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Titlul continental cucerit de Fița Lovin la Goteborg:

NICU PiNZARU OCTAVIAN VIȘAN VASILE NISTORRĂSPLATA MERITATĂ A UNEI CARIERE EXEMPLARE
© 16 ani în arena competițională... © O cursă într-un

ritm sufocant pentru italianca Gabriela Dorio
----------------------------------- ; ------------ , ■ ..................... .... -- ....... ——.............. ■ . ............

Desfășurată sîmbătă și du
minică în sala ..Scandinavium" 
din Goteborg, ediția a 15-a a 
campionatelor europene 
atletism pe teren acoperit

/

de 
a

reprezentat o primă verificare 
importantă a atletilor de pe 
continentul nostru în acest an 
olimpic. în ciuda absenței u- 
nor performeri de marcă, ve
detele n-au lipsit, și nici per
formanțele. în acest context.

participarea atletilor români, 
sase la număr, reprezintă un 
succes, bilanțul înregistrat — 
o medalie de aur. Fița Lovin 
la 1 500 m, una de argint. Doi
na Melinte la 800 m si una de 
bronz. Cristieana Cojocaru la 
800 m — menține atletismul 
românesc la nivelul ridicat la 
care s-a situat mai întotdeau
na la mitingul indoor euro
pean.

Subliniind startul bun al 
atletilor noștri în acest sezon 
atît de important, vă 
citeva amănunte de la 
locului furnizate, intr-o 
vorbire telefonică, de 
norul emerit Nicolae 
cu, cel care a însoțit 
atletilor noștri, și de 
căruia sînt legate direct toate 
cele trei medalii de la Gote
borg (Doina Melinte fiind pre
gătită, în colaborare, și de 
șoțiil său Dorin Melinte).

„Fița Lovin a obținut la 
Goteborg răsplata meritată a 
unei cariere exemplare. care 
numără 16 ani de activitate 
competițională. După două se
zoane în care a fost mai tot 
timpul accidentată, Fița s-a 
aliniat Ia startul finalei cu cel 
mai bun rezultat european al 
sezonului, 4:08,25. Am apre
ciat că șansele ei cele mai 
mari sînt într-o cursă tare și 
am hotărit 
tuind-o să 
la început, 
de. singura 
prindă 
bricla Dorio, epuizîndu-și 
tele și terminînd în cele 
urmă pe ultimul loc. O cursă 
foarte bună a făcut si Doina 
Melinte. Doina a fost întrecu
tă. pentru a treia oară în a- 
cest sezon, de Milena Matej- 
kovicova (Cehoslovacia), dar

oferim 
fața 
con- 

antre- 
Mărășes- 
delegația 

numele

să riscăm, 
conducă cursa 
Tactica a dat 

. care a încercat 
pasul, italianca

sfa
de 

roa- 
să-i 
Ga- 
for- 
din

ȘT. RUSO. I. DRAICA Șl V. ANDREI Învingători
IN IURNEUL DE LUPTE „GRECO-ROMAHE1 DE LA REIMS

La Reims (Franța) s-a des
fășurat „Memorialul Andre 
Guerin", important turneu 
internațional de lupte greco- 
romane, la care au participat 
și 6 dintre sportivii noștri 
fruntași. Concurînd excelent. 
Ștefan Rusu (cat. 74 kg), Ion 
Draica (82 kg) și Vasile Andrei 
(100 kg) s-au clasat pe primul 
loc. Rezultate remarcabile (lo
cul II la categoriile respective 
de greutate) au obținut, de a-

semenea, Nicolae Zamfir (cat. 
57 kg). Ștefan Negrișan (68 kg) 
și Victor Dolipschi (-1100 kg), 
echipa României — în forma
ție incompletă — ocupînd 
in final locul 2, cu 15 p, după 
echipa Bulgariei (20 p). Pe 
primele 3 locuri — luptători 
din 10 (!) țări : Austria, Bul
garia, Canada, Cehoslovacia, 
Elveția, Franța, Iugoslavia,
R. F. Germania, România.
S. U.A.

ca a corectat cu 38 de sutimi 
recordul național, ducindu-l Ia 
1:59,81. primul rezultat sub 
două minute în sală al unei 
alergătoare românce. Remarca
bilă si comportarea 
nei Cojocaru, pe care 
scris-o la 800 m în 
tiva pregătirii pentru 
de 400 mg care nu se aleargă 
încă în sală. Cojocaru și-a 
îmbunătățit recordul carierei, 
întrecind atlete ereditate ’ cu 
performanțe superioare, si do
vedind mari resurse de pro
gres pentru proba ci de bază**.

Ceilalți trei atleți români nu 
și-au atins obiectivele. Mi- 
haela Loghin, a 5-a la greu
tate cu 19,76 m. a aruncat cu 
74 de centimetri mai puțin 
decîț la „Cupa de cristal" — 
e drept. In acel concurs a a-

Cristiea- 
ajn în- 

perspec- 
proba

Vladimir MORARII

(Continuare in pag. a 4-a)

Recentul titlu de campioa
nă a Europei, încununat cu un 
nou record al lumii în proba 
de pistol de la 10 m, pe care 
echipa de senioare a României, 
alcătuită din Silvia Kaposz
tay, Ana Ciobanu și Anișoara 
Matei, l-a 
pionatele 
Budapesta, reprezintă o nouă 
confirmare 
te a 
manja — excelentă în 
— le dă trăgătoarelor noastre 
un plus de încredere în valoa
rea și forțele lor. acum, cu 
aproximativ 5 luni înaintea 
startului olimpic : după cum 
se știe, ioate cele 3 compo
nente ale echipei campioa
nă europeană și recordmană 
mondială la pistol 10 metri 
vor lupta pentru ocuparea u- 
nui loc in echipa de pistol 

a țării, alături 
Macovei, urmind să 

pentru medaliile 
pe poligonul din

cîștigat la Cam- 
europene de la

a valorii ridica- 
tirului nostru. I’eifor- 

sine

standard 
de Maria 
concureze 
olimpice _ _ . _
parcul Prado, aflat în centrul 
orașului Los Angeles.

Este pentru prima dată in

istoria 
cepție, 
a Anei 
din 1972, o realizare izolată) 
cînd 
pistol 
guros 
Sînt 
dată 
posibilități 
trăgătorilor 
cînd se muncește cu pasiune, 
în mod responsabil și metodic, 
în pregătirea echipei de pis
tol cu aer comprimat a țării 
noastre, un merit deosebit re
vine antrenorului emerit 
Ștefan Petrescu, două din
tre componentele formației, 
Ana Ciobanu și Anișoara Ma
tei, fiind elevele sale, la 
clubul Dinamo. Pe de altă • 
parte, secția de tir a clubu
lui Steaua are mari merite 
a o reactiva, la 35 de ani. 
Silvia Kaposztay, Ieșită 
ultimii 6—7 ani, din sfera 
interes a marii

tirului românesc (ex- 
medalia de argint 
Ciobanu, de la C.M.

țintașcle din Droba de 
10 metri se afirmă vi- 
pe plan international, 

demonstrate 
mai mult,

de afirmare 
români,

astfel, o 
multiplele 

ale 
atunci

în
Pe 
in 
de 

performanțe

(Continuare in pag. a 4-a)

In vederea partidei de fotbal de ini ine

LOTURILE REPREZENTATIVE ALE ROMÂNIEI
Șl GRECIEI SE AFLA LA CRAIOVA

• Program intens de pregătire a jucătorilor noștri • Oaspeții au sosit ieri la amiază
Finalistele Campionatului 

european — ediția 1934 au în
ceput să se... grăbească. Pa
ralel cu desfășurarea campio
natelor și cupelor naționale, 
cele 8 echipe calificate pentru 
turneul final din Franța se in- 
tîlnesc în scurte stagii de 
pregătire și susțin meciuri a- 
micale, de verificare, inter- 
țări. Miercurea trecută au 
jucat Belgia și R.F.G. (chiar 
între ele)!, Spania și Franța. 
Și n-au fost primele întîlniri- 
test de acest gen.

Sigur, intrată în presti-

giosul club EUROPA ’84, e- 
chipa națională a ROMÂNIEI 
e conectată la' acest „program 
intensiv" de pregătire pentru 
meciurile din iunie, cu Spa
nia, R. F. Germania și Portu
galia, de la St. Etienne, Lens 
și, respectiv, Nantes.

începutul pregătirilor 
făcut cu turneul, din iarnă, din 
America de Sud. Iar primul 
meci internațional, inter-țări, 
tricolorii l-au susținut, în 
cadrul turneului de care 
aminteam, la 22 februarie, cu 
echipa Ecuadorului, apoi, la

s-a

7 februarie, au jucat în Alge
ria, cu reprezentativa țării gaz
dă.

Acum urmează al treilea 
meci-test, la nivel de echipe 
naționale. Miine, la Craiova, 
de Ia ora 14,30, reprezentativa 
României va juca cu cea a 
Greciei. Un partener cunos
cut, pentru că întîlnirile dintre 
cele două reprezentative da-

Constantin ALEXE

(Continuare in oao 2-3)

DINAMOVIȘTII BUCUREȘTENI AU AJUNS ÎN ORAȘUL 
UNDE VOR ÎNTÎLNI PE DINAMO MINSK

TBILISI, 5 (prin telefon). — 
Dinamoviștii bucureșteni au 
sosit la Tbilisi după trei ore 
de zbor. Ei au fost primiți de 
reprezentanți ai clubului Df- 
namo Minsk, deși echipa bie
lorusă nu se află încă în loca

litate, ea urmind- să sosească 
marți de la Suhumi, unde a 
susținut meciul de cupă cu 
Ț.S.K.A. Moscova, pe care l-a 
ciștigat cu 1—0 prin golul în
scris de Gurinovici.

Imediat după instalarea la 
hotelul Iveria, echipa bucu-

care este cunoscută prin stilul 
ei eminamente ofensiv, cistigă 
în ultima vreme cu scoruri 
minime ? Ni s-a răspuns, în 
glumă desigur, că dinamoviștii 
din Minsk se rezervă pentru 
Cupa campionilor. .

în timpul zborului pe ruta

La un prim bilanf al scrimerilor înaintea J. O.

UN SINGUR MĂRȚIȘOR, PENTRU... FLORETISTE
Sabrerii nu-și susțin convingă
tor candidatura, iar spadasinii 
sint foarte departe de cerințele 

momentului

La sfîrșitul săptămînii tre
cute. scrima noastră a fost 
prezentă prin sportivii săi cei 
mai autorizați să aspire la un 
loc în lotul olimpic al Româ
niei — floretistele și sabrerii, 
la mari competiții internațio
nale. de categoria A, contînd 
deci pentru „Cupa mondială". 
Și. în același timp, spadasinii 
noștri fruntași au evoluat pe 
teren propriu. ■ în Sala Flo- 
reasca. la tradiționalul turneu 
Internațional organizat de forul 
de resort; ..Memorialul Mihai 
Savu“. Deci, in afara floretei 
masculine toate celelalte arme

reșteană s-a odihnit două _pre, 
pentru a face apoi primul an
trenament pe stadionul Loko
motiv. Toți cei 19 jucători sint 
sănătoși, inclusiv cei patru in
cert! pînă acum : Nicolae,
Orac. Rednic și I. Marin.
Ta aeroportul din Tbilisi au 

fost prezenți gazetarii presei 
locale și corespondenți ai zia
relor centrale. Antrenorul Du
mitru Nicolae-Nicușor a răs
puns întrebărilor. subliniind 
încă o dată dificultatea du
blei manșe cu Dinamo Minsk. 
La rîndul nostru, am între
bat de ce echipa bielorusă,

București — Tbilisi am re
marcat buna dispoziție a lotu
lui dinamovist. Singurul în- 
gîndurat era antrenorul D. Ni
colae-Nicușor. care a văzut 
foarte recent, pe viu. adver
sara de miercuri. în linii mari, 
Dinamo Minsk va alinia, pro
babil. formația din meciul cu 
Ț.S.K.A., minus Iănușevski. 
care s-a accidentat. în aceste 
condiții, comentatorii din lo
calitate ne-au dat următoarea

loan CHIRILA

(Continuare in oag 2-3)

GIMNASTA DANIELA SILIVAȘ, VICTORIOASA LA

„MARELE PREMIU AL PARISULUI-

3oui SLAVESCU

(Continuare in pag 2-3)

Singurul nostru reprezentant in finala individuală a „Memoria
lului M. Savu“, „veteran' Anton Pongracz (în dreapta), in 
asaltul cu ungurul Szeleș. Foto : Dragoș NEAGU

„Marele premiu al Parisului* 
la gimnastica, desfășurat în Pa- 
l’atul sporturilor de la Bercy, a 
prilejuit tinerei sportive românce 
Daniela Silivaș o frumoasă vic
torie. Ea a cîștigat concursul la 
bîrnă cu 15,25 p înitrecindu-le pe 
Laura Munoz (Spania) 15,20 p și 
Elena Brajnikova (U.R.S.S.) 13,95 
p. Alți cîștigători au fost: fete:

sărituri: Brajnikova 19,525 p, pa
ralele: Kelly Brown (Canada.) 
19,10 p; băieți: sol: J.L. cairon 
(Franța) 19,25 p. cal: Li Xiaoping 
(R.P. Chineză) 19,90 p, inele: Xu 
Zhiqudang (R.P. Chineză) 19.40 p, 
bară: Xu Zhiquiang 19,90 p să
rituri: p. Vatuone (Franța)
19,525 P.



