
LA CABANA „TREI BRAZI" - 
TREIZECI DE CONCURSURI !

„CUPA 8 MARTIE" — o amplă șl atractivă acțiune 
sportivă de masă, la care au participat numeroși 

oameni al muncii din întreprinderile 
și instituțiile bucureștene

Duminică, pe plrtiile din ju
rul cabanei „Trei Brazi", t-a 
desfășurat o amplă și frumoa
să acțiune de masă dedicată 
Zilei internaționale a femeii. 
întrecerile, dotate cu „Cupa 
8 Martie", organizate — sub 
genericul „Daciadei" — de 
Comisia sport-turism a Con
siliului municipal al sindicate
lor București, au reunit peste 
2 000 de competitori și supor
teri. tineri și tinere din toate 
sectoarele Capitalei, oameni

o ambițioasă dispută, reprezen
tativa Sectorului 3. Echipajul 
a fast alcătuit din două ta
lentate sportive i Rodlca Du
mitru și Eugenia Bucinschi, 
muncitoare la întreprinderea 
„23 August*. Victoria la bă
ieți a revenit echipajului Sec
torului 2, pe locurile imediat 
următoare clasindu-se sănie- 
rii din sectoarele Sanitar fi 
Construcții. Iată și ciștigătorii 
la orientare turistică : 1. Fră- 
sinica Buzdugan — Xlaricica

unde duminică s-au desfășurat intre- 
,.Cupa 8 Martie"

Spre cabana „Trei Brazi' _ 
cerile dotate cu 

ai muncii din diferite între
prinderi fi instituții bucuref- 
tene, venifi anume in această 
mare excursie spre a-și sus
ține colegii de munci, spre a 
petrece in mod plăcut și folo
sitor timpul liber.

S-a plecat spre Valea Praho
vei cu trenul, cu zeci de au
tocare, cu schiuri și sănii, cu 
voie bună și poftă de drume
ție ; 5 km (Predeal — Cabana 
„Trei Brazi") în urcuș susținut 
prin aerul tare al dimineții. 
Coloana celor care drume- 
țeau, care cereau pirtie liberă 
spre a ajunge mai repede la 
locul rezervat întrecerilor era 
uriașă l Participau la aceas
tă excursie cu punct final 
„Trei brazi — 30 de con
cursuri" reprezentanți din mai 
toate asociațiile sportive bucu
reștene : F.R.B., Locomotiva,
Electromagnetica. Flacăra ro
șie, I.T.B., Comex. Electronica. 
Spartac, Regionala C.F.R., 
I.E.I. ș.a. Cind soarele s-a 
înălțat peste negurile care 
încă mai acopereau văile, arbi
trii au dat primul start in 
„Cupa 8 Martie".

La sanie fete a ciștigat, după

Coșman (A. S. Metalul ,£3 Au- 
pusf*), 2. Maria Duminică — 
Vasilica Gavrilă (A. S. Con
strucții), 3. Stefania Sandu — 
Dumitra Grigoraș (A. S. Spar- 
tac).

De mare interes s-a bucurat 
fi concursul de tndeminare (cu 

' pe 
de 
cei 
ti
ll

*i“

porfi mobile pentru „fotbal 
zăpadă*. cu mini-pirtii 
schi fi sanie etc.), in care 
mai buni s-au dovedit a fi 
nerii din sectoarele 1, 6 
Construcții.

A fost o zi plină, cu multe 
zeci de intreceri organizate cd- 
hoc (o simplă folie de plastic 
inlocuia aricind o săniu(â), 
cu arbitri (antrenori și pro
fesori) gata si cronometreze o 
coborire, cu activiști spor
tivi mereu prezenfi la aceste 
tot mai populare intreceri ale 
„Daciadei* : Elena Toca (Spar- 
tac). Anca Silvestru (Meta
lul), Elena Toma (F.R.B.), Ane
ta Bungheț (Electronica), Geta 
Herghelegiu (C.C.F.).

Vasile TOFAN

HALTEROFILI ROMÂNI
INVITAȚI LA „CUPA

PANONIA“, DE LA BUDAPESTA
De joi pînă1 duminică va a- 

vea loc la Budapesta 
Panonia** la haltere, 
ca primă etapă în 
Mondială" din acest an. 
întreceri au fost invitați 
merosi sportivi din 
Bulgaria, R. D. Germană ș.a. 
Din România au primit invi
tații halterofilii Dragomir Cio- 
roslan si Constantin Urdaș.

„Cupa 
contînd 
„Cupa 

La 
nu- 

U.R.S.S.,

Tradiționala Intilnire inter
națională anuală de rugby din
tre campioana României, 
Steaua București, și selecțio
nata Armatei franceze — acum 
la a 19-a ediție — va avea 
loc la 18 martie, la Châlons-en- 
Provence. orășel aflat în ve
cinătatea Marsiliel. în vederea 
acestei partide, .,XV-le“ nostru 
militar va deplasa lotul utili
zat în campionat, printre care 
Munteanu, Murariu, Fuicu, Ra
dulescu, Codoi, mai puțin,, 
probabil. Eduard Suciu (mijlo
caș la grămadă), accidentat în 
prima etapă a returului. la 
Iași în meciul cu Politehnica. 
In cazul în care acesta nu se 
Va restabili locul său în echi
pă îl va lua Coman.

Ultimul test al rugbyștilor 
bucureșteni. înaintea plecării 
în Franța (15 martie), îl va 
prilejui partida de duminică 
de la Petroșani, cu Știința, din 
cadrul celei de a Xl-a etape 
a campionatului Diviziei „A".

IN BAZIN ACOPERIT
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Astăzi, la Craiova, de la ora 14*30

ÎNTlLNIREA AMICALĂ DE FOTBAL 
DINTRE ECHIPELE ROMÂNIEI Șl GRECIEI
Q Bălăci și Geolgău sînt indisponibili # A fost convocat Irimescu £ Oaspeții 
aliniază cea mai bună formație a momentului • „Cetatea Băniei" așteaptă cu 

interes partida „tricolorilor"
£\\\\\\\\\\\\\\* ROM ÂNIA1 ■- ... ■■ J

I 
I

CRAIOVA, 6 (prin telefon). 
„Orașul Băniei**, care nu a 
mai organizat meciuri ale e- 
chipei naționale de la acel 
2—2 cu Spania, din 1979, se 
pregătește cu ir.teres pentru 
a fi din nou gazda primitoare 
a unei partide internaționale. 
Toate sînt gata aici, gazonul 
este pregătit și el, cele 
echipe, ea și brigada de 
bitri din Israel se află 
de luni la Craiova. Doar 
mea este potrivnică : în 
meniul tn care transmit 
(marU ptn.). la Craiova ninge 
des. O ninsoare apoasă. care 
a început să cadă Lncă de luni 
Si care a înmuiat terenul, dlnd 
de furcă organizatorilor pentru 
întreținerea lui.

Partida — care va începe la 
ora 14.30 — este importantă 
pentru internaționalii 
deoarece ea face parte 
pianul de pregătire al 
două loturi reprezentative, a- 
Sate înaintea unor importante

două 
ar- 

Incă 
vre- 
mo-

noștri 
din 

celor

$

3

5

LUNG
NEGRILĂ IORGULESCU ȘTEFĂNESCU UNGUREANU 

ȚICLEANU BOLONI MATEUȚ HAGI 
CÂMĂTARU CORAȘ

Brigadă de arbitri din Israel, 
avindu-l la centru pe Moshe Askhenazi

MAVROS ANASTOPOULOS
MITROPOULOS KOFIDIS XANTOPOULOS PAPAIOANU II 
VANVAKULAS MITSIMPONAS MIKHOS ALAVANTAS 

SARGANIS

jocuri oficiale: 
olimpică se pregătește 
apropiata Intilnire. 
sare, cu formația 
Italiei, iar prima 
tivă, după cum se 
marea competiție

selectionata 
pentru 

din depla- 
similară a 
reprezenta- 

știe, pentru 
europeană

GRECIA «
din Franța. De aceea la Cra
iova sînt prezent! nu numai 
Mircea Lucescu si Mircea Ră-

Mircea TUDORAN

(Continuare In pag 2-3)

Tot astăzi, la Tbilisi, in „sferturile”, C. C. E.

DINAHO MINSK DINAMO BUCUREȘTI,
0 PARTIDA DIFICILA PENTRU CAMPIONII NOȘTRI

TBILISI. S (prin 
Mult așteptata zi de 
a venit ' Echipele 
(București 4- Minsk) 
Unit, In avanpremieră, pe sta
dionul Dinamo Tbilisi in ca-

telefon).
7 martie 
n-rLamn 

s-au în-

ÎN CĂUTARE Of RFCORDUril Șl... SPIRITE
Una dintre cele mal noi șl 

frumoase piscine din țară — 
bazinul „1 Mai” din Reșița, cu 
modemele sale dotări — pri
mește, în această săptămînă, 
girul competițiilor de amploare, 
în municipiul de pe apa Bîr- 
zavei sînt reuniți cei mai bun! 
înotători ai noștri, nerăbdători 
să urce pe bloc-starturi pen
tru probele Campionatului re
publican de seniori și juniori I 
in bazin acoperit

Va fi, ne place să credem, 
o dispută interesantă pentru 
întîietatea pe plan național, 
pe care o vom urmări însă cu 
gîndul, in primul rind, la 
perspectivele Înotului românesc 
Intr-un an internațional aflat 
sub semnul Jocurilor Olimpice 
șl cuprinzînd și alte competi
ții importante (spre pildă, cam
pionatul european de juniori). 
Din acest punct de vedere, 
capul de afiș al întrecerilor de 
la Reșița se anunță a fi „due
lul" spatistelor Carmen Buna- 
eiu și Anca Pătrășcoiu, princi
palele purtătoare ale speranțe
lor pentru Los Angeles, de la 
care așteptăm... să facă cro- 
nometrele să se oprească cit 
mai repede. în lupta cu timpul, 
cu recordurile, promite a se 
afla — după recenta sa per
formanță la 400 m mixt — șl 
Gabriela Baka, după cum Ro
bert Pinter, Iulia Maleescu, 
Laura Sachelarie sau Cristian 
Ponta, alți candidați la selec
ția într-un lot sau altul, tre
buie să demonstreze că aspira-

țiile lor au un ceai suport. Un 
punct de atracție pare 
constituie, de asemenea, 
pută brasistelor : va 
Cristina Deveseleanu „mănușa** 
aruncată în decembrie de An
dreea Hidegkuti ?

