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Tuturor FEMEILOR —, azi, în zi de sărbătoare gînduri 
și sentimente de cea mai aleasă prețuire, prinos de caldă 

duioșie, și 
respectate 

uncă — cele mai gingașe flori ale primă- 
de viață lungă, fericita, cu sănătate șl pace.

în al 360-Ica meci 
din palmaresul echipei 
naționale de îolftel
CRAIOVA, 7 (prin telefon). 

Marți a nins în localitate, nin
soarea s-a transformat în la- 
poviță, iar miercuri, pînă a- 
proape de ora jocului, a plouat, 
ceea ce a influențat mult starea

Mateuț șutează și înscrie al doilea gol al „tricolorilor" in meciul 
de ieri Foto : Dragoș NEAGU

Dinamo Minsk — Dinamo București 1-1 in C.C.E. la fotbal

VALOROS REZULTAT AL CAMPIONILOR NOȘTRI, 
ȘANSE MĂRITE PENTRU SEMIFINALE!

Conduși din min. 7, ju
cătorii noștri și-au dovedit 
maturitatea, au contraca
rat ofensiva gazdelor și au 
obținut o meritată egala- 
re, prin Rednic, în min. 87

TBILISI, 7 (prin telefon). In 
aspra luptă de calificare care 
se duce în cupele europene, 
mai ales în fazele finale, Di
namo a realizat, astăzi, un va
loros rezultat care îi deschide 
poarta calificării. Bineînțeles 
că echipa campioană a Româ
niei mai are de susținut o run
dă deosebit de grea, știut fiind 
faptul că piuă acum Dinamo 
Minsk a jucat mai bine in de
plasare. Dar, oricum, rezultatul 
obținut azi de Dinamo Bucu
rești, 1—1, este de prestigiu eu
ropean, fiind reușit în compa
nia unei echipe care figurează 
în grupul formațiilor cu o mare 
capacitate ofensivă.

Dinamo a pregătit excelent 
acest meci, reușind în cele din 
urmă — cu toată superioritatea 
teritorială a gazdelor — un 
joc de mare precizie defensivă, 
la care putem adăuga egalitatea 
în raportul suturilor la poartă, 
care demonstrează o reală ma
turitate internațională a cam
pionilor noștri. Să relevăm, de 
asemenea, marea lor putere de 
luptă1 și dăruire în teren.

Turneul internațional „Centura de aur“

LA ACEASTĂ EDIȚIE SE VA BOXA 
CU GlNDUL LA... J. O.

In competifie, pugiliști din 15 fări
Iubitorii sportului cu mă

nuși așteaptă cu nerăbdare pri
mul gong al „Centurii de aur", 
turneu international de box 
ajuns acum la cea de a 
XllI-a ediție. Interesul mare 
pentru întrecerile din ca
drul acestei competiții de 
tradiție se explică prin faptul 
că, de-a lungul anilor; pe 
ringul „Centurii" au urcat • nu 
numai cei mai buni boxeri

ROMÂNIA - GRECIA 2-0 (1-0)
UN TEST REUȘIT AL „TRICOLORILOR '
terenului. Solicitare fizică și di
ficultăți în conducerea și con
trolul balonului. Din punct de 
vedere fizic, deci, test greu, — 
trecut, în general, cu bine —, 
acest meci amical cu reprezen

(Continuare in pag. 2-3)

REDNIC

Dinamoviștii au început cu o 
oarecare crispare, prudent în 
fata adversarului, care a etalat 
cunoscutele sale calități fizice, 
cu un joc de mișcare remarca
bil. Dar Dinamo Minsk nu a 
scos la iveală jucători de super- 
clasă. cu excepția conducătoru
lui de joc Pudîșev. remarcabil 
pe tot parcursul meciului. In 
urma acestei crispări de înce
put, Dinamo a primit golul din 
minutul 7, în urma acțiunii fru
mos concepută de Pudișev și 
finalizată de GURINOVICI. Dar. 
după gol. s-a produs o imedia
tă corectare a felului de abor
dare a meciului, echipa noastră 
reușind „să pună mingea în 
joc" și să ne facă să regretăm 
că startul a fost ipotecat de 

români ai momentului, ci și 
pugiliști străini care au stră
lucit la Jocurile Olimpice, 
Campionatele mondiale sau 
europene. De retinut că mul
te dintre aceste „stele" și-au 
făcut un „nume" după ce s-au