DXICMD^ SĂNIUȚA DE ARGINT"
J

Harghita, Dîmbovița și• Tinerii din județele
Giurgiu în „prim-planul" finalelor • Sinăieni 
(tocmai ei!) nu s-au aflat pe podium !

Furnica din Bu- 
_  _ jos de Cota 1 400, 
pe" o pîrtie înghețată natural 
(folosită și pentru concursuri 
ale performerilor) s-au desfășu- 
rat întrecerile finale ale Cupei 
U.T.C. dotate cu trofeul „Săniu
ța dc argint*. O vreme splendi
dă, organizare ireproșabilă, mult 
curaj și eartuziasm din pautea 
concurenților, iată câteva _ dintre 
caracteristicile tradițicnalei com
petiții de masă, ajunsă la ediția 
a 16-a.

Printre participanți (limitele de 
vîrstă: 14—19 ani) s-au aflat 
„veterani* (Olga Lepsf, 
zentantă a județului Caraș-Seve- 
rin, a luat parte pentru a patra 
oară la finalele ..Săniuței de ar
gint*), dar și debutanți (de pil
dă Daniel Livezeanu, din județul 
Argeș).

Duipă cum am spus, curajul nu 
a lipsit. lat-o pe Floriana Bîz- 
doacă, elevă în blasa a X-a C a 
Liceului industrial din Craiova. 
La prima manșă, ea s-a răstur
nat dar a continuat cursa, 
ți-e frică, acum, ' _ “ 
zut am întreb at-o pe 
olteancă. „Dacă nu mi-a 
teamă să cobor pe o astfel de 
pîrtie, cum am să mă sperii de 
o răsturnare ? Știți, noi cei din 
Craiova ne „antrenăm" pe niște 
derdelușuri amenajate în „Par
cul Poporului*, așa că. înțelegeți, 
adevăratul curaj l-am dovedit 
eînd am cobori pe pîrtia de con
curs de aici, din Sinaia*. Cole
gul ei de echipă și de școală, 
Dumitru Tănase, are aceeași o- 
piinie, concretizată în coborî rile 
avîntate pe cei 600 de metri ai 
pârtiei.

Să nu-i uităm, însă, pe profe
sorii care, unii de anii de zile, 
alții mai de curând, au înțeles 
că menirea lor nu este doar să 
respecte strict orele de educație 
fizică, d „să dea de la ei*, să 
pună suflet pentru a-i atrage pe 
elevi spre practicarea organizată 
și continuă a sportului, la în
ceput de masă, cu timpul a ce
lui de performanță. Radu Podaru 
(Lie. industrial Babadag) și loan 
Nasui (Lie. industrial Cavnic) 
sânt printre cei ce vin de mulți 
ani la concuirsurile pentru „Să
niuța de argint*, iar Marcel Ghe- 
rasim, proaspăt absolvent al In
stitutului pedagogic din Iași, 
acum profesor la Școala genera-

Pe Muntele 
cegi, ceva mai

aflat 
repre-

_____ „NU 
după ce ai că- 

vioaia 
fost

în sferturile de finală ale „Cupei României 4 la handbal feminin

ÎNVINGĂTOARE: ȘTIINȚA, CHIMISTUL, RULMENTUL Șl HIDROTEHNICA

Azi și

IN S

lă nr. 7 din Vaslui. n>u a înitîir- 
ziat să-și dirijeze elevii spre 
practicarea să-niușului, obținînd 
— chiar în anul de debut — cin
stea de a se 
nale.

Pe primele 
pută băieților și în cea a fete
lor, s-au clasat reprezentanții u- 
nor județe cu frumoase zone 
montane: ei fiind Tlie Coșarcă 
din Harghita și Camelia Vuță 
din Dîmbovița. Din păcate (și în 
mod cu totul surprinzător), re
prezentanții județului Prahova, 
adică sinăienii, care au avut la 
dispoziție pista pentru antrena
ment cu multe săptămânii înain
tea finalelor, nu s-au aflat „pe 
podium*. Faptul ar trebui să-i 
facă să roșească pe profesorii de 
educație fizică din localitate, in
clusiv pe cei de la Clubul spor
tiv școlar, care nu au înțeles că 
„Săniuța de argint* poate fi un 
ftvor bogat de talente pentru 
sania de performanță.

califica pentru fi-

locuri, și în dis-

Dumitru STÂNCULESCU

PREMIANȚII ÎNTRECERILOR
BĂIEȚI: 1, Ilie Coșarcă (Har

ghita), 2. Alexandru Popescu 
(Dîmbovița), 3. Alexandru Soare 
(Giuirgiu); FETE: 1. Camelia Vu
ță (Dîmbovița), 2. Angela cazan 
(Harghita). 3. Marcela Cotfas 
(Bacău): PE ECHIPE: 1. Harghi
ta, 2. Dîmbovița, 3. Giurgiu.

2.

Vineri, sîmbătă si duminică 
s-au desfășurat turneele sfertu
rilor de finală ale celei de a 
VII-a ediții a „Cupei României* 
la handbal feminin.
Excepție făcând Galațiul, în 

rest întrecerile au fost bine or
ganizate, bucurîndu-se de inte- 
restul spectatorilor. Pentru semi
finalele care se dispută sâmbătă 
și duminică s-au calificat urmă
toarele formații :

Știința Bacău, Mureșul Tg. Mu
reș, A.E.M. Timișoara și Chimis
tul Rm. Vîlcea — în seria I, 
programată în Sala* sporturilor 
din Bistrița ;

Rulmentul Brașov, Confecția 
București, TEROM Iași și Hidro
tehnica Constanța — în seria a 
II-a. programată în sala Victoria 
dn Ploiești.

BUZĂU. Îndrăgostiți realmente 
de handbal, buzoienii au onorat 
cum se cuvine „sfertul" care le-a 
revenit din actuala ediție a „Cu
pei României*. O excelentă orga
nizare, un public numeros și en
tuziast au creat o atmosferă că
reia doar 
i-au rămas... datoare. Jocurile au 
fost — în general — modeste ca 
valoare, singurul meci care s-a 
situat cît de cit la nivelul exi
gențelor fiind cel final, d'ntre 
Rulmentul Brașov și TEROM 
Iași, iată, mai intri, rezultatele:

TEROM Iași — Relon Săvinești 
21—20 (11—9). Rulmentul Brașov
— Constructorul Timișoara 28—21 
(12—12), TEROM Iași — Construe-

cele patru formații

CAMPIONATELE NAȚIONALE UNIVERSITARE DE SCHI
POIANA BRAȘOV (prin tele

fon). In Postăvar s-au desfășurat 
Campionatele republicane 
versitare de schi alpin și 
la care au luat startul 118 
curenți (38 de fete),_dțn 13 
tre universitare.

uni- 
fond, 
con- 

. _ cen-
REZULTATE, 

slalom -special băieți: 1. C. Bucur 
(C.S.U. Brașov) 80,52, * “ “

lan (C.S.U. Brașov) 81,40, 
Zărnoveanu (I.E.F.S.) 81,88, fete 
1. Mariana - • ■ - -
rești) 97,52,
(I.E.F.S.) 98,77, 3. Ileana Vladislav 
(Știința Petroșani) 108,34; slalom 
uriaș, băieți: 1. F. Zărnoveanu
89,37, 2. C. Bucur 91,48, «3. C. Fu-

2. C. Fus-u-
3. F.

Axinte (A.S.E. Bucu-
2. Elisabeta Stroie

siulan 91,55; fete: 1. E. Stroie 
99,49, 2. M. Axinte 102,89, 3. I. 
Vladislav 109,24; coborîre bărbați: 
1. G. Răduîescu (C.S.U. Brașov) 
39,32, 2. F. “
C. Fusulan 
Stroie 44,47,
3. Delia Bularca (C.S.U. Brașov) 
47,68: 10 km băieți: 1. E. Căciulă 
(I.E.F.S.) 32,16, 2. A. Pop (I.E.F.S.) 
35,15, 3. P. Hîrlav (I.E.F.S.) 35,44; 
5 km fete: 1. Ildiko Ballo
(I.E.F.S) lt9,42, 2. Ana Paciovaliș- 
teaniu 
Lucia 
28,42.

Zămoveamiu 40,79. 
41,09; fete: 1.

2. M. Axinte

3. 
E.

46,59,

(Știința Petroșanii) 28,17, 3. 
Ștefă-nescu (C.S.U. Brașov 
(Carol GRUIA — coresp.).

0 COMPETIȚIE REUȘITA: CONCURSUL DE SALA Al
TIMIȘOARA. Sala de sport de 

pe „Cireumvalațiunii* a fost gaz
da întrecerilor Concmrsuâui repu
blican al juniorilor III, o com
petiție care s-a bucurat de un 
frumos succes: un mare ’ număr 
de concurenți, foarte mulți din
tre ei demonstrând reale posibi
lități, cifre bune care atestă o 
pregătire corespunzătoare și, nu 
în ultimul rând, O- organizare la 
înălțimea evenimentului. Iată cî- 
teva dintre cele mai bune rezul
tate: BĂIEȚI: 50 m: Marian Do- 
bre (C.S. Brăila) 6,1, 2. C. Stemler 
(C.S.Ș. 1 Oradea) 6,2, 3. D. Săn- 
diuiescu (C.S.Ș. Alexandria) 6,2; 
50 mg: Cristian Gheorghe (C.S.Ș. 
190 Buc.) 7,2, 2. B. Anicăi (Vi
itorul Buc.) 7,3, 3. M. Oaidă
(C.S.Ș. 4 Buc.) 7,3; lungime: Ni
colae Coman (C.S.Ș. 4 Buc.) 6,36 
rn, 2. B. Anicăi 6,23 m, 3.‘ L. Ba- 
lica (C.S.Ș. 5 Buc.) 6,13 m; înăl
țime: Dănuț Mitirică (C.S.Ș.A.
C-lung Muscel) 1.84 m, 2. V. Ibin- 
geanu (C.S.Ș. 4 Buc.) 1.81 m, 3. 
D. Goran (C.S.Ș. Șoimii Sibiu)
l, 78 m; prăjină: Lucian Balica 
3,50 m, 2. D. Rozaldu (C.S.Ș. 4 
Buc.) 3,49 m, 3. M. Dincă (C.S.Ș. 
5 Buc.) 3,30 m; greutate: Gheor
ghe Mihulescu (C.S.Ș. Drobeta 
Tr. Severin) 14.39 m, 2. M. Hal- 
maghi (C.S.Ș. Șoimii Sibiu) 14,26
m, 3. Al. Drăgulescu (C.S.Ș. 190

»

Buc.) 12,58 m; FETE: 50 m: Flo
rina Neder (Viitorul Buc.) 6,7, 2. 
Carmen Marin (C.S.Ș. 7 Dinamo 
Buc.) 6,8, 3. Anișoara Rusie (Vi
itorul Buc.);
7,9, “ ------
8,0,
Buc.) 
nașcu 
Mirela____ ._____ ______ _________
m, 3. Dana Potlog (C.S.Ș. 5 Buc.) 
5,17 m; înălțime: 1. Otilia Vin
tilă 1,59 m, 2. Beatrice Guttman 
(C.S.Ș. 1 Oradea) 1,56 m, 3. Isa
bela Căldură (C.S.Ș. Ploiești) 1,53 
m; greutate: Delia Hnat (C.S.'Ș.A. 
Cluj-Napoca) 12,06 m, 2. Cristi
na Fătu (C.A. Roman*) 12,04 m, 
3. Mihaela Matei (C.S.Ș. Slati
na) 11,68 m.