Desigur, fiecare dintre 
amintiți, ca și ceilalți partici
pant! la campionate, au obiec
tivele lor, ale grupărilor din 
care fac parte, alcătuindu-se și

să-l
dis- 

ri di ca

cei

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2-3)

drul ultimului antrenament 
Formația sovietică, sosită in 
cursul dimineții de la Suhumi, 
s-a antrenat intre orele 17 și 
19, după care a Început antre
namentul echipei bucureștene, 
la lumina reflectoarelor, pini 
la ora 21. Partida este aștep
tată eu mare interes. In cursul 
după-amiezii a avut loc și o 
intilnire emoționantă intre an
trenorul Dumitru Nieolae-Nieu- 
S» 
gruzin Antadze (astăzi 
nor federal), adversari 
acum... 32 de ani.

Dinamoviștii șl-au 
pregătirile. I.a capătul 
dezbateri Îndelungate, antreno
rii Nicușor și Dinu ne-au co-

și vechiul internațional 
antre- 
direcți

finisat
unor

municat formația probabilă ! 
Moraru — Rednic, Al Nicolae, 
I. Marin, Stănescu — Movilă, 
Andone, Dragnea (Mulțescu) — 
Turcu (Țălnar), Augustin, Orae.

De asemenea, este cunoscu
tă, în linii mari, și formația 
echipei din Minsk : Kurbiko — 
Șișkin, Truhan, Borovski, Ku- 
renin — Gosmanov, Aleinikov, 
Pudișev, Zigmanovici — Sokol, 
Gurinoviei.

într-o convorbire pe care an
trenorul Nicușor a avut-o cu 
fostul său adversar direct, 
Antadze, acesta din urmă a

loan CHIRILA

(Continuare In pag. 2-3)

La „Unirea Tricolor” București

INAUGURAREA UNEI FRUMOASE SĂLI 
DESTINATE TENISULUI DE MASĂ

în cartierul Sălaj-Vicina din 
Capitală, in incinta stadio
nului asociației sportive „Uni
rea Tricolor", a fost inaugura
tă o frumoasă sală pentru te
nis de masă.

Știam că lucrările la această 
sală incepuseră cu mult in

Primele schimburi de mingi in noua sală a „Unirii Tricolor". 
Foto : Ion MIHAICA

urmă, prin 1979. De atunci, 
aici au lucrat numeroși oa
meni ai munci* (din cei 12 000 
ai întreprinderilor I.T.A. și 
Transcom), 
tului. Acum, 
cu sprijinul Consiliului 
nicipal * 
rești și 
de tenis
Ea are 
lățimea . .
instalarea a 5 mese (cînd 
sint concursuri) sau 10 (la 
antrenamente). In noua sală 
vor juca copiii oamenilor mun
cii din cele două întreprinderi 
(asociația are o secție pentru 
copii de .7—15 ani) și ai celor 
3 școli generale aflate în
preajmă. Tot aici va funcționa 
și un centru de pregătire al 
federației.

Felicitări tuturor realizato
rilor acestei săli atît de ne
cesare acestei discipline — de 
la muncitori la directorii în
treprinderilor amintite — ca 
și fostului jucător de te
nis de masă și antrenor de lot 
Otto Holtzman, azi harnic pre
ședinte al asociației sportive 
„Unirea Tricolor", OL I'K-)

iubitori ai spor- 
sala — realizată 

mu- 
al sindicatelor Bucu- 
al Federației române 
de masă — este gata, 

lungimea de 86 m și 
de 12 m, permițînd 

5 mese 
concursuri) - sau 10



CAMPIONII NAȚIONALI „Cupa 8 Martie" ia ciclism

LA SĂRITURI
In organizarea Federației ro

mâne de schi-biatlon și a comi
siei'județene de schi Maramureș, 
la Borșa s-au desfășurat Cam
pionatele naționale de sărituri 
de Ia trambulina de 90 m, pen
tru seniori și juniori. în prim- 
planul întrecerilor s-a situat L. 
Balint, autor al umud nou re
cord al trambulinei, cu 104,5 m 
(performanța maxinlă 
110 m). De asemenea, 
marcați juniorii mari 
G. Nagy și juniorii 
Băiașu, R. Ramon.

Rezultate tehnice, 
de 90 m, seniori: 1. L. 
(Dinamo Brasov) 204.4 p 
+ 104,5 m), 2. W. 
Brașovia — A.S.A.

3. ’G. Nagy

uraua nou 
eu 104.5 

posibilă: 
trebuie re- 
W. Gross, 
mici D.

trambulina 
Balint 

. . . (1M m
Gross (C.S.Ș. 
Brașov) 178,4 

p. 3. *G. Nagy (C.S.Ș. Brașovia 
— A.S.A.) 177.5 p. 4. O. Munteanu 
(Dinamo Brașov) 147.9 p, 5. D. 
Băiașu (C.S.Ș. Brașovia — A.S.A.)
145.4 p. 6 R. Ramon (Brașovia — 
A.S.A.) 132.8 p: juniori mari: 1. 
V. Gross 178.4 p. 2. G. Nagy 177.5 
p. 3. D. Băiașu 145.4 p: Juniori 
mici: 1. D. Băiașu 145.4 p. 2. R. 
Ramon 132.8 p. 3. A. Mezei (Di
namo Brașov) 125.2 p.

Gh. PETER — coresp.
3 In „cupa dinamo" la să

rituri, organizată, tot la Borșa. 
în zilele de 1 șl 2 martie, s-au 
Înregistrat următoarele rezultate: 
SENIORI — JUNIORI (90 m): 1. 
O. Munteanu (Dinamo Brașov) 

, 160 p, 2. W. Gross 153.9 p, 3. I 
Runeeanu (Dinamo Brașov) 153,3. 
4. R. Ramon 127,7 p. 5. A. Mezei
122.4 p. 6. L. Balint 121,4 p: JU
NIORI II: (30 m): 1. V. Muntea- 
ițu (Dinamo Brașovia) 179 p.
2. C. Oprea (Dinamo — Brașo
via) 176,1 p, 3. E. Feher (Dina
mo — Brașovia) 146.7 p: COPII 
(30 m): 1. F. Spulber (Brașovia) 
159,1 p, 2. N. Morar (C.S.Ș. Bor
șa) 149,1 p, 3. 
via) 138.6 p.
• Rezultate 

Rodica Pal",

Cl SCHIURILE
doabă (Bistrița) 35:14; juniori III 
(10 km): 1. E. Danko (Gheor-
gheni) 34:24. 2. V. Zaharia (Bis- 
trița-Năsăud) 34 : 50, 3. V. Șotzo- 
pa (Vatra Dornei) 35:15: copii II 
(4 km): C. Conț (Bistrița) 18:35;

■ copii I (4 km): 1. V. Sneaga
(Bistrița) 16:47; junioare H (5 
km): 1. Ileana Hangan (Bistrița) 
18:35, 2. Veronica Ungureanu (Va
tra Donnei, >9:30. 3. Daniela Fi- 
limon (Vatra Dornei) 20:13: copii 
n (5 km): Lenuța Diculescu (Va
tra Dornei) 20:09; copii III (3 km): 
Cristina Titienar (Vatra Dornei) 
13:27.
• Concursul republican de co

pii dotat cu „Cupa Șoimii Si
biu" la probe alpine a avut ur
mătorii câștigători: Alina Jiata- 
nail (Sibiu), Florin Veișoiu (Va* 
tra Dornei). Andreea Bencsic 
(Bistrița-Năsâud), Axel Thomac 
iSib'u). Valentin Marcu (Sibiu), 
Doris Bomferd (Sibiu) și Con
stantin Cremeisk (Vatra Dornei). 
(Ilie IONESCU — coresp.).

însemnări

C. Cheșoă (Brașo-

din „Memorialul
__  _ _ , desfășurat la Va

tra Domed: juniori II (10 km): 
1. F. Burcă (Predeal) 34:09 2. A. 
Builbuc (Bistrița) 34:38, 3. G. Po-

O întrecere reușita, cu un
VERITABIL RECORD DE PARTICIPARE
Sub un cer înnourat și pe 

un timp răcoros, duminică s-a 
desfășurat, pe Bd. Miron Con- 
stantinescu, 
bucureștean 
cea de a 
ționalei 
8 Martie". 
Confecția 
pentru 
întreceri, 
biliară, 
toric al 
nică s-a 
veritabil 
pare, 
rabil, 
tru probe 
pei" s-au 
țin de 160

IERI, IH DIVIZIA „A“
în prima „manșă" a etapei 

a 29-a a Diviziei „A" de bas
chet feminin, desfășurată ieri, 
au fost înregistrate următoare
le rezultate :

GRUPA 1-6
OLIMPIA . BUCUREȘTI — 

VOINȚA BUCUREȘTI 63—61 
(39—26).

POLITEHNICA BUCUREȘTI
— UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA 87—88 (37—40, 76—76).

PROGRESUL BUCUREȘTI
— CRISUL ORADEA 82—72 
(45—38).

GRUPA 7-12
ICEMENERG BUCUREȘTI

Cu 
la

UN FRUMOS OM

cartierul 
Taberei, 
a tradi- 

„Cupa 
sportivă 
felicitări 

acestei

. din 
i Drumul
10-a ediție 
competiții
Asociația 
merită 

organizarea 
ajunsă la ’ediția ju- 
La succesul organiza- 

alergărilor de dumi- 
adăugat și un 

succes de partici- 
i tot timpul nefavo- 

startul celor pa- 
: din programul „Cu- 
i aliniat nu mai pu- 
de concurenți, șpor-

BASCHET (f)
TG.

R».
MUREȘ

VILCEA
SATU MARE

COMERȚUL 
62—27 (34—17).

CHIMISTUL
— MOBILA 
105—60 (50—20)

C.S.U. PLOIEȘTI — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 61—75 
(29—29).

Astăzi au loc jocurile retur. 
Partidele 
desfășoară 
program : 
8.30 : Politehnica — „1
ora 12 ; Olimpia — Voința ; 
sala Progresul, ora 1030 : 
Progresul — Crisul : s3Îa Con
strucția. ora 9.30: ICEMENERG
— Comerțul.

tivi în marea lor majoritate 
din București, dar și din 
Ploiești și Zărnești. Dealtfel, 
victoria in cursa juniorilor 
mari a revenit lui Z. Lorincz, 
reprezentantul zărneștenilor. In 
general, s-a alergat pru
dent, dată fiind starea lu
necoasă a suprafeței de as
falt, victoriile decizîndu-se, 
la toate cele patru probe ale 
concursului, la sprintul 
nai. Iată clasamentele : 
niori <40 ture — 40 km) : 
P. Mitu (Dinamo) 45:16. 2. C. 
Câruțașu (Dinamo), 3. Gh. Va- 
siliu (Steaua) ; juniori mari — 
26 km (56 concurenți !) : 1. Z. 
Lorincz (Torpedo Zărnești) 
29:30, 2. V. Pavel (Voința), 3. 
M. Iordache (C.S.Ș. 1) ; ju
niori mici (12 km) : 1. S. Stoi
ca (STIROM) 14:03, 2. C. Mi- 
hăltean (Olimpia), 3. P. Santa 
(Olimpia) ; începători — 6
km : 1. M. Tirlea (Voința Plo
iești) 9:40, 2. C. Mirea (Olim
pia), 3. M. Penciu (Olimpia).

