele carnetului său — credem 
noi — prea multe aspecte îm
bucurătoare, singurul care a dat 
deplină ............. "
Mateuț, 
jucător 
pede a

satisfacție fiind mezinul 
miercuri cel mai bun 

de pe teren, mintea lim- 
Corvinului, cu un mare

travaliu timp de 90 de minute, 
avînd o contribuție de prim or
din la rezultatul de egalitate ob
ținut de echipa sa, nu numai 
prin golul înscris, ci și prin a- 
portul în faza de apărare sau 
de construcție a atacurilor. In 
schimb, observatorul federal a 
avut ce nota pe marginea faul
turilor repetate care în 
repriză au avut o mai 
frecvență (12 — Corvinul,

PETROLUL NU SE UITĂ LA CLASAMENT !
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Remarcabilă prospețimea fizică 
etalată de toți jucătorii echipei 
Petrolul în meciul de la Bacău. 
Vigoarea nebănuită a ploi oșteni
lor le-a permis să se grupeze, 
rapid In apărare șl să iasă cu 
dezinvoltură la atac. Peste aștep
tări s-a situat Întregul compar
timent defensiv, unde toți cei 
patru fundași (N. Lazăr. Butu- 
fei, Crîngașu, Gușe), avîndu-1 in 
spate pe excelentul portar Jipa. 
au avut o prestație exemplară. 
Este greu de spus care dintre 
ei a fost cel mai bun, din mo
ment ce fiecare în parte și-a a- 
nihilat adversarul direct, De 
exemplu, fundașul stingă Gușe, 
ceva mal rudimentar, fără a par
ticipa la faza de atac, și-a În
deplinit perfect rolul de „umbră" 
a„ lui Șoiman, „zvîrluga" băcăua
nă fiind efectiv stopată în in
tenția de pătrundere sau cen
trare. Celălalt fundaș lateral plo
ieștean, N. Lazăr, l-a marcat 
strict pe Penoff (dealtfel, înlo
cuit după pauză), și a făcut 
citeva incursiuni ofensive efi
ciente. Una dintre acestea, . cea 
din minutul 44, soldindu-sc cu 
golul victoriei, un gol ...engle
zesc, cum rar se poate vedea. 
A fost un șut de la 30 m, ex
trem de violent, mingea oprin- 
du-se în vinciul porții lui Man- 
geac. Teren moale, minge grea, 
era nevoie de multă forță și ju
cătorii ploieștenii au. avut-o. La 
fel de prompțl în intervenții au 
fost și „centralii" Butufei și 
Crîngașu, ei făcind adevărate 
minuni în interiorul careului. A 
impresionat in general ușurința

$r\Rl • J77R/ •
< DE LA F.R. FOTBAL. în 

returul campionatului Diviziilor 
„B“ și „C* echipele sînt obliga
te să aibă permanent în teren 
un junior. Echipele care dau lo
turilor naționale de juniori — 
U.E.F.A. ’84 și U.E.F.A. ’85 un 
jucător vor fi scutite de această 
prevedere. Totodată Biroul F.R. 
Fotbal a hotărît ca. începînd cu 
campionatul 1984—1985, scutirea 
de această prevedere să fie a- 
cordată numai cluburilor și aso
ciațiilor divizionare „B“ și „C* 
care dau doi jucători la echipele 
naționale de juniori.
• AUTOMATICA BUCUREȘTI 

A CUCERIT „CUPA 6 MARTIE**. 
S-au încheiat jocurile celei de a 
8-a ediție a .Cupei 6 Martie". 
După întreceri spectaculoase tro
feul a revenit echipei organiza
toare, divizionara „B“ Automati
ca București, cu 15 puncte, ur
mată de I.C.S.I.M. (15 p, dar 
golaveraj inferior) și Progresul 
Vulcan (11 p.). Iată rezulta
tele din ultima etapă: I.C.S.I.M.

tbal divizionare „A", ,.B", ..C" șl județene,
și juniori, precum și cluburile sportive șco- 

ce Imediat, prin delegați, mingi și ghete de 
gazinul I.D.M.S. Pantelimon pe baza reparti- 
imâne de Fotbal.

r sin loto PnOMKPODI IWODItUA

preci-în manevrarea balonului, ___
zia pasel lungi (indicată oe un 
teren alunecos) și știința lan
sării contraatacurilor.

Referindu-ne Ia S. C. Bacău, 
trebuie să arătăm că absolut 
toți jucătorii au căzut în gre- 
șala de a intra în „mrejele" în
tinse de adversar. Adică au ac
ționat pe spații restrînse, in- 
trînd în „clinciuri", găsind ra
reori poziții de șut favorabile. 
Cert este că Petrolul a cîștigat 
meciul grație unei exemplare 
dăruiri, ceea ce a lipsit evident 
echipei băcăuane, mult prea în
crezătoare în posibilitățiile 
mai ales după victoria de 
Iași.

ei, 
la

Gheorghe NERTEA

CÎND BOLONI IȘI
Surpriza de-o repriză 

Mureș se cere puțin 
acum, la rece. Sigur, 
goviștean din ultimul 
primei reprize, primul 
de dîmbovlțenl în acest retur (I), 
putea fi un punct de sprijin 
pentru oaspeți, premisă pentru 
o altă mare surpriză. Acel gol 
de portar, însă, a fost primit de 
mureșeni în inferioritate nume
rică. In min. 42, Ispir fusese tri
mis la cabine de intrarea tare 
a lui Isara și înlocuitorul lui, 
Costin, nu a putut intra decît 
după pauză. Intrucît nu se În
călzise. Deci, gol primit în 10

J77R/ • J77R/

de la Tg. 
explicată, 
golul tir- 
minut al 

marcat

— Electromagnetica 2—1, Auto
matica — Aversa 5—1, I.M.G.B.
— Petrolul Buc. 3—0, Progresul 
Vulcan — Laromet 5—1, Petrolul 
Videle — Vulcan 1—0, I.C.S.I.M.
— Laromet 2—1. (N. Tokacek — 
coresp.).
• AFLAM TRISTA VESTE a 

încetării din viață a fostului 
jucător și antrenor ȘTEFAN 
WETZER. El a evoluat mulțl ani 
șub culorile Rapidului și în lun
ga activitate de antrenor a con
dus pe Arieșul Turda, câștigă
toarea Cupei României în anul 
1961.
• POLITEHNICA TIMIȘOARA

— STRUNGUL ARAD 5—0 (2—0).