Petre HENȚ

(Continuare in pag. a 4-a) 

tativa Greciei. Partida, în an
samblu. a fost atractivă și s-a 
desfășurat mai tot timpul „sub 
controlul" tricolorilor, mai ales 
în prima repriză. Edificatoare 
sînt în acest sens si următoa
rele date : 15—3 raportul de 
șuturi, 8—1 pe spațiul porții, 
11—2 raportul cornerelor. După 
pauză, conform înțelegerii din
tre conducerile tehnice, s-au 
efectuat cite cinci schimbări, 
cu implicații — desigur — asu
pra omogenității; dar trebuie 
să recunoaștem că si fotbal ș- 
tii noștri au redus motoarele, 
permițind oaspeților sa echi
libreze jocul în destule mo
mente. Ar mai fi de spus că 
procentul de șuturi e cores
punzător. dar numărul de go
luri nu reflectă diferența de 
valoare dintre cele două for
mații. oaspeții fiind' total de
ficitari în acțiunile ofensive, 
ei reușind primul șut pe spa
țiul porții (din cele două!) a- 
bia în min. 67. cînd Iordache

Constantin ALEXE

MORARU

mult comentafta capacitate o- 
fensivă a atacanților din Minsk. 
Meritul dinamoviștilor, în con
tinuare, este acela că n-au de
mobilizat nici un moment, deși 
un gol căzut atit de repede ar 
fi putut demoraliza o echipă 
mai puțin matură. Aportul cu 
totul deosebit al apărării, în 
frunte cu Moraru. a făcut ca în 
ioc să se observe mai puțin 
lipsa spiritului combinativ la 
Movilă, erorile lui Turcu și 
jocul prea izolat al lui Orac. 
care $i-a păstrat culoarul de 
extremă, necontribuind la le
garea liniei de mijloc, care a-

loan CHIRI LA

(Continuare in pag 2-3)

Boxerii români s-au pregătit intens pentru „Centura de aur”. Multi 
dintre ei oferă adesea „capete de afiș", așa cum a fost la ediția 
trecută finala dintre Mircea Fulger (dreapta) și Dragomlr Iile. 
„Centura" la cat. ușoară a fost cucerită in 1983 de llie, dar in lotul 
olimpic 1984 a fost selecționat Fulger. Apropiatele întreceri vor răs
turna oare din nou ierarhia ? Foto: Dragoș NEAGU

recunoștință. LOR - mame care ne-au dat viață, soții 
revarsă, in frumusețea căminelor, și lumină, și duioș 
multă iubire, surori și fiice dragi, vrednice și 
tovarășe de muncă 
verii și urarea <’

Cinstim, în România, femeia vremurilor socialiste, descă
tușată pentru totdeauna de asupririle nedrepte ale trecu
tului, femeia pe care, pentru prima oară în milenara-I isto
rie, partidul comuniștilor a ridicat-o la rangul cuvenit, de 
cetățean cu drepturi egale în familie, in viață și societate. 
S-au înscris ca o realitate luminoasă a zilelor noastre înal
tele trepte pe care le-a urcat condiția femeii îndeosebi în 
ultimele două decenii, de cînd în fruntea partidului și sta
tului se află tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, conducătorul 
iubit și înțelept ai harnicului nostru popor muncitor.

Ne mindrim cu această realitate, atit de bogată în sem
nificații, pentru că știm că n-a fost întotdeauna așa în țara 
noastră ; și mai știm că o asemenea realitate n-a fost în
făptuită nici pînă astăzi in foarte multe locuri ale planetei.

Privim cu stimă și bucurie spre puternicul detașament al 
femeilor din țara noastră, spre minunatele lor fapte de 
muncă și de viață, spre deplinele lor împliniri in toate do
meniile de activitate — în marile întreprinderi și pe întin
sele ogoare, in laboratoare și la catedră, în conducerea 
unor organizații și instituții, în îndeplinirea unor înalte 
sarcini ale construcției noastre socialiste, după pilduitorul 
exemplu dat de prima fiică a țării, tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de renume mondial, 
militant de seamă al partidului și statului nostru.

In cadrul nelimitatelor posibilități de afirmare create fe
meilor din țara noastră in toate domeniile de activitate și-au 
valorificat, pe deplin, talentul, aptitudinile și puterea de 
muncă și sportivele fruntașe ale României socialiste, numele 
lor - fie că este vorba de lolanda Balaș-Soter, Viorica Vis- 
copoleanu, Mihaela Peneș, sau de Nadia Comănecl, Ecate- 
rina Szabo, Sanda Toma, Anișoara Cușmir-Stanciu— — 
fiind rostite cu respect și prețuire pe toate meridianele glo
bului. Firesc, alăturăm acestor izbinzi pe marile arene ale 
sportului mondial prezența entuziastă a sutelor de mii de 
femei la întrecerile „Daciadei* - o adevărată olimpiadă a 
sportului românesc.