Joi, în Parcul Herăstrău, în- 
cepînd de la 
noi alergări, 
organizarea 
Dinamo, iar 
desfășura „Cupa Voința".

Gheorghe ȘTEFANESCU

fi- 
se- 

1.

ora 14,30. au loc 
de astă-dată în 
clubului sportiv 
duminică se va

Nu mai e un secret pentru 
nimeni că la „generală 30", 
școala din cartierul bucu- 
reștean Tei, din vecinătatea 
lacului cu același nume, spor
tul are aproape 2 700 de prie
teni; adică pe toți copiii care 
învață acolo. Este o adevăra
tă încintare să îi vezi zilnic 
alergînd, sărind, aruneînd cu 
mingea, fie in spațioasa curte 
a școlii, fie în sălile special 
amenajate pentru lecțiile de 
educație fizică sau pentru ac
tivitățile cuprinse in bogatul 
calendar al asociației sportive.

Ultimul concurs, dedicat u- 
nora din ființele dragi pe 
care le sărbătoresc in fiecare 
an, la 8 Martie, învățătoarelor 
și profesoarelor din școală, l-a 
constituit de fapt o demon
strație de gimnastică, cu, ele
mente de acrobatică, prezen
tată de clasele a V-a și a 
Vl-a, care s-au distins prin 
ordine, disciplină, acurateță, 
ambiție și grație. O reușită, 
in pofida faptului că această 
școală este profilată pe jocuri, 
discipline care au și lansat in 
sfera performanței aproape 100 
de copii in secțiile Clubului 
sportiv școlar nr. 2 din Ca
pitală. „Gimnastica rămîne, 
însă, pentru fetițe, îndeosebi, 
una din ramurile de sport 
cele mai îndrăgite, chiar dacă 
nu vizăm neapărat rezultate

din Capitală se 
după următorul 

sala Olimpia, ora 
,U“,

CAMPIONATUL DE HOCHEI RECENT ÎNCHEIAT,
LA UN NIVEL SUPERIOR EDIȚIILOR TRECUTE

Un patinoar cu tribunele ar
hipline de aprigi susținători ai 
echipei S. C. Miercurea- Ciuc 
(uneori, poate, prea... aprigi) 
a constituit decorul finalului 
celei de a 56-a ediții ’a cam
pionatului de hochei, în care 
formația bucureșteană STEAUA 
a cucerit cel de al 22-lea tiilu 
al său, 
cordul 
Acest 
pentru 
Darnic 
frumos 
natul ! 
Echilibrate, 
strînse și cu multe, foarte mul
te faze de poartă.

în general, se poate spune că 
recent încheiata ediție a cam
pionatului a fost mai bună 
decît cea precedentă, mai ales 
prin faptul că unele din for
mațiile fruntașe (in primul 
rînd Steaua, dar și S. C. 
Miercurea Ciuc) s-au omogeni
zat, prezentindu-se la Un 
nivel tehnic și tactic mai bun. 
De asemenea, este de subliniat 
faptul că s-a mai micșorat 
ceva din diferența valorică 
dintre primele trei clasate 
81 următoarele trei, astfel 
că jocurile dintre ele nu s-au 
mai încheiat, ca în trecut, cu 
victorii la scoruri astronomice 
ale primelor. Echilibrul de 
forțe a făcut ca partidele aces
tei a 56-a ediții a întrecerii să 
fie mai frumoase, mai mult 
gustate de public și, mai cu 
seamă, să pună , 
formațiilor fruntașe, 
du-le, de multe ori, 
trebuințeze serios 
dștiga.

Pentru început, 
punem să discutăm 
tea primelor trei __
clasate, adică % acelor echipe 
care aii dat „culoare" disputei, 
Urmînd ca apoi să prezentăm 
unele aspecte legate și de par
tea a doua a clasamentului.

Echipa campioană, STEAUA 
BUCUREȘTI (antrenor 
cipal — Ion Gheorghitb 
trenor secund 
a dominat i 
dispută, fiind

ceea ce constituie re- 
absolut al întrecerii, 

ultim act al disputei 
titlu, în acest sport di- 
și spectaculos, a fost
— ca întreg campio- 

—, oferind trei joq^ri 
dirze. cu scoruri

tr-o foarte bună pregătire fi
zică, ceea ce i-a permis să facă 
față unor solicitări deosebite. 
Patinoarul artificial „23 Au
gust" din Capitală fiind în re
parație, echipa Steaua, ca 
și cealaltă formație bucu- 
reșteană. Dinamo, au fost ne
voite să traverseze un sezon 
foarte greu, cu, deplasări dese 
și obositoare, ’ cu jocuri nu
mai pe terenurile echipelor 
adverse. Să recunoaștem că 
n-a fost ușor și că rezultate
le hocheiștilor de la Steaua, 
ca și cele ale dinamoviștilor.

CLASAMENT FINAL
30 27 2 1 254- 73 M
30 24 2 4 185- 71 5030 - - -
30
30
30

tan Czaka, antrenor secund 
— Ion Bașa) a avut o compor
tare oscilantă. Echipa are 
un lot bun, echilibrat. în care 
excelează fundașii E. Antal, 
Gali și I. Antal, atacanții Ge- 
reb, Bartalis I, Baricz, Sofron, 
B. Nagy, Bartalis II si. o plă
cută surpriză, juniorul K. An
tal. Ceea ce a făcut ca per
formanțele acestei echipe să 
nu fie pe măsura speranțelor 
suporterilor săi a fost. în pri
mul rînd, atmosfera din cadrul 
lotului și unele disensiuni
(rezolvate, sperăm, acum !)

jucători și antrenori, 
scă- 

(Bartha și

„probleme" 
>, obligîn- 
, să se în- 

pentru a
ne pro- 
comporta- 

formații

prin- 
an- 

l — Anton Crișan), 
categoric această 

învinsă doar
Îi singură dată în cele 30 de 
ocuri disputate la Miercurea 

Ciuc, de către 
(scor 2—3), și

echipa locală 
. . ... . - terminînd

două ori la egalitate, 
8. C. Miercurea Ciuc 
Ultimul joc și 2—2 în 
mul disputat în 
la Galați).

Prin ce s-a detașat 
categoric formația 
teană ? în primul rînd,

de 
tot cu 

(4—4 in 
penulti- 
ianuarie

atit de 
bucureș- 
J, prin-

SELECȚIONATA DE TINERET
Selecționata de hochei (ti

neret) a tării noastre, care se 
pregătește pentru Campionatul 
mondial, grupa .,B“. ce se va 
disputa intre 19 și 26 martie

1. STEAUA
1. S.C.M. Ciuc
3. Dinamo
4. Prog. M. Ciuc
5. Avîntul Ghe.
4. Dunărea Gl.

17 1 12
6 5 19
4 3 23
4 3 23

Galați
baraj

175-132 35
100 207 17 
104-234 11
91-194 11

Echipa Dunărea 
tine un med de . .
ma clasată In seria a doua va
lorică a Diviziei „A“ pentru ră- 
mlnerea în această serie. In cla
samentul seriei a n-a conduce 
IM AS A Sf. Gheorghe.

bună măsură am- 
astfel de situații, 
parte, trebuie re-

au purtat în 
prenta unei

Pe de altă . . ____ .
marcat că Steaua a prezentat o 
echipă foarte omogenă va
loric. De mult nu am mai 
văzut în hocheiul nostru o for
mație atît de echilibrată, cu 
trei linii de atac egale și 
foarte puternice. cu două 
și, la meciurile mai ușoare, 
chiar trei perechi de fundași. 
Cîștigurile in , acest senș 
sînt, alături de mai vechii in
ternaționali Ioniță, 
Justinian (fundași).
Cazacu, V. Huțanu (atacanți), 
revenirea in formă și Ia un 
stadiu valoric ridicat a unor 
hocheiști ca portarul Va
lerian Netedu (excelent in a- 
cest sezon), fundașii Raica și 
Pogăceanu, atacanții Chiriță, 
Gerczuly și Nistor (foarte buni, 
alcătuind a doua linie de a- 
tac la Steaua și chiar la echi
pa națională !). precum și 
juniorii Gliga și Daia, care 
au apărut 
formație, 
litățile. 
Steaua a 
disputele, 
parte tuturor 
dovedindu-se 
autentică.

S. C. MIERCUREA 
(antrenor principal -

dintre 
precum și valoarea mai 
zută a portarilor
Fekete).

Cit privește | 
BUCUREȘTI 
cipal

. nor i 
giu), 
nuare 
ceastă 
refacere 
dată 
merge bine, existînd de pe a- 
ctlm unele „semne" (atacanții 
Lucaci și Bejan, fundașii Ke- 
resteș, Ionescu și Bacso) că in 
sezonul viitor Dinamo va mai 
face încă un pas, poate ceva 
mai mare, pe drumul reîntoar
cerii lingă cele două echi
pe care-și dispută titlul na
țional. Ar fi numai și numai 
spre beneficiul hocheiului 
nostru, care, avind nu două, ci 
trei formații puternice, va a- 
vea și un campionat mai dis
putat, mai interesant. Asta și 
așteptăm de la sezonul viitor I

Călin ANTONESCU

pe DINAMO 
(antrenor prin- 

— Eduard Pană, antre- 
secund — Gh. Herghele- 
echipa se află în conti- 

în reconstrucție, 
dificilă acțiune 
a unei formații 

campioană a

A- 
de 

altă- 
țării

Popescu, 
HălAucă,

precum 
Gliga și Daia, 
ia unele meciuri în 
confirmîndu-și ca- 

In felul acesta, 
încheiat în „forță" 
rezistînd in ultima 

asalturilor și 
o campioană

CIUC 
Zoi-

VA EVOLUA IN polonia
la Caen în Franța, va disputa 
două jocuri cu formația si
milară a Poloniei, la Torun 
în zilele de 10 și 11 martie.

și-a 
a lu 
chici

spectaculoase'’, 
prof. Ană Minj 
danta instructo 
de pionieri din 
bună seamă că 
cruiăle din' mom 
monstrație 
dorința de 
TE clasele, 
șpimi !