EJ DE MARI
Loto-Prono- 

izarea bilete- 
extraordinară 
Hârtie 1984. 
miLâkă de la 
re s-a bucu- 
j succes, 
ri cu un 
în cadrul 
itiguri în 

mari
le și fixe și 
. Cu biletele 
ichitate sută 
â de 25 la 
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■ 19 pe pro- 
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• CIȘTIGURILE TRAGERII 
„EXCURSIILOR- LA LOTO DIN 
24 FEBRUARIE 1984. FAZA I — 
Categoria 1 : 1 variantă 100% — 
autoturism Dacia 1300 și 2 va
riante 25% a 17.500 lei; catego
ria 2 : 1 variantă 100% a 50.000 
lei și 9 variante 25% a 12.500 lei; 
categoria 3 : 20.50 variante a 
5.027 lei; categoria 4: 37,50 va
riante a 2.748 lei: categoria 5: 
171,25 variante a 602 lei: 
goria 6: 326,75 variante 
lei; categoria X : 2.050,50 
te a 100 lei. Report la 
ria 1 : 500.000 lei. Report 
tegoria 2 : 27.687 lei. FAZA 
Il-a — Categoria A: 38 variante 
100% a 8.362 lei, în cadrul cărora 
o excursie de două locuri în 
R.P. Ungară (7.000 Iei) și dife
rența în numerar. Autoturismul 
„Dacia 1300" a revenit partici
pantei HASAS ELENA din Ora
dea, iar cîștigul în valoare de 
50.000 lei lui DANESCU DUMI
TRU din București.

cate- 
a 315 

varian- 
catego- 
la ca- 

a

I INSPIRAȚIA VĂ ADUC SATISFACȚII I

umărați și dv. printre

Oricine joacă poate 
obține :

• AUTOTURISME 
„Dacia 1300"

• MARI SUME DE 
BANI
începînd cu cele 
de 50.000 lei pe 
fiecare variantă 
jucată !
ASTAZI ȘT MÎINE 
SÎNT ULTIMELE 
ZILE DE PARTI
CIPARE

marii ciștigătcri-l

Jiul), iar după pauză un mai 
pronunțat accent de nesportivi- 
tate, care a culminat cu buscu
lada cvasigenerală din jurul mi
nutului 50, ................
solan fault 
lui Mateuț 
„secundul** 
lescu, dar ,_____ _ r____
spiritele, iar pe" margine antre
norul G. Tonca de la Jiul se 
agita și țipa, spre deosebire de 
colegul său I. Nunweiller, exem
plu de tact șl calm). Dealtfel, 
Mateuț și Gabor au fost adese
ori contrați cu duritate, „contro
lați" de adversari (mai ales de 
Vizitiu și Stana), trecuți prin 
barajul faulturilor pentru a li se 
diminua randamentul, în replică 
înscriindtv-se hunedorenii L. Mol
dovan, Bogdan și... Gabor.

Altercațiile nesportive n-au 
primit riposta cuvenită nici în 
pauza meciului, din partea ob
servatorului federal, care avea 
obligația de a-i tempera pe cei 
cu nervii înfierbîntați de o riva
litate rău înțeleasă, prevenind 
astfel eventualele accidentări 
ale selecționabililor. nici de că
tre arbitrul A. Gheorghe pe par
cursul reprizei secunde, cînd Vi
zitiu și L. Moldovan ar fi tre
buit să primească cartonașe ro- 
șii.

Intr-adevăr, rezultatul partidei 
n-a fost viciat. Dar spiritul spor
tivității ?

pornită de la un gro- 
al lui Găman asupra 
(în teren intrase și 
hunedorean S. Nicu- 
nu pentru a potoli

Paul SLAVESCU

ARUNCA FULARUL...
oameni, și, mai ales, pierderea 
altui „bătrîn înțelept", care a- 
menința ca asaltul continuu al 
localnicilor, cu fundașii la lima 
de centru, să devină un zbucium 
haotic. Acest lucru I-a înțeles- 
primul Boloni, care venise la 
stadion, din pat, ca să vadă me
ciul... In pauză îl întrebam de 
sănătate, era supt de gripă, dar 
pe el îl chinuia mult mai mult 
perspectiva nefastă ce se creiona 
în fața tinerei sale echipe, a e- 
chipei pe care o iubește atîta. 
Șî dacă boala l-a doborît pe bra
vul jucător mureșean mai bine 
de o săptămînă, și dacă 
coechipierii lui nu știau că 
juca, a venit șocul. Șoc, în pri
mul rînd, pentru tîrgovișteni. 
„Cind l-am văzut pe 
marginea 
înmuiat 
zit pe 1 
Atunci, 
fotbalist ______
1983“ ieșise la încălzire, 
Tîrgoviște conducea cu 1—0 ! 
Atunci A.S. Armata Tg. Mureș 
era la —6 în „clasamentul adevă
rului". Apariția lui Boloni, despre 
care unii coechipieri nici nu știau 
că a fost trecut pe foaia de rezer
ve, a schimbat registrul moral al 
luptei. Gazdele au renăscut psi
hic, și-au regăsit vigoarea și cla
ritatea acțiunilor, publicul local 
și-a redobîndit speranța șl A.S. 
Armata a obținut a 200-a victo
rie a sa in prima divizie!

Mîrcea M. IONESCU

rînd, pentru 
l-am văzut 

i terenului, 
picioarele**, 

tîrgovișteni. 
cînd „cel 

român 
la

nici 
va

Boloni Ia 
ni s-au 

l-am au- 
după meci, 
mai bun 

al anului 
C.S.

ACUM, 0 PERFORMANȚĂ A LIDERULUI LA TBILISI
(Urmare din pag. 1)

cu totul alt moral (și încearcă 
șl el marea cu degetul, creș
terea cotelor speranțelor gălă- 
țene aflindu-se, parcă, în si
metrică proporție inversă cu 
scăderea aburilor Rapidului, 
care a făcut miercuri un joc 
foarte bun, poate cel mai bun 
din ultimii 2—3 ani. dar a 
pierdut, și, ce să-i faci, im
presia artistică nu se punc
tează în clasament), iar nu
meroșii și foarte inimoșii iu
bitori ai fotbalului din splen
didul nostru port danubian 
cred din nou în ceea ce părea 
aproape scufundat... Sentimen
tal vorbind, ca și oloieștenii, 
și gălățenii. și giuleștenii, și 
alții ar merita să aibă echipă 
în „A“. dar, cu toată părerea 
de rău, unii tot trebuie să 
retrogradeze.