2.
3.

, . 50 mg: FI. Neder
Silvia Roman (Viit. Buc.) 

Otilia Vintilă (C.S.Ș. 5
8,0; lungime: Isabela Io- 
(C.S.Ș. 5 BUC.) 5,42 m, 2. 
Belu (C.S.Ș. Caracal) 5,28

m, 3. Mirela Dulgheru CC.S.Ș. 
Ploiești) 6,12 m, 4. Despina Io- 
nescu (C.S.Ș. 4 "-----
lungime bărbați:
Budur (Steaua) 7,62 m, 2. Da
niel Sărăcidă (C.S.Ș. Brăila) 6,84 
m. In celelalte probe din afara 
„topului* am notat următoarele 
cifre: fete: 50 mg: Despina Io- 
nescu 7,01 — record de junioare 
I egalat; 50 m: Carmen Sîrbu 

. 6,2 — record de junioare I, ste
luța Cristea (C.S.Ș. Brăila) 6.3 — 
record junioare II egalat, Mirela 
D-uflgheru 6,3; băieți: 50 mg: Do
rin Bonoga 7,5; 50 m: Daniel Ma- 
nole (Unirea C.S.Ș. Focșani) 5,8, 
Adrian Toader (C.S.Ș. Brăila) 
5,8 s.

Buc.) 6,01 m ;
1. Laurențiu

2. _

N. COSTIN, coresp.

2. D.

e TOPUL SĂRITORILOR. O 
frumoasă indțiativă a forurilor 
sportive chin Brăila (C.J.E.F.S. și 
C.S. Școlar) a fost concretizată, 
sîmbătă trecută, prin organizarea 
în Sala sporturilor din localitate 
a unui concurs în care pe prim 
plan a stat săritura în lungime, 
întrecerile au avut loc pe o pestă 
din material sintetic românesc 
(eoritan), de bună calitate.

Iată rezultatele înregistrate: 
lungime fete: 1. Marieta ilcu 
(Metalul Hunedoara) 6,37 m, 
Carmen Sirbu (C.S.Ș. 4 Buc.) 6,16

2.

• „CROSUL BALCANIC*. Du- 
minină dimineața, în localitatea 
iugoslavă Ciupria, la câțiva zeci 
de kilometri de Belgrad, se vor 
desfășura întrecerile tradiționalei 
curse pe teren variat „Crosul 
Balcanic*. Vor fi prezenți și 
atleții români, în frunte ou Ma
rkka Puică și Gyorgy Marko, 
care și-au câștigat dreptul la se
lecționare în echipele reprezenta
tive, în urma desfășurării cam
pionatelor naționale de Ia Băile 
Felix.

□

JOCURI ECHILIBRATE SI >
campionatul divizionar de po

pice a continuat cu etapa a 11-a 
(a doua din retur) furnlzind — 
îndeosebi la fete — o serie - de 
jocuri echilibrate și citeva sur
prize.

FEMININ, SEMA SUD: A RA- 
PID BUCUBEȘTI — PETROLUL 
BAICOI 2139 — 2440 p.d. (4—2). 
Meci dramatic in final, eînd ra- 
pldistele conduceau cu M de 
puncte. Cunoscuta jucătoare Ma
rieta Oprescu — (419) ultimul 
schimb al oaspetelor, a refăcut 
handicapul și a reușit să aducă 
victoria echipei sale, la o dife
rență de numai un punct! (A. 
SOARE — coresp.) O OLIMPIA 
BUCUREȘTI — VOINȚA GALAȚI 
2331—2347 (4—2). întrecere echili
brată, eu răsturnări de scor pînă 
la ultimele jucătoare. (N. ȘTE
FAN . — coresp.) Q GLORIA 
BUCUREȘTI — VOINȚA BUCU
REȘTI 2634—2513 (5—1). Gazdele
au depășit pa toată linia granița ' 
celor 406 p.d. Cele mai mari re
zultate: Ana Petrescu — 4G7,
Florica Neguțoiu — 445, Silvia 
Plaimâ — 442, respectiv Elena 
Andreescu — 434, Elena Pană — 
4.15 și Ninefa Badea — 430. (O 
GUȚU — coresp.) e. T-AROMET 
DUCtP-UȘTI — VOINȚA PLO
IEȘTI 2510 — 2331 (6—0). Victo
rie clară a gazdelor, de la care 
s-3u remarcat Elena Trandafir 

•— 464, Mariana Gașpar — 427 și 
Stela Andrei — 424. (M. COS-
TACHE — coresp.) 0 CARPATI 
SINAIA — METROM BRAȘOV 
228) — 2252 (4—«).

SERIA NQHD: © U.'T. ARAD

CITEVA SURPRIZE IN CAMPIONATUL DE POPICE
— VOINȚA TG. MUREȘ 
2351 (4—2). Campioanele 
de o echipă ambițioasă, 
mai eficace jucătoare: 
Breban — 424, 
Todea — 415.
coresp.). • VOINȚA TIMIȘOA
RA — ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 2358 -f 2346 (3—3). Vic
toria a revenit la limită local
nicelor, grație unui plus ’ 
cizie dovedit de Emilia
— 418. (ST. MARTON — 
O VOINȚA ORADEA — 
STRUCTORUL GHERLA 
2192 (5—1). • C.S.M. REȘIȚA — 
C.F.R. TG. MUREȘ 2483 — 
(6—0).

MASCULIN, SERIA SUD: 
RULMENTUL BRAȘOV — 
RIA BUCUREȘTI 5319 — 
(6—0). Brașovenii și-au dominat 
categoric adversarii, cîștigînd la 
o diferență’ de 250 p.d. In prim- 
plan s-au situat: I. Matlș — 921, 
I. Tismănar — 915, FI. Ghiță — 
908, respectiv Al. Cătineanu — 
893 și T. Vasile — 880. (C.'GRU
IA — coresp.) O METALUL RO
MAN — CARPATI SINAIA 5092
— 4821 (5—1). Meci echilibrat
pînă la schimbul trei. Principalii 
realizatori: I. Bisoc (M) — 873
și M. Irimescu (C) — 859.
(I. VEGA — coresp.). • CHIM- 
PEX CONSTANTA — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 4962’ — 4985 (3,5—2,5). 
Bucureștenii au realizat o fru
moasă surpriză, cîștigînd pe me
rit. S-au impus: Al. Tudor — 
867 de la învingători și t. Mi- 
hăilescu — 889 de la gazde. (C. 
POPA — coresp.) 0 VOINȚA

2-105 — 
învinse 

Cele 
Maria 

respectiv Maria 
(N. STREJAN —

de pre- 
Eberle 

coresp.) 
CON- 

2252 —

BUCUREȘTI — LAROMET BUCU
REȘTI 4997 — 4863 (5—1). Avind 
în C. Rădulescu — 852 și C. Bâ- 
nescu — 883, cei mai preciși ju
cători, gazdele au condus per
manent. (P. IGNATENCU — co
resp.) • CONSTRUCTORUL GA
LAȚI ------- -------------------
5290 - 
gorică.
937 și C._______ _
arătat în vervă deosebită, 
oaspeți a 
presie N.
RIOPOL ■

SERIA NORD: « AURUL BA
IA MARE — CONSTRUCTORUL 
TG. MUREȘ 5278 — 4610 (6—0).
Campionii 'și-au dominat copios 
adversarii, avînd în r. Bice — 
964 și S. Boariu — 958 principa
lii realizatori. (O. NEMEȘ ■ 
resp.) • ELECTROMIJRES 
MUREȘ — METALUL 
DOARA 5356 — 5122
Hosu — 9S5 și Gh.

- C.F.R. CONSTANȚA 
5072 (4—2). Victorie cate- 
în care G. Covâsală — 

Silvestru — 9J5 s-au 
. .___U-ă. De la
lăsat o frumoasă im- 
Sotnic — 931. (T. SI- 

• coresp.).

co-
TG.

ÎIUNE- 
(4—2). I. 
Silvestru

— 915 au adus cea mai mare
contribuție la victoria gazdelor. 
De la oaspeți s-a evidențiat tî- 
nărul Tr. Țălnar — 929. (I.
PAUȘ — coresp.) O INDUSTRIA 
SÎRMEI — TEHNOUTILAJ O-
DORHEIUL SECUIESC 48S0 —
5123 (1—5). Popicarii din Odor-
hei au cîștigat detașat în fața 
unei echipe fragile. (S. POPA — 
coresp.). • C.F.R. TIMIȘOARA
— CHIMICA TÎRNAVENI 4993 —
4783 (6—0). ft PROGRESUL O-
RADEA — VICTORIA TIMIȘOA
RA 5663 — 48S1 (4—2).

torul Timișoara 32—26 (18—9),
Rulmentul Brașov — Relon Să
vinești 31—19 (13—8), Constructo
rul Timișoara — Relon Săvinești 
23—22 (8—14). Rulmentul Brașov
— TEROM Iași 26—24 (14—10).

1. RULMfeN- 
9 p ; 2. TEROM 
Construit or ui Ti-

4. Relo-n’ Săvinești 
: Angela Avâdanei 

de goluri (pe 
Oacă, de la 
cu 26 de go- 
cuplu. de ar- 

Tlieodor

Clasament final :
TUL BRAȘOV 
Iași 7 p ; 3. 
mișoara 5 p;
3 p. Golgeteră 
(TEROM Iași) 
locul II, Mariana 
Rulmentul Brașov, 
luri). Cel mal bun 
bitri : Ion Păunescu 
Curelea (București).

In partida finală Rulmentul a 
condus tot timpul, uneori la di
ferențe apreciabile, dar marele 
număr de pase la adversare si 
lipsa de hotărâre în - apărare, în 
repriza secundă, au dus la di
minuarea potențialului si la crea
rea unui echilibru evident în te
ren și pe tabela de marcaj. 
TEROM, o echipă cu forță si do
rință de afirmare, este — deo
camdată — hand căpătă de dife
rența de experiență dintre ve
chiul val si cel nou. de lipsa de 
omogenitate. țHristache NAUM).

— 27

PITEȘTI. In Sala sporturilor — 
plină în toate cele trei zile de 
concurs — au avut loc partide 
atractive, clasamentul seriei fiind 
grăitor în acest sens : primele 
două formații au realizat cîte 
8 p, iar următoarele două — câte 
4 p, departajarea £ăcîndu-se prin 
golaveraj. Cu mult interes a fost 
așteptată evoluția Chimistului 

Vîlcea care, după cum se 
........... * '• ’ „Cu- 

de 
antrenorului

Rm. . . . .
știe, s-a calificat în finala , 
nei Federației Internaționale 
Handbal*. Elevele
emerit Constantin Popescu s-au 
situat pe primul
fără emoții, mai ales în partida 
cu Mureșul Tg. Mureș, încheiată 
cu un just rezultat de egalitate. 
Am remarcat și jocul — mai bun 
de la o zi la alta — al handba
listelor de la Gloria Biștrița (an
trenor E. Mihalyfalvy), care ac
tivează în Divizia „B“ cu o for
mație tânără, de perspectivă. Re
zultate : Chimistul Rm. Vîlcea 
22—21 (13—9) cu Rapid București, 
41—25 (19—10) cu Gloria Bistrița 
și 23—23 (9—9) cu Mureș dl Tg.
Mureș. Mureșul 30—20 (16—10) cu 
Gloria și 20—17 (10—6) cu Rapid. 
Rapid — Gloria 21—21 (12—10). 
Clasament : T. CHIMISTUL 
VÎLCEA 8 p. 2. Mureșul Tg. 
reș 8 p, 3. Rapid. București
4. Gloria Bistrița 4 p. (Ion GA- 
VRILESCU).