„O demonstrat 
multe note de. 
nala prof. Anca 
responsabila col 

. drei de educați 
cursul fiind și 
trecere a norm 
trol S.U.V.A. 
noi numele cit 
vînd „califjcativ 
Ema Rădulescu 
Chințoiu (clasele 
rina Negoiță, N 
ghici și Lumini 
sele a Vl-a). T 
ții foarte bune 

Note maxime 
și in sport I N 
tea un omagiu 
pe care elevele 
la „generală 30’ 
îl aducă, de zi 
tovarășelor in 
profesoare, ființ 
le călăuzesc cu 
ne . pașii in via

După campionatele naționale de patinaj art

JUNIORII-PREMISE PENTRU UNPROGi
Campionatele naționale ale 

juniorilor și seniorilor, dispu
tate recent la Galați, au mă
surat, cum era șl firesc, po
tențialul valoric al patinajului 
nostru artistic în momen
tul de față. Vorbind de nive
lul calitativ al întrecerilor, 
probat de cei 35 de competi
tori, trebuie să tragem o linie 
de demarcație între senioare și 
restul concurenților, într-atit 
de discrepantă este presta
ția celor două categorii. Pen
tru că senioarele, în ciuda 
faptului că au constituit pluto
nul cel mai bine populat, s-au 
prezentat modest, cu evo
luții eare frizau plezirismul. 
Excepție au făcut doar evolu
țiile grațioase la „libere" ale 
Csillei Sandor, din Miercurea 
Ciuc, patinatoare talentată, 
dar inconstantă și blocată 
în drumul spre podium de 
handicapul clasărilor foarte 
joase după exercițiile im
puse. La categoria Seniori
lor, in schimb, există un 
„trio" (Ad. Vasile, M. Negrea, 
B. Krutii) în stare să ofere un 
program mai apropiat de pa
rametrii internaționali, cu 
cite trei sărituri triple. Cam
pionul, Ad. Vasile. a încercat-o 
ți pe a patra, de mare dificul
tate (triplu Rittberger, la 
care celebrul Schramm, de pil
dă, a căzut la Olimpiadă) fără 
s-o izbutească deplin, ce-i 
drept, dar includerea ei în 
program mărturisește. reu
șite anterioare.

Schimbul de mîine, juniorii, 
au evoluat mai mult decît 
promițător. Dintre ei s-a 
desprins un mănunchi de 
fete și băieți cu posibilități 
certe. Soarta devenirii lor 
nu mai depinde decît de volu
mul și intensitatea pregătirilor 
viitoare, prin grija antre
norilor cei mai capabili și 
mai ambițioși, știut fiind 
faptul că majoritatea tehnicie
nilor refuză -să depășească sta
diul maj comod — și, neanga- 
jant — al inițierii. O altă con
diție a 
ar mai fi și netezirea 
lui de 
ceput să se insinueze în mica 
lume a patinajului artistic, o 
stare conflictuală între anu- 
miți părinți, care nu poate 
decît să altereze rivalitatea pur 
sportivă a copiilor, să îngreu
neze atmosfera de lucru.

Numele juniorilor care, după 
evoluțiile, de la Galați, în
dreptățesc speranțe legitime 
sînt următoarele : Greti Mar
ton, Nicoleta Cimpoieșu, Kings 
Szallasi. Cornel Gheorghe, Ma
riaii Prisecaru, Bogdan Gabora 
și Ștefan Lang. Acumulările 
cele mai spectaculoase le-au 
demonstrat Gheorghe, Szallasi 
și Lang, explicate de arbitra 
internațională, fosta 
oană a țării, Liliana Gcorges- 
cu-Bucșa, prin „rodarea lor 
cu succes în cîteva competiții 
internaționale".

în încheierea acestor succin
te însemnări evidențiem clu-

progresului lor constant 
“ drumu-
un obstacol care a în-

campi-

„CUPA DORNELOR“ LA
într-o atmosferă de larg inte

res, în stațiunea balneo-climate- 
rică Vatra Domed a avut loc un 
reușit concurs de orientare tu
ristică pe schiuri Inițiat de 
C.J.E.F.S. Suceava, prin comisia 
de specialitate și asociația spor
tivă Voința, cu participanți din
■nKaBaBKBK» ----------------

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE ÎNOT
(Vrmare din pag. 1)

clasamente pe secții. Toate a- 
ceste obiective nu pot fi des
părțite de dorința — sperăm — 
generală de a înregistra rezul
tate cu adevărat valoroase, de 
a nu se mai bate... apa în piuă 
într-o probă sau alta. Prea 
sînt multe recorduri naționale 
fără relevanță pe plan interna
țional, ca să nu mai vorbim 
de faptul că în proba masculi
nă de 100 m bras, cea mai 
bună performanță a fost stabi
lită cu 16 ani în urmă !

Programul cuprinde două re
uniuni zilnice : dimineața, de 
la ora 10, „eliminatoriile", 
după-amiaza, de la orele 17, 
finalele probelor respective. Joi 
au loc cursele de 100 m liber, 
100 m bras, 203 m rpixt — mas
culin și feminin, 1 500 m liber 
m și 4X50 m mixt (m+f).. Vi
neri : 100 m spate, 200 m flu
ture, 53 m liber — m + f, 800 m 
liber f și 4X209 m liber m. 
Simbătă : 400 m liber, 200 rn

bras, 100 m fluture — m+f, 
4X100 m mixt (m+f). Dumini
că : 200 m spate, 200 m liber, 
400 m mixt — m+f, 4X100 m 
liber (m+f).

TINERI SPORTIVI LA CON
CURSURI PESTE HOTARE, 
în zilele următoare se dispută 
cîteva interesante concursuri 
internaționale la natatie. la 
care participă și sportivi ro
mâni. Astfel, un grup de foar
te 
pa 
la 
ba

tineri înotători vor partici- 
la o competiție organizată 
Trento, în Ralia. Este vor- 

_ despre Laszlo Bay, Ligia 
Cozina, Mădâlin Iliescu, Lau- 
rențiu Nicolescu și Alexandru 
Moldoveanu, însoțiți de an
trenorul Gh. Iorgulescu. In 
același timp, trei talentate să
ritoare în apă — Cristina Sza- 
kacs, Ileana Pîrjol. Andreea 
Dragomir — sînt înscrise Ia 
un puternic concurs găzduit 
la Mosdova. unde vor fi pTe- 
zenti si antrenorii Nicolae 

, Sparios și Viorica Kelcmen.

ORIENTARE PE SCHIURI
județul-gazdâ, precum și din al

tele din țară (Maramureș, Satu 
Mare, Olt etc.).

Desfășurat in perimetrul sta
țiunii, pe trasee care au străbă
tut dificilul deal Rune, con
cursul dotat cu „Cupa Domelor" 
a scos m relief buna pregătire 
a majorității particapanților, din 
riadul cărora s-au desprins în 
cîștigătorl următorii sportivi:

F IU, camelia Popescu (C.P.S.P. 
Slatina); F 13. Claudia Rotaru 
(Voința Cîmpulung Moldovenesc); 
F 18, Doina Ichim (Voința Vatra 
Dornel).

M 11, Cornel Bălan (Voința Va
tra Dome!); M 13, Cătălin Con
stantinople! (Voința Vatra Dor- 
nei); M 16 Cătălin Pal (Voința 
Vatra Dornel); M 17, Ștefan Apli 
(Maratex Baia Mare); M 21, ște
fan Katona (Someșul satu Mare).

Clasamentul pe asociații spor
tive: 1. Voința Vatra Dornel, 2. 
Maratex Baia Mare, 3. Voința 
C-lung Moldovenesc, 4. Casa pio
nierilor și șoimilor patriei Sla
tina. 5. Someșul Satu Mare. C. 
știința Solca-Suceava.

burilc Tr: 
trenor — 
care după ce 
„Cupa Româr 
și campionate 
seniori, resc 
fiind apanajul 
Napoca (anti 
ghe Sallak) și 
(antrenor —

CLASAMENTE

Fe
DINAMO BU< 
C.S.U. Gotcți 
Chimia Rm. V 
Univ. Craiova 
C.S.M. fgSJ 
Chimpex'-C-ța 
Știința Bacău 
Moratex B.M.

. FI. roșie Boc.
10. Forul Constan
11. Penicilina
12. Calculatorii

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. STEAUA BUC.
2. Dmomo B'rc. 

Ele cod Zolou 
Tractorul Bv. 
Unîv. Crorovo 
Explorări B.M. 
Motorul B.M. 
Calculatorul Bu 
C.S.M.U. Sjcec 
C.S.U. Oradw 
A.S.A. El. Tg.
Relon Sâvrneț

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

REPROGRAMJ

Biroul F.R. V 
programarea re 
tor câtorva mec 
campionatul i 
seamă de pnei< 
tul,ui național 1 
13 martie: Gale
— Dinamo: la : 
rul Brașo’i*— S 
tie: Explorări 1 
namo; la TI n 
Suceava — Exț 
lie: Relonul Săi 
la 4 aprilie: St 
șl C.S.M.U. — 
prilie: Elcond 
Dinamo: la 15
— Steaua.

REZULTATE Dl

în cea de a 1 
pionatelor de v< vlzia „B“ — s- 
toareie rezultau

FEMININ, ser 
Iași — Voința 
Zimbrul Suceau 
Neamț 3—1. 
C.S.U. I.E.F.S. 
șie n Bucurași 
București 1—3;

ADMINISIRAIIA 01 STAI LOTO PRONOSPOR
PRONOSTICURI...

Pentru partiicipanții la atracti
vul concurs pronosport de la 
sfîrșitul acestei sâptămîni, re
dăm — ca sursă suplimentară de 
inspirație — pronosticurile făcu
te de fostul internațional Lică 
Nunweiller, antren-or în cadrul 
clubului Dinamo București :

I. ,,Poli“ iași — Steaua 1. X: 
II. F.C. Argeș — F.C. Olt X; TTI. 
C.S. Tîrgv. — S.C. Bacău 'l ; rv.

„U“ Craiova^- 
V. Catania — ; 
Florentina — Ă 
ter. — Pisa 1, 
Milan X: IX. ] 
2: X. Sampdoi 
X, J; XI Âre2 
XII. Como —

Tragerea exi 
expres de 
se desfășoară 
17.15 !n asia 
Psogvc - j



speculează

la liirvie foarte bine M. lonescu

Mircea M. IONESCU

atac

echipă

anunță 
repriza

de Wocajul mureșean 
Foto : Dragoș NEAGU

87, cind No- 
comer de pe 
e_ unul din- 
KUTROPOU- 

în min. 89

tive: N. Mateescu, G. Lazăr, O. 
Guțu. N. Magda, F. Jecbeanu, 
N. Costin, M. Avanu, T. Enache, 
I. Ionesco, C. Alba, Narcisa Fe- 
țeanu, I. Mindreseu, I. Domul*, 
V. Secireanu, C. Gruia, S. Naee».

egoist
Niculcioiu este

- APOSTOLAKIS, 
. Aiexiu — Makro- 

46 Alexiulis), BONO- 
s — Dimopou- 

Vlăstos (min. 65 Adamu).