îmbucurător egalul „tande
mului" Nunweiller III-Gabor la 
Petroșani, el mareînd deopo
trivă revenirea „la suprafață" 
a unui tehnician și fost mare 
jucător în care am crezut în
totdeauna, ca și pofta de joc 
(înregistrată în ultima vreme) 
a acestui băiat foarte talentat 
care este Gabor, tînărul nos
tru internațional care la Bra
tislava a fost la cițiva mili
metri de gol (ce bară fantas
tică a avut !) și in care ne 
punem îndreptățite speranțe să 
înscrie goluri Ia Saint Etienne 
sau Lens. Si pentru că am 
ajuns Ia internaționali, o mare 
satisfacție a produs (în sfîr- 
șit !) alt tinăr, Hagi, jucătorul 
nr. 1 al cuplajului interbucu- 
reștean după opinia noastră, 
clarviziunea sa tactică și teh
nica sa rafinată 
în ochi pe un 
greu, cum a fost 
renul stadionului

Referindu-ne la 
cesul Sportului studențesc ni 
s-a părut absolut meritat, 
Steaua fiind slabă tocmai în 
zona sa mai puternică, la mij
loc (unde a lipsit, este adevă
rat, Petcu). Mai mult ca ori- 
cind, trimiterea lui Balint ca 
aripă stingă falsă ni s-a părut 
o... idee falsă (acest valoros 
și foarte puternic jucător, pro
totip de mijlocaș-piston, jucînd 
slab — o știu toți copiii din 
stadion — tocmai cu piciorul 
sting). Și fn aceste condiții, 
Balint a tras toată echipa 
după el, dar nu a fost acolo 
unde trebuia, și unde ar fi 
putut influența, credem, soarta 
partidei. Ca la carte.

sărind parcă 
tesen foarte 
miercuri te- 
„23 August", 
cuplaj, suc-

-------. „hea-
ding“-ul ă la Dalglish semnat

de acest superb atlet care este 
Mircea Sandu, ale cărui lovi-_ 
turi de cap sînt de obicei de 
kinogramă, cum a fost și cea 
care a semnat primul gol in 
derbyul de miercuri, cînd ex
celentul portar Iordache l-a 
privit 
de marcaj 
de peisaj, 
la fază.

O notă 
vertura" 
Dinamo revine pe poziția de 
lider, ceea ce poate, eventual, 
s-o ajute )a capitolul moral- 
volitiv în perspectiva meciului 
de miercuri, de la Tbilisi. Pe 
teren, însă (a't." surpriză), Ra
pid merita evident — după joc 
— un rezultat 'egal. Din e- 
voluția dinarr.oviștilor, doar 
două momente ; u fost cu ade
vărat remarcabile : golul aces
tui foarte inimos buldozer Au
gustin, care luptă cit cinci și 
marchează cînd coechipierii săi 
nu pot face nimic, și parada 
extraordinară a Iui Moraru. in 
finalul meciului, la șutul lui 
Sameș. cînd a salvat incredibil 
unul din cele două puncte ob
ținute de dinamoviști. Este a- 
devărat că lipsa lui Rednic și 
Orac a contat mult (și con
tează oricind mult) in econo
mia echipei noastre campioane. 
După cum a contat și neinspi
rata „experiență Nicoiae" ca 
fundaș dreapta (după o altă 
experiență nefericită 
daș stînga. cu sarcina 
explozivului Lăcătuș. 
Steaua), cu obligația 
neutraliza tocmai pe 
bilul Manea". Este adevărat că 
greșeala s-a corectat în min. 
59, prin introducerea unui 
fundaș de margine „de mese
rie" (Mărginean), care a și 
jucat bine, dar plimbarea ce
lui mai bun apă- tor dinamo- 
vist (cheia de boltă a apărării 
campionilor) pe posturi unde 
nu este specializat ni se pare 
la fel de nepotrivită cum 
fi, să zicem, trecerea lui Ste- 
fănescu pe postul lui Ungu- . 
reanu sau Negrilă. în fine, nu 
vrem să ne amestecăm mai. 
mult în treburile antrenorilor, 
ei caută soluții, ei răspund, și 
lor le dorim cea mai bună in
spirație miercurea viitoare, la 
Tbilisi, după cum le urăm ju
cătorilor dinamoviști mult suc
ces intr-un meci care — repe
tăm — onorează dar și obli
gă (!), un meci greu, care în
seamnă foarte mult nu numai 
pentru ei, ci și pentru fotbalul 
nostru, ca și pentru toți adevă- 
rații lui iubitori.

portar Iordache 
neputincios, apărătorul 

al lui Mircea, furat 
fiind total absent

speciala pentru „u- 
Dimmo — Rapid.

ca fun- 
marcării 
0—3 cu 
de a-1 

,imposi-f

as*

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „B", EDIȚIA 1983-1984, SERIA A Ii-a
ETAPA A XVIII-a (duminică 4 martie)

Autobuzul Buc.
I. P. Aluminiu SI.
Rova Roșicri
Carpați Mîrșa
Dinamo Vict. Buc. 
F.C.M. Brașov 
Gaz metan Med. 
Șoimii I.P.A. Sb. 
Metalul București

— Unirea Alex.
— Avintul Reghin
— Automatica Buc.
— Chimia Tr. Mg.
— Nitramonia Fg.
— I.M.A.S.A.
— Progresul Vul.
— Constr. T.C.L
— Chimica Tîrn.

ETAPA A XIX a (duminică 11 martie)

Constr.
Chimia__ ____
Chimica Tîmăveni 
I.M.A.S.A. Sf. Gh. 
Avintul Reghin 
Unirea Alex.
Nitramonia Fg. 
Automatica Buc. 
Progresul Vulcan

T.C.I. CV. 
Tr. Mag.

ETAPA A XX-a

Carpați Mîrsa 
Gaz ipetan Mediaș 
I.P.A. Aluminiu 
Automatica Buc. 
Șoimii I.P.A. Sb. 
Progresul Vulcan 
Rova Roșiori 
Metalul București 
F.C.M. Brașov

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

Autobuzul Buc. 
Unirea Alex. 
Avintul Reghin

— Dlnamo Vict.
— Constr. T.C.I.
— I.M.A.S.A.

a—n 
(3-3) 
(1-1)

ETAPA A XXIV-a (duminică 15 aprilie)

— I.P Aluminiu
— Autobuzul Buc.
— F.C.M. Brașov
— Dinamo Victoria
— Rova Roșiori
— Metalul Buc.
— Carpati Mîrșa
— Gaz metan
— Șoimii I.P.A.

