
Începînd de la 12 martie, la București

0 COMPETIȚIE DE MĂRE ATRACȚIE: 
A XIII a EDIȚIE A „CENTURII DE AUR"

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
• Boxeri de valoare pc ringul de la Palatul sporturilor
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$i Culturii ® Sportivi din 13 țâri au confirmat participarea
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Jocurile Olimpice de vară ’84 Dat la ușă !
țejtîz-.‘**7 ■=* ________________________________

w SUCCESELE HANDBAIISTILOR NOȘTRI, STIMULENT 
PENTRU OBȚINEREA MEDALIEI DE AUR LA LOS ANGELES
Sint necesare, in continuare, pregătiri asidue, competență, 
muncă și dăruire, pentru realizarea celei mai bune forme 

a echipei naționale in perioada Olimpiadei
Anul preolimpic 1983 a fost 

și pentru handbalul nostru 
masculin un an de muncă a- 
siduă, de pregătiri intense, a- 
vînd ca scop împlinirea „vi-

gătiri în care se află înglo
bate antrenamentele de pregă
tire fizică, cele de tehnică și 
de tactică, precum și partidele 
de verificare. Antrenorii Nico-

b

in acțiune, Dumitru Berbece — golgeterul echipei naționale in 19S3

chipa României a ciștigat 21, 
a remizat 3 (cu R.D. Germană 
și Ungaria — pe terenurile a- 
cestora — și, din nou, cu R.D. 
Germană — pe teren neutru) 
și a pierdut 4 (cu R.D. Ger
mană, Iugoslavia și Polonia — 
pe terenurile acestora — și, 
din nou, cu R.D. Germană — 
pe teren neutru). Dintre vic
torii se impun a fi remarcate 
cele realizate în compania ma
rilor forțe ale handbalului in
ternațional : două în fața 
U.R.S.S., campioană mondială, 
una în compania R.D. Ger
mane, campioană olimpică, 
două în întîlnirile cu Polonia, 
una în meciul cu Iugoslavia 
și una în partida cu Ceho-

Au 
puține 
startul 
XIII-a 
sului turneu inter
national de box 
„Centura de aur“. 
Ca si la edițiile 
trecute, competiția 
se va bucura de 
prezenta unor spor
tivi cu excelente 
„cărți de vizită", 
unii dintre ei de
ținători ai titluri
lor olimpice, mon
diale si europene.

De la federație 
am aflat că pină 
la această oră și-au 
confirmat partici
parea boxeri din 
Cuba, Uniunea So
vietică, 
R.P.D.

mai rămas 
zile pină la 

ediției a 
a prestigio-

Japonia, 
Coreeană, 

Iugoslavia, Bulga- 
Cehoslovacia, 

R. D. 
R. F. 
Turcia, 

La

Aspect dintr-un meci disputat in ediția tre
cută a „Centurii de aur“, 
(stingă) Viorel Ioana

in prim-plan

Hristachs NAUM

(Continuare in oag 2-3)

ria, 
Polonia, 
Germană, 
Germania, 
Egipt, Italia,
întrecerea din Palatul Sportu
rilor și Culturii vor fi pre- 
zenti.de asemenea, _ membrii lo
tului olimpic al țării noastre, 
la care se vor adăuga încă 40— 
50 dintre cei mai buni sportivi 
ai secțiilor din întreaga țară.

Programul de desfășurare a 
fost stabilit astfel :

luni 12 martie, la ora 18,30, 
festivitatea de deschidere și 
prima gală ;

marți 13 martie, două reu
niuni, de la ora 15,30 și 18,30 ;

miercuri 14 martie, două reu-

15,30 și 18,30 ; 
ora 18,30, pri

zi li-

niuni, de la ora
joi 15 martie, 

ma semifinală ;
vineri 16 martie, Ia ora 18,30, 

a doua semifinală ;
simbătă 17 martie ■ 

beră ;
duminică 18 martie, de la 

ora 10, finalele.
Acest program poate fi mo

dificat doar dacă numărul de 
sportivi va fi mai mare, caz în 
care ambele semifinale se vor 
disputa vineri, joi urmînd să 
aibă loc alte două reuniuni.

De astăzi și până la 7 martie

sului de aur" la J.O. ’84. Pen
tru că, așa cum bine gîndește 
antrenorul emerit Nicolae Ne- 
def, handbalul nu-și poate 
propune alt obiectiv Ia Los 
Angeles. în luna august, decît 
medalia de aur. 11 obligă suita 
de succese realizată in ultimul 
sfert de veac la toate marile 
întreceri internaționale.

Pornind de la acest angaja
ment de onoare, lotul național 
și-a impus exigențe sporite, 
parcurgînd un program de pre-

lae Nedef, Radu Voina și Cor
nel Fenu au rulat pe parcursul 
anului trecut 26 de jucători, 
dintre care doar 14 au fost 
întrebuințați în mai mult de 
50 la sută din jocuri. Ei pot 
fi socotiți oamenii de bază ai 
formației olimpice, urmînd — 
firesc — să li se adauge alți 
doi — Iosif Boroș și Vasile 
Stingă — absenți la o serie 
de teste din cauza unor acci
dentări sau îmbolnăviri. Din 
cele 28 de jocuri susținute, e-

BOGAT PROGRAM FOTBALISTIC INTERN
• startul astăzi, pc stadionul din Pitești, cu atractiva 
întilnirc de cupă Universitatea Craiova — Rapid

Șl INTERNAȚIONAL

A început la București „Cupa Dunării*' la haltere Juniori

Campionatul primei divizii 
s-a întrerupt, dar aceasta nu 
înseamnă că fotbalul a intrat 
în vacantă. Dimpotrivă. Ince- 
pînd de astăzi și pină miercu
rea viitoare, cu patru zile îna
intea reluării intrecerii divizio
narelor „A“, pe agenda popu
larului sport sînt înscrise ur
mătoarele evenimente. Iatâ-le : 

Astăzi, la Pitești, de la ora 
15 : UNIVERSITATEA CRAIO
VA — RAPID BUCUREȘTI,

meci contind pentru optimile de 
finală ale „Cupei României".

Marți 6 martie, la Tîrgoviște: 
ROMÂNIA (tineret) — GRECIA 
(tineret), joc amical.

Miercuri 7 martie, la Craio
va : ROMANIA (A) — GRE
CIA (A), partidă amicală.

Miercuri 7 martie, la Tbilisi : 
DINAMO MINSK — DINAMO 
BUCUREȘTI, joc contind 
pentru prima man.ă a sfertu

rilor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni".

Deschisă de o întîlnire de 
cupă de mare atracție, cu două 
dintre formațiile cele mai sim
patizate ale fotbalului nostru 
(pe arena din Pitești), conti- 
nuind cu partide internaționale, 
al căror punct de vîrf 11 re
prezintă jocul de la Tbilisi. al 
campioanei noastre în cadrul 
C.C.E.. programul reprezintă 
— să recunoaștem — un fru
mos cadou de primăvară pen
tru iubitorii celui mai popular 
sport de la noi.

ECHIPA ROMÂNIEI ÎN LUPTĂ
PENTRU UN LOC PE PODIUM

Ieri, după-amlază în sala 
„Titan-club" din București au 
început întrecerile celei de a 
V-a ediții a „Cupei Dunării" 
la haltere juniori. Concursurile 
au fost precedate de ședința 
tehnică a Comisiei „Cupei 
Dunării" care a stabilit ca «ji
tia din anul viitor a competi
ției să aibă loc în Austria. 
După-amiază a avut loc o fru
moasă festivitate, la care au 
participat reprezentativele Aus
triei, Bulgariei, Cehoslovaciei. 
R. F. Germania, Ungariei și 
României.

în prima reuniune s-au des
fășurat întrecerile la două ca
tegorii : muscă și cocoș. Pe 
primele locuri s-au clasat hal
terofilii bulgari, care si-au con
firmat si de data aceasta clasa 
înaltă. Reprezentanții tării 
noastre s-au comportat la ni
velul așteptărilor, ocupînd un 
loc secund prin Dumitru Ne- 
greanu la cat. muscă și un loc 
3 (Nicolae Cîmpeanu). După 
aceste dispute, clasamentul pe 
echipe se prezintă astfel : 1. 
Bulgaria 16 p, 2—3. România 
și Ungaria cite 11 p. 4. Austria

6 p, 5. R.F. Germania 4 p. 6, 
Cehoslovacia 2 p.

Dar iată clasamentele si pe 
categorii :

MUSCA (52 kg) : 1. Emil Mer- 
kebov (Bulgaria) 212,5 kg ; 2.
DUMITRU NEGREANU (ROMA
NIA) 195 kg ; 3. Jozsef Tozser 
(Ungaria) 172.5 kg ; 4. Peter Ma
ier (Austria) 167,5 kg. Medaliați 
pe stiluri î smuls — 1. Merke- 
bov 92,5 kg, 2. Negreanu 90 Kg, 
3. Tâzser 80 kg ; aruncat — 1. 
Merkebov 120 kg, 2. Negreanu 
105 kg, 3. Maier 97.5 kg.

COCOS (56 kg) : 1. Mitko Gra
blev (Bulgaria) 250 kg — record 
al „Cupei Dunării" ; 2. Andras 
Seres (Ungaria) Z12,5 kg ; 3. NI
COLAE CÎMPEANU (România) 
205 kg; 4. Michael Keller (R.F.G.) 
185 kg ; 5. Dezider Horvath (Ce
hoslovacia) 172,5 kg ; 6. Kurt
Paar (Austtria) 172,5 kg. Meda
liați pe stiluri ; smuls — 1. Gra
blev 107,5 kg (In afară de con
curs 112,5 kg — reoord al compe
tiției), 2. Seres 100 kg, 3. Cim- 
peanu 90 kg ; aruncat — 1. 
Grablev 142,5 kg, 2. Cîmpeanu 
115 kg, 3. Seres 112,5 kg. Con
cursul continuă azi de la ora 10 
și 16 șl se încheie mline cu reu
niunea care începe la ora 10.

Ion OCHSENFELD

REÎNTÎLNIRE CU RUGBYUL
O dată cu meciul Vulcan — Rapid București, pro

gramat astăzi, pe Stadionul tineretului IV. de la ora 
15 (restul partidelor vor avea loc duminică) ediția a 
67-a a campionatului Diviziei „A“ de rugby reintră 
în actualitate.

Încă din start, returul primei competiții interne în 
sportul cu balonul oval atrage atenția prin cîteva 
meciuri de mare atracție. Avem în vedere întîlnirila 
din seria I, de la Sibiu (C.S.M. — Dinamo București), 
Iași (Politehnica — Steaua) și Timișoara (Universita
tea — Farul Constanța) în care, deși prima șansă o 

oaspe, datorită formei bune a 
echipelor gazde și capacită
ții lor de a valorifica la 
maximum avantajul tere
nului propriu. spectaco
lul sportiv poate fi de calitate, 
așa cum își doresc iubitorii 
rugbyului. al căror număr se 
află în permanentă creștere.