A.S. Electromureș nu prea a contat în meciul cu Dinamo, des
fășurat duminică în Capitală. Dar, de data aceasta, acțiunea de 

a lui Gizdavu va fi respinsă ’ ~ ‘ "

In partida echipelor de tineret

ROMANIA - GRECIA 2-2 (2-0)
. Stadion ,,Petrolul"; teren moale, 
dor bun; timp: ploaie neîntreruptă; 
spectatori - circa 1000. Șuturi: 11-11 
(pe poarta: 5—8). Cornere: 2—8. Au 
marcat: LĂCĂTUȘ (min. 1) ; NICUL
CIOIU (min. 18); ADAMU (min. 70); 
KUTROPOULOS (min. 87).

ROMANIA: VODĂ (min. 55 Stin
gaciu) - Comânescu, ZARE (min. 46 
Gheorghiu), Belodedici, Weissenba- 
cher — O. Grigore, Sândoi, Burdu- 
jam (min. 46 Botezan), Burch el (min. 
60 O. Popescu) — LĂCĂTUȘ (min. 46 
SOARE), NICULCIOIU (min. 70 Ț1R- 
LEA).

GRECIA: Kitindis 
Kutropoulos, PEPES, 
dinutis (min. U ____
VAS, NOBLIAS. Ziogas 
los, V—U?

A arbitrat satisfăcător S. Necșufes- 
cuj ’ ” ’___
și I. Tănase (toți din Tîrgoviște).

Cartonașe galbene: KUTROPOULOS, 
BELODEDICI, DIMOPOULOS, ALE
XIULIS.

Cartonașe roșii: GHEORGHIU.

TÎRGOVIȘTE, G (prin tele
fon) Uvertura" a început lan- 
sat și. în secunda 15, LĂCĂTUȘ 
reușește un gol record: sprintea- 
ză, trece de adversari și înscrie 
ușor. Echipa noastră pornește, 
deci, tare, are cîteva bune ocazii 
(min. 2 și 15) și în min. 18 se 
desprinde : Zare îl găsește cu 
un „cross“ excelent de 30 m pe 
Lăcătuș, cursă irezistibilă, cen
trare perfectă și NICULCIOIU. 
venit la timp, înscrie plasat : 
2—0. EchiDa antrenată de I. 
Voica și N. Pantea joacă fru
mos, dar... se joacă și cu ocaziile. 
Ratează Lăcătuș (min. 20). se 
grăbește O. Grigore (min. 22), 
Burdujan se dovedește 
(min. 3G).
oprit ca prin minune de Bono- 
vas (min. 37). iar în min. 40 
autorul primului gol (prea ner
vos) greșește și el. Oricum, un 
2—0 liniștitor la pauză, după 
o repriză bună care nu 
parcă... schimbarea din 
secundă.

Actul doi începe cu o 
schimbată și cu un șut tare a:

lui Soare (min. 48) ; dar și cu... 
emoții pe care ni le oferă în 
min. 62 Gheorghiu, care, 
gestul său necugetat 
adversarului fără balon) 
eliminat pe bună dreptate 
lasă echipa in 
dicap enorm, 
venit greu, in 
sar de luptă___  ________
momentul și atacă in valuri. Va 
fi repriza formației elene, care in 
min. 70 reduce din handicap 
prin ADAMU. el speculind 
greșeala lui Stingaciu și înscri
ind din careul mic. Kutropou- 
loc și Alexiulis ratea2ă egalarea 
în min. 75 și 77. Belodedici nu-1 
poate opri decît prin fault oe 
Dimopoulos scăpat singur in 
min. 80. dar egalarea nu poate 
fi evitată în min.
blias execută un 
dreapta. Stingaciu 
tre spectatori si 
LOS înscrie sec. 
Belodedici forțează el victoria 
dar nu mal are forță. în min. 
P0 Tîrlea trage si el puternic, 
dar meciul se jucase in acel 
minut 62 cind formația noastră 
rămăsese în 1<) oameni.

prin 
(lovirea 

este 
Si 

10 oameni. Han- 
pe un teren de- 
fața unui adver- 
care

I

ÎNTÎLNIREA AMICALĂ ROMÂNIA - GRECIA
(Urmare din pag. 1)

dulescu, antrenorii reprezenta
tivei naționale, ci si Gh. Stai- 
cu, responsabilul echipei olim
pice, i----- ---  -
locul 
nară.
parte 
Lung. 
Iovan.
Stancu,
tuș, Țieleanu, 
KIein.
Gabor,
Coras. Față de lotul 
anterior s-a renunțat 
Iaci, nerefăcut 
accidentul suferit în meciul de 
la Baia Mare, ca si 1a Geol- 

‘ ‘ în
Iri- 
sînt 

si 
Lăcătuș au fost împrumutați 
lotului de tineret pentru me
ciul de marți, de la Tîrgoviște. 
dar după 
Craiova si 
folosiți si 
miercuri.

Ce se așteaptă de la meciul 
cu Grecia 7 
Lucescu : 
s-a reunit 
a exista o 
gătire. pentru creșterea coeziu- 
■ii lotului, ea și pentru reîm
prospătarea pregătirii jucători
lor care nu au avut activitate

aflată în dispută pentru
1 tn grupa sa prelimi- 
iar jucătorii prezenți fac 

din ambele
V. Iordache. 

. lorgulescu. 
Zare,

Ioturi : 
Negrilă, 

Ștefan eseu. 
Ungureanu, Văe- 

Boloni, Mateuț, 
Irimescu. Hagi, Balint, 

Lăcătuș. Cămătaru si 
publicat 
la Ba- 

complet după

gău. indisponibil și el. 
schimb, a fost convocat 
mescu. Incomplet refăcuți 
Klein si Gabor, iar Zare

joc vor reveni 
s-ar putea să 

în partida

la 
fie 
de

Răspunde Mircea 
„Echipa națională 
Ia Craiova pentru 
ritmicitate în pre-

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •

• UNIVERSITATEA CRAIOVA 
(ECHIPA DE SPERANȚE) IN 
TURNEUL DE LA VLAREGGIO. 
Echipa de speranțe a clubului 
craiovean a participat la ediția 
din acest an a prestigioasei com
petiții de la Via-egglo (Italia). 
Rezultatele înregistrate de tine
rii jucători craioveni: 1—2 cu 
A.S. Roma, 4—2 cu Pisa, S—1 cu 
Dukla Fraga (de notat că, ta 
acest din urmă meci elevii prof. 
N. Zamfir au evoluat Ln 18 oa
meni. din min. 13, prin elimina
rea lui Bica). Universitatea a 
pierdut, la golaveraj, calificarea 
în faza finală a turneului.

JURUL FILEULUI

II Constanța — Rapid 
l 1—3, Spartac Bucu- I.T. Buiciwestl 1—3 Da- 

A.S.S.U. Craiova C.S.Ș. 
seria a m-a: Caransebeș — 

2—3, Armătura 
Oradea

Mures -

Chimpex București 
resti — L da Pitești __3—2, Braloonf Brăila 
Oțelul Tgv. 3—0; 
C.S.Ș. Explormin „PoU" Timișoara 

iKalău — Olimpia Metalotehnlca Tg. vensitatea Cluj-Napoca 
G.I.G.C.L. Brașov — Olimpia Me
tal 33 București 8—1.

MASCULIN, seria I: Tractorul 
II Brașov — I.O.R. București 3—1, Electra București — I.T. 
București 3—1, Spartacus Brăila 
— Viitorul Bacău 1—3, Prahova I.P.G. Ploiești — c.S.U. oțelul 
Galați 3—2; seria a n-a: Rapid 
București — A.S.A. Buzău 3—2, SARO Tîrgoviște — Oltul Hm. 
Vîleea 3—0, Calculatorul n Bucu
rești — C.S.M. Delta Tulcea 3—2, Vulcan București — Dacia Ser
vice Pitești 3—1; seria a IH-a: A.S.A. Sibiu — „Poli" Timișoara2— 3, Voința Beduș — Voința Za
lău 3—2, Oțelul oraș dr. P. Groza — Universitatea Cluj-Napoca3— 2, I.C.M. Caransebeș — Meta
lul Hunedoara 3—1.

CRezulitate transmise de corespondenții din localitățile • respec-
E2

internațională oficială. Dar, 
motivul principal îl constituie 
apropiatul joc a! olimpicilor 
în Italia. O reunire a lotului 
se impunea, mai ales că, pină 
la 8 mai. echipa națională nu 
mai va avea alte

Antrenorii eleni 
fianidis și Militos 
lou au deplasat la 

formă 17 
mai multă 

selecționerilor pentru 
din preliminariile vi- 
campionat mondial. In

mai în 
flati de 
vederile 
jocurile 
itoruluj

acțiuni".
Alecos So- 

Papaposto- 
Craiova cei 
jucători.
vreme îm.

a-

ciuda condițiilor meteorologice 
complet .defavorabile, și luni 
si marți ei s-au antrenat pe 
Stadionul Tineretului. Ctosonul 

- stadionului Central este păstrat 
pentru meciu! de miercuri. La 
meci și-au mai anunțat pre
zenta antrenorii Miguel 
noz (Spania) si Fernando 
brita (Portugalia).
veni- aici să 
prezentativa

care 
vadă la lucru 
României.

Partida va 
dio pe programul L

MECIUL

Mu- 
Ca- 
vor 
re-

fi transmisă la

NR. 360

ra-

lată reprezentativa națională înaintea celui de-al
in cel de-al 62-lea an de activitate (reamintim câ ______ „ ......
loc la 8 iunie 1922, la Belgrad, în compania selecționatei Iugoslaviei, 
pe care a întrecut-o cu 2-1) I Intre partida cu Cehoslovacia, de la 
Bratislava, din cadrul preliminariilor C.E., și cea cu Algeria, de 
anul acesta, s-a intercalat jocul disputat la 22 ianuarie, cu echipa 
Ecuadorului: 3—1 (0—0) în favoarea „tricolorilor". Conducerea dele
gației noastre a răspuns, astfel, afirmativ dorinței gozdelor ca meciul 
disputat la Guayaquil să constituie un început de drum în întîlnirile 
dintre cele două echipe. Cu Ecuadorul și Algeria se ridică la 46 
numărul reprezentativelor .naționale cu care echipa noastră a susținut

360-lea meci ți 
debutul a avut

întîlnir" inter-țări. Palmaresul general este următorul: 359 
599-562.