(duminică 18 martie)

— Avîntul Reghin 
— Nitramonia Fg.
— Chimia Tr. Mg.
— Autobuzul Buc.
— Chimica Tîrn.
— Dinamo Victoria
— Unirea Alex.
— I.M.A S.A. 

‘ — Constr. T.C.I.

ETAPA A XXI a (duminica 25 martie)

(0-4) 
(0—1) 
(0-6) 
(0-0) 
(0—4) 
(0-2) 
(0—3) 
(0—1) 
(2-3)

(1—21 
(0—3) 
(0-1) 
(0—1) 
a—4) 
(2—2) 
(2—4) 
(0—2) 
(3—1)

Avintul Reghin 
I.P. Aluminiu 
Dlnamo Victoria 
Șoimii I.P.A. Sb. 
Progresul Vulcan 
I.M.A.S.A 
Carpați Mîrsa 
Autobuzul Buc. 
Chimia Tr. Mg.

— Metalul Buc.
— Rova Roșiori
— Chimica Tirn.
— Nitramonia Fg.
— Constr. T.C.L
— Automatica Buc.
— Gaz metan
— F.C.M. Brașov
— Unirea Alex.

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

Constr. T.C.L Cv. 
Autobuzul Buc. 
Sodma IJ».A. Sb. 
Dinamo Victoria 
Unirea Alex. 
Rova Roșiori 
Nitramonia Fg.

— Gaz metan
— Progresul Vul.
— I.P. Aluminiu
— Metalul
— Avintul Reghin
— F.C.M. ~

Buc.

Brașov
— I.M.A.S.A.

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

ETAPA A XXV a

Constr. T.C.I. Cv. 
Metalul București 
Chimia Tr. Mg. 
Unirea Alex. 
Chimica Tirn. 
F.C.M. Brașov 
Automatica Buc. 
Gaz metan 
Rova Roșiori

(duminica 22 aprilie)

— Carpați Mirșa
— Nitramonia Fg.
— Progresul VuL
— IJd.A.s.A.
— Autobuzul Buc.
— Avintul Reghfb
— I.P. Aluminiu
— Șoimii I.P.A.
— Dlnamo Vict.

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

ETAPA A XXX-a (duminică 27 mai)

Constr. T.C.L Cv. 
I.M-A.s.A. 
Automatica Buc. 
Unirea Alex. 
Autobuzul Buol 
I.P. Aluminiu 
Progresul Vul. 
Chimia Tr. Mg. 
F.C.M. Brașov

— Rova Roșiori
— Șoimii I.P.A.
— Avintul Reghin
— Dinamo Vict.
— Gaz metan
— Carpati Mîrșa
— Chimica ’.'îm.
— Nitramonia Fg.
— Metalul Buc.

ETAPA A XXXI a (duminică 3 iunie)

ETAPA A XXVl-a (duminica 29 aprilie)

(0—2) 
(0—1) 
(0-3) 
(0—1) 
(0—m 
(0—î) 
(1—6) 
(1—4) 
(2>-0)

Chimica Tîrnăveni 
I.M.A.S.A. 
Nitramonia Fg. 
Unirea Alex. 
Constr. T.C.I. 
Avintul Reghin 
Dlnamo Victoria 
Chimia Tr. Mg. 
Autobuzul Buc.

— Automatica Buc.
— Cai păți Mîrșa
— Progresul Vul.
— F.C.M. Brașov
— Metalul Buc.
— Gaz metan
— I.P. Aluminiu
— Șoimii I.P.A.
— Rova Roșiori

ETAPA A XXII-a (duminică 1 aprilie)

I.M.A.S.A. 
Automatica Buc. 
I.P.A. Aluminiu 
Progresul Vulcan 
Rova Roșiori 
Constr. T.C.I. Cv. 
Metalul București 
F.C.M. Brașov 
Șoimii I.P.A. Sb.

— Gaz metan
— Chimia Tr. Mg.
— Autobuzul Buc.
— Avintul Reghin
— Chimica Tirn.
— Nitramonia Fg.
— Carpati Mîrșa
— Dlnamo vict.
— Unirea Alex.

ETAPA A XXIII-o (duminică 8 aprilie)

Carpati Mîrșa 
F.C.M. Brașov 
Nitramonia Fg. 
Automatica Buc. 
Gaz metan 
Chimica Tirn.

— Progresul Vul.
— șoimii I.P.A.
— Rova Roșiori
— Metalul Buc.
— Chimia Tr. Mg.
— I.P. Aluminiu

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

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

(2-2)
(1-1)
(0-2)
(0-1)
(2—2)
(0-1)

Dinamo Victoria 
I.M.A.S.A. 
Nitramonia Fg. 
Progresul Vulcan 
I.P. Aluminiu 
Unirea Alex. 
Metalul București 
Rova Roșiori 
Carpați Mirșa

— Avintul Reghin
— Constr. T.C.I.
— F.C.M. Brașov
— Automatica Buc.
— Gaz metan
— Chimica Tirn.
— Autobuzul Buc.
— Chimia Tr. Mg.
— Șoimii I.P.A.

ETAPA A «Vila (duminică 6 mal)

Nitramonia Fg. 
Progresul Vulcan 
Gaz metan 
Avintul Reghin 
Șoimii I.P.A. Sb. 
Autobuzul Buc. 
Chimia Tr. Mg. 
Constr. T.C.I. Cv. 
I.M.A.S.A.

— I.P. Aluminiu
— Unirea Alex.
— Metalul Buc.
— Chimica Tirn.
— Automatica Buc.
— Carpați Mîrșa
— F.C.M. Brașov
— Dinamo Vict.
— Rova Roșiori

ETAPA A XXVIII a (duminică 13 mai)

F.C.M. Brașov 
Dlnamo Victoria 
Avintul Reghin 
Metalul București 
Gaz metan 
Chimia Tr. Mg. 
Chimica Tîrn. 
I.P. Aluminiu 
Automatica Buc.

— Carpați Mirșa
— Șoimii I.P.A.
— Autobuzul Buc.
— Rova Roșiori
— Unirea Alex.
— I.M.A.S.A.
— Nitramonia Fg.
— Progresul Vul.
— Constr. T.C.I.

ETAPA A XXIX a (duminică 20 mal)

Chimica Tîrn. 
Carpați Mîrșa

— Chimia Tr. Mg.
— Automatica Buc.

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

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

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

(0—1)
(3—1)

Șoimii I.P.A.
Dinamo Victoria
Carpați Mîrșa 
Nitramonia Fg. 
I.M.A.S.A.
Rova Roșiori
Gaz metan
Metalul București 
Avintul Reghin

— Autobuzul Buc.
— Chimia Tr. Mg.
— Unirea Alex.
— Automatica Buc.
— Chimica Tîrn.
— Progresul Vul.
— F.C.M. Brașov
— I.P. Aluminiu
— Constr. T.C.I.