Tuturor femeilor, tuturor sportivelor — din toată inima, flo
rile și mîngîierile soarelui de primăvară, cununile celor mai 
frumoase împliniri...
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CAMPIOANĂ EUROPEANĂ LA GOTEBORG,
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F1ȚA LOVIN ÎȘI DOREȘTE ÎNCUNUNAREA
CARIEREI LA

Marți seara s-au întors de la 
Găteborg atleții care au parti
cipat la campionatele europene 
de sală. FIȚA LOVIN, campi
oana continentală la 1 500 m, 
este, firesc, In centrul atenției. 
Deși are în spate mulți ani. de 
atletism, mai bine de un de
ceniu si jumătate, deși satis
facțiile n-au ocolit-o, mai ales 
în jumătatea a doua a carierei, 
pare oarecum stingherită. Nici
odată n-au venit atîția oameni 
pentru ca la sosire, niciodată 
presa n-a așteptat-o pe ea la 
aeroport. Doar prezența soțu
lui, Relu, sosit de la Galați 
cu cîteva minute înaintea ate
rizării avionului, nu o sur
prinde.

Stăm de vorbă în mașină, pe 
drumul de la Otopeni spre oraș. 
N-au trecut decît două zile de 
cînd este campioană, dar pare 
schimbată. Ea care a fost în
totdeauna o fire veselă, o crea
toare de atmosferă, pare acum 
îngîndurată. Sau poate doar 
obosită ?

— Obosită. Am plecat de 30 
de ore din Goteborg. Am și 
o contracturi la gamba stingă, 
o durere în brațul drept, de la 
un „coi“ primit în serie. Și 
parcă nici somn nu prea mai 
am...

!
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LOS ANGELES
■— Ai în schimb medalia da 

campioană europeană în po
șetă. Spune-zte povestea eL

— Am avut, mai mult ca 
oriciud, încredere în forțele 
mele. Nu eram convinsă că voi 
ciștiga, niciodată nu poți fi si
gur de o victorie pină n-ai ob
ținut-o, dar știam că nu pot 
lipsi de pe podium, aveam cel

mai bun timp dintre finaliste, 
în acest sezon. Cele mai peri
culoase adversare erau italian
ca Dorio și bulgăroaica Gospo
dinova. Antrenorul Nicolae 
Mărășescu mi-a spus „să duc" 
cursa în tempou susținut, Ia 
timp. Un risc, dar un risc cal
culat Dorio a stat lingă mine 
mai bine de jumătate din dis
tanță, dar a cedat și a sosit 
pe ultimul Ioc. Apoi a venit 
Gospodinova, dar nici ea n-a 
rezistat ; nici n-a urcat pe po
dium. Chiar în postura de „ie
pure", am terminat — mi s-a 
spus — cel mai bine.

— Pe podium, la premiere, 
erai tare veselă, intervine soțul 
campioanei.

— Dar cum ai fi vrut să 
fiu ?

(Aflasem la aeroport că, în 
timp ce Fița rîdca, acasă, la 
Galați, lui Relu „i se umeziseră 
ochii”).

—- Fița Lovin, te-ara auzit 
spunînd de multe ori, în ulti-

Vladimir MORARU

(Continuare in pag 2-3)



In intimpinarea Zilei de 8 Martie

HUMEROASE CONCURSURI Șl COMPETIȚII
iN ÎNTREAGA ȚARĂ

în intimpinarea zilei de 8 
Martie in întreaga (ară au avut 
Isc concursuri și competiții 
sportive de masă. Iată cîteva 
dintre acestea:

BUCUREȘTI: Pe agenda de lu
cru a clubului sportiv Voința 
se află un frumos buchet de 
competiții la care participă, cu 
precădere, lucrătoarele din coo
perația meșteșugărească. Astfel, 
se află în plină desfășurare în
treceri la șah (sala din Vatra 
Luminoasă, sediul cooperativei 
Munca), tenis de masă (comple
xul Militari) și popice (pe are
na stadionului Voința).

ALBA IULIA: S-a disputat tra
diționala competiție de atletism 
(cros), șah și volei dotată cu 
„Cupa Femina*, anul acesta la 
a 15-a ediție. Pe podiumul pre
miatelor, Paula Duța (Lie. 1 Cu- 
gir) Rodica Dcac (Lie. 1 Cugir) 
și Stana Duța (întreprinderea 
mecanică Cugir) la atletism. Lu
ciana Petrea (Aiud) la șah șl 
echipa întreprinderii de covoa
re din Alba Iulia, la volei.

MUNICIPIUL GH. GHEOR
GHIU-DEJ: în organizarea comi
siei municipale de atletism, în

localitate a avut loc un concurs 
de cros cu participarea a peste 
200 de tinere. Cîștigătoare: Lili
ana Bucioacă - Șc. gen. 6 (10— 
14 ani), Gabriela Zbociu — Lie. 
ind. 3 (14—19 ani) și Elena Că- 
leap — A.S. Confecția (peste 19 
ani).