Partide interesante sînt pro
gramate și în seria secundă, 
unde nu mai puțin de 6 echi
pe aspiră la promovarea în 
prima grupă valorică. Cele mai 
apropiate de acest obiectiv sînt.

pastreaza

O încleștare a pa
chetelor de înaintași 
poate oferi adesea 
momente 
spectacol rugbystlc, 
așa cum atestă șt 
această fază din- 
tr-o partidă Steaua — 
Farul, două dintre 
fruntașele Diviziei

de mare

NOI COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

PENTRU GIMNAȘTII NOȘTRI

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI INVITAȚI LA PARIS
Cu ocazia inaugurării „Pala

tului sporturilor" din Paris, 
Federația franceză de volei or
ganizează, în zilele de 7—9 
martie, un turneu internațio
nal masculin. Printre puterni
cele echipe invitate — Polo

nia, vicecampioana europeană 
în 1983 — se află și o selec
ționată divizionară din țara 
noastră, alcătuită din jucători 
din Capitală. Plecarea voleiba
liștilor noștri este prevăzută 
pentru luni 5 martie.

între viitoarele competiții 
internaționale care angrenează 
gimnaste și gimnaști din țara 
noastră se află Campionatele 
internaționale ale R.P. Mon
gole, programate săptămîna vi
itoare, și „Cupa Amcricii", 
competiție ce va avea loc la 
sfîrșitul acestei luni. De un 
interes special se bucură 
Campionatele internaționale 
„Gheorghe Moceanu" ale țării

noastre, de la sfîrșitul lunii 
viitoare. Pentru această între
cere, forul nostru de specia
litate a lansat de mai mult 
timp invitații de participare 
federațiilor de gimnastică din 
peste 20 de țări ale lumii, în
tre care U.R.S.S., R.D. Ger
mană, Cehoslovacia, Bulgaria, 
Ungaria, Cuba, R.P. Chineză, 
Canada, Franța.

deocamdată. Vulcan și Gloria 
P.T.T. Arad, dar în pasionanta 
dispută pentru promovare se a- 
flă si C.S.M. Suceava, Rulmen
tul Birlad. Universitatea 16 Fe-
bruarie CIuj-Napoca și T. C. 
lud. Midia.

Ce așteptăm în returul cam
pionatului de la echipele noas
tre fruntașe ? înainte de orice, 
să abordeze meciurile în spi
ritul adevăratului rugby. Adică 
deschis, constructiv. Să abunde 
pasele. șarjele, eseurile. La 
meciurile-test inițiate în preaj
ma returului, sportivii, antre-

(Continuare in pag 2-3)

zenti.de


In Divizia " de volei SE REIA CAMPIONATUL 4000 DE TINERI - OASPEȚI IN „POIANA SOARELUI"
MULTE PARTIDE DE MARE INTERES DIVIZIONAR DE POPICE

' Etapa a 16-a în 
campionatele pri
mei divizii de vo
lei programează 
mîine citeva me
ciuri de mare in
teres. La fete, 
derby-ul se joacă 
la Craiova, între 
echipa studentelor 
din localitate și 
cea din Sibiu, am
bele angajate 
lupta pentru 
diurn. Dar nu mai 
puțin 
se anunță meciu
rile de la Eaia 
Mare (unde local
nicele — autoare 
ale marii surprize 
din tur, cînd au 
învins pe campi
oane la București 
— încearcă să 
confirme acel re
zultat de senzație) 
și de la Bacău, 
unde gazdele lup
tă pentru 
părtarea de 
periculoasă, 
oaspetele i 
menținerea 
ției secunde, 
lelalte jocuri sînt 
cu implicații în lupta 
tarea retrogradării.

în 
po-

interesante

înde- 
zona 

iar 
pentru 

pozi- 
. Ce-

Un nou derby de etapă, in campionatul femi
nin. După cel cu C.S.V. Galați (din care vă 
prezentăm, această imagine), pe teren propriu 
(3—2), C.S.M. Libertatea Sibiu ține miine „capul 

de afiș“ la Craiova.
Foto : V. CÎRDEI — Sibiu

pentru evi- 
La băieți,

meciuri importante la Zalău și
Baia Mare. Programul etapei :

Zalău
Baia Mare 
Oradea 
București

Baia Mare
Craiova
Bacău 
Bm. Vîlcea
București 

FLACARA

MASCULIN
1 ELCOND DINAMO — TRACTORUL BRAȘOV
• ȘTIINTA MOTORUL — CALCULATORUL BUCUREȘTI
: C.S.U. ALUMINA — UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIOVA
1 STEAUA — C.S.M.U. SUCEAVA
(sala Agronomia, ora 10)
: DINAMO — A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. M.
(sala Dinamo, ora 101

FEMININ
; MARATEX — DINAMO BUCUREȘTI
1 UNIVERSITATEA — C.S.M. LIBERTATEA SIBIU
: ȘTIINTA — C.S.U. I.M.N. GALATI
1 CHIMIA — FARUL CONSTANTA
: CALCULATORUL — CHIMPEX (șa’.a Olimpia, o-a 16) 

ROȘIE — PENICILINA IAȘI (sala ,,23 August" —ora 10)
CLASAMENT

Masculin Feminin
1. STEAUA 15 13 2 43:15 28 1. DINAMO 15 13 2 41.14 28
2. Dinamo 13 12 1 33: 7 25 2. C.S.U.-I.M.N. 15 11 4 37:18 26
3. Tractorul 15 a 7 32:23 23 3. Chimia 15 10 5 31:22 25
4. Explorări 14 9 5 31:25 23 4. CSM Libert. 14 10 4 34:18 24
5. Elcond Din. 15 8 7 34 ;29 23 5. Universitatea 15 9 6 31:23 24
6. Universitatea 15 8 7 29:32 23 6. Maratex 15 6 9 23:33 21
7. Calculatorul 15 6 9 26:35 21 7. Chimpex 15 6 9 24’34 21
1. Știin.-Motorul 15 6 9 23:34 21 8. Știința 15 5 10 23:34 20
9. C.S.M.U. Sv. 14 6 8 25:27 20 9. Fl. roșie 15 5 10 21:35 20

10. C.S.U. Al. 15 4 11 24:35 19 10. Farul 15 5 10 19 34 20
11. Relonul Săv. 15 4 11 20:39 19 M. Penicilina 14 5 9 26:29 19
12. AS A Electr-ms 15 4 11 15.39 19 12. Calculatorul 15 4 11 20:36 19

După o întrerupere de două 
săptămîni, azi se reiau între
cerile campionatului Diviziei 
„A" de popice cu disputarea 
etapei a Xl-a, a doua din re
turul competiției. Programul 
etapei prevede o serie de jocuri 
atractive, printre care și ci
teva derbyuri. Rețin în mod 
special atenția jocurile’ din 
București și Brașov, dintre 
Gloria București — Voința 
București la femei (Voința, 
după victoria in deplasare, din 
prima etapă, a preluat condu
cerea seriei, iar Gloria a tre
cut pe poziția secundă) și Rul
mentul Brașov — Gloria Bucu
rești la bărbați (Gloria conti
nuă să conducă detașat, cu 4 
puncte avans, iar formația bra- 
șoveană se află pe locul doi), 

care se_ anunță 
Rapid
Băi coi, 
Voința

Voința Tg. Mureș,

Alte meciuri 
interesante :
— Petrolul 
București —
U..T.A
Voința Timișoara — Electro- 
mureș Tg. Mureș (f). respectiv 
Metalul Roman — Carpați Si
naia, Chimpex Constanța — 
Olimpia București, Progresul 
Oradea — Victoria Timișoara 
și Industria sîrmei C. Turzii — 
Tehnoutilaj Odorhci (m).

Partida Hidromecanica
șov 
cat 
s-a 
pei
2 415—2 378 pd. Cele mai bune 
jucătoare au fost Mariana Con
stantin și Rodica Ștefan — 
fiecare cu 410 pd. de Ia gazde, 
și junioara Margareta Abraham 

—411 pd, de la Voința.

București 
Laromet 
Ploiești,

Bra- 
— Voința Odorhci s-a ju- 
cu două zile in urmă și 
încheiat cu victoria echi- 
brașovene la scorul de

„CUPA DE SCHI"
Asociația sportivă „Proiect 

București" organizează ediția a 
8-a a „CUPEI DE SCHI", la 
Predeal, pirtia Clăbucet — sosi
re. varianta teleschi, m ziua de 
duminică 4 martie, ora 11. Se 
vor desfășura două manșe de 
slalom special. Cu același prilej 
se va face o selecție pentru co
pii (băieți) intre 7 și 16 ani.

REÎNTÎLNIRE CU RUGBYUL
(Urmare din pag. 1)

norii, conducătorii secțiilor de 
rugby ne-au dat asigurări că 
acesta reprezintă și cuvîntul

lor de ordine. Vrem să credem 
că nu este doar o promisiune, 
ci o acțiune susținută cu toa
tă convingerea pentru frumu
sețea sportului cu balonul o- 
val. (Tiberiu STAMA).

Seria I

SERIA I

1. DINAMO
2. Steaua
3. R.C.
4.
5.
6.
7.
3.

București S.P. STUD. CONSTR. — R.C. GR. ROȘIE (in tur: 6—18)
Complexul cultural-sportiv Tei, ora 9,30; arb. FI. Zamfirescu — C-ța. 
Baia Mare ȘTIINTA CEMIN — ȘTIINȚA PETROȘANI (3—10), 
Stadionul „23 August", ora 11,00 ; M. Gavrici — București
Iași POLITEHNICA — STEAUA (12—33),
Stadionul tineretului, ora 10 ; FI. Dudu — București
Sibiu C.S.M. — DINAMO (9—11),
teren Dumbravă, ora 9,30 : I. Vașilică—- București 
Timișoara
stadionul 1

l POLITEHNICA — FARUL (3—36),
1 Mal II. ora 10 : Gh. Huștiu — București

SERIA a Il-a

VULCAN — RAPID BUCUREȘTI (17-13), 
tineretului IV. ora 15 ; Th. Witting — București

RULMENTUL — MAȘINI GRELE-OLIMPIA BUC. (13—15) 
Rulmentul, ora 9,30 ; C. Stanca — Constanța

București
Stadio-n-ul
Birlad
stadionul , _ ----------- -----------
Cluj-Napoca UNIVERSITATEA 16 FEBR. — RAPID BUZĂU (19—15) 
stadionul Babeș-Bolyai, ora 9,30 ; P. Soare — București
Arad GLORIA PTT — METALURGISTUL CUGIR (14—10)
stadionul Gloria, ora 9,30 ; C. Udrea — București
suceava C.S.M. — T.C. IND. MIDIA (15—21)
teren Unirea, ora 9,30 ; St. Rădulescu — București

A APĂRLT NR. 2/1981 AL REVISTEI
„EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT"

In sumarul acestui interesant număr, la rubricile :

• TEORLE-STUDn-CERCETĂRI : „Unele aspecte privind opti
mizarea S.U.V.A. ca instrument metodologic de evaluare a 
pirociesiullui instructiv-educa  tiv, concretizate în modelul de edu
cație fizică" — autori : Elena Firea și Adrian Drag nea.