ETAPA A XXXII-a (duminică 10 iunie)

Unirea Alex. 
Metalul București 
F.C.M. Brașov 
Rova Roșiori 
Dinamo Victoria 
Chimia Tr. Mg. 
Avintul Reghin 
Autobuzul Buc. 
Chimica Tirn.

— Nitramonia Fg.
— Progresul Vul.
— I.P. Aluminiu
— Carpati Mîrșa
— Automatica Buc.
— Constr. T.C.I.
— Șoimii I.P.A.
— I.M.A.S.A.
— Gaz metan

ETAPA A XXXIII a (duminică 17 iunie)

Progresul Vulcan 
Șoimii I.P.A. Sb. 
Automatica Buc. 
I.P. Aluminiu 
Chimia Tr. Mg. 
Carpați Mîrșa 
Gaz metan 
Nitramonia Fg. 
Oomstr. T.C.I.

— F.C.M. Brașov
— Rova Roșiori
— Unirea Alex.
— I.M.A.S.A.
— Metalul
— Chimica
— Dlnamo
— Avintul
— Autobuzul Buc.

Buc. 
Tîrn. 
Vict. 
Reghin

ETAPA A XXXIV a (duminică 24 iunie)

Rova Roșiori 
F.C.M. Brașov 
Dlnamo Vict. 
Chimica Tîrn. 
I.M.A.S.A.
Metalul București 
Unirea Alex.
Autobuzul Buc. 
Avîntul Reghin

— Gaz metan
— Automatica Buc.
— Carpați Mîrșa
— Constr. T.C.I.
— Progresul Vul.
— Șoimii I.P.A.
— I.P. Aluminiu
— Nitramonia Fg.
— Chimia Tr. Mg.

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

(0—5) 
(1—0) 
(1-1) 
(1-4) 
(0-1) 
(0—1) 
(1—4) 
(0-0) 
(2—3)

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

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



După „Cupa Balcanică4* la volei

DINAMO BUCUREȘTI S-A IMPUS 
PRIN FORȚA ATACULUI

După cum am anunțat, Di
namo București, campioana de 
volei (m) a țării noastre a cu
cerit „Cupa Balcanică", îr.tre- 
cînd toate cele trei formații 
întilnite : 3—1 cu Partizan Bel
grad, 3—0 cu Ethnikos Atena 
și 3—0 cu Galatasaray Istan
bul. La întoarcerea echipei 

. noastre de la Istanbul, condu
cătorul delegației dinamoviste 
George Eremia ne-a dat cîteva 
amănunte referitoare la acest 
turneu • Care a fost Iotul cu 
care ați reușit succesul din 
Turcia ? • Enescu, Cata-Chi- 
țiga, Dumănoiu, Pop — aceștia 
fiind și remarcații turneului, 
Gîrleanu, Vrincuț, Păușescu, 
Slabu, Gheorghe și Bălan • 
Cum au fost adversarii intil- 
niți ? • Cea mai bună forma
ție a fost, de departe, Partizan. 
Cu- jucători din reprezentativa 
iugoslavă (Trifunovici, Mitici), 
cu alții experimentați, Parti
zan este o echipă puternică și 
foarte omogenă. Vreau să spun 
însă cîteva cuvinte și despre 
formația greacă, clasată ultima, 
dar de mare perspectivă. Este 
formată din tineri de viitor 

(medie de vîrstă — 20 ani), cu 
un gabarit corespunzător, ce
rut marii performanțe (medie 
de înălțime — 1,93) și un joc 
modern. Echipa este antrenată 
chiar de polonezul Welcz, de 
fapt antrenorul naționalei, care 
are „gînduri mari“ — după cum 
afirma — cu acești tineri. • 
Era de așteptat ca Dinamo să 
cîștigc— Am vrea totuși o pă
rere critică asupra calității jo
cului prestat de echipa noastră.
• Am fost buni in atac, unde 
a existat și o constanță remar
cabilă, dar s-a greșit adesea 
în apărarea din linia a doua
• Cum s-a comportat tinărul 
Pop ? • Bine, în general, s-a 
și evidențiat în atac, dar nu 
e constant. Are încă de mun
cit • Ce impresie a lăsat ar
bitrul Valerian Arhirc care a 
oficiat, după cite știm, la acest 
turneu • A „punctat" decisiv 
in încheierea unei frumoase 
cariere internaționale. I-a fost 
decernată cupa și diploma cu
venită celui mai bun arbitru 
al turneului, model de compe
tentă și imparțialitate.

Modesto FERRARIN)

MECIURI DE BASCHET 
ROMÂNIA-UNGARIA
Reprezentativele de .baschet, 

seniori și juniori, ale Româ
niei vor susține o dublă întîl- 
nire în compania selecționate
lor similare ale Ungariei. Me
ciurile vor avea loc luni 12 
și marți 13 martie, în sala 
Floreasca din Capitală, avînd 
drept scop o primă verificare 
a baschetbaliștilor selecționați 
în vederea participării la com
petițiile oficiale internaționale 
ale sezonului 1984.

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ 
a J

Tar vis io (Italia). Cursa mascu
lină de slalom special contând 
pentru -Cupa Europei*4, desfășu
rată miercuri, s-a încheiat cu ur
mătoarele rezultate : 1. Roland
Pfeifer (Austria) 1:37.26. 2. Wer
ner Herzog (Austria) 1:37,44, 3. 
Florian Beck (R.F.G.) 1:37^6. Cla
samentul general al competiției : 
1. Dietmar Kolbichler (Austria', 
121 p, 2. Luc Genolet (Elveția) 
107 p 3- Josef Schick (R.F.G.) 
100 p.

Calgary (Canada). Pe pirtiile 
viitoarelor J.O. a avut loc cam
pionatul de fond al Canadei : 
Marie-Andree Masson si Owes 
Spence au câștigat probele de 
10 km femei și. respectiv. 30 km 
bărbați.

Auron (Franța). Campionatele 
naționale la schi alpin : slalom 
special : Didier Bouvet 1:37,22,

Mîine, pe pîrtia de la Sinaia

START ÎN „CONCURSUL
Miercuri seară au sosit si ul

timii oaspeți (sportivii polonezi) 
la concursul internațional de sa
nie „Concursul Prietenia", astfel 
că joi dimineață, după încheierea 
campionatului național de bob, 
au putut să se desfășoare cobo- 
riri de antrenament, cronometra
te. Pe pîrtia de la Sinaia s-au 
aflat sportivi din Cehoslovacia, 
K.D. Germană, Polonia, U.R.S.S.