Gh. GRUNZU, coresp.
BRAȘOV: Pe arena Rulmentul 

s-a desfășurat un concurs de po
pice cu participarea unor spor
tive de la Hidromecanica și Me- 
trom (pe locul 1, Mariana Con
stantin — Hidromecanica). iar 
în sala Tractorul o competiție 
de handbal cu formații repre- 
zentînd 8 secții de producție. în 
finală. Motor Fiat-Axe pln’.oane 
14—10.

Carol GRUIA, coresp.
GALAȚI: Atrăgătoare întreceri 

dotate cu „Cupa Femina» au 
fost organizate în localitate de 
Consiliul județean al sindicate
lor. La popice, după o ambi
țioasă dispută cea mai bună s-a 
dovedit a fi Geta Ivan (Cons
tructorul). iar la șah victoria 
revenit tinerel Carmen ștefan 
(Comerțul).

Telemac SIRIOPOL. coresp.

Ia l.N.NT. Oncurcștl

SPORTURILE TEHNICO-APLICATIVE, 
ÎN PRIM-PLAN

REVIRIMENTUL 
POLO-ULUI 

DIN TG. MUREȘ 
E APROAPE

Cu decenii în ut mă. 
cînd în țara noastră po
toul se juca doar în ba
zine descoperite (cele a- 
coperite neexistînd). prac- 
ticanții din Tg. Mureș ai 
acestui sport concurau de 
la egal cu cei din Timi
șoara, București și Cluj- 
Napoca, orașe care domi
nau întrecerile campiona
tului național. Apoi, han
dicapați de apariția bazi
nelor acoperite în unele 
centre, poloiștii mureșeni 
s-au menținut, prin parti
ciparea modestă a echipei 
Mureșul, în seria secundă 
a Diviziei „A*. Se pare, 
însă, că revenirea polou- 
lui mureșan se apropie 
cu pași repezi, datorită a 
două cauze. Prima, darea 
in folosință (din 1983) a 
bazinului acoperit de la 
Trustul de Construcții din 
Tg. Mureș, amenajat prin 
muncă patriotică și cu 
mijloace locale, cu spri
jinul directorului între
prinderii, ing. Mircea Bi- 
rău. Posibilitatea desfășu
rării antrenamentelor 
în timpul iernii a creat 
poloiștilor de la C.S. Mu-

SECVENȚE

COTIDIENE

Ieri, în Divizia „A“ de baschet feminin

0 VICTORIE A TINEREII!: VOINȚA - OLIMPIA 72-66

Cine vizitează Institutul Na
țional de Motoare Termice 
din Capitală rămîne impre
sionat, în primul rînd, de 
importanta concentrare de 
inteligență de aici: ingineri, 
cercetători, specialiști de 
înaltă clasă — oameni cu o 
admirabilă pasiune pentru 
căutarea și realizarea noului 
în domeniul tehnicii motoa
relor. Ne întrebam dacă 
acești tineri — pentru că 
majoritatea sînt tineri — mai 
găsesc timp ,și pentru acti
vități de altă natură, pentru 
practicarea sportului, de pil
dă. „Cum adică? — se arată 
mirat Ing. Mihai Crăcăoanu, 
pilot planorist. Cred că fără 
mișcare, fără să fac sport nu 
aș putea trăi*. Și aveam să 
ne convingem că nu este sin
gurul care simte așa aici, la 
I.N.M.T.

Președintele asociației spor
tive, cercetătorul științific Ing. 
Horia Bădău, are pe agen
da de lucru o sumedenie de 
probleme sportive, pe disci
pline: secția de aeromodellsm 
de înaltă performanță, Del- 
ta-clubul sau „Cercul zbură
torilor*, cum îl numește, cer
cul de - automobilism (după 
cum se vede, în prim-pi an 
sînt sporturile tehnico-aplica- 
tive — și ni se pare firesc), 
apoi calendarul de întreceri 
la tenis de masă, șah. tenis 
de cîmp, acțiuni turistice 
organizate sub genericul ,.Da- 
ciadei"...
Intrăm în atelierul de mo- 

delism — o cameră spațioa
să și luminoasă — și de la 
prima privire ne dăm seama 
că sublinierea ,,de înaltă per
formanță" adăugată secției 
este justificată. „Noi facem, 
de fapt, și munci de cerce
tare în domeniul acromode- 
lismului, nu numai sport" — 
ne spune Dandu Pctrcscu, 
cel care conduce activitatea 
aici. Și nu-1 vorba de lipsă 
de modestie. De 30 de ani 
construiește aeromodele. me
reu în căutarea noului, Iar 
aparatura de înaltă precizie, 
din dotarea atelierului este 
în întregime proiectată șl