O EDUCAȚIA FIZICA ȘI SPORTUL IN ÎNVATAMÎNT î „Șta
fete aplicative folosite în lecția de educație fizică" — autor : 
Stela Coman ; „Depistarea deficiențelor fizice ale membrelor 
inferioare la elevii școlii generale" — autor : Nicotlae Fierod-u.

tehnică-metodicA-antrenament : „Modelul de seloc- 
al sportivului de înaltă performanță în sanie" — autor : 
Matei.

• MEDICINA SPORTIVA : „Contribuții privind creșterea 
capacității die efort sportiv prin utilizarea unor factori fizio
logici ergotropl. studii farmacologice privind eficiența L.-Carni- 
tinei" — autor : Ioan Drăgan.

• OPINH — CONSULTAȚII : „Fsychologia mill tans" — autor : 
Mihai Epurau ; „Jurnal die antrenor” — autor : loan Vintilă ; 
„Noi contribuții la studiul dezvoltării ambidextriel la micii 
fotbaliști" — autor : Gheotnghe Dumitru ; „Sport și limbă" — 
autor : victor Băneiuitescu.

• SPORT-RECREATIE-SAnATATE : „Perfecționarea desfășu
rării activității sportive die masă In cadrul competiției națio
nale «Daciada» în școdi" — autor : Titd SoQomed.

FOARTE IMPORTANT ! Pentru a fl beneficiarul permanent 
al revistei „Educație fizică și sport", cea mai sigură cale o 
reprezintă ABONAMENTUL I

..... - ■

Gr. R. 
Ști. CEMIN 
CSM Sibiu 
Farul 
Știința P. 
Polit. Iași 

9. Polit. Timiș.
10. Sp. stud. Cons.

0 
0
1 
0 
0 
0
0
2 
o
1

0
1
3
4
5
5
6
5
7
7

167- 73 
233-101 
114- 33 
110-127 
99-109 

199-113 
70-129 
95-136
59-130
65-107

27
25
20
19
17
17
15
15
13
12

ll-aaSeria
1. VULCAN 9 5 1 3 115- 34 20
2. Gl. PTT A. 9 5 1 3 129-107 20
3. Rul. Bîrlad 9 5 1 3 130- 76 19»
4. CSM Suceava 9 5 0 4 114-100 19
5. TC. Ind. Mid 9 5 0 4 129-130 18*
6. „U" 16 Febr 9 4 1 4 112-137 18
7. Met. Cugir 9 4 0 5 108-140 17
8. Rapid Buc. 5 4 0 5 1103-122 17
9. MG Ol. Buc. 9 3 0 6 87- 98 15

10. Rapid Bz. 9 3 0 6 81-114 14*
*) S-a scăzut un punct pentru
cîte 3 suspendări.

Splendidă zi duminică la Bra
șov. De dimineață, grupuri do 
tineri și adultl s-au întâlnit la 
Pietrele lui Solomon. Nu se nrea 
cunosc între el dar ajunși la 
poalele vechiului drum spre Po
iana Brașov îșl dau binețe și. pe 
grupe, după ce primesc talonul 
de participare, încep urcușul cu
noscut tuturor acelora cărora 
drumeția le este la îndemînă. Si 
brașovenilor de toate vârstele nu 
le este străină această cunoștință. 
Pe serpentinele vechiului traseu, 
sute șl sute de sportivi, pînă 
la urmă depășind numărul de 
4000 — mulțl dintre el cu schiuri 
pe umeri — au format parcă un 
fluviu multicolor.

Ajunși în frumoasa „Poiană a 
soarelui", nu departe de locul 
unde urma să se desfășoare con
cursul de schi " ' ................
fac un scurt _____ , ,___ ._
odihnă și de... plăcute dialoguri.

Primul grup sosit, format din 
elevi ai Școlii generale nr. 5, 
este însoțit de profesoara Ligia 
Paștina. Cel următor, mal masiv, 
aparține Școlii generale nr. 
și este condus de 
Aurel Moarcăș. Un

fond, participanții 
popas, prilej de

25
profesorul 
altul, cu

- --------- „• WIOO-1.V»

foarte mulți părticipanți l-au for
mat rîșnovenii,‘ remarcați nu nu
mai pentru entuziasmul cu care 
au susținut concursul de schi 
fond — pe pîrtil de 1000 m si 
1500 m — ci si pentru rezultatele 
pe care le-au obținut : locul I 
în 6 din cele 8 probe ale între
cerilor de schi !

Printre cei care au fost câști
gători ai acestor concursuri s-au 
aflat surorile Simona și Adriana 
Nilă (Șc. gen. 3 Rîșnov), Liliana 
Vasile (Lie. ind. 7 Brașov), stu
dentul Angelo Adam (Universi
tatea Brașov), „veteranul" Ion 
Tihol din Rîșnov, concurent la 
categoria „peste 30 de ani".

în final, iată care au fost uni
tățile cu cei mal multi partici- 
panți la această „Zi a drumeției 
și schiului brașovean" — organi
zată de către Comitetul județean 
U.T.C. Brașov și factorii cu atri
buții din localitate : Școala ge
nerală nr. 2 Brașov, Școala de 
ofițeri Leontin Sălăjan. Universi
tatea Brașov și Liceul economic.

Carol GRUIA, coresp.

SUCCESELE HANDBALIȘTILOR NOȘTRI, STIMULENT
finalurilor de partide — 
fensiva superioară anilor 
cuți, ca urmare a unei 
mari mobilități, dar și a ex
celentei prestații a portarilor, 
în fruntea cărora s-a aflat în 
permanență Nicolae Munteanu. 
Un alt cîștig important a fost 
jocul bun și eficiența extre
melor. Am putea spune chiar 
că s-a realizat un salt specta
culos. Edificator în acest sens 
este faptul că 4 extreme (D. 
Berbece, M. Voinea, C. Durau 
și C. 
goluri, D. 
golgeterul 
Comparind 
realizările
Dumitru, V. Stingă, 
ker și T. Roșea) 
goluri 
spor de excepție al „aripilor". 
Să mai adăugăm și faptul că, 
prin jocul lor permanent pe
riculos, extremele au desfăcut 
apărările adverse, facilitind e- 
voluția interilor și, deci, con
tribuind hotârîtor la eficienta 
lor.

O mai mare dîrzenie, abne
gație chiar — au caracterizat 
jocul „tricolorilor", calități care 
au ieșit în evidentă și pe fon
dul unei mai mari omogenități 
Și — 
țierii 
foarte 
bece,

(Urmare din pag. 1)

slovacia, toate în deplasare. 
Se impun, în același, timp, suc
cesele obținute la „Super-Cupa" 
campionilor mondiali și olim
pici și la Campionatul Balcanic 
de la Ankara, competiții în

GOLURI ÎNSCRISE
1. D. Berbece 89 ; 2. M. Du

mitru 77 : 3. V. Stingă 66 ; 4. 
Alex. Fblker 61 : 5. M. Bedd- 
van S3 ; 6. C. Durău 52 ; 7. 
Gh. Covaciu 51 ; 8. T. Roșea 
47 : 9. M. Voinea 45 ; 10. N. 
Vasilca 38 ; 11. G. Dogărescu 
28 : 12. c. Petre 27 ; 13. V. 
Oprea 20 ; 14. I. Boroș 17.

MEDIA GOLURILOR
1. V. Stingă S ; î. M. Dumi

tru 3.5 ; 3. D. Berbece 3,4 ; 
4. Alex. Fblker 3,2 ; 5. C. Du
rău 2.8 ; 6—7. M. Bedlvan șl 
G'i. Covaciu 2,5 ; 8. T. Roșea 
2.1 ; 9. M. Voinea 2 ; 10. I. 
Boroș 1.8 ; ia. C. Petre 1.6 ; 
12. N. Vasilca 1,5 : 13. G. Do
gărescu 1,1 ; 14. V. Oprea 1.

cadrul cărora reprezentativa 
României a întrecut toate e- 
chipcle din elita handbalului 
și s-a plasat astfel ea frun
tașă incontestabilă a sezonului 
prcolimpic.

(Ic- 
tre- 
mai

înscris 213 
fiind chiar 

naționale. 
„plus“ cu 
interi (M. 
Alex. F61- 
— 251 de 

reiese evident un

Petre) au
Berbece 
echipei 
acest 

celor 4

mai ales — al eviden- 
unor handbaliști tineri 
valoroși : Dumitru Ber- 
Alexandru Buligan, Tu-

JOCURI IN ECHIPA NAȚIONALA
1. D. Berbece — 36 ; 2. N. Munteanu — 25 ; 3. N. Vasilca — 

24 ; 4—8. M. Bedivan, Alex. BuCigan, M. Dumitru, M. Voinea, 
T. Roșea — cite 22 ; 9—10. Gh. Covaciu, V. Oprea — cite 20 ; 
11—12. G. Dogărescu, Alex. Fblker — câte 19 ; 13. C. Durău — 
18 ; 14. C. Petre — 16 ; 15. V. Stingă — 11 ; 16. T. Boroș — 9 ; 
17—18. A. Simion, L. Vasilache — cite 6 ; 19. L. Jianu — 5 ;

A. Ghimeș, CI. Ion eseu. Alex. 
23—26. M. Daniel și I. Moeanu

14) , 1 x
17—18. A. simion, L. Vasilache
20. Gh. Dumitru — 3 ; 21—24.
Matei, D. Porumb — cîte 2 ; : 
— cite 1.

Firește, rezultatele au fost 
urmarea îmbunătățirilor aduse 
în pregătirea sportivilor și, 
implicit, în ridicarea nivelului 
jocului. La acest capitol iese 
in evidență — pe fondul unei 
pregătiri fizice generale, care 
a contribuit și la dominarea

MASA ROTUNDA
Centrul de perfecționarea cadrelor din Consiliul Național 

pentru Educație Fizică și Sport, împreună cu Consiliul muni
cipal pentru educație fizică și sport, sub auspiciile Universi
tății cultural-științifice din București, organizează luni, 5 mar
tie .a.c., la orele 12,30, în sala Dalles, a doua parte a mesei 
rotunde cu tema : „Potențialul olimpic al cluburilor sportive 
bucureștene pentru J.O. din 1984“.

La dezbateri participă specialiști și reprezentanți ai Cabinetu
lui metodic din clubul Steaua. Ele vor fi cond-use de conf. dr. 
Nicu Alexe, directorul Centrului de perfecționare al C.N.E.F.S.
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TRAGEREA EXTRAORDINARA

PRONOEXPRES
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NOASTRA l

CEL MAI
FRUMOS
CADOU

Un prilej de mari suc
cese, un cadou original și 
utii I

SANSE MULTIPLE DE A
OBȚINE :

@ autoturisme „Dacia 
1300“

@ cîștiguri in numerar
@ excursii peste hotare.