Daniel Mougel 1:38,07 ; slalom 
uriaș : Yves Tavernier 2:21,69, 
Franck Piccard 2:22,36 ; coborire 
femei : Marie Gros-Gaudernier 
1:46,65. Catherine Quittet 1:40,67.

Bergen (R.F. Germania). In ca
drul campionatelor vest-germ ane 
au ciștigat titlurile la slalom 
uriaș femei — Marina Kiehl și 
la coborire bărbați — Sepp Wild- 
gruber.

Brezovica (Iugoslavia). Proba 
de cobprîre din cadrul „națio
nalelor “ Iugoslaviei a revenit lui 
Janez Pletersek și Natașei Bokal.

Chamonix (Franța). Proba fe
minină de 10 km din cadrul C.M. 
de biatlon junioare a fost domi
nată de sovietica Venera Cemî- 
șova 44:21.07, urmată de compa
trioatele ei Ludmila Zabolotnaia 
— 44:30,09 și Tatiana Brîlinâ
44:50,0.

PRIETENIA77 LA SANIE
și România, care își vor disputa 
întîietatea sîmbătă și duminică 
(în fiecare zi de la ora 9) în pro
bele de simplu (băieți și fierte) 
și dublu (băieți) •

In ultimele zile au fost defi
nitivate și echipajele de dublu 
ale tării noastre : Bălănică-Bartiș, 
Ghiță-Ungureanu, Mihăilescu- 
Chiliuță si Sudu-Kozak.

OBIECTIVUL 
MĂRITEI KOCH : 

RECORDUL MONDIAL 
PE 400 M I

Aflată la Havana pentru un 
stadiu de pregătire, atleta Ma
rita Koch, din R. D. Germană, a 
declarat corespondenului Agenției 
Prensa Latină că în acest an va 
încerca să intre din nou în po
sesia recordului mondial la 400 m, 
deținut de atleta cehoslovacă Jar- 
mila Kratochvilova, campioana 
mondială pe această distanță la 
Helsinki, anul trecut. „Kratoch
vilova este o alergătoare exce
lentă, iar recordul ei (47,99) ex
trem de greu de depășit. Dar 
voi încerca, acesta fiind princi
palul meu obiectiv în 1984“, a 
6pus Marita Koch, care se an
trenează, în prezent, alergînd pe 
distanța de 100 m pentru a-șt 
îmbunătăți viteza.

MECIUL FEMININ ROMÂNIA - BULGARIA.
PREGĂTIRI PENTRU TURNEUL FINAL 

AL CAMPIONATULUI EUROPEAN
UN IMPORTANT

Participare valoroasă la
Echipa feminină de șah a 

Bulgariei, care va intilni înce- 
pînd de astăzi reprezentativa 
noastră, a . sosit ieri la amiază, 
în Capitală, continuîndu-și i- 
mediat drumul spre Băile Her- 
culane. unde va avea loc me
ciul. Maestrul internațional 
Peicio Peev, antrenorul echi
pei, și secundul său, Anghel 
Anghelov, ne-au -făcut cunoscut 
lotul : Margarita Voiska (2 115), 
Rumeana Boiandjeva (2105), 
Ștefka Savova (2 105), Pavlina 
Anghelova (2 065), Vesnina Și- 
kova (1 990) și Emilia Zlata- 
nova (1 980). La junioare vor 
evolua Sonia Pionova și Nina 
Boeva.

Media Elo a formației onspe 
este de 2 060 p. față de 2132 p 
cit totalizează echipa română. 
Această diferență de 72 de 
puncte în favoârea șahistelor 
noastre pronostichează un re
zultat final de... 19,5—16,5 p.
Dar,1 firește, .el reprezintă doar 
un simplu calcul matematic, 
care poate fi infirmat la tab-

TELEX © TELEX
BASCHET • In turneul final 

al „Cupei campionilor europeni-4 
(bărbați) s-a desfășurat miercuri 
un singur joc, la Limoges, între 
C.S.P. Limoges, „lanterna roșie*4, 
și lidera competiției, Bosna Sa
rajevo. Formația franceză a ob
ținut o victorie categorică: 107— 
88 !

BOX o Americanul Marvin 
Hagler, campion mondial la ca
tegoria mijlocie (titlu unificat 
WBC și WBA), a fost desemnat 
cel mai bun pugilist profesionist 
din 1983 de către Consiliul mon
dial al boxului.

ciclism • Cursa desfășurată 
la Saint-Raphacl (Franța) a fost 
cîștigată de francezul Pascal Ju- 
ies, 118 km în 3h04, urmat de 
compatrioții lui. Alain Bondue și 
Jean-Louis Gauthier, în același 
timp. • Competiția desfășurată 
la Seillans, pe Coasta de Azur, 
a revenit francezului Eric Cari- 
toux, 200 km în 5h54:58, urmat 
de irlandezul Robert Millar, în 
același timp, și francezul Pas
cal Simon, la 12 secunde.

HANDBAL • Echipa masculi
nă a Japoniei, aflată în turneu 
în Iugoslavia, a fost întrecută 
la Ljubljana de o selecționată 
locală cu 27—25 (12—11).

ȘAH • După șapte runde. In 
campionatul masculin al Iugos
laviei conduce Nikolici cu 5,5 p, 
urmat de Cebalo' 5 p și Velimi- 
rovici 4,5 p (1).

TENIS • In primul tur la Ma
drid : Connors — Gunthardt 6—4, 
7—5, McEnroe — Fibak 7—5, 6—1; 
în turul doi: Curren — Denton
6— 7, 7—6, 7—5, Tom Gullikson —
Fleming 6—3. 6—4. Jarryd — Sl- 
monsson 3—6, 6—4, 6—4, Geru-
laitis — Mecir 7—6, 6—2. • în 
primul tur al Masters-ului fe
minin de la New York : Kathy 
Horvath — Andrea Jaeger 6—2,
7— 6, Barbara Potter — Andrea 
Temesvari 6—3, 6—7, 2—1 (aban
don), Hana Mandlikova — Syl
via Hanika 4—6, 6—2, 6—3, Chris 
Evert-Lloyd — Kathy Jordan 
7—5, 4—6, 6—3, Carling Bassett — 
Zina Garrison :—4. 6—4.