loc, dar nu

RM. 
Mu- 
4 D,

GALAȚI. Desfășurate intr-un 
anonimat aproape total (competi
ția nu a fost popularizată), cu

arbitraje uneori sub orice critică 
(așa cum s-a intîm.plat cu si- 

bienii A. Kentzel și D. Dordea), 
cu unele comportări nesportive 
(i-onică de La Hidro tehnica a lo
vit-o intenționat pe Lăutaru de 
la Progresul București), întrece
rile seriei .,D“ au oferit — to
tuși — partide bune. Hidrotehnica 
Constanța s-a detașat nu atât 
prin rezultate, cît prin jocul 
foarte bun.
Rezultate : Hidrotehnica Con

stanța 19—18 (9—10) cu Progresul 
București, 25—22 (11—12), cu Tex
tila Zalău 
Confecția 
București 
tila Zalău și 24—20 (15—12) cu Pro
gresul. Progresul București 
Textila Zalău — —
(Handbalistele
s-au remarcat prin frumoase ac
țiuni în atac, ambiția
au jucat oferindu-le sansa _de a 
evolua în .semifinalele
României* — 
gat-o în 1979).
Clasament :

CONSTANȚA 
București 7 
București 5 p.
3 p. (T. SIRIOPOL

și 22—14 (10—9) CU
București. Confecția 
19—18 (8—7) cu Tex-

23—18 (10—9).
de la Confecția

cu care

„Cupei
pe care au cîști-

1. HIDROTEHNICA
9 p, 2. Confecția 
p, 3. Progresul

4. Textila Zalău 
coresp.).

TG. MUREȘ. In seria „A* — 
unde a participat și actuala de
ținătoare a „Cupei*, Știința Ba
cău — meciurile au fost de o 
factură tehnică bună. Handbalis
tele din Bacău au cîștigat la scor, 
excepție făcând întâlnirea lor cu 
cele de la A.E.M. Timișoara, un
de s-a înregistrat un scor st-rîns, 
golul victoriei fiind înscris de 
moldoven ce în ultimul minut de 
joc. Divizionara „B“ Textila Do
robanțul Ploiești a fost revelația 
întrecerii, cîștigînd la 8 goluri 
întâlnirea cu echipa din Buhuși 
(care activează în primul eșalon 
valoric). Remarcăm, în sfîrșit, 
faptul că cele mai eficace jucă
toare au fost Elena Ciubotaru 
(Știința Bacău), Zoranca Ștefa- 
novici (A.E.M. Timișoara) și Ele
na Mocanu (Textila Dorobanțul 
Ploiești).

Rezultate: Știința Bacău 28—19 
(16—8) cu. Textila Buhuși. 24—9 
(11—5) cu Textila Dorobanțul Plo
iești, 25—24 (12—11) cu A£.M,
Timișoara. A.E.M. 25—24 (18—10)
cu Textila Dorobanțul și 27—24 
(17—11) cu Textila Buhuși. Tex
tila Dorobanțul — Textila Bu
huși 26—18 (12—7). Clasament : 1. 
ȘTIINȚA BACAU 9 p. 2. A.E.M. 
Timișoara 7 p, 3. Textila Doro- 
banțul Ploiești 5 p, __ L__ 
Buhuși 3 p. întrecerea s-a bucu
rat de o organizare 2 _2__11.
în tribune afîîndu-se peste ÎCK’O 
de spectatori pe zi. (A. SZABO — 
coresp.).

„CUPA I.M. U.C.“
așteptarea „Centurii de 
iubitorii sportului cu mă- 

din Capitală își fac... încăl- 
asistînd la galele din ca- 
celei de_ a n-a ediții a 

la box. La 
startul competiției din acest an 
s-au aliniat 130 de sportivă se
niori și juniori din București. In 
galele disputate pînă acum s-au 
remarcat ion Boboc, Gheorghe 
Brumă si Nicolae Modrogan (Ra
pid), Mihai Niculescu (Steaua). 
Dănuț Neagu (I.M.U.C.) și Petre 
Bornescu (Mecanică fină), la se
niori. Dintre juniori, frumoase 
calități au demonstrat Traian

In 
aur*, 
nuși 
zirea 
drul 
„Cupei I.M.U.C.*

(Urmare din pag 1)

s-au aflat pe planșă, sclecțio- 
nabilii urm în d să puncteze, cu 
plus sau 
pregătirii lor

Cu excepția 
să (antrenate 
kler și Tudor 
au reușit din 
țină în plutonul fruntaș 
chipa C.S. Satu 
na națională, a 
finalele .Cupei 
mezina lotului, 
s-a calificat în 
glosului trofeu

minus, pe graficul 
din acest sezon, 
floretistc.or. 
de Ștefan 

Petruș), 
nou să sc

în- 
Ilau- 
care 

men- 
— e-

Mare, campioa- 
ajuns in semi- 
Europei", iar 
Monica Veber, 
finala presti- 

.,Carito“, unde

4. Textila

excelentă.

LA BOX
Constantin Dumitrescu, 

(Dinamo), Re
Victor Elceanu, 

Da- 
Emil 

i (I.M.G.B.), Alexandru 
(Metalul) ‘ ‘

Vuță,
Gheorghe Mitran 
mus Lăzăreanu, 
Victor Tudorache (T.M.U.C.) 
niel Dumitru (Olimpia), 
Dumitru , . .
Pavel (Metalul), Daniel Duna 
(Locomotiva), Mihai Pădurariu 
(Vulcan). întrecerile (găzduite în 
sala de festivități a întreprin
derii Mecanice de Utilaj Chimic) 
vor continua după 
program : joi, ora 18, 
loc semifinalele, iar» vineri și 
sîmbătă, de la ora 15. finalele 
juniorilor și seniorilor.

următorul 
vor avea

s-au aliniat la start 184 de 
concurente din 23 dc țări, ne
lipsind nici una din floretistele 
candidate la medaliile olimpi
ce — celelalte 
fost mult sub 
dacă mai amintim faptul 
chiar în cazul floretei femini
ne s-a făcut un pas înapoi (la 
ediția precedentă a 
Europei*, de la Torino, 

.noastră campioană și-a 
putat. intr-o finală de 
tigiu. titlul continental), 
bilanțul acestor zile nu 
fi considerat decât ca necores
punzător.

rezultate 
așteptări.

au
Si 
că

„Cupei 
echipa 

dis- 
pres- 

atunci 
poate

DECÎT fîSA EDL C AT ORI, MAJ B?^E LIPSĂ9 7
Era în plină desfășurare 

meciul de volei — Divizia „A“ 
— dintre Flacăra roșie Bucu
rești si Chimia Rm. Vîlcea. 
O partidă interesantă, deose
bit de disputată, care a ținut 
în mare tensiune pe jucătoare, 
pe antrenorii Sandi Chiriță 
(FI. r) și Lucian Cristescu 
(Ch.), ca și pe spectatori. In 
multe momente, eînd fazele 
prelungite entuziasmau, tu
multul din sală era atît de 
mare că nici nu se mai au
zea fluierul arbitrilor. Cu tot 
vacarmul, o voce se impu- 

. nea... nedorit.
cen celor, L. i 
putea stăpîni 
de pe bancă, 
făcut atent să 
bitrul secund 
timp ce „principalul1 
nițiu ........................
nu i-a arătat un cartonaș), ți- 
nînd probabil seamă de ten-

voce
Antrenorul vîN 

Cristescu, nu-și 
nervii. sărind 
înjurând.. L-a 

, se calmeze ar- 
P. Piturqă, în 

C. Ma- 
„1-a iertat* (a se citi

■ ■ ■

a 
. J „nea 

evidențiindu-se în 
cu o înjurătură si 
proferată foarte

sitm-ea jocului. Fapt care 
fost înțeles greșit de 
Lucică’“, el 
continuare 
mai grea, 
sonor...

în pauza _____
se schimbau terenurile, la 
trecerea antrenorului, doi ar
bitri venerabili — N.—Matees- 
cu și V. Chislin — l-au ad
monestat de la masa oficiali
lor: „Nu-i frumos cs faci 
La care cel atenționat a răs
puns dezarmant de . senin: 
„N-am înjurat arbitrii, ci pe 
jucătoarele mele...*. Să auzi 
și să nu crezi ! Am rămas 
plăcut impresionați de evolu
ția în teren, plină de ambiție, 
a vîlcencelor. Cît despre me
toda.. educativă și mentalita
tea dască’ului- lor. ce să mai 
spunem ? Decît așa educatori...

Modesto FERRARSNI

dintre se'-uri, cinci 
terenurile.

Câmpii 
chet fel 
rile etal
proe: . 
astăzi_ J 
tive mVjj 
între eel 
petele a 
partide I 
litehnicl 
Nano ca .1 
1—6: Pil 
șui Oral 
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Chimist! 
Satu Mi 
rești — I
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Să-i ] 
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Ioan To 
pă o b 
să-si si 
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Deci, cu 
să* de 
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Moscova 
brerîi M 
Si Al. ? 
sînt în 
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Ce să 
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la „Mer 
doar cît 
noscuti 
internați 
spadasin 
tut imp 
viduală. 
Doar 
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de tiner 
ani de-
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intermediară In Divizia A" de baschst (f)

WPIA, MECIURI DE TRADIȚIE | ROMÂNIA GRECIA

Astăzi, la Tîrgoviște, meciul reprezentativelor de tineret

il de bas- 
1 cu jocu- 
ire) a 29-a, 

desfășoare 
unai atrac- 
«1 Capitală, 
pa 1—6, ca- 
•aditionalele 
ința și Po- 
itea Cluj- 
ri: GRUPA 
ești — Cri- 
—12: c.s.u.

Timișoara, 
— Mobila 

tG Bucu- 
Mureș.
ir din Ca- 
azi de la 

ira 11: po- 
îpia — Vo- 
de la orele 
1 — Crișul: 
la orele 19 
- Comerțul, 
tide, 
îtfel: 
atea 
>2 p, 
>, 3.
Po.lit.eb n' ca 

Irisul Ora
li s ti rom 
UPA 7—12: 
Vilcea 47 p, 
ma 47 p. 9. 
r p. io. Mo- 
; 44 p, 11. 
ti 44 pț 12.

clasa- 
GRU- 
c.s.ș. 
2. O-

Voinț-a

tn Divizia masculină „A” s-a 
produs o modificare importantă: 
echipa Rapid București a promo
vat pe locul 3. luind locul for
mației I.C.E.D Iată clasamentul 
la zi: GRUPA 1—6: 1. Steaua 67 
p. 2. Dinamo București 64 p, 3. 
Rapid 52 p: 4. I.C.E.D. C.S.Ș. 4 
București 52 p. 5. C.S.U. Balanța 
Sibiu 48 p 6. Dinamo Oradea 46 
p; GRUPA 7—12: 7. Universita
tea C.S.Ș. Viitorul Clui-Napoca 
50 p, 8. politehnica C.S.Ș. Uni
rea iași 50 p, 9. Farul Constanța 
50 p, 10. Academia Militară Me
canica Fină Bueuirești 47 p, 11. ■ 
Carpați Grup 8 Construcții Bucu
rești 42 p, 12. C.S.U. Brașov 40 p.

★ /
Rezultate din Divizia „B“ de 

tineret. MASCULIN: Jiul știința 
Petroșani — C.S.U. oțelul Galați 
100—97 (51—36), C.S.Ș. Comerțul 
Timișoara (fostă Politehnica) — 
IMUAS Baia Mare 83—94 (35—50), 
Oțel Inox Tîrgoviște — Metalo- 
tehndca Tg. Mureș 89—73 (63—34), 
Electrica Fieni — Metalotehnica 
Tg. Mureș 57—54 (31—21): FEMI
NIN : Voința ■ Brașov — Textila 
C.S.Ș. Gheorgheni 85—55 (44—24),
ICEMENERG II Bucu-rești — Ra
pid B'uioureșdd 51—76 (32—31), Ro- 
botui C.S.Ș. Bacău — Voința 
C.S.Ș. Unirea Iași 77—69 (43—27), 
C.S.Ș. Voința Sf. Gheorghe — 
Camerțufl II 'Tg. Mureș 92—34 
(42—12). Corespondenți: Șt. Băl oi, 
Șt'. Mârton, M. Avanu, P. Igna- 
tencu, V. Secăreanu, Gh. Briotă, 
I. Iancu.