BILETELE DE 25 LEI PAR
TICIPĂ LA TOATE EXTRA
GERILE !

AGENȚIILE LOTO-PRONOSPORT VĂ STAII LA DISPOZIȚIE
PÎNĂ MARTI G MARTIE INCLUSIV

dor Roșea, George Dogărescu 
și Constantin Petre.

După performanțele exce
lente și aprecierile care au în
soțit evoluția reprezentativei 
masculine de handbal a Româ
niei, carențele se văd parcă 
mai anevoie. Trebuie insă să 
pătrundem și în această zonă, 
fiindcă pentru obținerea titlu
lui olimpic „tricolorii" sînt o- 
bligați să facă față la exigențe 
încă și mai mari, Ia un ritm 
de muncă și mai alert, la o 
lucidă depistare a greșelilor și, 
firește, Ia o neîntreruptă acti
vitate de înlăturare a lor. Este 
nevoie de subliniat că mode
larea anului preolimpic după 
structura celui al Olimpiadei 
n-a fost o reușită. Echipa n-a 
fost în forma maximă în pe
rioada începutului de august, 
așa cum se preconiza, și nici 
n-a fost însoțită Ia competiția 
programată în această peri
oadă — Spariachiada popoare
lor U.R.S.S. — de specialiști 
care să-î evalueze exact plu
surile și minusurile. S-a ratat 
astfel nu numai o repetiție 
generală, ci însăși posibilitatea 
concluzionării modului cum a

partide

PENTRU

28 de

fost

Un

0 ET
Etapa a 

lor națion 
gramează 
citeva m. 
tradiția lo 
pildă — 
Rapid și I 
litehnica ș 

v 
mai cu se 
mațiilor c 
tarea rctr

Programu 
GRUPA 1 
C.S.Ș. 4 B 
respectiv 
jocurile pr 
mo Oradea 
C.S.U. Bal 
București 
7—ig : “
itorul 
Grup 
(8—11 ; 
Farul 
Academia

R. D. 
22—22 ; 
16—13, 1 
ai—ia, 
16—24 
23—23, 
18—22 
27—23 ; 
nla — 
râa — 
Români 
rua —
German 
22—22, 
la Gai 
32- !& 
Romăr

prea ușor 
important 
olimpic.

In cvolt 
am mai < 
necesită 
îmbunătăți 
de spirit 
existența i 
gringoladă 
iese foart 
risipirii u 
bile, ratar 
de aruncai 
secințe gr 
partide, și 
telor de s 
(in tiffin ' 
ferioritate 
cestea sin 
țele activ 
olimpic, ( 
desigur.

I

DH /
Campion<' 

„A", ajun: 
turului II, 
trei săptă: 
în scenă 
„Cupa Roi 
Vil-a. La 
se va relu< 
cla&amentu
L RULME
2. Știința
3. Chimist
4. Hidrote
5. AEM T.
6. Rapid
7. Constr.
8. Cohfec'
9. TEROL!

10. Mureșu
11. Progre*
12. Textila

în etapa 
vor avea 
1—6): Știi 
meniul — 
A.E.M.; 
Confecția, 
reșul, Te

EDlTIf 
C.S.

Tradițio 
națională, 
diție, „Ci 
la handb;

AD'lINI.MRAIIl DE SUI 1010 PROSOP
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXTRAORDINA
RĂ „LOTO A MĂRȚIȘORULUI" 

DIN 2 MARTIE 1984
FAZA I :

Extragerea I : 1 50 58 40 4 45 
72 53 73 24 ; Extragerea a Il-a : 
8 77 25 70 86 44 42 11 22 63.

FAZA A ll-a :
Extragerea a III-a : 75 88 34 

80 7 58 36 60 3 ; Extragerea 
IV-a: 85 74 39 52 76 73 19 54 5 
Extragerea a V-a: 50 6 40 71 
31 67 83 64 70 ; Extragerea 
Vl-a : 62 1 49 2 51 15 34 79 
48 : Extragerea a Vil-a: 26 
68 5 11 18 27 82 79 50 ; Extragerea

a Vin-a
84 20 35
28 12 6 4: 
rea a X 
64 74 33t

Extragi
13 24 25 
xn-a : 7

67 42.
a FOND
3; 4.975.7U
26 C1ȘTIGU
a 2- DI5

43 Cat. 1:
78 lei și 4

Cat. î :



M

Viitorul

PALMARES ’83

usținute : 21 cîștigate, 3

pă
li a trecut 
est moment 
tirii lotului

campionate- 
aschet pro- 

mîine — 
ive prin 
sînt — de

re echipele 
băieți, Po- 

a fete. Alte 
surprize, 

partea for-
pentru evi-

U DOUĂ
eie naționale de baschet

MASCULIN,
— I.C.E.D. 

ocurile 4 și 
ament : în 
2—2), Dina-

(6—1; 0—4), 
— Dinamo 

) ; GRUPA 
C.S.Ș. Vi- 
— Carpati 

București 
Brașov — 
9 ; 0—4).
ecanlca Fi-

CAPETE DE AFIȘ"
nă București — Politehnica 
C.S.Ș. Unirea Iași (10—7 ; 1—3) ; 
FEMININ, GRUPA 1—6: Progresul 
Stirom București — Universitatea 
C.S.Ș. *””‘1 — ’ *— ‘
(6—1 ; 0—4), Crișul Oradea — O- 
limpia București (5—2 ; “
Politehnica București — 
București (4—3 ; 1—3),
7—12 : ICEMENERG București — 
Politehnica Timișoara (12—7 ; 
1—1), Comerțul Tg. Mureș — 
Chimistul C.S.Ș. Rm. Vîlcea (9—8; 
0—4), C.S.U. Prahova Ploiești — 
Mobila C.s.ș. Satu Mare (11—10; 
1-3).

Programul jocurilor din Capi
tală : sala Rapid, sîmbătă de la 
ora 14,30, duminică de Ia ora 
8,30 : Academia Militară — Poli
tehnica Iași (m). Politehnica — 
Voința (f), Rapid — I.C.E.D. (m); 
sala Progresul, sîmbătă ora 17,30, 
duminică ora 10,30: Progresul — 
„U“ (f) ; sala Construcția, sim- 
bătă ora 17.39, duminică ora 9,30: 
icemenerg — Politehnica Ti
mișoara.

Cluj-Napoca

1-3),
Voința 

GRUPA

REA MEDALIEI DE AUR LA J.O

România 21—18 ; R. d. Germană — România 
ui Iugoslavia* : România — R. F. Germania 

Norvegia 21—13. România — Iugoslavia tin.
Polonia 18—17 și România — Iugoslavia 

1 Polonia* : România — R. D. Germană
PoLonna B 28—îs și România — Polonia 

- Bulgaria 25—20 ; România — Bulgaria 
upa campionilor mondiali și olimpici : Româ- 

19, România — R. D. Germană 20—19, Româ- 
B 27—19, România — Cehoslovacia 27—26. 

.S. 26—25 ; România — S.U.A. 33—26 ; Româ-
, la „Trofeul Ungaria* : România — R. D. 

omânia — Cuba 37—26, România — Ungaria 
Polonia 27—26, România — Bulgaria 35—19 ; 
Iconic de Ia Ankara : România — Turcea 
Bulgaria 24—20, România — Turcia 43—15, 
via 24—23.

egale și 4 pierdute.

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

I

MÎINE, START DE PRIMĂVARĂ

ÎN EȘALONUL SECUND
9

Cele 54 divizionare ,,B* reiau mîine întrecerea, fiecare cu dorința 
de a oferi simptatizanților fotbalului jocuri de un nivel mai bun decît 
cel din toamnă. Desigur, toți susținătorii echipeloir speră ca forma
ția favorită sâ ia un start bun șl apoi să realizeze obiectivul 
propus — unele de a rămîne în lupta pentru promovarea în Divizia 
,,A“, altele pentru a evita retrogradarea.

Dacă in seriile I și a Il-a liderii au un apreciabil avans față de 
urmăritoare (Gloria Buzău — 6 puncte, F.C.M. Brașov — 4 puncte), 
în seria a in-a C.S.M. Reșița are doar un punct mai mult decît 
Politehnica Timișoara și „U* Cluj-Napoca, ceea ce face deosebit 
de interesantă întrecerea pentru promovare din această serie. 
Chiar prima etapă a returului poate aduce o schimbare în fruntea 
clasamentului seriei a IlI-a deoarece C.S.M. Reșița va evolua în 
deplasare, iar Politehnica Timișoara și ,,U* Cluj-Napoca pe propriile 
stadioane. Iată programul și arbitrii jocurilor din prima etapă a 
returului :

SERIA I : Gloria Buzău —
Chimia Fălticeni : ș. Necșules- 
cu (Tirgoviște), C.S.M. Borzești
— Partizanul Bacău : D. Ciolan 
(Pitești), Oțelul Galați — Delta 
Tuloea ; Gh. Constantin (Rm. VH- 
cea), F.C.M. Progresul Brăila — 
C.S. Botoșani : Gh. Ionescu 
(București), Prahova Ploiești — 
c.s.M. Suceava; M. Man (Cluj- 
Napoca), Unirea Dinamo Focșani
— Unirea Slobozia : I. Nistor 
(Sf. Gheorghe), Gloria Bistrița
— Olimpia Rm. Sărat : P. Balaș 
(București), Ceahlăul P. Neamț
— Metalul Plopenl : M. Pencea 
(Roșiori). F.C. Constanța — Du
nărea Călărași : I. Tănase (Tîr- 
goviște).

SERIA A Ii-a : Autobuzul
București — Unirea Alexandria: 
S. Rotărăscu (Iași) — stadionul 
Autobuzul. I.P. Aluminiu Slati
na — Avîntul Reghin: P. Buha- 
lău (Gh. Gheorghiu-Dej), Rova 
Roșiori — Automatica Bucu
rești : A. Porumboiu (Vaslui), 
Carpați Mirșa — Chimia Tr. 
Măgurele : D. Buciuman (Timi
șoara), Dinamo Victoria Bucu
rești — Nitramonia Făgăraș : V.

Titorov (Drobeta Tr. Severin) — 
stadionul Dinamo, F.C.M. Brașov 
— I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe : P. 
Pienescu (P Neamț), Gaz metan 
Mediaș — Progresul Vulcan 
București : N. Bițin (Salonta), 
Șoimii I.P.A. Sibiu — Construc
torul T.C.I. Craiova : I. Medveș 
(Oradea), Metalul București — 
Chimica Tîrnăveni : M. Dragu 
(Galați) — stadionul Metalul.