TEST SAHISTr

festivalul „Hercules ’81"
lele de joc. Să vedem... Astăzi, 
la ora 12, in saloanele Hote
lului Roman, vor avea loc șe
dința tehnică și tragerea la 
sorți, urmînd ca după-amiază 
să se desfășoare prima rundă. 
In cele 6 tururi ale Scheve- 
ningen-ului, echipele vor juca 
alternativ cu albele și cu ne
grele la toate mesele. Condu
cerea tehnică a reprezentativei 
române este asigurată de an
trenorii emeriți Mircea Pavlov, 
maestru internațional, și Ser- 
ban Neamțu, maestru F.I.D.E.
• Participare valoroasă și in 

turneul internațional feminin 
din cadrul Festivalului șahist 
„Hercules ’84“ (3—15 martie,
tot la Băile Herculane). Prin
tre invitate se află : Elzbieta 
Sosnowska (2125) și Eva Na- 
groska (2 060) — ambele din 
Polonia, Rita Kaș (2 030) —
Ungaria, Julia Lebel-Arias 
(1 980) — Franța, Miroslava
Gostovici (2 025) — Iugoslavia. 
Din țara noastră participă : 
Ligia Jicman (2 075), Viorica 
Ionescu (2 020), Judita Chiri- 
culă (2 035). Cristina Bădulescu 
(1 935), Gabriela Olteanu 
(1 940), Emilia Chiș (1 975), Vio
rica Tolgyi (1 905).

CALEIDOSCOP - POLISPORTIVI ROMANI
Iată, așadar, „post-scriptum-'-ul promis, 

referitor la polisportivii români, dar nici 
acesta nu epuizează nenumăratele exemple 
care există în acest domeniu. De aceea, 
încă o dată, cerem scuz^ cititorilor noștri, 
celor direct interesați de o temă sau 
alta a acestui „caleidoscop", reamintin- 
du-le tuturor că nu este în intenția noas
tră — și, dealtfel, ne-ar fi imposibil — să 
apelăm la atîtea și atîtea exemple. Deci...
• Un contingent însemnat dintre poli

sportivii români îl formează cei care 
au practicat o disciplină de iarnă, iar va
ra „un alt sport. Vom începe cu cei care 
au luat parte la Jocurile Olimpice de iar
nă, majoritatea constituind-o boberii. Ast
fel, în 1932, la Lake Placid, la bobul de 2, 
din 12 echipaje, cuplul român supranumit 
„călăreții aerului*4 (locotenentul Alexan
dru Papană și căpitanul Dumitru Hubert) 
s-a clasat pe locul 4, timpul realizat în- 
tr-o manșă (1:53,01) rezistînd peste ani, 
pînă mai deunăzi, ca record al pistei. Am
bii au fost aviatori, Papană chiar unul 
faimos, căci a deținut, între altele, recor
dul mondial de altitudine. în 1933, la 
Sohreiberhau, echipajul Papană-Hubert a 
ciștigat titlul de campion al lumii • In 
1936, la Garmiscb Partenkirchen, automo
bilistul Alexandru „Dudu“ Frim și rug- 
bystul Tita Rădulescu au concurat la bob 
2, clasîndu-se pe locul 13 din 23 de cu
pluri participante. Cu doi ani mai înainte, 
în Elveția, la Engelberg, bobul condus de 
Frim cîștigase titlul de campion mondial. 
La aceeași ediție a J.O. la patinaj artîs • 
tic a evoluat perechea Irina Timcik (Min- 
culescu) — Alfred Eisenbaisser (Fieraru). 
Acesta din urmă era Jucător de fotbal la 
Venus București, campioană națională și a 
făcut parte de nouă ori din reprezentativa 
țării (în 1931 România — Cehoslovacia a- 
matori 4—1, în 1935 România — Polonia 
4—1, în 1936 România — Iugoslavia 3—2 și 
România — Grecia 6—2 etc) • La Saint 
Moritz, în 1948, printre schiorii alpini s-a 
aflat și brașoveanul Radu Scîrneci (locul 
51 din 112 concurenți, la coborire). mem
bru și al lotului național de atletism, pen
tru cursele de viteză • Frînarul bobului 
pilotat de Heinrich Enea, la „Olimpiada

albă*4 din 1956, de la Cortina d’Ampezzo, 
a fost rugbystul Mărgărim Blăgescu, ju
cător în linia a doua a XV-ului campion 
național al echipei Steaua, dar și al re
prezentativei țării. Bobul lor s-a clasat al 
14-lea din 25 de echipaje • La Innsbruck, 
în 1964, între alții au luat parte și poli
sportivii : Ion Panțuru (automobilist, fot
balist) și Gheorghe Maftei (atlet, alergă
tor la 3000 m obst.) la bob, Ion Tiriac (te
nis) și Zoltan Czaka (fotbalist în divizia 
„B‘, fost la A.S.A. Craiova) la hochei ® 
Aceiași Panțuru și Maftei au făcut parte 
din echipa olimpică a României, la Jocu
rile de la Grenoble (locul 4, din 19 echi
paje la bobul de 4) • La Sapporo, în în
depărtata Japonie. în 1972, Panțuru are un 
nou „frînar44 în persoana regretatului Ion 
Zangor, cu care se clasează pe locui cinci 
din 21 de boburi. Zangor a fost campion 
național la schi alpjn și jucător de fotbal 
în divizionara „C“ Caraimanui Bușteni. De 
notat că în 1971, la Igls, bobul de 4 al 
României (Panțuru, Zangor, Pascu, Foc* 
șeneanu) a fost campion al Europei • De 
Dragoș Panaitescu, bober, ciclist, motoci- 
clist etc am amintit în trecuta ediție a 
„caleidoscopului44. El a participat ultima 
oară la J.O. în 1980, după care a devenit 
antrenor. în acest răstimp, specialiștii bo
bului și-au îndreptat atenția, mai ales, 
către atletism, de unde au selecționat ti
neri rapizi, îndemînatici, puternici. îi a- 
mintlm pe decatloniștii Gheorghe Lixan- 
dru, Constantin Halichias și Mihai Nico* 
Iau, pe sprinterii Dorel Cristudor. Sandu 
Mitrofan, Constantin Obreja, Ion Dumini- 
cel ș.a.
• Alți hocheiștl' polisportivi : Andrei

Bărbulescu, component al echipei națio
nale de hochei și de fotbal (3 selecții, în 
1935 cu Germania 2—4 și Suedia 1—7, în 
1938 în preliminariile C.M. cu Cuba 1—2); 
Alexandru „Titinel“ Teodorescu a fost fi
nalist al campionatului național de tenis 
(a pierdut la ștefan Anghelescu). a jucat 
volei și tenis de masă în campionatul țării: 
Costi Tico a început cu fotbalul, din 1924 
pînă în 1930, la Venus (campion național 
în 1929), a continuat cu hocheiul (din 1928 
pînă în 1939, la „Tenis club român44 și la

PLATINI - DOUĂ GOLURI
La Paris, tot in joc amical. 