construită de mîna lui. Dan
du Petrescu este, dealtfel, 
maestru internațional e>1 spor
tului, 
țional, ... .
cui 4 în campionatul euro
pean la zbor liber, aeromo- 
dele-planoare. în jurul său 
vin să lucreze peste 40 de in
gineri șl tehnicieni de la 
I.N.M.T. Cercetăm aparatele 
fixate pe șabloane si ne mi
nunăm de precizia și frumu
sețea lucrărilor. Ni se arată 
o cutie cu autocnipsuri. Sînt 
nu mai puțin de 60 de bu
căți, realizate de Dandu Pe
trescu. „Asta ar trebui să 
facă Clubul sporturilor tebni- 
co-aplicative Băneasa — do
cumentare tehnică și piese 
pentru modelismul de masă 
șl de performanță*, remarcă 
cineva. Ar trebui, dar... Mulți 
conducători de secții de mo- 
delism ar putea vizita pe co
legii lor de la I.N.M.T. Ar 
avea ce vedea și, mai ales, 
ce învăța.

Alături de secția modeliștl- 
lor se află Delta-clubul, ate
lierul zburătorilor cu aripa 
Delta, acei temerari care în 
timpul liber îșl Iau aparatele 
— pliate — șl se lansează în 
tăriile văzduhului. Și aici lu
crează cîteva zeci de tineri, 
avînd ca mentor pe un entu
ziast animator 
sport. George 
antrenor emerit. Cîteva apa
rate sînt gata de „drum", la 
zbor — YR 517, ..Carpațl II", 
„Baby", iar alte 7 sînt în lu- 

,.Am efectuat, numai în 
anul trecut, 37 de zile de 
zbor, cu 320 de starturi. La 
Călugăreni, Ozun, Sînpctru. 
Cîndreni..." — ne Informează 
George Craioveanu. Zburăto
rii — Ionel Ignat, Florentin 
Zburlan. Anton Tonea — po
vestesc despre aventurile lor 
prin văzduh.

într-adevăr, 
este la el... acasă! Asta da
torită și sprijinului de care 
se bucură din partea condu
cerii institutului și a orga
nizației de partid.

multiplu campion na- 
campion balcanic, lo-

al acestui 
Craioveanu,

cru.

aici. sportul

Viorel TONCEANU

reșul (antrenori: F. Fiillop 
la seniori, I. Lukacs la 
juniori și A. Burger la 
copii) premisele pregătirii 
non-stop, în condiții si
milare cu cele ale echi
pelor din orașe care be
neficiază de mai mulți 
ani de avantajele bazine
lor acoperite.

Al doilea motiv care dă 
temei speranțelor în reve
nirea pol oului din Tg. 
Mureș la gloria de altă 
dată? înființarea — pen
tru prima dată — a celei 
de a doua secții pe teri
toriul orașului: cea a a- 
sociațîei sportive Viitorul 
ProdcompJex. Antrenorul 
Viorel Gauea și instructo
rul Gheorghe Fiillop (iden
titatea de nume și pre
nume cu fostul internațio
nal la polo, baschet și ho
chei nu este întîmplătoa- 
re, instructorul Gh. Fullop 
fiind fiul polisportivului 
de excepție care a repre
zentat România la trei 
discipline) au izbutit, în- 
tr-un timp relativ scurt, 
să selecționeze — așa cum 
am văzut zilele trecute — 
60 de copii și juniori, din 
rîndul cărora vor fi for
mate, în primăvară, pri
mele echipe mureșene 
care vor reprezenta și 
altă unitate sportivă decît 
C.S. Mureșul. Desigur, la 
început nu poate fi vorba 
de o rivalitate directă în
tre o secție cu vechime, 
cum este cea a C.S. Mu
reșul, și una proaspăt 
creată, a A. S. Viitorul 
Prodcomplex. Dar, în mod 
cert, cu timpul și avînd 
(ambele) posibilitatea de 
a se pregăti pe parcursul 
tuturor celor 12 luni ale 
anului (și nu doar în 
decurs de numai 4—5 
luni, ca pînă nu de mult), 
secțiile respective vor pu
tea readuce potoul mure
șan la locul de cinste pe 
care l-a detinut și pe care 
dorim, să-l recucerească 
într-un viitor cît mai a- 
proniat.