I
I
s 
I
I
I

I
I
I

I

Astăzi, la Tîrgoviște, de la 
ora 15,30. primul meci al re
prezentativei noastre de ti
neret din acest an. Amicalul qu 
selecționata similară a Gre
ciei, un prim test, o primă ac
țiune din procesul formării u- 
nei echipe puternice. De alt
fel, această primă acțiune a 
anului are drept coordonate 
principale o nouă selecție și 
formarea unui nucleu de per
spectivă. Tocmai de aceea 
n-au fost convocați cei doi ju
cători depășiți de vîrstă, pe 
care regulamentul îi permite 
în meciurile internaționale de 
tineret, mizîndu-se pe 
mentele noi remarcate în 
început de sezon.

Pregătirile lotului de 
ret începute joi, la Tîrgoviște, 
au ajuns Ia „ora H“. Au exis
tat și probleme medicale, dar, 
acum, dr. Gb. lintea are un 
singur indisponibil (Rus) și 
încearcă să-l recupereze pe O. 
Popescu, accidentat și el. Așa 
incit, antrenorii Ion Voica 
și Nicolae Pantea vor începe 
partida cu următorul „11“ pro-

ele- 
aecst

tine-

babil : Vodă (Stingaciu) — 
Comănescu, Be'odedici, Gheor
ghiu, Weissenbacher — O. 
Grigore, Lazăr (Sândoi). Bur- 
dujan. Burchel — Soare, Ni- 
culcioiu. Pe lista rezervelor 
vor fi Bălan. Buliga. Tîrlea. 
Rotozan Și O. Popescu.

Lotul de tineret al Greciei a 
sosit ieri la prinz. pe calea ae
rului, la București, de unde 
s-a deplasat cu autocarul la 
Tirgoviște.

Antrenorul H. Serali di s 
are la dispoziție următorii ju
cători : Kitindis, Apostolo-
kis, Kutropouies, Alcxiu, Pc- 

Makrodinntis, Bonovas, 
, Dimopoulos, Noblias, 

Popatcodaru. Gra- 
Adamu, Papamihail,

pes. 1 
Ziogas, 
Vlastos, 
menos. 
Alexiulis, Ilagiparaskavas.

Partida va fi condusă de o 
brigadă de arbitri, din Tirgo- 
viște. alcătuită din Ș. N’ec- 
șulescu, la centru. M. Ionescu 
și I. Tânase, la linie.

fobij după prima etapă a returului

CĂUTAREA IDENTITĂȚII
oara, „o e- 
ijină rccon- 
n teima e- 
■olăție con- 
ața Farului 
—, In spe

rii, „cheia" 
•lacăte- 
it din 

__ ale ce
ai grămezii 
lies iafiufi- 
E într-ade- 
cîteva luni 

ști cu ano- 
vulp-oi" de 
Varga, FI. 

Ioniță, Ga- 
e dată mai 

Berariu, 
elara, Fân-

rii, ,.cUk;

ferește
menea 
înscris------- -------------- . .
juns esențial — nu și-a asigurat 
o „uvertură" lucidă și inspirată, 
adică un „jucător-dispecer", in
dispensabil în orice echipă. Adi
că un jucător-cheie care contri
buie decisiv la elaborarea acțiu
nilor constructive, eficace...

să placheze (dintr-o ase- 
ez ilare Gri vița Roșie a 

eseul victoriei ’.) și — nea-

© S.pre deosebire de ..Sportul". 
Rapid București, radical întine
rit -(ca vîrstă și concepție) a fur
nizat una din surprizele returu
lui, întrecînd fără drept de apel 
pe Vulcan. Urmarea : Rapidul a 
urcat de pe locul 8 pe 5, în timp 
ce fostul lider a căzut pe locul 
4 ! O lecție din care ar putea 
învăța și alte echipe! (T. ST AM A)

„TROFEUL £/
r

0 OGLINDA A STĂRII DiSGPLSWE

I
I
I
I
I
I
I
I

8.

rugbyști ta-
de.pl ina lor CLASAMENTELE
e necesară DIVIZIEI ,,A“ |
mularea de Seria i
iere. ..Poli" 1. Dinamo 10 10 0 0 176- 81 30 |
lucerea cu- 2. Steaua 10 9 0 1 242-110 28 ]
?iti Ionescu 3. R.C. Gr. R. 10 613 120- 98 23 1
țizării, sin- 4. Șt. CEMIN 10 6 0 4 12’3-1'30 22
ice „XV“-Ie 5. Farul 10 505 216-119 20 I

piramidei, 6. C.S.M. sibiu 10 406 102-118 10 I
îiul trecut, 7. șt. Petnoș. 10 307 73-142 16 ■
iei "jhpr imul 8. Polit. Iași 10 226 101-145 16
.cest ■ lucru 9. Polit. Tim. 10 2 0 8 65-1.47 14 |
le toți su 10. Sp. st.~Cții. io 1 1 8 65-193 13 I

ci tn orașul 1
datoria să Scria a Il-aI (D. CA- 1. Gh PTȚ Ar. a 6 1 3 147-107 23 1

2. Rulm. Brld. 10 6 1 3 142- 79 22« 1
dox : o e- 3. C.S.M. Sv. 1.0 604 123-100 22 1
ită“ fizic, 4. Vulcan 10 5 1 4 124-102 21
•nțesc-Con- 5. Rapid Buc. 10 505 121-131 20 I
idloc în 6. T.C. Midia 10 505 129-130 19* 1

7. Univ. Cj.-N. 10 4 16 116-145 19 *
10 4
10. 4
10 3

16 
17*
16

6
6
7

108-158
93-118
90-110

■p 
reȘteni ac- 
individual

* înaintași 
motiv), se

Met. Cugir
9. Rapid Buzău

10. M.G. Olimp.

o 
o

-__ _ ______ o _ __________
•) S-a scăzut un punct pt. cîte 

3 suspendări.
I
I

LOTURILE ROMÂNIEI Șl GRECIEI
(Urmare din pag. 1)

L 'pe sa- 
rul lor, 
abilit du- 

reușesc 
veleită- 

r-o com- 
medaliați 
din Ul- 

purtători 
"val", ei 
tfStlium. 

ei „p.rin- 
; Szabo 

de la 
amă sa- 
. Rohoni 
nvins că 
ică 
■țes.
de spa- 

lucurești. 
Savu“. 

mai cu- 
planșele 

i buni 
i-au pu- 
iba indi- 
: echipe. 
>n Pon- 
mondial 

și apoi 
■ul nos-

pe

tru spadasin competitiv în în
trecerile mondiale si olimpice 
— mai ține sus steagul... Ele
vii antrenorilor Al. Istrate si 
L. Vigula au lăsat 
că sc află abia la 
pregătirilor, deși au 
citeva luni bune, atit de lip
siți de decizie, viteză si reac
ție s-au 
decisive.

Fără a 
tivă, cu 
ofensiv - ___ __ _________
bineînțeles, o foarte bună pre
gătire fizică — scrimerii ro
mâni nu-și vor putea valori
fica aptitudinile. Or. din a- 
cest punct de vedere, doar flo- 
retistele sint mai aproape de 
perintele marii performanțe 
internaționale. Factorii inves
tiți cu pregătirile Ioturilor re
prezentative nu mai au voie 
să uite nici un moment că 
timpul nu mai lucrează pentru 
ei. întrecerile de pe planșele 
olimpice de la Los Angeles — 
din ce în ce mai aproape — 
solicită întreaga responsabili
tate a antrenorilor, sportivilor 
și federației.

I
impresia 
începutul. 

în urmă
I

tează de mai bine de 50 de 
Prima partidă România 
Grecia a avut loc în anul 
și fotbaliștii români au 
vins, pe teren propriu, cu 8—1. 
Ultima intilnire a avut loc 
doar cu un an in urmă, la 2 
februarie 1933, la Larissa, unde 
elevii lui M. Lucescu și M. Ră- 
dulescu, vrind parcă să anunțe 
frumosul an fotbalistic, în
cheiat 
Bratislava, 
Palmaresul 
tilnirilor 
este 
tru : 
îafringere, 
Dincolo de 
gur, fiecare 
țări este de 
tida de miine 
rificare a potențialului ac
tual al tricolorilor, mai ales 
că ei se află după o suită de 
partide de campionat și cupă 
disputate intr-o perioadă de 
timp scurtă. Și 
tă partidă un 
verificare a 
neri, care s-au _ 
național de puțină vreme.

Tn contextul unui program 
complex de recuperare (capitol 
important după 
de care am amintit), 
inclusiv 
jucat 
cupă, 
gătirile 
pind luni la două ședințe de 
antrenament. Vă reamintim 
lotul convocat pentru această 
partidă : 
Negrilă,
Ștefănescu, Stâncii, Zare, Un- 
gureanu, Văetuș, Ticleanu, Bo- 
loni, Mateuț, Klein, Bălăci, 
Hagi, Balint, Geolgău, Gabor, 
Lăcătuș, Cămătaru, Coraș.

Unii dintre jucători acuză 
însă accidentări mai vechi 
sau mai noi. In cursul zilei de 
astăzi, medicul lotului, dr. 
N. Andreescu, urmează să-și 
dea avizul asupra selecțlonabi-

ani.

1930 
în-

cu calificarea je la 
au cîștigat cu 3—1. 
general 

România 
favorabil 
12 victorii,

al in- 
Grecia 

fotbalului nos- 
, 5 cgaluri, o 

golaveraj Z2—20.
aceste cifre (si- 
intilnire inter- 
palmares), par- 

constituie o ve- 
potcnțialului 

mai

mai este accas- 
(nou), prilej de 
jucătorilor ti- 
integrat lotului

solicitările 
tricolorii, 
care 

meciul 
continuat 

Craiova,

craiovenii, 
sîmbătă i 
și-au 

la

au 
de 

pre- 
partici-

Lung, Iordache — 
lovan, Iorgulescu, 

Zare,

■ JOCUL 
țiile Lo- 

depuse 
de par- 
onosport 

7 mar- 
cadruil 

>al. Ia 
, bucu- 
a??eme- 
zl de 
nuime- 

i trage- 
pres de 
efectua 

J de 60

prezentat în asalturile

practica o scrimă ac- 
un pronunțat spirit 
- ceea ce presupune,

I
I
I
I

I
I
I
I

Iilor care urmează să Ce 
utilizați în partida de miine.

★
Ieri, la ora 12,30. un avion 

special a adus pe aeroportul 
internațional — Otopeni am
bele loturi de fotbaliști greci, 
pe cei care alcătuiesc reprezen- 

’ O
re- 
are

tativele ,,A“ și de tineret 
primă surpriză : echipa 
prezentați vă a Greciei
un nou antrenor in persoana 
lui Milios Papapostolu. A- 
cesta are la dispoziție pentru 
meciul de la Craiova următo
rul lot de jucători : Sargamis, 
Plitsis — portari : Vamvaculos. 
Alavantas, Karulias, Mikhos, 
Miisimponas — Xantoponlos, 
Kofidis, Papaioanu, Vutirit- 
sas. Galitzios — mijlocași ; 
Batzimilas, Mitropoulos, Anas- 
topoulos, Mavros, Karalampi- 
dis — înaintași. Nume noi, 
dar și nume cunoscute, în 
frunte cu extrema Mavros, ju
cător de 
aeroport, 
poposit
Unde au xuu, „icxoa UC vliiiz., 
după care și-au continuat că
lătoria. cu autocarul, la Craio- 

Primul antrenament a 
programat pentru marți 
— azi), la ora 10. după 

probabil, va mai avea

mare valoare. De la 
fotbaliștii greci au 

la Hotelul București, 
luat masa de Drînz,

va. 
fost 
(n.r. 
care, 
loc un nou antrenament după- 
masă, 
noaștem formația probabilă 
cu care fotbaliștii oaspeți vor 
începe partida.

Cu o jumătate de oră înain
tea venirii fotbaliștilor greci, 
a sosit la București și brigada 
de 
te 
de 
la

cînd sperăm să cu- 
formația

arbitii din Israel, in frun- 
cu Moshe Askhenazi, care 
la aeroport au plecat direct 
Craiova.