SERIA A IlI-a : Armătura Za
lău — C.S.M. Reșița : M. Stoe- 
ncscu (București), Aurul Brad — 
Rapid Arad : I. Velea (Craiova), 
„U“ Cluj-Napoca — Someșul Sa
tu Mare : M. Lăzărescu (Bucu
rești), Ind. sîrmei C. Turzii — 
C.F.R. Timișoara : I. Dima (Si
ghișoara). Minerul Motru — 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca : M. 
Ludoșan (Sibiu), Politehnica Ti
mișoara — Minerul Cavnic : M. 
Constantinescu (București), O- 
limpia Satu Mare — Metalurgis
tul Cugir : D. Busuioc (Craiova), 
U.T. Arad — Minerul Lupeni; P. 
Cadar (Brașov), Gloria Reșița — 
C.F.R. Victoria Caransebeș: M. 
Bădicî (Caracal).

Toate meciurile vor începe Ia 
ora 11.

Reflecții după derby-ut de clasament

ABSENȚA DISPECERULUI,
BALINT Șl K.O.-UL

Un meci al Stelei nu poate 
fi trecut neobservat, fie și 
pentru că echipa lui... lui..,’ 
iată că nu mai aflăm numele 
unui lider, așa cum a fost 
un Apolzan, apoi un Constan
tin sau, și mai tîrziu, un Ior- 
dănescu sau Dumitru. Deci, 
fie și pentru faptul că evo
luția ei este urmărită cu mare 
interes, echipa fiind o con
stantă speranță a multor su
porteri și mai ales a celor 
care mai cred în virtuțile unui 
joc ofensiv, obosiți puțin de 
prea multele itinerarii tactice 
ale echipelor noastre.

Steaua place deseori. în pri
mul rînd pentru că are gustul 
k.o.-ului. Ca și la box, k.o.-ul 
este un moment așteptat... 
Steaua și-a răsplătit deseori 
suporterii cu un elan generos, 
cu accelerări frumoase, cu 
schimbări de flanc spectacu
loase. Foarte rar steliștii ac
ceptă jocul mărunt de pase...’ 
(Din păcate, miercurea trecută, 
Steaua ne-a oferit în premieră 
și cealaltă față a medaliei, 
cultivînd opusul k.o.-ului. a- 
dică temporizarea, timp de 
pfeste 50 de minute).

Ca întotdeauna, după termi
narea meciului, devotatii su
porteri ai Stelei au pus între
barea : „Cum a fost posibil 
jocul de miercuri

Adevărul e că Steaua, echipă 
îndrăgostită de k.o., nu știe 
să cîștige la puncte. De ce ?

ei naționale 
specte care: 
sau chiar 

ițiale : lipsa 
al apărării, 
ente de do
are echipa 

cu prețul 
ii favora- 
aare număr 
m, cu con- 
nomia unei 
ca momen- 
;e numerică 
itelg«Kle in- 
goluri). A- 
din caren- 
anul pre- 
importante

Pentru 
mentului 
ca echipa României să se afle 
în plenitudinea forțelor și în 
formă maximă la Los Angeles, 
este necesar ca federația — 
prin specialiștii ei recunoseuți 
în lumea handbalului pentru 
înaltul lor nivel de cunoștințe 
— și cluburile care dau ma
joritatea „tricolorilor'1 (Steaua, 
Dinamo București și H.C. Mi- 
naur Baia Marc) să se implice 
mai mult ți continuu în toate 
fazele preparativelor. Rezulta
tele Iui ’83 nu trebuie să con
stituie un motiv de liniște, ci 
un puternic stimulent pentru 
mai mult și mai bine. Deco
rarea handbaliștilor „tricolori", 
o înaltă prețuire pentru în
treaga familie a handbalului, 
obligă la ridicarea ștachetei 
pînă la înălțimi record.

îndeplinirea angaja- 
la J.O., deci pentru I

I
I
I
I
I
I
I

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ARBITRII PARTIDEI DE 

.CUPA" DE ASTAZI. Meciul din 
optimile „Cupei României", pro
gramat astăzi la Pitești, cu în
cepere de la ora 15, și care va 
opune Universității Craiova pe 
Rapid București, va fi condus de 
o brigadă de arbitri alcătuită 
din Ș. Necșulescu (Tirgoviște) — 
D. Ciolan, A. Nicolescu (ambii 
din Pitești).
• DE EA F.R. FOTBAL. Fo

rul de specialitate face cunoscut 
că, pe parcursul lunii martie, 
toate partidele de Divizia „A“ 
vor începe Ia ora 15.30.
• BRIGADA DE ARBITRI RO- 

MINI ÎN TURCIA. Astăzi, la Is
tanbul, va avea loc partida a- 
micalâ dintre primele reprezen-

tative ale Turciei și Italiei. Me
ciul va ti condus de o brigadă 
de arbitri din țara noastră, avîn- 
du-1 la centru pe Radu Petrescu, 
ajutat la linie de D. Petrescu și 
N. Dinescu.

• PLENARA ANTRENORILOR 
BUCUREȘTENI. Luni 5 martie, 
la ora 16.30, in sala I.S.B. din 
str. Berzei, va avea loc plenara 
antrenorilor și instructorilor de 
fotbal din București și Sectorul 
agricol Ilfov. Cu acest prilej 
medicul Anton Dan Niculescu va 
susține un referat pe tema ur
gențelor de traumatologie spor
tivă in fotbal, iar antrenorul 
Constantin Teașcă va prezenta 
noutăti din fotbal.
• MUSCELUL CIMPULUNG —

C.S.M. SUCEAVA 0-1 (0-0).
Singurul punct al partidei a fost 
marcat de Ostafie (min. 88) (P. 
Mateoiu-coresp.).

« AVÎNTUL REGHIN — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 2—1 (0—0). Au 
marcat Hajnal (min. 60), Lazâr 
(min. 71), respectiv Berceanu 
(min. 85 — din 11 m) (L. Maior- 
coresp.).
• „CUPA SILVIU PLOIES- 

TEANU” ȘI-A DESEMNAT FI
NALISTELE. A 12-a ediție a .Cu
pei Silviu Ploieșteanu" a ajuns 
In faza finală. Astfel, câștigă
toarele celor două serii. I.C.I.M. 
Brașov șl Torpedo Zârnești, iși 
vor disputa finala la 14 martie, 
la Brașov.

1) Pentru că nu are în teren 
un centralizator care să re
distribute un fond de idei tu
turor celorlalți jucători, cei 
mai mulți fiind niște impul
sivi. (Subsemnatul, în calita
tea sa de admirator al jocului 
ofensiv practicat deseori de 
Steaua, s-a mirat cînd a văzut 
că Steaua nu l-a transferat pe 
fostul ei jucător Mulțcscu, 
ceea ce, ne permitem să spu
nem, ar fi modificat întreaga 
structură de joc a echipei, 
dincolo de profilul conceput 
de numeroșii antrenori care 
s-au succedat la conducerea 
echipei).

2) în prima linie a interve
nit o dublă dificultate. în pri
mul rînd, jocul mai puțin ra
pid al lui Cimpeanu nu se. 
mal potrivește cu pașii de 
sprinteri ai lui Lăcătuș și Ba- 
lint. Un al doilea aspect al 
dificultăților in această- zonă 
de foc este acela că Balint 
a fost nevoit să-i cedeze lui 
Lăcătuș flancul drept, deși 
bistrițeanul se simțea foarte 
bine ca „inter" pe partea 
dreaptă, el plonjind cu mare 
eficacitate, precum cicliștii de 
velodrom, de pe dreapta pe 
stingă și nu invers.

3) Problema Tătăran rămîne 
deschisă, el neavîr d disciplina 
necesară stoperului de marcaj. 
(Observație valabilă nu numai 
pentru jocul de miercuri). Nu 
întîmplător, Tătăran' a jucat 
foarte bine la Trencin (Ceho
slovacia — România 2—2, ti
neret), la capătul unei partide 
în care toți steliștii au făcut 
un joc excelent, în frunte cu 
Balint, stăpînul de necontestat 
al întregului flanc drept al te
renului.

Miercuri, în compania Spor
tului studențesc, Steaua a avut 
un moment de neinspirație în 
alegerea deschiderii, cum se 
spune la șah. Și a sfîrșit prin 
a intra în schemele „Sportu
lui". Dovadă și faptul că în 
ultimele 25 de minute Steaua 
a schimbat registrul și a fost 
la un pas de a răsturna toate 
calculele și în primul rînd 
propria sa neîncredere în arma 
k.o.-ului. deocamdată singura 
accesibilă...

loan CHIRILA

RETURUL CAMPIONATULUI DIVIZIEI „B“, EDIȚIA 1983-1984, SERIA A lll-a
T.ț|EA 
ei feminine 

a Ii-a a 
pauză de 

d loc liber 
competiții, 

- ediția a

COMPETIȚIONALĂ I

campionatul 
a IlI-a. iată

2 1 334-277 35
4 1 294-257 33
1 3 297-264 32
1 4 263-261 30
3 5 290-300 26
2 7 232-243 23
2 6 275-2*87 25
1 7 ^8-271 24
2 7 283-296 23
3 7 249-281 22
2 8 212-225 21

9 230-270 18
18 martie.

■ile (grupa
mistui, Hul
ea, Rapid — 
ro greșul — 
>rui — Mu
rgim.
„CUPEI
REȘTI

tiție inter- 
a Vil-a e- 

! București* 
s-a încheiat

cu victoria formației S.C. Empor | 
Rostock (R.D. Germană). între- I 
cerea — foarte bine organizată — 
s-a bucurat de participarea a a 
13 formații, între care două din I 
R.D. Germană și una din Polo- I 
nia. Trofeele acordate au fost * 
ciștigate de Anca Căpraru (C.S.Ș. _ 
Dinamo Brașov) — cel mai bun I 
portar ; Clara Kertesz (C.S.Ș. I 
Viitorul Cluj-Napoca) — golge- 1 
teră ; Beate Stolt (Empor Ros
tock) — cea mai tehnică jucă- I 
toare. S-au remarcat, ca jucă- I 
toare de perspectivă, Nicoleta “ 
Boriceanu (Brașov), Denisa Ko- 
mete (București), Camelia Stan I 
și Simona Manca (Constanța), I 
Cristina Popa (Iași), Maria Sir- " 
bu (Bistrița). Pe primele trei 
locuri în clasament : 1. S. C. I
Empor Rostock, 2. C.S.Ș. Dinamo | 
Brașov, 3. C.S.Ș. Viitorul Cluj- 1 
Napoca.

ARBITRI ROMÂNI
PESTE HOTARE 1

Buzoienii Romco Iamandi șl I 
Traian Ene au fost invitați în | 
Emiratele Arabe Unite pentru a • 
oficia la întrecerile campionatu
lui intern de handbal și pentru g 
a conduce cîteva întîlniri inter- | 
naționale. De asemenea, bucu- ■ 
reștenii Alexandru Vîrtopeanu și 
ștefan Georgescu au arbitrat în g 
Bulgaria, bucurîndu-se de apre- I 
cierile presei și ale federației de ® 
specialitate.