Dumitru STĂNCULESCU

Etapa a 29-a — intermediară — 
a Diviziei „A" de baschet femi
nin, desfășurată marți și miercuri, 
nu a produs nici o modificare in 
clasament. Grupa 1—6 : 1. Uni
versitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca 66 p, 2. Olimpia Bucu
rești 65 p, 3. Voința București 
61 p, 4. Politehnica Sportul stu
dențesc București 56 p, 5. Crișul 
Oradea 53 p, 6. Progresul Știrem 
București 51 p ; grupa 7—12 :
7. Chimistul C.S.Ș. Rm. Vîlcea 51 p,
8. Politehnica Timișoara 51 p 9. 
Comerțul Tg. Mureș 49 p, 10. Mo
bila C.S.Ș. Satu Mare 46 d, 11. 
C.S.U. Prahova Ploiești 46 p. 12. 
ICEMENERG București 45 p. Re
zultate si amănunte :

GRUPA 1—6

OLIMPIA — VOINȚA 1—1 : 
63—61 (39—26) și 66—72 (35—33).
Evoluția din prima repriză a me
ciului de marți (de la 63—48 a 
ajuns la numai 63—61 !) avertiza 
pe baschetbalistele de la Olimpia 
(care au susținut meciurile în 
sala proprie) că a doua zi nu le 
va fi ușor. Și nici nu le-a fost, 
deoarece în echipa adversă, ală
turi de experimentatele Ștcfania 
Borș, Elena Filip și Lucia Grecii, 
au evoluat excelent junioarele 
Elena Vasile, Anemarie Gera, 
Costela Mușat, Ileana Bodnar și 
Monica Nină (ultimele trei și-au 
făcut debutul Ia Voința : ele 
provin de la C.S.Ș. 2, antrenori 
Cornelia Mircioiu și Costel Di- 
nescu) care au înviorat jocul 
formației Voința, dîndu-i pros
pețime, ritm și eficacitate. în fe
lul acesta, ele au demonstrat că 
au meritat încrederea acordată 
de antrenorul Marian Strugaru, 
din ce în ce mai receptiv la 
nevo:e de promovare a elemen
telor tinere. La Olimpia, căderile 
din repriza a doua au devenit 
frecvente și. după cum s-a pe
trecut ieri (ca și în alte ocazii) 
nefaste. Au înscris : Cristea 
204-12 (singura jucătoare care a 
corespuns integral în ambele 
zile), Pîrvan 44-2. Bîră 10+5, 
Marinache 104-10, Bădlnici, 14+15, 
Ciubăncan 5+22 pentru Olimpia, 
respectiv Vasile 10+16, Gera 
2+6. Mușat 2+6. Tomescu 2+2. 
Strugaru 2+2, Filip 6+4. Borș 
20+23. Grecu 17+10. Bodnar 0+4. 
Au arbitrat bine Em. Nîcolescu 
— I. Olaru. respectiv M. Diman- 
cea — I. Olaru.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA 0—2 : 87—88 (37—40) și 66—86 
(28—49). Dacă meciul de ieri nu 
a avut istoric (bucureștencele a- 
rătînd, din nou, că nu au capa
citatea de a rezista două parti
de la rînd), cel de marți seară 
putea primi premiu pentru spec
taculozitate, pentru numeroasele 
răsturnări de scor și momente 
de suspans. Rezultatul final a 
fost decis prin coșul înscris în 
ultima secundă de Annemarie 
Steriu (la fluierul final mingea 
se afla în zbor spre coș), pînă 
atunci mai notînd din evoluția 
scorului : Politehnica — „U“ :
12—24 (min. 8), 35—32 (min. 18),
35—40 (min. 20), 59—54 (min. 29).
67—70 (min. 36), 76—76 (min. 40),
81— 76 (min. 43), 87—86 cu 20 de
secunde înaintea fluierului final 
și 87—88. Au marcat : Bărăgan 
27+8 Zidaru 2+4, Făgărășanu 
0+2, Pîrșu 13+2. Prăzaru-Mate 
20+22. Netolitzchi 2+4. Tocată 
2+6, Chvatal 15+12, Keresztesi 
6+6 pentru gazde. respectiv 
Enyedl 2+2, Bagiu 6+10. Steriu 
2+2, Popa 2+12, Dragos 0+2, Pali 
30+22, Bolovan 25+21, Kiss 21+15. 
Competente și autoritare arbitra
jele cuplurilor Fl. Balos eseu — 
I. Breza, respectiv Em. Nîcolescu 
FI. Batosescu. (DUMITRU STÂT.- 
CULESCU).