★

Miercuri, în ziua 
vor funcționa curse 
București — Craiova, 
— București pentru 
fotbalului care doresc să ur
mărească meciul România — 
Grecia la fața locului.'

meciului, 
TAROM 
Craiova 
iubitorii

„Minimaratoaul" celor patru e- 
tape din acest retur a constituit 
o veritabilă probă și in planul 
disciplinei, plusul de solicitare fi
ind evident. Cum au răspuns ju
cătorii celor 18 divizionare ,,A“ 
la acest examen ? citric, răs
punsul este următorul: 66 carto
nașe galbene șl 3 cartonașe ro
șii. E mult, e puțin ? Comparativ 
cu primele patru etape din tur, 
înregistrăm o scădere la culoa- 
Tea ..galbenă” (in toamnă au 'fost 
73) și o egalitate la cea „roșie", 
situație care nu ocolește ‘ “
marele adevăr și anume eă 
rea disciplinară la nivelul 
mului eșalon se află încă 
suferință. In acest sens, o oglin
dă fidelă este și clasamentul la 
zi al „Trofeului fair-play Spor
tul", configurația lui demonstrind 
..cotele" atinse de echipele pri
mei di vi mi la capitolul discipli
nă. După 21 de e*ape, doar 7 di
vizionare mai păstrează zestrea 
de puncte ca „prefixul" 2, 10 îl 
au pe iar Universitatea Cra
iova deține „lanterna" cu numai 
9» de puncte. In primele patru 
etape ale returului am reținut 
„constanța" echipelor Jiul șl C.S. 
Tîrgoviște. cu cel puțin un car
tonaș galben in fiecare etapă. 
..colecția- Corvin ului. hunedore- 
nil acumuiind 8 cartonașe galbe
ne în patru meciuri (deci o me
die de două cartonașe), la polul 
onus artndu-se Dinamo cu vn 
singur cartonaș in acest retur.

însă 
sta- 
pri- 

în

F.C. 
jucători 
activ 9 
jucători 

oumu- 
0 C.S. 

Tîrgoviște și Corvin n au deja in 
cont cite li etape de -suspendare 
• Clasamentul indisciplinei îi 
are în frunte pe Munteanu II si 
Bogdan, cu câte 6 cartonașe gal
bene. secondați de Iorgulescu, 
Prepeliță, Basno și Cîncă, cîte 5 
(ce părere aveți de această ..tem
peramentală" linie de .fundași : 
Prepeliță. Basno, iorgulescu, 
Munteanu II. rezerve ne 
fiind Bogdan și Cincă).

Dar lată clasamentul, 
etape, în „Trofeul 
Sportul":

iată și citeva date generale: 
Olt, Petrolul au cite 13 ' 
cu cartonașe galbene la 
C.S. Tîrgoviște are 9 
suspendați pe baza 
lulul de cartonașe. .

stingă"

după 21 
lair-play

1. DINAMO 245
2- 3. A.S.A. TG. MUREȘ -220

S.C. BAC AU 220
4- 5. F.C. ARGEȘ 215

RAPID 215
6. DUNĂREA C.S.U. 205
7. F.C. BIHOR 200
8. F.C. BAIA MARE MS
9. JIUL 185

10-11. PETROLUL 1®)
POLITEHNICA IAȘI 183

12. CHTMIA RM. VtLCEA 175
13. STEAUA 170
14. F.C. Olt 155
15. SPORTUL STUD. 145
16. CORVINUL 140
17. C.S, TÎRGOVIȘTE 105
18. UNTV. CRAIOVA 90

P 
P 
p 
P 
p 
p 
P 
p 
o 
P 
P 
p 
P 
p 
p 
P 
P 
p

în campionatul speranțelor

RAPID A REVENIT PE LOCUL I,
DAR CRAIOVA ARE
După patru etape disputate în 

retur in campionatul speranțelor, 
marile beneficiare sînț trei din
tre formațiile bucureștene, care 
ocupă locuri mai bune decît la 
încheierea primei părți a între
cerii. Cea mai spectaculoasă as
censiune a avut-o Dinamo "care 
a urcat cinai locuri, Steaua a 
avansat cu trei locuri, iar Rapid 
a revenit pe locul 1 ! E drept, și 
datorită unui concurs de împre
jurări: ” ’ ~ •
fruntașa _____ _____
parte la turneul internațional de 
la Viiaregio, nu a disputat ulti
mele trei partide. în schimb, 
doar Sportul studențesc a coborît 
vertiginos în clasament, ocupînd, 
alături de Sport Club Bacău și 
F.C. Olt, formații fruntașe în Di-

Universitatea Craiova, 
clasamentului Iu în ci

ȘTIRI • ȘTIRI
• TRAGEREA LA SORTI 

SFERTURILOR DE FINALĂ ALE 
„CUPEI ROMÂNIEI". Joi 8 mar
tie, la ora 13, la sediul F.R. Fot
bal. va avea loc tragerea la sorți 
a sferturilor de finală ala „Cu
pei României".
• IERI A ÎNCEPUT CURSUL 

DE PERFECȚIONARE cu pre
ședinții cluburilor, asociațiilor și 
secțiilor de fotbal din Diviziile 
„A" și „B“, organiz.at de F.R. 
Fotbal și Centrul de perfecțio
nare. Cursul se desfășoară In 
sala Centrului de cercetări. „23 
August” din Capitală și va dura 
pini la 10 martie.

A

DINAMOVIȘTII AU AJUNS IN ORAȘUL UNDE VOR INTÎLNI PE DINAMO MINSK
(Urmare din pag. 1)

formație probabilă : 
— Sișkin, Eorovski, 
Kurenin ; ____ ____
kov, Pudîșev, Zigmantovicl 
Sokol, Gurinoviei. 
jucătorii acestei : 
parte din echipa 
U.R.S.S. care s-a 
tr-un turneu din 
tru zile înainte i 
Dinamo Tbilisi.
cestui turneu, să 
notabil 0—0 
victoria cu 
Livorno.

Antrenorii

Kurbiko 
Truhan, 

Goțmanov, Aleini-

i. Șapte din
formații fac

olimpică a
întors din-

Italia, cu pa-
de meciul cu
In cadrul a-
reținem. un

cu A.C. Milan
3—2 asupra

si 
lui

Nicușor și Dinu

sdiiwshuih or sm mo wowmi wromwA
de numere ! Așadar, șanse mul
tiple de mari succese, respectiv 
câștiguri în autoturisme Dacia 
1300“, importante sume de band 
și excursii peste hotare. © După 
cum s-a mai anunțat, în aceste 
zile agențiile Loto-Pronosport și 
vîn-zătorii volanți din întreaga 
țară vă oferă Lozul Mărțișorului, 
emisiune cu cîștîguri suplimen
tare acordate din fond special. 
Fiecare loz — o posibilitate de 
a obține autoturisme „Dacia 1300"

și mari sume de bani. ÎNCER
CAȚI SA VA NUMARATI SI DV. 
PRINTRE M ARII BENEFICIARI 
LA SISTEMUL DE JOC PRE
FERAT !

© CÂȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 29 FE- 
BRțJARIE 1984. Categoria 1 : 
1 variantă 100% Autoturism 
Dacia 1300 și 1 variantă 25% a

3 RESTANTE
9

vizla ..Ă“. ultimele 
Iată clasamentul :

trei locuri !

1. RAPID 21 12 4 5 35 18 23
2. Univ. Craiova 18 11 5 2 30- 9 27
3. Dinamo 21 10 6 5 36-17 26
4. F.C. Bihor 21 10 3 8 41-22 23
5. F.C. Baia Mare 20 8 7 5 33-17 236. Steaua 21 1î 1 9 46-36 23
7. F.C. Argeș 20 9 5 6 21-14 23
8. Jiul 21 10 3 3 24-25 23
9. A.S.A. Tg. Mureș 20 10 2 8 35-35 22

10. Petrolul 21 9 4 8 31-31 22
11. Corvinul 21 8 5 s 29-29 21
12. Dunărea C.S.U. 21 6 5 10 22-31 17
13. Chimia ■ - 21 7 3 11 24-40 17
14. ,,Poli“ lași 21 8 1 12 33-54 17
15. C.S. Tîrgoviște 21 7 2 12 35-59 16
1<5. S.C. Bacâu 21 6 3 12 24-32 15
17. Sportul stud. 21 3 9 9 12 25 15
18. F.C. Olt 21 .5 4 12 23 40 14

„TROFEUL PHSmVSMH

«înt preocupați de alinierea 
celei mai bune formații. In 
calculele lor intră vigoarea ce
lor două vîrfuri din Minsk, 
jocul de mare mișcare al mij
locașului ofensiv Pudîșev, ca 
Si al Întregii linii de mijloc, 
de fapt „cheia" acestei echipe 
în reală ascensiune interna
țională.

Meciul Dinamo Minsk — Di
namo București este 
cu mare interes, 
si aici, ca si 
miercuri se vor 
echipe de forțe 
egale si care au 
comun : dorința
pe plan european. Pentru am-

bele echipe, prezența în semi
finale ar fi cea mai bună per
formantă de ptnă acum. Noi 
sperăm că această performanță 
să fie realizată de învingătorii 
lui Hamburg.

Și spectatorii au luat startul 
în retur! Cu gindul de a con
tribui la ridicarea nivelului spor
tivității în 'jurul partidelor in 
care sînt angrenate echipele lor 
favorite. Pentru suporterii celor 
18 divizionare ,,A“ reluarea în
trecerilor primului dfealon are 
o semnificație aparte, el fiind 
angajați In tradiționala competi
ție a sportivității dotată eu 
„Trofeul Petscliovschi", decernat 
anual de ziarul nostru celui mal 
sportiv public. După 21 de eta
pe, clasamentul este următorul:

L Hunedoara S,72; 2. Tîtgovișie 
9,60; 3-4. Bacău și Craiova 
5-6. Galați șl Slatina 9,45: 
Petroșani, Rm. Vilcea 
reș 9,36; 10. Oradea 
București 9,14; 12-11. 
Iași și pitești 9,10;
8.70.

9.50;
7-9.

Mu
ll.

si Tg.
9.57:

Baia Mare,
15. Ploiești

așteptat 
Se apreciază 
la noi. că1 

înfrunta două 
aproximativ 

un numitor 
de afirmare

17.503 Ici ; categoria 2 : 3 va
riante 100% a 17.389 lei și 7 
variante 25% a 4.347 lei ; cat.
3 : - 34,25 variante a 2.412 lei ; 
cat. 4 : 89,50 a 923 lei ; cat. 5 : 
289,75 a 285 lei ; cat. 6 : 
9.096,25 a 40 lei ; cat. 7 : 277,50 
a 200 lei ; cat. 8 : 4.628,25 a 40 
lei. Report categoria 1 : 77.535 
lei. Autoturismul Dacia 1300 a

• fost obținut de 
GHEORGHE DAN
— Brașov.

BESCHEA 
din Săcele
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CEL MAI 
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Diîtcic dc dismtarc a finalei „Cupei l.H.r." la Handbal (1)

CHIMISTUL RM. VILCEA-VfL OLDENBURG
LA 24 ȘI 31 MARTIE

SPORTIVI ROMANI

PESTE HOTARE

„Cupa Dunării44 la haltere-juniori

UN NOU VAL DE TINERE TALENTE...

□upă cum se știe, formația 
Chimistul Rm. Vilcea s-a ca
lificat în finala „Cupei I.H.F.- 
la handbal feminin. Federația 
Internațională de Handbal a 
comunicat datele de . desfă
șurare a partidelor dintre Chi
mistul și VfL Oldenburg (R. F. 
Germania). Primul meci 
va disputa la 21 martie,

se 
la

Oldenburg (o localitate din 
nordul R. F. Germania), iar cel 
de al doilea la Rm. Vilcea, Ia 
31 martie, ora 17,30. In zilele 
următoare ne vor fi comuni
cate ora de disputare a primei 
întîlniri și arbitrii care vor 
oficia la cele două manșe ale 
finalei acestei competiții con
tinentale.

// ZILELE ȘAHULUI"LA BĂILE HERCULANE
■© Dan Bărbuiescu și Ligia Jicman - 2 puncte din 2 in turneele 
internaționale • Disputa senioarelor din meciul feminin România 
— Bulgaria, sub semnul unei lupte strinse 

conduc detașat: 6-0 I
Situație 

Turneul _ ____
Ligia Jicman și 
totalizează acum 
prin victoriile obținute la Vio
rica Ionescu și, respectiv, Julia 
Le bel-Arias, conducind in clasa
ment. Viorica Tol^yi a cîștigat 
la Cristina Bădulescu, partidele 
Elzbieta Sosowska — Judi ta
Chiricuță și Emilia Chiș' — Ga
briela Olteanu au fost remize, 
iar cea dintre Rita Kas și Mari
ana Duminică s-a întrerupt. Egal 
s-a înclieiat, după 2 reluări. In
ti Ini rea din prima rundă Arias — 
Kaș. Liderele sint secondate de 
Sosnowska cu 1,5 p.