I
HHEUA
77 54 16 40 
a IX-a : 68 

7 : Extrage-
63 35 37 89
>

a :
: 47 26 79
Extragerea a 

46 33 66 41
CIȘTIGURI:

RII „LOTO
LRIE 1984
10®o a 50.900 
a 12.500 lei; 
£o a 11.795

lei și 16 variante 25% a 3.699 lei; 
Cat. 3 : 20,50 variante a 5.052 I 
lei ; Cat. 4 : 144,25 a 718 lei ; I 
Cat. 5 : 365,75 a 200 lei; Cat. 6 : 1 
2.833 a 100 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 î I 
31.388 lei. g

Cîștigul de categoria 1 (100%)
cu o valoare de 50.000 lei. a fost 
obținut de Alexandru Șchiopa I 
din Galați.
• Tragerea Loto 2 de mîine,

4 martie 1984, se va desfășura S 
începînd de la ora 16 în sala I 
clubului sportiv Progresul din ■ 
București, str. dr. Staicovici nr.
42 ; numerele cîștigătoare vor fi | 
transmise la radio în jurul erei | 
20,10 pe programele 1, 2 și 3. g

ETAPA A XVIII-c (duminica 4 martie)

Armătura Zalău 
Aurul Brad 
,.U“ duj-Napoca 
Ind. sîrmei C. T.
Minerul Motru 
Poli. Timișoara 
Olimpia Satu Mare 
U. T. Arad
Gloria Reșița

— C.S.M. Reșița
— Rapid Arad
— Someșul S. M.
— C.F.R. Timișoara
— St. C.F.R. Cj.-Np.
— Minerul Cavnic
— Met. Cugir
— Minerul Lupeni
— C.F.R. Viet. C.

(0-2) 
n-i) 
(0-3) 
(0—4) 
(0-1) 
(1-2) 
(1—2) 
(0-1) 
co—a

ETAPA A XIX a (duminica 11 martie)

Someșul S. M. 
St. C.F.R. Cj.-Np. 
Rapid Arad 
Minerul Lupeni 
C.S.M. Reșița
Met. Cugir
C.F.R. Timișoara 
C.F.R. Viet. C. 
Mânerul Cavnic

— U. T. Arad
— Poli. Timiș.
— Gloria Reșița
— Armătura Zalău
— Olimpia S. M.
— Aurul Brad
— Minerul Motru
— ,.U“ Cluj-Nap.
— Ind. sîrmei

(0—2) 
(1—31 
(0—3) 
(0-1) 
(3-1) 
(1—4) 
a—a 
(0—6) 
(0-3)

ETAPA c XX a (duminică 18 martie)

Minierul Cavnic 
Gloria Reșița
St. C.F.R. Cj.-Np. 
U.T. Arad 
Armătura Zalău 
Minerul Lupeni 
Ind. sîrmei C. T. 
Poli. Timișoara 
Olimpia S. M.

— C.F.R. Timișoara
— Minerul Motru
— Aurul Brad
— C.S.M. Reșița
— C.F.R. Viet. C.
— Someșul s. M.
— ,,U“ Cluj-Nap.
— Met. Cugir
— Rapid Arad

(o—n 
(0—2) 
(1—3) 
a—2) 
(0—3) 
(1—3) 
(0—1) 
(2—2) 
(3-0)

ETAPA A XXI-a (duminică 25 martie)

Met. Cugir
Aurul Brad
U. T. Arad
C.F.R. Timișoara 
Ind. sârmei C. T. 
„U“ Cluj-Nap.
C.S.M. Reșița 
Someșul S. M.
Minerul Motru

— St. C.F.R. Cj.-Np.
— C.F.R. Viet. C.
— Olimpia S. M.
— Minerul Lupeni
— Gloria Reșița
— Armătura Zalău
— Rapid Arad
— Minerul Cavnic
— Poli. Timiș.

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

ETAPA A XXI! ci (duminică 1 aprilie)

Rapid Arad 
Minerul Cavnic
M.et. Cugir 
Olnmpia S. M.
Poli. Timișoara
Gloria Reșița 
C.F.R. Viet. C.
St. C.F.R. Cj.-Np. 
Aurul Brad

— ,.U* Cluj-Nap.
— Minerul Motru
— Minerul Lupeni
— Armătura Zalău
— U. T. Arad
— C.F.R. Timișoara
— Someșul S. M.
— Ind. sîrmei
— C.S.M. Reșița

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

ETAPA A XXII! a (duminica 8 aprilie)

Ind. sfirmei C. T. 
Olimpia S. M. 
Poli. Timișoara 
Minerul Lupeni 
Armătura Zalău 
U. T. Arad

— Aurul Brad
— “Someșul S. M.
— C.F.R. Timișoara
— Minerul cavnic
— Met. cugir
— Rapid Arad

(o—a
(3—2) 
(7—1) 
(0—1) 
(0—3) 
(1—2)

,.U“ Cluj-Nap. — St. C.F.R. Cj.-Np. (1—0)
Gloria Reșița — C.S.M. Reșița (0—2)
C.F.R. Viet C. — Min. Motru (0—6)

ETAPA A XXIV-a (duminică 15 aprilie)

Minerul Motru — Olimpia S. M. (0—1)
„U“ Cluj-Nap. — Minerul Lupeni (9—1)
Met. Cugir — C.F.R. Viet. C. (0—1)
Someșul S. M. — Poli. Timișoara (0—6)
C.F.R. Timișoara — Rapid Arad (1—2)
C.S.M. Reșița — Ind. sîrmei (0—2)
Minerul Cavnic — Gloria Reșița (O—2)
Aurul Brad — Armătura Zalău (1—3)
U. T. Arad — St. C.F.R. Cj.-Np. (1—6)

ETAPA A XXV a (duminică 22 aprilie)

Gloria Reșița — U. T. Arad (1—1)
C.F.R. Viet. C. — C.S.M. Reșița (0-4)
Olimpia S. M. — ,.U“ Cluj-Nap. (T—5)
St. C.F.R. Cj.-Np. — Minerul Cavnic (O—2)
Minerul Lupeni — Aurul Brad (1—3)
Minerul Motru — Met. Cugir (0—4)
Poli. Timișoara — Ind. sîrmei (0—1)
Rapid Arad — Someșul S. M. (0—5)
Armătura Zalău — C.F.R. Tim. (0—6)

ETAPA A XXVl-a (duminică 29 aprilie)

Minerul Lupeni — Poli. Timiș. (0—3)
Rapid Arad — Armătura Zalău Cb—li)
C.S.M. Reșița — Met. Cugir (0—2)
„U“ Cluj-Nap. — Gloria Reșița (1—0)
Someșul S. M. — St. C.F.R. Cj.-Np. (0—5)
Minenufl Cavnic — Olimpia S. M. (E—3)
C.F.R. Timișoara — C.F.R. Viet. C. (0—2)
Ind. sîrmei C. T. — U. T. Arad (0—3*)
Aurul Brad — Minerul Motru (2—2)

ETAPA A XXVII-a (duminică 6 mai)
Minerul Cavnic — ,,U“ Cluj-Nap. (1—5)
U. T. Arad — C.F.R. Viet. C. (2—1)
Tnid. sîrmei C. T. — Armătura Zalău (0—1)
St. C.F.R. Cj.-Np. — Rapid Arad (1—3)
Met. Cugir — C.F.R. Timiș. (1—3)
Minerul Motru — Minerul Lupeni (0—2)
Poli. Timișoara — Olimpia S. M. (p—2)
Gloria Reșița — Aurul Brad (O—3)
Someșul S. M. — C.S.M. Reșița. (0—1)

ETAPA A XXVIII a (duminică 13 mai)

C.F.R. Viet. C. — Ind. sîrmei (0—4)
C.F.R. Timișoara — Someșul S. M. (1—3)
C.S.M. Reșița — Poli. Timișoara (O—li)
Rapid Arad — Minerul Motru (0—1)
Aurul Brad — Minerul Cavnic (1—4)
Armătura Zalău — U. T. Arad (0—1)
Minerul Lupeni — St. C.F.R. Cj.-Np. (2—2)
„U“ Cluj-Napoca — Meii. Cugir (3—1)
Olimpia S. M. — Gloria Reșița (0—1)

ETAPA A XXIX-a (duminică 20 mai)
Mineroi Motru — C.S.M. Reșița (0—3)
Minerul Cavnic — Rapid Arad (3—2)

Met. Cugir 
Olimpia S. M. 
Poli. Timișoara
St. C.F.R. Cj.-Nap. 
Ind. sîrmei C. T. 
U.T. Arad
Gloria Reșița

— Someșul S. M.
— C.F.R. Timișoara
— „U“ Cluj-Nap.
— C.F.R. Viet. C.
— Minerul Lupeni
— Aurul Brad
— Armătura Zalău

ETAPA A XXX-c (duminică 27 mai)

Poli. Timișoara 
„U* Cluj-Nap. 
C.F.R. Viet. C. 
Rapid Arad 
Someșul S. M. 
C.S.M. Reșița 
Armătura Zalău
Aurul Brad 
Minerul Motru

— Gloria Reșița
— C.F.R. Timișoara
— Minerul Cavnic
— Met. Cugir
— Ind. sîrme^
— Minerul Lupeni
— St. C.F.R. Cj.-Np.
— Olimpia S. M.
— U.T. Arad

ETAPA A XXXI a (duminica 3 iunie)

U. T. Arad
Ind. sîrmei C. T. 
„U“ Cluj-Nap.
Gloria Reșița 
Minerul Lupeni
Aurul Brad
Olimpia S. M.
C.F.R. Timișoara 
Armătura Zalău

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

(0-1) 
(1—2) 
(0—6) 
(2—3) 
(0—r.) 
(0—4) 
(0—1) 
(0—5) 
(1-2)

— Minerul Cavnic (0—1)
— Met. Cugir (1—1)
— Min. Motru (0—1)
— St. C.F.R. C/.-Fp. (0—2)
— Rapid Arad (1—D
— Poli. Timișoa- a (0—1)
— C.F.R. Viet. C. (1—2)
— C.S.M. Reșița (0—3)
— Someșul S. M. (2—0)

ETAPA A XXXII-a (duminică 10 iunie)

Someșul S. M. 
C.F.R. Timișoara 
Met. Cugir 
Minerul Cavnic 
St. C.F.R. Cj.-Np. 
Minerul Lupeni 
Rapid Arad 
C.F.R. Viet. C. 
C.S.M. Reșița

— Minerul Motru (0—3)
— Aurul Brad (0—3)
— U. T. Arad (1—3)
— Armătura Zalău (1—2)
— Olimpia S. M. (0—6)
— Gloria Reșița (0—1)
— Ind.’ sîrmiei (0—1)
— poli. Timișoara (1—7)
— „U“ Cluj-Nap. «J—1)

ETAPA A XXXIII-a (duminică 17 iunie)

C.FJl. Viet. C. 
Minerul Motru 
Aurul Brad
U.T. Arad
Gloria Reșița 
Poli. Timișoara 
St. C.F.R. Cj.-Np. 
Minerul Cavnic 
Oltapfia S. M.