PROGRESUL — CRIȘUL 2—0 :
82— 72 (45—38) și 82—66 (42—29).
în primul meci s-a mers ..cap la 
cap" pînă în min. 37 (s-cor 70—70), 
după care gazdele s-au desprins 
decisiv. A doua zi, bucureșten
cele au condus permanent, dato
rită faptului că au acționat cu 
mai multă atenție. Au marcat. : 
Pușcașu 28+21, Alixandru 19+16. 
Siminană 18+11, Măringut 10+20. 
Kapelovies 4+0, Stoichițâ 3+8, 
Ciocan 0+6 pentru învingătoare, 
respectiv Constantinescu 22+12, 
Cutus 13+5, D. Pertache 12+17. 
Pop 11+16. Caseti 6+8. Nagy 
4+2, Amihăesei 4+6. Au condus 
bine M. Dimancea — C. Cătăncs- 
cu) respectiv Em. Nîcolescu — C. 
Cătănescu. (DANIEL DIACONES- 
cu — coresp.).

GRUPA 7—12

TCEMENERG BUCUREȘTI — 
COMERȚUL TG. MUREȘ 2—0 : 
62—27 (34—17) si 79—72 (31—44).
Bucureștencele au obținut două 
importante victorii în strădania

1 .1 II I I A-

• ÎN VEDEREA REVITALT- 
ZARII sportului cu mănuși 
gălățean, înccpînd din aceas
tă lună, la Box Club Galați 
funcționează ca instructor vo
luntar maestrul emerit al 
sportului Dumitru Cicbotaru, 
fost multiplu campion al ță
rii. cel mai bun „greu* al 
anilor ’50. El a început o 
vastă activitate de selecție în 
școlile din oraș și comunele 
județului. © ..CUPA BRAȘO 
VIA" Ia biatlon a reunit pes
te 50 de juniori și copii în- 
tr-o reușită întrecere care a 
avut toc la Poiana Erasov 
(cu tragere la Poiana Mică). 
Au terminat învingători ur
mătorii: N. St olan — la pro
ba de 12 km distanță, D. Co- 
janu — la 10 km (ambii de 
la Steagul roșu). C. Dragu 
(C.S.S. Brașovia) — la 7,5 km 
și Gh. Cristoloveanu (C.S.S. 
Rîșnov) — la 4.5 km. © A- 
SOCIAȚIA SPORTIVA TEX
TILA DOROBANȚUL PLO
IEȘTI a organizat o frumoasă 
întrecere de handbal rezer
vată echipelor feminine, do
tată cu „Cupa Mărțișorului*. 
Trofeul a revenit. în urma 
unor meciuri spectaculoase, 
formației Textila Dorobanțul, 
care a dispus de Vulturul 
Ploiești cu 18—15 și de Texti
la Pucioasa cu 27—16. Golge- 
tera competiției a fost Elena 
Mocanu (Textila Dorobanțul) 
cu 15 goluri. © LA CASA

ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII din 
municipiul Tulcea se ame
najează. în bună parte prin 
muncă patriotică, o arenă de 
popice cu patru piste. Aceas
ta va fi a doua popicărie în 
orașul dobrogean; prima s-a 
inaugurat nu de mult la În
treprinderea de transporturi 
auto. © VETERANUL motoci- 
clismului nostru, loan Lăză-

rescu, actualmente antrenor 
la C.S.M. Rapid Arad, se va 
retrage anul acesta din acti
vitatea competițională după 
un sfert de veac de con
cursuri. În cel 25 de ani, I. 
Lăzărescu a participat la 
peste 250 de concursuri de 
viteză și a cîștigat nu mai 
puțin de 160 de premii I. © 
DIVIZIONARA „C* de fotbal 
Argeșul Comuna ,,30 Decem
brie*, care activează în seria 
a V-a, a început pregătirile 
pentru retur sub ..bagheta" 
fostului internațional Nicolae 
Tănăsescu, fost jucător la 
Sportul studențesc și Progre
sul București. În meciurile

de verificare dinaintea star
tului, Argeșul a obținut cîte
va rezultate încurajatoare: 
2—2 și 0—0 cu „speranțele" 
Sportului studențesc și res
pectiv ale lui Dinamo și 2—2 
cu divizionara ,,B" Automati
ca București. © PE P1RT1 > 
de la Piatra Fîntînele (jud. 
Bistrița-Năsăud) s-au desfă
șurat întrecerile de schi do
tate cu „Cupa Comerțul" or
ganizate de A. S. Comerțul 
Bistrița, competiție aflată la 
a treia ediție. Dintre nume
roșii concurenți — de la copii 
pînă la seniori — s-au re
marcat, fiind cei mai buni la 
categoriile respective, Călin 
Hangu. Eugenia Ichim, Mar
cel Somfelean și Valentin 
Palcu. După încheierea în
trecerilor, cei aproape 400 de 
spectatori au participat la o 
întrecere de... dans, „Balul 
fulgilor de nea'*. © PE STA
DIONUL T.P.A. din Sibiu s-a 
amenajat o pistă de dirt- 
track avînd o lungime de 
400 m și mantinelă acoperită 
cu cauciuc, cum nu mai are 
nici o altă pistă de moto din 
țară. Testarea pistei se va 
face o dată cu disputarea 
primelor concursuri din a- 
ceastă primăvară.