★
O luptă foarte animată In tu

rul HI al meciului feminin 
România — Bulgaria (jucătoarele 
noastre au avut negrele). Fină 
la urmă toate cele- 6 partide au 
fost remize: Stefka Savova — 
Gertrude Baumstark, Pavlina 
Anghelova — Dana Nuțu, Mar
garita Voiska — Mariana Bădici- 
Ioniță, Emilia Zlatanova — Ma
rina Pogorevici, Vesnina Șikova 
— Elisabeta Polihroniade și Ru
mena Boiadjcva — Margareta 
Mureșan. La jumătatea intilnirii 
echipa bulgară conduce cu 9,5— 
8,5 p.

Junioarele noastre au ridicat 
scorul la S—0: Smăranda Boicu 
a cîștigat la Olga Raeva, iar Ga
briela Olărașu la Sonia 
Ele mai au nevoie de 
tate de punct din 6 
pentru a-și adjudeca 
Șuccesul — scontat — 
oarelor ne bucură, 
așteptăm ca exemplul 
urmeze și... senioarele!

Juniorul Dan Barbulcscu, 
menabru al clubului I.T.B., con
tinuă să se remarce în Turneul 
internațional masculin de șah de 
la Băile llerculane. In runda a 
2-a el a obținut o novă victorie, 

/întrecîndu-1 pe tenacele echipier 
al A.E.M. Timișoara ; 
Griinberg. Al doilea punct 
scrie și tînărul maestru interna
tional grec, Giorgios Macropou- 
los, învingător în fata cubane
zului Reinaldo Vera. Un frumos 
succes de palmares realizează și 
Ovidiu Foișor cîstigînd (după 
întrerupere) la Peter Lukacs 
din echipa olimpică a Ungariei. 
Marele maestru sovietic Ratmir 
Holmov (care a mai participat 
la turnee în țara noastră, nu- 
mărîndu-se printre laureați) l-a 
întrecut pe Constantin Ionescu. 
Remize în partidele Arjak Petro
sian — Parik Stefanov, Lutz Es- 
pig — Iulius Armaș și Theodo» 
Ghițescu — loan Mărășescu. Mă- 
rășescu, Espig si Ghițescu ur
mează în clasament (cu 1.5 d.) 
după liderii Bărbulescu și Ma- 
cropoulos.

A.E.M. Sergiu 
în-

NATIONAL LA 400 m MIXT
In cadrul unui concurs mu

nicipal desfășurat simbătă la 
Reșița, inotătoarea Gabriela 
Baka a stabilit un nou record 
național de senioare în proba». 
de 400 m mixt, fiind înregis
trată- în 4:55,06 (vechiul record 
îi aparținea de la C.E. de anul 
trecut de la Roma, cu 4:55,43). 
Sportiva de la C.S.Ș. Reșița 
a înotat bine îndeosebi la pri
mele trei procedee — 1:06,5 la 
103 m. 2:20,2 la 200 m și 3:46.6 
la 300 m —, arâtîndu-se capa
bilă de îmbunătățirea în con
tinuare a acestui record, unul 
dintre cele mai valoroase re
zultate ale sezonului interna
țional. Primul prilej pentru 
următoarea tentativă a ele
vei antrenorului emerit. I. 
Schuster (și nu numai a ei !) 
îl reprezintă Campionatele na
ționale în bazin acoperit, care 
au loc în această săptămînă, la 
Reșița. (Doru Dinu GLAVAN).

TITLUL CUCERIT
DE FIȚA LOVIN

(Urmare din pag. I)

runcat singura dată peste 20 m 
în sală —. Sorin Matei n-a să
rit decît 2,20 m la înălțime, 
părînd incapabil să se concen
treze și cu un elan nesigur, 
dereglat, iar Maria Radu n-a 
făcut față, în finala de 1500 
m. ritmului impus de... Fița 
Lovin.

In ansamblu, sub semnul ce
lor trei medalii și în special 
al titlului continental al Fiței 
Lovin, bilanțul^ de la Goteborg 

, reprezintă un start bun al atle- 
ților noștri în anul olimpic. E 

ebine, e important, dar nu 
totul. Greul urmează...

• Junioarele

asemănătoare 
internațional

noastre

și în 
feminin. 

Eva Nagroska 
cîtc 2 puncte

Pionova. 
o jumâ- 

partide 
meciul, 

al juni- 
desigur, dar 

lor să-l

DUPĂ C. E. DE TIR
(Urmare din pag 1)

din pistolul feminin românesc. 
Cum realizarea de la Bu
dapesta a senioarelor este în
tregită de medalia de argint 
a juniorilor pistolari, 
Pînzaru (Politehnica 
antrenor : Nicolae Cojocariu), 
Octavian Vișan (Dinamo Bucu
rești, antrenor : Gheorghe
Ispas) și Vasile Nistor (Le- 
tea Bacău, antrenor : Nico
lae Ilanganu), putem trșge 
acum concluzia că. în ge
neral, probele de pistol cu 
aer comprimat se află intr-un 
progres remarcabil, pe ca- 
re-1 așteptăm reconfirmat și 
in probele specifice sezonului 
din aer liber care începe.

Alte rezultate înregistrate 
la C.E. de la Budapesta : pis
tol, seniori : 1. V. Tondo (Ita
lia) 585 p... 8. S. Babii 579 p... 
17. I. Petru 575 p„„ 35. L. Stan 
569 p ; echipe : 1. U.R.S.S.
1742 p, - " ‘ "—
pușcă, seniori : 
(U.R.S.S.) 589
Antonescu și I. 
40. C. Stan 570 
1. Eva Forian
P,.
P. 
pistol, juniori : 1. S. Mazuren- 
ko (U.R.S.S.) 577 p,... 4. N. 
Pînzaru 572 p, 5. V. Nistor 571 
p,... 16. O. Vișan 561 p. »

Nicu
Iași,

echipe : 1.
4. România 1722 p ; 

1. I. Zavolodko
p,„. 35—36. E.
Joldea 572 p,.., 
p ; senioare : 
(Ungaria) 389 

22. Daniela Zamfir 377 
28. Daniela Toader 376 p ;

TELEX • TELEX •
ATLETISM • Olga Iarutkina 

(URȘS) a înregistrat la Moscova 
un nou record mondial de sală 
la 3 km marș — 12:46,08 (vr. 
12:56,70 Giuliana Salce — Italia 
22.2.84) • Maratonul feminin de 
la Nagoya: 1. Glenys Quick (N. 
Zeelandă) 2.34:25, 2. EUen Hart 
(S.U.A.) 2.37:24, 8. Magda Hands
(Belgia) 2.37:57 • Tanzanianul 
Zakarie Barie a cîștigat cursa 
de 10 km, pe șosea, la Phflnlx 
(Arizona) în 27:43,0 întrecîndu-1 
la sprint pe australianul Robert 
de Castella, campionul mondial 
la maraton (27:47,0). Proba femi
nină ă revenit canadlencd Nan
cy Rooks în 32:14,0).

CICLISM • Belgianul Noel de

• La sfîrșitul săptămînil tre
cute au avut loc la Budapesta 
întrecerile competiției internațio
nale de judo „Cupa Ungaria", la 
care au participat șl sportivi din 
țara noastră. Comportîndu-se re
marcabil, Constantin Nlculae (cat. 
semi ușoară.) șl Mircea Frăției 
(semimijlocie) ‘și-au Învins ad
versarii pe care i-au întîlnlt 
pină In finale cinci. In fata 
sportivilor japonezi, au pierdut 
clasindu-se pe locul 2. Iată cîș- 
tigătortl, în ordinea categoriilor: 
Pak Hak Fan (Canada), Teramchl 
(Japonia), Nagysolmosi (Unga
ria), Aba (Japonia), Sivcev 

Van de Walle (Bei- 
Germană) șl 
(R.F. Germa-

(U.R.S.S.),
gia), Stohr (R.D. 
Van der Groeben 
nla).

Torino este o 
pentru între- 
La sfârșitul 
a avut loc 

la care au par-

• Orașul Italian 
gazdă tradițională 
cerile floretistelor. 
săptămînil trecute 
„Cupa Europei’". ~ .___ ___ ____
ticăpat 16 echipe. în finală: Spar
tak Moscova — AZS Varșovia 
9—4. în semifinale Spartak a în
vins Roma cu 8—7 iar AZS a 
dispus de S.C. Satu Mare cu 
9—5. In competiția individuală, 
dotată cu „Trofeul Carito" cla
samentul a fost următorul: 1.
Vaccaroni (italia), 2. Sidorova 
CU.R.S.S.),"2. Brouquier (Franța), 
4. Gaudin (Franța) 5. Nlklaus 
(R.D.G.). 6. Janosi (Ungaria), 7. 
Veber (România), 8. Zalaffi (Ita
lia).

JOCURILE ASIATICE LA HIROSHIMA
TOKIO (Agerpres). — 

Guvernul japonez a propus 
orașul Hiroshima drept gaz
dă a celei de-a Xl-a ediții a 
Jocurilor sportive asiatice. 
La întreceri, programate în 
luna mai sau octombrie a anu
lui 1990, ar urma să participe 
circa 5 000 de sportivi și spor
tive din 36 de țări. în pro
gramul competiției 
ză întreceri la 20 de discipline, 
printre care baschet, înot, gim
nastică, atletism, judo, volei 
și tenis.

figurea-

După prima competiție ofi
cială de haltere a anului, des
fășurată în țara noastră „Cupa 
Dunării" — juniori se cuvine 
să scoatem, în evidență unele 
aspecte care au dominat în
trecerile. Din capul locului 
.se poate aprecia ca bună e- 
voluția în ansamblu a echipei 
României evidențiind pe cîți- 
va sportivi foarte tineri (cu 
mari perspective) ca A. Socaci, 
C. Urdaș și M. Cristea, clasați 
pe primele locuri.' Sînt talente 
autentice și confirmarea lor 
o așteptăm la campionatele 
mondiale de juniori din 
programate la sfîrșitul 
mai. Să sperăm că va 
încă un progres care le 
duce reprezentanților 
nu numai satisfacția de 
pe podiumul laureaților la C.M. 
ci și speranța de a fi prezenți 
la J.O. de la Los Angeles.

înainte de „Cupa Dunării" 
cei doi antrenori (I.isias Io- 
nesetr și Mihai Constantinescu) 
ne spuneau că echipa este bine 
pregătită și vizează locul 
al doilea jn clasamentul pe 
națiuni, lucru care s-a și ade
verit. Ba mai mult, de data a- 
ceasta trei sportivi au fost cîș- 
tigători la categoriile respecti
ve, în întîlnirile directe cu 
principalii candidați, haltero
filii bulgari, considerați, și 
la nivelul juniorilor, prin
tre cei mai buni ai lurhii.

Este de reținut și modul în 
care antrenorii au stabilit in
trările sportivilor în con
curs. Din cele 60 de încercări 
la 10 categorii (cite 6 pentru 
fiecare sportiv) numai 8 au fost 
ratate ! Este un procentaj 
excelent, extrem de important, 
îndeosebi în competițiile pe. 
echipe.

Acest concurs a arătat că ne 
putem baza pe cîțiva halterofili 
din schimbul de miine, dacă 
antrenorii se vor strădui in 
continuare să-i pregătească 
cu mare conștiincipzitate. Ne 
referim mai ales la Ti-

Italia, 
lunii 
urma 

va a- 
noștri 
a urca

beriu Roman (Steaua), 
are calități fizice excelente, 
la Dumitru 
rul Constanța), 
(Steaua),

Acțiunile întreprinse 
în scopul 

elementelor

care
’»

Negreanu (Fa- 
Sorin Anghel 

Petre Tufă (Rapid) 
ș.a. Acțiunile întreprinse de 
federație în scopul depis
tării elementelor celor mai 
dotate (copii între 12—14 ani) 
au început să dea roade. Dar, 
cum se arăta recent in ședin
ța plenară a F.R.H.C., eficiența 
ar fi cu mult mai mare, dacă 
munca cu tinerii, in asociații 
și cluburi, ar fi mai temeinică, 
dacă interesele generale nu 
ar mai fi subordonate celor 
înguste (și egoiste) ale secții
lor de haltere. Ne punem 
întrebarea firească . de ce, 
de ani de zile, nu a fost des
coperit un talent autentic 
la categoriile superioare — 
grea, ’grea-ușoară, super- 
grea ? Oare nu avem copii cu 
gabarit mare, care printr-un 
proces mai îndelungat de pre
gătire să devină mai valoroși 
pe plan internațional ? Cu si
guranță că avem. Ei trebuie 
însă căutați și îndrumați de. 
antrenorii cei mai pricepuți.