— Rapid Arad
— Ind. sîrmei
— ,.U* Cluj-Nap.
— c.FJt. Timișoara
— Someșul S. M.
— Armătura Zalău
— C.S.M. Reșița
— Met. Cugir
— Minerul Lupeni

ETAPA A XXXIV a (duminică 24 iunie)

C.FJl. Timișoara 
CJS.M. Reșița 
Armătura Zalău 
Someșul S. M. 
„U* Clnj-Nap. 
Minerul Lupeni 
md. sfirmei C. T. 
Rapid Arad 
Met. Cugir

— St. C.F.R. Cj.-Np.
— Minerul Cavnic
— Minerul Motru
— Aurul Brad
— U. T. Arad
— C.F.R. Viet. C.
— Olimpia S. M.
— Poli. Timișoara
— Gloria Reșița

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

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



LA BĂILE HEBCULANE
în saloanele Hotelului Ro

man din Băile Herculane a 
avut loc ieri ședința tehnică 
dinaintea meciului feminin de 
șah România — Bulgaria. Ar
bitrii internaționali C. Ungu- 
reanu și P. Seimeanu au efec
tuat tregerea la sorți. Iată or
dinea în care vor evolua ju
cătoarele celor două echipe :

BULGARIA : 1. Stefka Sa- 
vova, 2. Paulina Anghclova, 3. 
Margarita Voiska, 4. Emilia 
Ziatanova, 5. Vesnina Șikova, 
6. Rumcana Boiadjeva (la se
nioare) și 1. Olga Raeva, 2. 
Sonia Pionova (la junioare) ;

ROMANIA : 1. Elisabeta Po- 
lihroniade, 2. Margareta Mure- 
șan, 3. Gertrude Baumstark, 4. 
Dana Nuțu, 5. Mariana Bădici- 
Ioniță, 6. Marina Pogorevici 
(senioare) ; 1. Smaranda Boicu, 
2. Gabriela Olărașu (junioare).

Jucătoarele bulgare au albele 
în rundele fără soț (1, 3, 5). 
Meciul începe cu partidele : 
Savova ■— Po’ihroniade, An- 
ghelova — Mureșan, Voiska —

Baumstark, Ziatanova — Nuțu, 
Șikova — Ioniță, Boiadjeva — 
Pogorevici (senioare) și Raeva 
— Boicu, Pionova — Olărașu 
(junioare). întîlnirea se dispută 
sistem Scheveningen, pe dis
tanta a 6 tururi, cu clasa
mente separate.

O Astăzi, la Hotelul Afro- 
dita va avea loc ședința teh
nică a Turneului internațional 
masculin al României, la care 
participă, printre alții, marii 
maeștri R. Holmov (U.R.S.S.) 
și L. Espig (R.D.G.), maeștrii 
internaționali A. Petrosian 
(U.R.S.S.), G. Makropoulos 
(Grecia), P. Lukacs (Ungaria», 
R. Vera (Cuba) O. Foișor, C. 
Ionescu, Th. Ghițescu, P. Ște- 
fanov (România).
• La Hotelul Roman se dă 

startul și în Turneul feminin 
din cadrul Festivalului șahist 
„Hercules ’84“.

ULTIMA VERIFICARE PO«
A ȚINTAȘILOR DIN VECHIUL CONTINENT

Simbătă și duminică se des
fășoară în Sala sporturilor din 
Budapesta, special amenajată 
in vederea evenimentului. 
Campionatele europene de tir 
pentru arme cu aer comprimat. 
La întreceri sint prezenți ma
rea majoritate a trăgătorilor 
de valoare din țările vechiului 
continent, care au acum oca
zia să iși verifice potențialul 
competițional, cu aproximativ 
5 luni înaintea Jocurilor Olim
pice de vară de la Los An
geles. Un punct de interes ma
jor îl constituie proba de pușcă 
10 metri, care va intra, pon- 
tru prima dată, în programul 
olimpic.

In vederea participării la a- 
ceastă competiție, o delegație

de țintași români a făcut de
plasarea la Budapesta. Din lot 
fac parte, printre alții. Ana 
Ciobanii, Elena Macovcî, Do
rina Guler, Daniela loader. 
Sorin Babii, Uie Petru, Liviu 
Stan, Uie Codreanu, Iloniulus 
Nicoiescu, loan Joidea, Florin 
Cristofor, însoțiți de antrenorii 
I. Voiculcscu și E. Horneț. în 
programul competiției sint in
cluse probe de pușcă și pistol, 
masculin și feminin, pentru 
toate categoriile de virstă, pre
cum și probe reduse de mis
treț alergător pentru juniori și 
seniori. Pe foile de înscriere 
figurează mai mult de 499 de 
sportivi și sportive din aproape 
30 de țări europene.

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
SPORTIVI ROMANI LA 
„INTERNAȚIONALELE" 
DE JUDO ALE UNGARIEI

Azi și miine, la Budapesta 
va avea loc turneul internațio
nal de judo al Ungariei, la 
care și-au anunțat participa
rea numeroși concurenți din 
14 țări : Bulgaria, Franța, R.D. 
Germană, B.F. Germania, Ja
ponia, Polonia, România, Uniu
nea Sovietică, Ungaria ș.a. Lo
tul nostru, care a plecat ieri 
dimineață, cuprinde pe urmă
torii sportivi : Ghearghe Dani 
leat. superușoarâ). Constantin 
Niculac (semiușoară). Ștefan 
Nagy (ușoară). Mircea Frățică 
și Liviu Cimpeanu (semimijlo- 
cie), Costel Năftică și Adrian 
Clinei (semigrea). Lotul este 
însoțit de antrenorii Alexan
dru Vasile și Dorin Gavra.

SUGARLOAF (Austria). Pro
ba feminină de cooorire din 
cadrul campionatelor mondiale 
pentru juniori la schi alpin a 
fost cîștigată de austriaca Ve
ronika Wallinger, care a în
registrat timpul de 1:14,46. Pe 
celelalte locuri fruntașe s-au 
clasat : 2. Helene Barbier
(Franța) 1:15.19. 3. Heidi Zeller 
(Elveția) 1:15.38, 4. Katrin
Stotz (R.F.G.) 1:15,67, 5. Wendy 
Lumby (Canada) 1:15,90. 6.
Alexa Coppola (Italia) 1:16.05. 
Iată și rezultatele din „cobo- 
rirea" băieților : 1. Denis Rcy 
(Franța) 1.26,05, 2. Graham
Beli (M. Brit.) 1:26,21, 3. Di
dier Paget (Franța) 1:26.37, 4. 
Jean-Luc Cretier (Franța) 
136,38, 5. Siegfried Știirzen-
becher (Austria) 136,46, 6. Em
manuel Yout (Franța) 136,73.

TRONDHEIM (Norvegia). 
Campionatele mondiale de 
sprint, la patinaj viteză, se vor 
desfășura astăzi și miine pe 
pista din localitate. Favoriții 
întrecerii sint Gaetan Boucher

(Canada) și Karin Enke (R.D. 
Germană), aceasta din urmă fi
ind campioana „en titre".

OBERHOF (R. D. Germană).

io DE „Aș>'

Campionul mondial cl poli- 
atloniștilor la patinaj viteză, 
sovieticul Oleg Bojiev. in 

timpul cursei de 10 000 m. 
Telefoto : AP-AGERPRES

Proba de 20 km din cadrul 
„Cupei mondiale" la biatlon a 
prilejuit următoarele rezultate :
1. Iuri Kașkarov (U.R.S.S.) 
1.05:26,5 — 1 min. penalizare,
2. Frank-Peter Rbtsch (R.D.G.)
I. 05:44,6 — 1, 3. Dimitri Vasi- 
liev (U.R.S.S.) 1.06:25,8 — 2 etc. 
După șapte probe, situația în 
„Cupă" : 1. Rotsch 95 p, 2. 
Yvon Mougel (Franța) 94 p,
3. Peter Angerer (R.F.G.) 90 p, 
Eirik Kvalfoss (Norvegia) și 
Fritz Fischer (R.F.G.) 89 p.

QUEBEC (Canada). Campi
oana olimpică, elvețianca Mi- 
chela Figini, care urma să par
ticipe astăzi la un concurs la 
Sainte Anns (ultima coborîre 
din actuala ediție a „Cupei 
mondiale"), și-a fracturat, joi, 
piciorul drept în timp ce e- 
fectua o încălzire pe... uscat, 
pe pista de tartan a stadionu
lui de atletism al Universi
tății Laval !

CHAMONIX (Franța). în ca
drul C.M. de juniori la biat
lon, proba de 15 km a avut 
următorul „podium" : 1. Andre 
Sehmisch (R.D.G.) 51:01.01 — 
3 tururi penalizare, 2. Serghei 
Antonov (U.R.S.S.) 54:02.07 —
J, 3. Valeri Medvețev (U.R.S.S.) 
54:48,09 — 3.

A „EUROPENELOR*
DE SALĂ LA ATLETISM

După ce în 1971 a mai găz
duit campionatele europene de 
atletism, marea sală „Scandi- 
navium", din Gdteborg, iși des
chide iarăși ușile pentru a-i 
primi — astăzi și miine — pe 
unii dintre cei mai buni at- 
leți de pe continent, partici- 
panți la cea de a XV-a edi
ție a C.E. între aceștia se a- 
flă, în primul rînd, cele două 
campioane mondiale, ceho
slovacele Jarmila Krațochvi- 
lova și Helena Fibingerova, 
fosta recordmană mondială la 
înălțime Ulryke Meyfarth, ac
tualul și fostul recordman 
mondial la înălțime (în sală), 
vest-germanul Carlo Thrăn- 
hardt (2,37 m) și, respectiv, 
sovieticul Igor Paklin (2,33), 
fostul recordman european la 
aruncarea greutății, cehoslova
cul Remigius Machura (21,29 
m).

Cei șase atleți români pre
zenți în întrecere se vor stră
dui, sîntem convinși, să aibă 
o evoluție cit mai bună într-o 
companie foarte valoroasă. 
Este cazul, mai ales, al lui So
rin Matei la înălțime și al 
Mihaelei Loghin la greutate, 
probe care reunesc numeroși 
performeri de marcă.

Azi, Ia Paris și Dublin

PARTIDE IMPORTANTE 
ÎN TURNEUL CELOR CINCI 

NAȚIUNI LA RUGBY
Etapa a patra a Turneului ce

lor cinci națiuni la rugby pro
gramează astăzi partidele Fran
ța — Anglia, la Paris, și Irlan
da — Scotia, la Dublin. Franța, 
cu două victorii în cele două 
partide disputate pînă acum, 
pornește favorită în fata forma
ției engleze, în timp ce Scoția, 
și ea cu două victorii la activ, 
va avea un meci mai dificil, 
chiar dacă adversara sa ocupă 
în prezent ultimul loc în cla
sament. In caz că fruntașele tur
neului vor trece și de aceste 
penultime obstacole, ele îsi vor 
desfășura adevărata finală a
competiției la 17 martie, la 
Edinburg.