Dintre acestea, 30 au fost susținute sub conducerea 
antrenori Mircea Lucescu — Mircea Radulescu: 30 14 8 8

146 88

cuplului 
39—34.

de
i

Așadar, partida de astăzi, de la Craiova, este cea de-a .treia dis- 
P’jtatâ anul acesta de reprezentanții țârii noastre: 3-1 cu Ecuador,
la Guayaquil (22.1), și 1—1 cu Algeria, Ia Alger (7.II).

Cu reprezentativa Greciei, echipa noastră s-a întîînit 
primul meci fiind disputat la București, la 25 mai 1930: 
vcxjrea României, lată celelalte rezultate: 4-2 (1931), 3-0 
(1933), 2-2 (1934), 2-2 (1935). 5-2 (1^36), 2-1 și 3-0 . ......................  3_1 (1974) 0975), 6_i 

a „tricolorilor"), 3—0 (1979),
A

(1967). 2-2 și 1-1 (1969),
(1978 — singura înfringere 
Palmares: 18 12 5 1 52-20.

ori, 
fa-

1-0 
2-1
1-2

de 18
8-1 în 
(1932), 
(1957), 
(1977),
3-1 (.1963).

Ic Larissa (2.11.1983), cele două reprezen-
Lung (min. 46

în ultimul meci, disputat L '_ ‘___ _
tatve ou prezentat următoarele formații: ROMÂNIA: L__(..7:... 4C
Moraru) — Rednic, Ștefănescu (min. 77 Andone), lorgulescu, Ungurea- 
n«f — Balint (min. 66 Aogustin), Boloni, KIein, Bălăci - Gabor (min.
57 P. Iordache), Cămătaru (min. 83 Co roș) ; GRECIA: Sarganis - 
Gaunans, KarouTas, Mihos, Galitzios — Kousoulakis, Ardizoglu (min.
58 Mnlwrwdi»), Mitropoulos - Anastopoulos, Kouis (min. 66 Sarafalror), 
Dimopouios (min. 58 Pa pa ioannou II).

Pentru port'ce de ori au fost convoca ți jucătorii: Lung (16 se- 
*eet:i). V. lordache (22) — portari; Negrită (18), lovan (4), lorgulescu 
(28). Stetânescu (50), Stancu (2), Zare (debutant), Ungureanu (22), 
Vcetuț (6) — fundați; Țicleonu (34), Boloni (71), Mateuf (1), Klein 
(281. Irimeseu (8). Hogi (7), Balint (7) — mijlocași; Gabor (23), Lo
cates (2), Câ-e*oru (36), Coras (11) — otacanți.

DINAMO MINSK
(Urmare din pag. I)

explicat plastic succesul echi
pei bieloruse in dauna lui Di
namo Tbilisi : _Ne-M bătut cu 
alergarea. Ad • linie de mij
loc extrem de mobilă, care 
senimbă rapid flancul de ac
țiune*. Această explicație nu 
este desigur o noutate pentru 
antrenorii echipei bucureștene. 
care cunosc jocul de mare 
mișcare al echipei din Minsk. 
Ea are, la recuperarea mingii 
pierdute in atac, un presing de 
tip olandez, in .haită*, cu su
periorități numerice zonale. In 
aceste situații limită, la orice 
nereușită. întreaga echipă 
retrage in viteză maximă 
poziții defensive, pentru a re
lua alergarea de care pomenea 
Antadze.

Dinamo București, fără îndo
ială, o echipă mai moderată 
din punctul de vedere al ri
sipei de 
bilitatea 
cestui 
ceea ce 
desfășurarea partidei. De altfel, 
din recitirea formației, se poa
te vedea creditul acordat ju
cătorilor mai apți să facă față

pe

efort, a studiat posi- 
de contracarare a a- 
«perpetuum mobile*, 
va fi determinant In

a

DINAMO
sarcinilor duble, știut fiind fap
tul că in fața unei echipe care 
se deplasează permanent,- orice 
scutire de efort, fie și parția
lă, poate cauza mari neplăceri, 
campionii noștri au ajuns 
la momentul de virf al capaci-- 
tății de luptă, în sprijinul a- 
cestei afirmații fiind și buna 
dispoziție a tuturor în cursul 
plimbării de relaxare, făcută 
cu autobuzul, in cursul dimine
ții de marți, prin frumosul oraș 
Tbilisi. Sperăm că această bu
nă dispoziție și atmosferă de 
Încredere va marca o ascensiu
ne spre momentul de start al 
partidei, astfel incit acest joc- 
cheie pentru meciul de trei ore 
al calificării să-i găsească pe 
bucureșteni în forma cu totul 
remarcabilă din prima manșă 
a partidei cu Hamburg. Din 
restudierea casetelor, din con
vorbirile avute cu antrenorii și 
jucătorii, se poate spune că 
meciul cu Dinamo Minsk nu 
este cu nimic mai ușor decît 
dubla manșă cu Hamburg. Se 
confirmă, intr-un fel, afirma
ția lui Cornel Dinu, care ne 
spunea, la plecarea din țară, 
că la Tbilisi se vor afla față 
in față două formații de forțe

BUCUREȘTIa
aproximativ egale, cu o men
țiune specială pentru pregăti
rea fotbaliștilor din Minsk, su
perioară celor din echipa vest- 
germanâ.

în concluzie, putem spune că 
ne așteaptă o partidă tare, in 
care plusul de maturitate al 
jucătorilor noștri, urmare a unei 
mai bogate tradiții în bătăli
ile internaționale ale fotbalului, 
va contracara mișcarea* perma
nentă a echipei din Minsk, 
care este de altfel o caracte
ristică a fotbalului sovietic.

La Tbilisi, vremea e bună 
pentru fotbal, e prevăzută o 
temperatură de +5 grade la 
ora meciului. Terenul este ac
ceptabil pentru această peri
oadă a anului.

Meciul va începe la ora 19 
(17 ora României) și va fi 
condus de spaniolul Lamo 

Castillio, arbitru internațional 
de prim rang, care a condus 
meciul 
Sevilla, 
nai al

Brazilia — U.R.S.S., 
in cadrul turneului 

C.M. din Spania.
Ia 

fi-

★
Partida va fi 

direct Ia radio și
întransmisă 

Ia televiziune.

avantajoasă formațiilor din „plutonul 2“: 
Rapid si Vulcan — In special prima divi
zionară — au oferit o dispută mal spec
taculoasă decît puțin interesanta intilnire 
de pe terenul universitarilor. Un motiv de. 
reflecție...

Staicovici nr. 42; numerele eîști- gătotane vor fi transmise la radio în jthrul orei 10 pe progra- 
> mul 2 și în jurul orei 23 pe pro- gramul 1.

ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 4 MARTIE 1984
Categoria 1 (12 rezultate); 8 

riante 25% a 27.125. Iei;
Categoria 2 (11 rezultate) :

variante 100% a 929 lei și 852 
riante 25% a 232 lei;

Categoria 3 (10 rezultate) __
variante 100% a 12.9 led și *10.134 t variante 25% a 32 lei.

va-
44 

va-

BASCHET • DE ani BUNI, meciul 
Rapid — I.C.E.D. constituie o veritabilă 
..finală mică“ in pasionanta dispută pen
tru treapta a treia a podiumului. Cele două 
echipe transformă însă, deseori, întrecerea 
îpr. într-o ned-orită „finală mare“ la capi
tolul... indisciplină, remarcînd>u-se prin 
proteste, vociferări, reproșuri, gesturi 
nesportive. „Repertoriu" etalat atît sâmbă
tă, cît și duminică, în sala Rapid, cind 
s-au aflat din nou față în față. S-au „detașat" Suciu (Rapid) și Ardelean (I.C.EJD.) 
prin proteste fel fiind sancționați cu fault 
tehnic, rapidâstul chiar cu două, câte unul fn fiecare zi), iar Caraion (Rapid) a avut 
unele gesturi --------*’ ■ ’ " ■
de tezerve a 
TA, se pare, 
ren, Ștefania 
coechipierelor time-out-ului, 
(dar era tardiv) ___  ___ _____ __
insistențele arbitrului Z. Raduly, care ar 
fi trebuit să o sancționeze cu avertisment 
și apoi cu „fault tehnic", conform regu-« 
lamentului.

nesportive • vizavi de banca echipei adverse. A SUPARA- 
că nu a fost trimisă în te- Borș a uitat să se alăture de la Voința în momentul 
răm’nind pe bancă. Tîrziu 

a făcut acest lucru la Raduly, care

HAND3AL $ înțelegere perfecta 
între antrenorul formației Rulmentul Bra-

șov șl portarul nr. 1 al echipei-lider In campionatul feminin de handbal Divizia 
• „A". S-ar putea sțr-me că se înțeleg din 
ochi... Nid nu este de mirare, Intrucft 
Elena Drăgănescu nu este alta dedt so
ția antrenorului principal Remus Drăgâ- 
nescu. Așa Că înțelegerea din familie se 
transferă în sport, desigur in beneficiul 
echipei și al amândurora. • TOTI ARBI
TRU. buzoieni se aflau, în... păr cum ee spune, la Sala sporturilor, în timpui des
fășurării „sfertului" din „Cupa României". 
Și Constantin Căpățină, și Nicu Iancu, și Gh. Mihalașcu, și... Lipseau R. Iamandi și 
Tr. Ene, plecați in Emiratele Arabe Unite 
să arbitreze. La Buzău — este evident — sînt multi arbitri buni, o adevărată școa
lă, dar puțin... handbal. De ce ?

RUGBY e lume MULTA sîmbătă du- 
pă-amtazâ, în tribunele Stadionului tine
retului la meciul echipelor bucurestene Rapid și Vulcan. De fapt, Ia aoest joc din seria a . . . .
cam de cinci ori. mal mulți 
decît la partida din prima grupă valorică 
R.C. Sportul studențesc — R.C. Grivița Ro
șie, de a doua zi (Singura programată 
duminică in Capitală). O altă comparație

doua a Diviziei „A“ au asistat spectatori

VOLEI • asa-zisi „SUPORTERI* al 
Calculatoruăizi și-au dat din nou în petic 
In sala „Olimpia", apostrofindu-le (ca să 
nu spunem altfel) pe jucătoarele de la 
Chim pex Constanța, pentru simplul mo
tiv, probabil, că... le-au depășit net pe fa
voritele lor. Pînă cind asemenea manifes
tări 7 Ajută ele cu ceva la depășirea stării 
precare de pregătire a echipei ? Sintem convinși că nu. In plus, nimeni nu tre
buie să uite de decența absolut necesar' 
și în sălile de sport I • DE CIND A FUZIONAT cu regionala CF.R. Craiova, echi
pa Universitatea din „Bănie" a cam intrat 
Pe „linie moartă" cîștigind la limită un singur med din dnd jucate în retur. Si 
se voia pe... podium 1 • REMARCABIL
prin imparțialitate arbitrajul prestat sîr..- 
bătă de Ov. ------- ‘ — ------ —
med de „B“, 
Important în gradării.