Franța a întrecut cu 2—0 repre
zentativa Angliei, miercuri seara, 
pe -Parc des Princes*4, în fața 
a 48 000 de spectatori. Victoria 
Franței este meritată, gra
ție jocului din repriza se-

Francezul Michel Platini, cel 
mai bun fotbalist european în 
19S3, își confirmă valoare d și

in acest an 

cundă, cind excelentul Platini a 
marcat cele două goluri, în mi
nutele 58 și 70. Acesta din urmă 
a fost cel de al 26-lea gol mar
cat de el pentru reprezentativa 
țării sale (recordman se menține 
încă Just Fontaine cu 27 g). Me
ciul nu s-a ridicat la o valoare 
deosebită. Și cu această ocazie 
unii dintre suporterii englezi 
au avut o comportare hu
liganică, pe străzi și înain
tea jocului, aruncând cu sti
cle pe teren. Poliția a făcut nume
roase arestări. Arbitrul belgian 
Van Lengehove a condus echi
pele : FRANȚA : Bats — Battis- 
ton (Tusseau), Le Roux, Eossis, 
Amoros — Țigana, Fernandez, 
Giresse. Platini — Toure. Bellone 
(Rocheteau). ANGLIA : Shilt-on
— Duxbury, Roberts, Butcher, 
Sansom — Lee (Woodcock), 
Hoddle, Robson, Williaăss — 
Stein (Barnes), Walsh.

VICTORIE OBTINUTÂ 
DIN PENALTY

La Bruxelles, pe stadionul 
Hey sei, in fața a 20 DOO de spec
tatori, meciul amical dintre re
prezentativele Belgiei și R.F. Ger
mania s-a încheiat cu victoria la 
limită a oaspeților : 1—0 (0—0).
Echipa Belgiei nu a lăsat o im
presie deosebită, in comparație 
cu cea a adversarilor, suferind 
prima înfrângere pe teren propriu 
în ultimii 6 ani. In prima re
priză doi jucători belgieni valo
roși — Vercauteren si Renquin
— au părăsit terenul fiind acci
dentați. Singurul gol a fost mar
cat de Voller în min. 77 din pe
nalty (Stielike a driblat toată 
apărarea, dar un fundaș belgian.

venit din .spate, l-a faultat in 
careu). A arbitrat olandezul 
Thomas. Echipele : BELGIA :
Pfaff — Renquin (Daerden), Lam- 
brichțs, Meeuws, Plessers — Ver
cauteren (De Wolf). Verheyen, 
Theunis, Claesen — Vordeckers, 
Ceulemans. R.F. GERMANIA : 
Schumacher — Dremmler, Brehme 
(Bruns), K. H. Fîjrster (Augen- 
thaler), Herget — Stielike, Bom
mer (K. Allofs), Schuster, Mat
thaus — Voller, K. H. Rumme- 
nigge.

SUCCES LA LIMITA 
AL SPANIOLILOR

In fine, la Luxemburg, un alt 
joc amical : Luxemburg — Spa
nia 0—1 (0—0). In prima repriză, 
spaniolii au dominat mai mu.lt, 
dar gazdele s-au apărat foarte 
bine. După pauză însă ibericii 
au fost de multe ori puși în di
ficultate, golul fiind înscris îm
potriva cursului meciului. In 
min. 65, Maccda a preluat o pasă 
de la Senor și a marcat. Terenul 
greu a influențat mult nivelul 
jocului, urmărit doar de 1200 de 
spectatori.

A arbitrat elvețianul Mercier. 
SPANIA a aliniat echipa : Arco- 
nada — Urquiaga. Maceda, Goi
coechea, J. Alberto — - Senor, 
Victor (Gueri), Francisco (Sara
bia), Gordillo (Salva) — Carrasco 
(Marcos), Santillana.
• In meci amical (tineret) : 

R.F. Germania — Belgia 1—0. A 
înscris Michael Rumm-Onigge.

@ în „Cupa Libertadores44: Es- 
tudiantes La Plata — Indepen- 
diente Buenos Aires (ambele din 
Argentina) 1—1 (1—1). Au în
scris Isaa (min. 16), respectiv 
Barberon (min. 31).

„Omenirii sănătoase ii place eroul, 
acela care face cinste rasei umane în
vingătorul cu inteligența și cu avîntul 
al ostilităților naturii.**

GEORGE CÂLINESCU

„Telefoane44), fiind nelipsit din națională 
aia 1929 pînă în 1939, a făcut alpinism 
(m^.nbru fondator al Clubului alpin), a 
practicat yachtingul de performanță pînă 
în 1962 șl tenisul din 1936 pînă... astăzi, la 
aproape 77 de ani !!
• Regretatul Nicolae Navasart a fost 

campion al țării la canotaj, la caiac și la 
yachting, după care s-a dedicat cu mult 
succes carierei de antrenor, în sporturile 
nautice.
• Fostul nostru coleg de redacție Gheor

ghe Epuran a practicat mai multe ramuri 
sportive : atletism (săritura cu prăjina), 
baschet, handbal, schi fond (a fost re
zervă în proba de patrulă militară la J.O. 
de la St. Moritz ’48 și mulți ani antrenor 
al lotului național).
• Brașoveanul Nicolae Chicomban a fost 

un iubitor al curselor de ...rezistență, 
practicînd schiul de fond, cursele atle- _ 
tice de 5 000 m și 10 000 m, ciclismul de șo
sea (mulți ani a fost component al echi
pei reprezentative participantă în „Cursa 
Păcii44).
• Petre Cosmănescu, fostui antrenor al 

naționalei de rugby, a fost atlet (sprinter 
și săritor în lungime), rugbyst, voleiba
list, baschetbalist, handbalist.
• Dintre fete reținem în mod special 

patru nume: Felicia lovănescu (record
mană națională la săritura în înălțime — 
1,445 m în 1943 și componentă a echipei 
de tir, campioană europeană, poziția ge
nunchi. în 1955), Ilona Mikloș (campioană 
națională la aruncarea suliței 1951—37,84 m, 
1953—41.01 m 1956—42.01 m și în probele de 
schi alpin) și Mariana „Coca“ Trandafi- 
rescu-Bunescu (campioană națională la 
înălțime — 1.40 m în 1946'.

Romeo VILARA
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