Zilele trecute, la 
Perth. in prima 
partidă a întîlnirii 
de „Cupa Davis", 
dintre Australia, 
deținătoarea trofeu
lui, și Iugoslavia, 
au evoluat Paul 
McNamee și tînă- 
rul de 23 de ani 
Bojidar Zivojino-

vici. Intilnirea a 
fost interesantă, 
destul de echilibra
tă și a durat peste 
patru ore (pe o 
căldură sufocantă 
de 35 de grade !). 
Mai experimentatul 
McNamee (locul 36 
in clasamentul
mondial) a cîștigat

CU 9—7, 4—6, 9—7,
10—8. Tenismanul 
iugoslav a lăsat in
să o foarte bună 
impresie pentru 
serviciul sâu puter
nic și precis: a re
ușit 26 de „ași", 
dar a și greșit 
mult !

I ETH
Ecouri după meciul Belgia — R. F. Germania

AL 800-LEA GOL AL „SQUADREI AZZURRA”
In recentul meci de fotbal Italia — Mexic, de la Roma (5—0), 

Paolo Rossi a înscris trei goluri. A fost a treia oară în 
cariera sa de fotbalist că Rossi a înscris trei goluri într-o 
repriză... Al treilea gol al său a fost, totodată, golul purtind 
numărul 800 din is*oria de decenii a ..Squadrei azzurra". Alte 
asemenea goluri jubiliare au fost semnate de : Altafini — 503, 
Bertini — 600 și Bettega — 700.

DUELURI...
Săptămina trecută au avut 

Ioc la Praga și la Sokolovo 
două concursuri internațio
nale de săritură în înălțime. 
Primul a fost cîștigat de Con
stantin Miîitaru cu 2,27 m. pe 
locul doi fiind polonezul Kra- 
vezuk. cu același rezultat : 
al doilea concurs a revenit

lui Sorin Matei, urmat de 
Militaru, amîndoi cu 2,27 m... 
Du;l primul concurs, ziarul 
praghez „Ceskoslovenski
sport" a titrat : „Duel româ- 
no-polonez", iar după al doi
lea, pur și simplu, „Duel... 
româno-român î“

FOTBALUL INDOOR LA
Un sport care, de 

la un an la altul, 
cucerește tot mai 
mult teren este fot
balul in sală. Anul 
acesta, spre exem
plu, s-au bucurat 
de un mare succes 
turneele de la Le
ningrad și Parâs- 
Bercy. Apropo de 
aoesta din urmă 
(cîștigat de Ham
burger SV): terenul 
de ioc (60X30 m cu 
porți de 6X2 m) 
este mărginit, ca și

cel de hochei, de 
mantinele. Echipele 
sînt alcătuite din 16 
jucători, dar pe te
ren evoluează doar 6 
plus portarul, schim
bările fiind permise 
(ca Ia hochei) în 
număr nelimitat. 
S-au jucat două 
reprize de cîte 14 
minute, cu o pauză 
de 2 minute. Nu e- 
xistă ofsaid, iar șu
turile la poartă nu 
sînt permise decît din 
jumătatea de teren

MODĂ
a echipei în apăra
re. Repunerea min- 
gei în joc, de către 
portar, se face fie 
de jos. din colțul 
careului de 6 m. fie 
cu mina, degajările 
cu piciorul fiind in
terzise. La executa
rea com erelor și a 
faulturilor jucătorii 
echipei sancționate 
trebuie să stea la 
minimum 6 m. In 
rest, regulile sînt a- 
celeași ca la fotba
lul în aer liber.

După meciul de la Bruxelles, 
dintre Beldia și' K.F. Germa
nia (0—1), presa vest-germană 
se arată, in general, mulțumită 
de forma ascendentă a repre
zentativei. Ziarul „Bild" con
semnează că victoria este pre
țioasă chiar într-un meci a- 
mical, în fața unei pretenden
te la titlul european. Cotidia
nul „Koinischer Rundschau" 
consideră că penalty-ul acor
dat, pe bună dreptate, a fost 
o șansă a formației învingă
toare, in timp ce „Kolner 
Stadi-Arger" subliniază că e- 
chipa lui Rummenigge a do
minat repriza a doua și a rea
lizat o victorie meritată. Agen
ția de specialitate „Sport In
formations Dienst" se arată 
mai prudentă, scriind că vic
toria este totuși „subțire" și 
aceasta datorită faptului că ju

cătorii n-au a'.ins încă o for
mă sportivă. de nivel euro
pean...

★
Conducătorii celor 18 cluburi 

din prima divizie a campiona
tului vest-german de fotbal au 
decis, în cadrul unei reuniuni, 
inițierea unui sondaj pentru a- 
flarea cauzelor scăderii număru
lui de spectatori, arătindu-se că 
tn ultimii 5 ani s-a ajuns de la 
8,3 milioane de intrări la 6,2 
milioane, tendința mențlnîndu-se 
șl in acest sezon. Reducerea ve
niturilor datorită acestei scăderi 
creează dificultăți financiare, 
cluburile din Bundesliga avînd 
datorii care se cifrează la 14 mi
lioane de mărci.

Cluburile, aflate In deficit, au 
adoptat o politică de austeritate, 
situația fiind complicată șl de 
faptul că nici una dintre cele 
șase echipe vest-germane n-a 
reușit să ajungă în sferturile de 
finală ale cupelor europene.

CAMPIONATE
ELVEȚIA (et. 16)- Neuchatel — 

Young Boys Berna 2—1, Basel — 
Chaux de Fonds 0—1. Bellinzona 
— Aarau 1—1. Grasshoppers — 
Lausanne 4—1. Lucerna — F. C. 
Zurich 1—0. Sion — Servette 
Geneva 3—3. Vevev — St. Gall 
2—2. Wattin gen — Chiasso 4—1. 
Pe primele locuri : Grasshoppers

Zurich (un joc mai puțin), Neu
chatel, Sion, St. Gall, toate cu 
cite 22 p ; pe ultimele : 15. Bel
linzona 7 p, 16. Chiasso 6 p.

ARGENTINA (et. 2). Cîteva re
zultate : Ferro de la Pampa — 
Boca Juniors 0—0, Talleres — 
Newell’s Old Boys 4—1, Velez 
Sarsfield — Central Norte 3—0,

Karl-Heinz Rummenigge in 
plin efort

River Plata — Atletico Uruguay 
5—0, Independiente — Ciacarita 
Juniors 3—0, Racing Cordoba — 
Union Santa Fe 1—0, Atlanta —* 
Estudiantes la Plata 1—2. In a- 
ceastă fază a campionatului par
ticipă 32 de echipe.

SCOȚIA (meci restant). Hiber
nian — F.C. Dundee 3—1- In cla
sament conduce Aberdeen cu 39 
p (din 23 j), urmată de Ccltia 
35 p (24 p), Dundee United 29 p. 
(21 j.).

„TACTICA” SĂRITORILOR CU PRĂJINA
A avea cît mai puține încercări într-un concurs de săritură ' 

în înălțime sau într-unul cu prăjina este astăzi un obiectiv 
principal pentru majoritatea celor care aspiră la întiietate. De 
ac „ca, mai ales la prăjină asistăm. în ultimii ani la situații 
de-a dreptul impresionante de atleți care intră în concurs la 1 
înălțimi foarte mari. Unii reușesc și luptă. în continuare, 
pentru un loc pe podium, alții însă ratează de trei ori și... 
gata concursul ! La recentele campionate indoor ale S.U.A.. la 
New York, francezii Thierry Vigneron (recordmanul mondial, ’ 
afară, cu 5,83 m) și Patrick Abada și-au început concursul la 
5.44 m, dar au doborît ștacheta de trei ori. într-un alt concurs, 
fostul recordman mondial de sală, americanul Bill Olson, a 
început să sară la... 5,60 m, dar n-a reușit. Anul trecut, la 1 
..mondiale" la Helsinki, Abada și-a început întrecerea la 5,50 m 
(a trecut din a doua încercare), dar Olson și compatriotul său 
Mike Tully, bulgarul Ianko lancev și francezul Pierre Quinon 
au încercat, fără succes, direct la 5,40 m...

Rubrica realizata de Romeo VILARA
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ATLETISM o Fred Lebow. or

ganizatorul maratonului de la 
New York, a anunțat că anul 
acesta 18 000 de alergători vor fi 
autorizați să ia startul. Anul tre
cut au fost admiși în cursă 17 000 
de maratoniști din 40 000 de can
didați.

BASCHET • Meciurile etapei 
a 4-a a returului din grupa fi
nală a Cupei campionilor euro
peni (masculin) s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : C.S.r».
Limoges — Bosna Sarajevo 107— 
83, F.C. Barcelona — Colombani 
Cantu 93—87, Maccabi Tel Aviv 
— Banco Roma 85—91. înaintea 
ultimei etape. în clasament con
duc Banco Roma și F.C. Barce
lona cu cîte 15 p din 9 meciuri 
(6 victorii, 3 înfrângeri), urmate

de Bosna Sarajevo șl Colombani 
Cantu cîte 14 p, Maccabi Tel 
Aviv 12 p și C.S.P. Limoges 11 p.

FOTBAL • La Watford, în 
sferturile de finală ale campio
natului european de cădeți (meci 
tur). Anglia a întrecut Franța 
cu 4—0 (2—0). Au marcat Ander* 
son, Adams, Priest și Kilner.

HANDBAL 0 In prima zi a 
turneului masculin de la Ivry 
(Franța) s-au înregistrat rezul
tatele: Zaporojie (U.R.S.S.) —
U.S. Ivry 24—18 (11—8), Ernpor
Rostock — Algeria 25—18 (15—14).

TENIS o în sferturile de fi
nală ale Masters-ului feminin, la 
Madison Square Garden din New 
York, Martina Navratilova a în
vins-o cu 6—3. 6—0 pe Carling 
Bassett, iar Barbara Potter a în

trecut-o cu 6—1, 6—2 pe Kathy 
Horvath. în celelalte sferturi 
vor juca: Chris Evert-Lloyd — 
Helena Sukova, Pam Shriver — 
Hana Mandlikova • Jimmy 
Connors a fost desemnat cel mai 
bun jucător mondial al lunii fe
bruarie de un grup de ziariști 
de tenis, în urma victoriilor ob
ținute în turneele de la Memp
his și La Quinta. El a pășit cu 
stîngul în luna martie, pierzînd 
îri optimile turneului de la Ma
drid cu 6—4, 5—7, 3—6 în fața 
compatriotului său Tom Guir.k- 
son. Celelalte rezultate din op
timi : McEnroe — Nystroem 6—2, 
6—4, Jarryd — Hooper 6—3- 7—5. 
Scanlon — Westhpal 6—2. 6—4, 
Gomez — van Patten 6—3 6—4, 
Smid — Dewett 6—2. 6—2.
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