Florea și Tr. Penea la un 
Electra — I.T.B., extrem de lupta patru evitarea retro-

TENIS « O VESTE îmbucurătoare aflăm 
răsfoind ultimul clasament mondial ofi
cial al juniorilor, întocmit de F.I.T.: țînă- 
rul nostru tenisman Mihnea Năstase ocupă 
locul U în lume. Poziție onorantă, desi
gur, pe care o dorim.,, transferată cit mai 
curtnd și în Ierarhia seniorilor. Tenisul 
românesc are mare nevoie 1

[
[
I
I

I



ȘAHISTELE NOASTRE SPORTIVII ROMÂNI AU AVUT MONDIALE DE CROS

AU LUAT CONDUCEREA O COMPORTARE BUNA
® Junioarele — procentaj maxim, in continuare • Tineri
jucători români se aiirmâ in turneele Internationale
Pentru echipa României, 

turul IV al întîlnirii cu for
mația Bulgariei era foarte im
portant. Conduse cu un punct 
la jumătatea meciului, repre
zentantele noastre aveau al
bele si erau decise să, fructi
fice avantajul primei “mutări. 
Ceea ce au și reușit, la capă
tul unei reuniuni de mare 
luptă. Polihroniade a dominat-o 
pe Zlatanova, obținind o vic
torie care a adus egalitatea 
în meci. Au urmat trei remize 
(Ioniță — Anghelova, Mureșan 
— Șikova,. Baumstark — Boid- 
jeva) și, după întrerupere, 
Nuțu a cîștigat. sigur, la Sa- 
vova, astfel că gazdele au luat 
conducerea în meci. Partida 
Po^orcvici — Voiska s-a între
rupt într-un final egal de da
me. probabil remiză. Scorul 
este acum 12—11 (1) în favoa
rea româncelor.

Junioarele nu 
relor nici măcar 
punct ! în turul 
învins-o (cu 
Raeva, iar Boicu a 
în avantaj cu Pionova. 
scorul de 7—0 (1) meciul este 
cîștigat. Singura întrebare : 
care va fi rezultatul final ?

★

lasă adversa- 
o jumătate de 
IV. OLărașu a 
negrele) pe 

întrerupt 
La

În concursurile internaționale 
găzduite de hotelurile „Roman" 
si ..Afrodita" de la Băile 
Herculane se remarcă tineri 
jucători și jucătoare din tara 
noastră. Astfel, in turneul 
masculin, Mărășescu l-a învins 
pe A. Petrosian (după o par
tidă condusă excelent) și a

intrat în grupul liderilor. în 
celelalte partide ale rundei : 
Stefanov — Holmov 0—1, 
Grunberg — Foișor 1—0, Lu- 
kacs — Ghițescu, Armas — 
Bărbulescu și Vera — Espig 
remize. Ionescu a întrerupt în 
poziție superioară cu Makro
poulos.

Clasamentul: 
bulescu 2

2
1/2 
(1),

Mărișescu, Băr- 
p. Makropoulos, 
Espig, GhițescuHolmov 

2 etc.
Runda 

minin a 
toria cu 
trerupt seria succeselor polo
nezei Nagrocka. Sosnowska a 
cîștigat la Arias, iar Olteanu 
la Tolgyi. Remize : Jicman — 
Kaș, Bâduiescu - 
Kaș — Duminică 
în runda a 2-a).

în clasament :
Duminică, Jicman 2 1/2, Oltea
nu, Nagrocka 2, Kas, Chiș 
1 1/2 etc.

3-a a turneului fe-a
fost marcată de vic- 
care Duminică a în-

Ionescu și 
(întreruptă

Sosnowska,

în continuarea pregătirilor și 
verificărilor în vederea marilor 
întreceri din acest an, sportivi 
din lotul nostru reprezentativ 
de judo au participat, sîmbătă 
și duminică, la un alt turneu 
internațional. „Cupa Ungaria", 
competiție în cadrul căreia 
și-ău disputat întiietatea con- 
curenți din 22 de țări. La fi
nele acestui turneu de amploa
re, Constantin Niculae (cat. 
semiușoară) și Mircea Frățică 
(semimijlocie), comportîndu-se 
bine, s-au clasat pe locul 2. 
Antrenorul Alexandru Vasile 
ne-a oferit, la înapoiere, câte
va amănunte.

„Notați — ne-a spus el pen
tru început — o cifră cît se 
poate de concludentă privind 
valoarea acestui turneu : 24 de 
campioni olimpici, mondiali și 
europeni înscriși pe foile de 
concurs.

— într-adevăr, o participare 
valoroasă...

— tn afara sportivilor frun
tași din multe țări europene . 
au venit, la Budapesta. judoka 
din Japonia, Cuba, R. P. D. 
Coreeană, Canada, Brazilia fi

Mexic. Fără lipsă de modestie, 
este o performantă să ai doi 
finaliști la o asemenea com
petiție. Niculae i-a învins, in 
serie, pe Kăntor (Ungaria) la 
puncte (waza-ari), Brșnner 
(R.F.G.) cu 5 p, Minev (Bul
garia) tot cu 5 p și pe Tuero 
(Cuba), cei care il scosese din 
cursă pe japonezul Miyake, cu 
7 p. tn finala cu japonezul 
Teramachi a pierdut insă 
dintr-o eroare tactică. Fră- 
țică a cîștigat cu 5 p la Kovacs 
(Ungaria), cu 3 p la Nemeth 
(Ungaria), tot cu 3 p la Dzan 
Csol (R. P. D. Coreeană) și prin 
ippon la vicecampionul olimpic 
Lehara (Cuba), tn finală a fost 
„fixat“ de japonezul Abe.

NEW YORK. Cei mai buni 
alergători de fond din lume, 
specialiști în cursele pe teren 
variat, 
martie 
natelor 
se vor 
tropolă _ _  __ .
Atlanticului. Reamintim că în 
1978 echipa feminină a Româ
niei a fost campioană mondială 
(la individual : 2. Natalia An- 
drei-Betini- și 3. Maricica 
Puică), iar în 1982 Maricica 
Puică a fost campioană la in- ‘ 
dividual, urmată de Fița Lovin.

vor lua startul la 25 
în întrecerile campio- 
mondiale de cros, care 

desfășura în marea me- 
americană de pe malul

ECOURI
LA „EUROPENELE’*

— Ceilalți 1
— Costeî Năftică, Adrian 

Clinei fi Gheorghe Dani au 
luptat mulțumitor fată de 
valoarea adversarilor întâl
niți, obținind citeva victo
rii prețioase. Sub posibili
tăți — doar Ștefan Nagy. Cu 
tofii, insă, au avut ce invăța, 
mai ales că peste puțin timp 
vor participa la Campionatele 
Balcanice din Grecia. '

DE ATLETISM

re- 
care

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
NYKAENEN IȘI ONOREAZĂ 

TITLUL..
KOUVOLA. Campionul o- 

limpic Matti Nykaenen (Finlan
da) a cîștigat concursul 
de sărituri de pe trambulina 
de 70 m. contînd pentru „Cupa 
Etfropei". El a totalizat 226,5 
D. L-au urmat compatrioții săi 
Pentti Kokkonen cu - 220,3 p și 
Jari Puikkonen cu 206,5 p.

ZURBRIGGEN SE DETAȘEAZĂ 
IN „CUPA MONDIALA*

AMSTERDAMUL Șl ROTTERDAMUL

CANDIDATE LA ORGANIZAREA J. O
Amsterdamul si Rotterdajnul 

au depus — separat — dosa
rele privind candidatura pen
tru organizarea. în 1992, a 
Jocurilor Olimpice de vară. în 
cadrul unei conferințe de pre
să comune, la Haga, primarii 
celor două mari localități o- 
landeze au susținut fiecare 
pentru orașul său cinstea de 
a fi gazda celei de a 25-a O- 
limpiade a erei noastre. în 
completarea susținerii propri
ilor teze, primarul Amsterda
mului (capitala țării, 700 000

locuitori) a arătat că! orașul 
său are. de pe acfftn, două sta
dioane mari și numeroase alte 
baze, precum și o industrie 
hotelieră înfloritoare, putînd 
primi circa 2,5 milioane vizi
tatori. în timp ce Rotterdamul, 
primul port comercial din lume 
(1 milion locuitori), are doar 
un singur stadion olimpic I 
între cele două orașe rivale 
distanta este de 70 km.

Parisul și Barcelona candi
dează și ele- pentru J.O. din 
1992.

ASPEN. Concursul de slalom 
uriaș, 'din cadrul „Cupei mon- 
diale", a prilejuit victoria elve
țianului Firmin Zurbriggen cu 
timpul de 2:32,40 (1:15.78 -f-
1:16,62). Pe locurile următoare 
s-au clasat : 2. Marc Girardelli 
(Luxemburg) 2.33:28 (1:16,81 + 
1:16,47), 3. Phil Mahre (S.U.A.) 
2:33,33 (1:16,70 J- 1:16,63), 4.
Martin Hangl (Elveția) 2:34,00, 
5. Robert Erlacher (Italia) 
2:34,18, 6. Thomas BUrgler (El
veția) 2:34,19 - - -
Ingemar Stenmark 
destul de prudent 
manșă, ceea ce i-a 
meroase sutimi de 
în manșa a doua ____ —
poartă si a abandonat. în a-

etc. Suedezul 
a coborît 
în prima 

adăugat nu- 
secundă, iar 
a ratat o

cest fel, clasamentul la zi al 
„Cupei mondiale" este urmă
torul : 1. Zurbriggen 231 p, 2. 
Stenmark 201 p, 3. Andreas 
Wenzel (Liechtenstein) 182 p, 
4. Girardelli 181 p, 5. Anton 
Steiner (Austria) 145 p. 6. 
Franz Heinzer (Elveția) 128 p.

11 000 DE PARTICIPANT!
LA UN CONCURS DE SCHI

MOSCOVA. Desfășurată în 
împrejurimile Moscovei, cea 
de-a 3-a ediție a competiției 
populare de schi a reunit la 
start 11 000 de participanți, de 

școlari de 10—12 -ani pînă 
veterani' în vîrstă de 60—70 
ani. întrecerea s-a disputat 
două distante : 30 km și 

km. în proba de 60 km au 
lăcătușul

la 
la 
de 
pe
60
terminat învingători . . _
Aleksandr Kașirski și studenta 
Nina Ivanova.