Un alt aspect de care trebuie 
să țină seama factorii cte răs
pundere la nivelul loturilor, 
constă în grija de a-i menține 
pe sportivi la categoriile res
pective. Orice 
tată la o vîrstă 
nează..

în 
ționa 
„Cupa 
reușită 
zatoric

încheiere, 
că, pe 

Dunării' 
sub 

Și

slăbire 
fragedă

for- 
dâu-

vom 
plan 

a
i aspect 
tehnic,

men- 
sportiv, 
fost o 
organi- 

al valorii 
concurenților. Administrația 
■sălii „Titan-club" a izbutit 
ca întrecerile să se desfășoare 
la un nivel internațional, 
relevat de secretarul 
pei Dunării", Karel 
(Cehoslovacia), de 
torul selecționatei 
ne, Gcorg 
de arbitru 
(Turcia).

fapt 
„Cu- 

Wiener 
conducă- 

vest-germa- 
H. Emahlein, ca și 

neutru Esat Kazangi

lon OCHSENFELD

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
TRONDHEIM (Norvegia). Ca

nadianul Gaetan Boucher a cîș
tigat titlul mondial de sprint la 
patinaj viteză, întrecîndu-1 cu 
numai o zecime de secundă pe 
sovieticul Serghei 'Hlebnikov, 
151,700 p — 151,710 p! Al treilea 
s-a clasat norvegianul Kai Arne 
Engelstad cu 153,345 p. Rezultate:' 
500 m (simbătă); Serghei Foki- 
cev (URSS) 37,74, /t.kira Kuroiwa 
(Japonia) 37,90, Hlebnikov 37,98, 

Boucher 38,02 ; duminică: Foki- 
cev 37,92, Boucher 38,21, Hlebin- 
kov 38,24; 1 000 m (simbătă): 
Hlebnikov 1:15,50, Boucher 1 15,95; 
duminică: Boucher 1:14.9J, Hleb
nikov 1:15,48.

INZELL (R.F. Germania). Con
cursul de patinaj viteză „Pati
na de aurM a fost cîștigat de o- 
landezul Hilbert van der Duira 
CU 166,837 p.

ASPEN (S.U.A.). Campionul o- 
limpic în proba de coborâre Bill

Johnson (SUA) șl-a confirmat 
victoria de la Sarajevo, ciștlgind, 
duminică, proba de coborire din 
cadrul Cupei Mondiale in 1 :49.60, 
urmat de austriecii Helmut lioe- 
flehner 1:49,85 și 'Anton Steiner 
1:49,89 șl elvețianul Plrmin Zur
briggen 1:49,93. In clasamentul 
Cupei Mondiale conduce Zurbri
ggen cu 221 p, urmat de Inge- 
mar Stenmark (Suedia) 201 p, 
Andreas Wenzel (Liechtenstein) 
182 p etc.

SAINTE ANNE (Canada). Sla
lomul super-uriaș feminin din 
cadrul Cupei Mondiale a fost 
cîștigat, surprinzător, de Marina 
Kiehl (RF Germania) 1:24,14, ur
mată de Elisabet Kirchler (Aus
tria) 1 :25,36 și Christln Cooper 
(SUA) 1:25,36. în clasamentul 
Cupei conduce Erika Hess (El
veția) 214 p, urmată de Hannl 
Wenzel (Liechtenstein) 207 p șl 
Irene Epple (RF Germania) 178 p.

LAIITI • in urma concursului 
ciștigat de finlandezul Matti 
Nykaenen, în clasamentul Cupei 
Mondiale la sărituri cu schiurlle 
conduce Nykaenen cu 187 p, ur- 
mat de Jens ’............
170 p și Jari 
da) 101 p.

Weissfiog (RDG) 
Puikkoaen (linlan-

CHAMONIX
tă 3X7,5 km 

juniori a fost .
în 2h09:07, urmată
2hl3:36 și RF Germania 2hl7:39. 
La feminin, 3X5 km, a ciștigat 
URSS 2h03:26, urmată de Norve
gia, 2h06:22 și SUA 2b.07:10.

• Proba de ștafe- 
la CM de biatlon 
câștigată de URSS 

de Finlanda

OBERHOF (R.D. Germană) 
Proba de biatlon 10 km din 
drul Cupei Mondiale a fost __ 
tigată de Frank-Peter Roctsch 
(RDG) în 30:50,6, urmat de Algi
mantas Salna (URSS) 31:10,1 și 
Peter Angerer (RFG) 31:10,9.

ca- 
cîș-

SPANIA (et. 26). Cadiz — Real 
Sociedad 1—1, Zaragoza — Va
lencia 0—3, Salamanca — Malaga 
1—0, C.F. Barcelona — Betls 
Sevilla 3—1, F.C. Sevilla — Va
lladolid 2—1, Atletico Madrid — 
Real Madrid 1—0, Osasuna — 
Gljon 1—0, Majorca — Murcia 
1—1, Athletic Bilbao — Espanol 
1—1. Clasament: 1. Real Madrid 
37 p, 2. Athletic Bilbao 36 p, 3. 
Atletico Madrid 34 p, 4. C. F. 
Barcelona 33 p, 5. Zaragoza 29 
p, 6. Betis 29 p, 7. Real Sociedad 
28 p, 8. Gijon 27 p, 9. Malaga 
27 p, 10. Murcia 27 p, 11. Espa
nol 26 p, 12. F.C. Sevilla 26 p, 

. 13. Valencia 24 p, 14. Osasuna 
24 p, 15. Valladolid 20 p, 16. Sa
lamanca 17 p, 17. Majorca 17 p, 
18. Cadiz 13 p.

OLANDA (et. 23». Meciuri 
restante. Excelsior Rotterdam — 
Kerkrade 1—2, Sparta Rotterdam 
— Groningen - - — 
Alkmaar 0—2.
Feyenoord 
hoven cite 
Tilburg 14 
(din 22 j),

CEHOSLOVACIA (Ct. 16). CÎ- 
teva rezultate: Cheb — Dukia 
Praga 2—0, Spartak Trnava — 
Slovan 2—1, Bohemians — Kosi
ce 3—0, Inter Bratislava — Nitra 
3—0. Pe primele locuri: Sparta 
Praga 25 p, Dukia Praga 23 
p, Dukia Banska Bistrica 21 p. 
Pe ultimele: 13—15. Teplice, Ni
tra șl Slavia ou cite 12 p, 16. 
Kosice 11 p.

BULGARIA (et. 16, prima a re

38
36 
P, 
18.

3—2, Dordrecht — 
Pe primele locuri: 
p, Ajax și Eind- 
p. Pe ultimele: 16. 
17. Dordrecht 10 p 
Melmond 6 p.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
Jonckheere a cîștigat ,,Turul
Limbourgului* (217 km în 5.45:00). 
In același timp au măi sosit în
că nouă alergători • Cursa 
Kuume — Bruxelles — Kuume 
(199 km) a revenit la sprint 
landezului Jos Lammertink 
4.58:00.

Lokomotiv Trnava 17—17 (25—22), 
TV Grosswallstadt — Tatabanya 
Banyasz 22—20 (22—23).

o- 
in

InHANDBAL • Semifinale 
competițiile europene masculine: 
„C.C.E.": Honved Budapesta — 
Metaloplastlka Sabao 20—24 (în 
tur 11—30), Dukia Praga — VfL 
Gummersbach 18—17 
„Cupa cupelor": C.F. 
— Maccabl Rishon le 
(26—18), Sloga DoboJ 
Szeged 25—26 (26—24); 
derațlei": " "

(14-14);
Barcelona 

Zion 28—14 
— Volan 
„Cupa Fe- 

Gladsaxe Soborg —

TELEX ® TELEX

* RUGBY • In 
natului european 
Libourne: Franța

cadrul campio-
— F.I.R.A., la 
A -Marpc 45-10.

SCRIMA 
competiției 
premiu al 
finală pe 
(URSS) și 
ria) 10—5. 
Buydoso (Ungaria). Dimitre Wod- 
ke (Polonia), 5. Hrlsto Etropol- 
skl (Bulgaria), 6. Mario Marin 
(Italia).

clnoea ediție a 
sabie „Marele 

a reunit în 
Koriașkin

• A
de

Hanovrel-*
Serghel

Pal Garevieh (Unga- 
Au urmat: 3. Imre

TENIS • Rezultate definitive

in „Cupa Davis": zona asiatică: 
Pakistan — Indonezia 4—1. In 
semifinale (4—6 mai): ' Pakistan 
— Thailanda, R.P. Chineză — 
Japonia; Zona americană: Bra
zilia — Peru 5—0, Mexic — Ca
nada 5—0, CHile — Columbia
5— 0 • Turneul de la Madrid,
pentru „Marele premlu-Volvo" a 
revenit lui John McEnroe 6—0,
6— 4 cu Tomas Smid, iar la du
blu McEnroe, Fleming au dispus 
cu 6—3, 6—3 de ' ~
O „Masters-ul“ 
New York, a 
Navratilova 6—3,
nala cu Chris Evert, după o oră 
șl 53 de minute de joc. Pentru 
locul trei, Pam Shriver — Bar
bara Potter 6—1. 7—6.

Buehnlng, Tygan 
feminin, de la 

revenit Martinei 
5—7, 6—1 în fl-

turului), Trakla Plovdiv — 
T.S.K.A. St. Zname 1—3, Levski 
Spartak — Lokomotiv Plovdiv 
3—2, J.S.K. Spartak Varna — 
Beroe Stara Zagora 2—0, Loko
motiv Sofia — Cemo More Var
na 1—2, Botev Vrața — Etar Tîr- 
novo 2—0, Cernomoreț Burgas — 
Sliven 2—0, Belașița Petricl — 
Slavia Sofia 1—0, Haskovo — 
Sumen 1—0. Pe primele locuri: 
T.S.K.A. 26 p , Levski Spartak 
25 P. Șliven 18 p; pe ultimele: 
14—15. Slavia șl Cerno More cite 
13 p, 16. Haskovo 9 p.

ANGLIA (et. 30). Aston Villa
— Manchester Utd. 0—3, Coven
try — Birmingham 0—1, Ever
ton — Liverpool 1—1, Ipswich — 
West Ham 0—3, Leicester — 
Watford 4—1, Luton — Q. P. 
Rangers 0—0, Notts County — 
West Bromwich 1—1, Southam
pton — Norwich 2—1, Sunder
land — Arsenal 2—2, Tottenham
— Stoke 1—0, Wolverhampton —
Nottingham Forest 1—0. Pe pri
mele locuri: Liverpool 60 p,
Manchester Utd. 58 p, Nottin
gham Forest .53 p. Pe ultimele: 
20. Stoke 29 p, 21-22. Notts County 
și Wolverhampton cite 2S p.

UNGARIA (et. 16). Honved — 
M.T.K. * ■ - - ‘
0—4, 
1—0, 
1-3, 
Pecs 
♦on 
banya — Gyor 1—i.
locuri: Honved și Videoton cite 
24 p, Ujpesti Dozsa 23 p. Pe ul
timele 14. Nyregyhaza, 11 ț. 15. 
Volan 11 p. 16. Diosgyor to n.
• IN CUPA AFRICII: la Ab J- 

jan: Egipt — Camerun 1—o
(0—0), Coasta de Fildes — Togo 
3—0 (1—0).

8—4!, Csepel
Ujpesti Dozsa 
Diosgyor — 
Nyiregyhaza —
— Szombathely
— Zalaegersz.ng

Volan 
Szeged 

Ferencvaros 
Vasas 0—1, 

1—0, V-ldeo- 
1—0. Tata- 
Pe primele