STOCKHOLM, 6 (Agcrpres). 
în comentariile pe marginea 
Campionatelor europene de a- 
tletism pe teren acoperit, găz
duite de sala „Scandinavium" 
din GSteborg, comentatorii a- 
gențiilor internaționale de pre
să remarcă performanța 
preZentantelor României,
au cucerit trei medalii în pro
bele de semifond, demonstrînd, 
încă o dată, tradiția si va
loarea atletelor românce, ilus
trată de-a lungul anilor de 
alergătoare de prestigiu. Nata
lia Andrei-Betini. Maricica 
Puică, Doina Melinte. La 32 
de ani. perseverența si talen
tata Fița Lovin își menține > 
locul fruntaș în ierarhia probei * 
de 1 500 m cîștigînd titlul con- ■ 
tinental de o manieră catego- ” 
rică, iar Doina Melinte și 
Cristieana Cojocaru au obținut 
medaliile de argint și, respec
tiv, bronz, la 800 m, după o 
cursă în care s-au înregistrat 
rezultate notabile. între care 
și un record național de șalăi 
cel al Doinei Melinte, cu 
1:59,81.

Este subliniat, de asemenea, 
în corespondențele de la G6- 
teborg, nivelul valoric ridicat 
al întrecerilor, notîndu-șe că 
la actuala ediție a campionate
lor a fost obținută cea mai 
bună performanță mondială la 
săritura cu prăjina : Thierry 
Vigneron (Franța) — 5,85 m.

JOCURI DE MARE ATRACȚIE ÎN PROGRAMUL DE AZI AL CUPELOR EUROPENE

ACTUALITATEA ÎN TENIS
Connors și McEnroe conduc detașat In „Marele Premiu"

Clasamentul la zi în „Marele 
Premju": Connors 533 p,
McEnroe 525 p, Noah 296 p, 
Smid 232 p, Lendl 227 p, etc.

★Finalele turneului de la Mos
cova, masculin : Zverev — 
Surtkal 6—3, 7—6, 6—3, femi
nin : Milvidskai.i 
6—1, 6—4 :• dublu 
Borisov, Emmrich 
Olhovski, 
6—4.

Kurda

— Lifanova 
masculin; 

(R.D.G.) —
6—1, 6-0,

★
fostelor _

___ Brentwood (Tennes
see), a fost cîștigat de austra
lianul Rod Laver : 6—2, 7—6

Turneul 
fășurat la

glorii, des-

în finală cu compatriotul său 
Ken Rosewall.

★ 
în primul tur al 

internațional de la 
jucătorul i 
soja 
6—4 
son, 
dia) 
6-0 
nia).
(Australia) — Davis
6—3, 6—4 5 Sundstroem (Sue
dia) — Scanlon (S.U.A.) 7—6,

■ 2—6, 7—6 ■; Pfister (S.U.A.) — 
Teacher (S.U.A.) 6-2, 7-5.

turneului 
______  Bruxelles, 

__' 1 iugoslav Marco O- 
1-a eliminat cu 6—7, 6—2, 
pe americanul Tim Gullik- 
iar Anders Jarryd (Sue- 
1-a întrecut cu 0—6, 6—4, 
pe Wojtek Fibak (Polo- 
Alte rezultate : Cash 

(S.U.A.)

TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM e campionatul da 

cros al Anglid, desfășurat la 
Newark, a fost cîștigat de Ea- 
monn Martin, cronometrat pe 6 
mile (14,5 km) în 41:50 urmat da 
R. Hackley la 8 secunde șl J. 
Goater la 9 secunde. Cu acest 
prilej și-a făcut reintrarea cam
pionul mondial la 1 500 m Steve 
Cram, care s-a clasat pe locul— 
88 1 • Concurs de sală la San 
Francisco: 55 m: Ron Brown 6,17, 
53 mg: Tony Campbell 6,94, tri- 
plusalt: Ray Kimble 16,20 m. • 
Echipa Universității „Texas 
Christian" a stabilit un nou re
cord mondial de sală la ștafeta 
4X400 na cu 3:04,82 (v.r. 3:05,7).

BOX • La Tașkent s-au înche
iat campionatele U.R.S.S. Iată 
campionii, In ordinea categoriilor 
(de la ^emimusoă la super-grea): 
Karlmjan Abdrahmanov. Iuiri 
Vdduk, lurl Aleksandrov, Serik 
Murkazov, Nurlan Abdîkallkov, 

. Vâslii Sișov, Serile Konokbaev, 
Andrei Akulov, Asiibek Kilinuov, 
Rinat Trtșev, Aleksandr Iagubkln, 
valerl Abadjlan.

HANDBAL • Turneul masculin 
de la Ivry (Franța) a fost cîști
gat de echipa sovietică Zapo- 
rojle: 24—22 In finală cu Empor 
Rostock (R.D.G.).

AUTOMOBILISM • înaintea 
„Raliului Portugaliei", care în- 

. cepe azi, în clasamentul campio
natului mondial al piloților de 
raliu conduce suedezul Stig 
Blomqvist cu 35 p, urmat de 
vest-germanul Walther Rohrl 20 
p șl Mlohăle Mouton (Franța) 
15 o.

POPICE • La Budapesta, In 
meci amical: Ungaria — Iugosla- 
‘ * ' * *............................ șlvia 2 428—2 331 la feminin 
5 580—5 642 la masculin.

VOLEI • Turneul masculin 
la Luxemburg a fost cîștlgat 
Portugalia, cu 6 p, urmată 
Scoția 4 p, Anglia 2 p și Luxem
burg o p.

de 
de 
de

Cu meciurile de azi se reiau întrecerile din 
cupele europene, ajunse în faza sferturilor de 
finală. Din punctul nostru de vedere, „capul de 
afiș" îl constituie, fără îndoială, partida de la 
Tbilisi, dintre Dinamo Minsk și Dinamo Bucu
rești.

Dar țoale meciurile se anunță interesante în 
cele trei competiții. Cum vor evolua echipele 
engleze (4 la număr), cele sovietice si austriece 
(cîte 3), iată o întrebare pe care și-o pun iu-

<
cu 

ș-a 
__,_ ________ ___ __  . ... re
plica liderei campionatului din R. D. Germană, 
Dynamo Berlin, învingătoare, sîmbătă. în de
plasare, cu 1—0. la Erfurt. De fapt. Dynamo 
Berlin are în formație pe majoritatea interna
ționalilor : Rudwaleit, Trieloff, Troppa, Terletzkl 
ș.a. în .fine, F.C. Liverpool, lideră în campiona
tul englez, va întîlni pe fruntașa primei divizii 
portugheze, Benfica, ambele cu numeroși inter
naționali în formație.

pă Celtic Glasgow. Campioana Italiei. A.S. Ro
ma (acum pe locul al doilea în clasament, 
celebrii Falcao, Cerezzo, Conti), care nu 
impus în jocul cu Lazio (2—2). primește

Iată programul complet 
tur din cadrul sferturilor 
cupelor europene (returul

„CUPA CAMPIONILOR

Rapid Viena 
A.S. Roma 
Dinamo Minsk 
F.C.‘Liverpool

„CUPA
C.F. Barcelona
F.C. Porto
Ujpesti Dozsa
Haka Valkeakoski

al meciurilor 
de finală ale 
la 21 martie):

EUROPENI*

— Dundee United
— Dynamo Berlin
— Dinamo București
— Benfica Lisabona

CUPELOR*
— Manchester Unitei
— Șahtior Donețk
— F.C. Aberdeen
— Juventus Torino

„CUPA U.E.F.A.*
Tottenham
Sparta Praga 
Anderlecht 
Nottingham Forest

— Austria Viena
— Hajduk Split
— Spartak Moscova
— Sturm Graz

bltorii de fotbal. Dacă 
pionatul este în plină _________
U.R.S.S. activitatea competițională a 
mai devreme ca de obicei, cu 
„cupă", 
mai puține vești, deoarece în această țâră re
turul primei divizii nu a fost încă inaugurat.

Să trecem însă în revistă partidele (cu excep
ția aceleia de la Tbilisi, care este oglindită în 
celelalte pagini ale ziarului) :

în Anglia, de pildă, cam- 
desfășurare, iar în 

început 
meciurile de 

despre reprezentantele Austriei avem

în „C.C.E.". Rapid Viena susține o întîlnire 
dificilă cu Dundee United. Scoțienii ocupă po
ziția a 3-a în clasamentul campionatului lor, 
iar sîmbătă au învins cu 3—1 redutabila echi-

în „CUPA CUPELOR", un joc fbarte 2n^ere* 
șanț, între C.F. Barcelona (locul 4 în 
învingătoare sîmbătă cu 3—1 cu Betis Sevilla) 
și Manchester United (locul secund în 
ligă engleză). învinsă sîmbătă de Aston Villa 
cu 3—0. Ca și acela dintre F.C. Porto (cu Go- , 
mez în formație, cîștigătorul „Ghete! de aur^ 
în 1983) si Șahtior Donețk (recent eliminată din 
„Cupa U.R.S.S."). Pentru Ujpesti Dozsa întOni- 
-rea ou F.C. Aberdeen se anunță foarte dificilă 
chiar pe teren propriu. Budapestanli au dispus, 
greu, în prima etapă a returului, de Szeged 
(1—0) și ocupă locul 3 în clasament, în timp ce 
scoțienii sînt lideri detașați în campionat si vin 
în capitala Ungariei după o victorie cu 2—0 în 
fața lui Șt. Mirren. La Strasbourg (pe teren 
neutru), finlandezii de la Haka Valkeakoski nu 
au mari șanse în fata lui Juventus, lidera cam
pionatului italian.

Spania.
prima

în „CUPA U.E.F.A.", Tottenham. deși are 
multi accidentați, este totuși favorită în meciul 
CU Austria Viena, ca si Nottingham în partida 
cu Sturm Graz. Echilibrate se anunță confrun
tările Sparta Praga — Hajduk Split și Ander
lecht — Spartak Moscova.

• ÎN „CUPA AFRICII" : Nigeria — Ghana 
2—1 (1—1), Algeria — Malawi 3—0 (3—0).

• ZURICH, 6 (Agcrpres). — După cum se 
anunță de la secretariatul Federației interna
ționale de fotbal, echipa Braziliei, de trei ori 
campioană mondială, va primi, în cadrul unei 
ceremonii, ce va avea loc la 26 martie, o copie 
a „Cupei Jules Rimet", celebra statuetă de . ur, 
reprezentînd zeița Victoria (Nike), care a fost 
furată în decembrie trecut de la sediul Confe
derației braziliene a sporturilor. Copia „Cupei 
Rimet" va conține 1,800 kg aur, la fel ca șL- 
originalul.
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