(RELATARI DE LA T. Sirio- 
nol, C. Gruia, O. Bălteanu, 
p. Comșa. O. Berbccaru, I. 
Moceanu, V. Păcuraru și I. 
Ionescu.).
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Turneele internaționale de șah de la Băile

MII BĂRBULESCU Șl MARIANA DUMINICA iN FRUNTEA
Juniorul Dan Bărbulescu, ele

vul antrenorului Em. Rcicher, de 
la I.T.B., joacă excelent. In run
da a IV-a mezinul Turneului in
ternațional masculin de sah al 
României a reușit o nouă perfor
manță de prestigiu, lnvingîndu-1 
pe maestrul internațional Rci- 
naldo Vera, o mare speranță a 
șahului cubanez. Contra „Sici- 
lienei“-Scheveningen, adoptată de 
adversarul său, Bărbulescu a 
ales aceeași linie de joc cu care 
l-a întrecut pe V. Stoica în fina
la campionatului național. Prin 
lovituri tactice ingenioase, el a 
cîștigat o calitate și a obținut un 
atac decisiv asupra regelui ne
gru. Toate celelalte partide în
cheiate ale serii au fost remize: 
A. Petrosiaji — Lukacs. Ștefanov 
— Mărășescu, Ghițescu — Grun- 
berg, Foișor — Armaș, Espîg — 
Ionescu și Ionescu — Makropou- 
los (întreruptă în runda a 3-a). 
în singura întîlnire neterminată a 
acestei reuniuni. Holmov are un 
final superior la Makropoulos.

Clasamentul : Bărbulescu 3V2,
Mărășescu 3, Makropoulos 2V2 (1), 
Espig, Ghițescu 2^2, Holmov 2 
(2) etc.

Mariana Duminică figura ca re
zervă pe lista participantelor la 
Turneul internațional feminin din 
cadrul Festivalului șahist ..Her
cules ’84". I s-a spus : „Dacă 
lipsește cineva, joci", și iată că 

o concurentă (bulgară) nu s-a 
prezentat, locul rămas liber ocu- 
pîndu-1 tînăra bucureșteanoă. Du
pă 4 runde. Mariana Duminică 
este lideră ! Ea a învins-o (cu 
negrele) și pe poloneza E. Sos- 
nowska, aflată printre fruntașe, 
în cea de a doua partidă decisă 
a rundei, E. Chiș — V. Tolgyi 
1—0. Restul remize : J. Chiricuță 
— J. Arias, E. Nagrocka — L. 
Jicman. R. Kaș — Cr. Bărbu
lescu, V. Ionescu — G. Olteanu.

în clasament : M. Duminică
3V2, L. Jicman 3, E. Sosnowska, 
G. Olteanu, ,E. Nagrocka, E. Chiș 
2*/a etc.
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JOCURILE OLIMPICE DE VARA '84 BAT LA UȘA!
(Urmare dir vag. 1)

tnii ani, „acesta este ulti
mul sezon"...

— Spun asta cam de vreo 
•patru ani, primăvara, de obi
cei, după «n cros mai greu, 
și o spuneam mai mult în 
glumă. In ultimii doi ani, în
să, a fost serios. La primul 
concurs pe pistă din 19S2 o cri
ză de sciatică m-a (intuit în 
blocstart, la o cursă de 400 m. 
Am pierdut tot sezonul campio
natelor europene de Ia Atena. 
Anul trecut a fost la fel, m-am 
chinuit la fiecare concurs, pînă 
Ia Balcaniada de la Izmir, unde 
am abandonat intr-o cursă de 
3 000 m. Nu abandonasem nici
odată pînă atunci. N-am ajuns 
Ia „mondialele" de Ia Helsinki. 
Nici nu mă mai gîndeam, în 
toamnă, să încep pregătirea 
pentru anul olimpic. Relu m-a 
mobilizat, m-a încurajat, el 
care îmi spunea «Te obicei că 
lipsesc prea mult de-acasă, el 
mi-a dat curaj zicînd „hai Fița, 
mai încercăm un an !“ El și 
profesorul Mărășescu.

— Ai fost, mai toată carie
ra, alergătoare de 800 m. Și, 
totuși, bucuria cea mare ți-a 
adus-o cursa de 1 500 m, dis
tanță pe care n-o iubești. Vor
bele, spuse mai demult, îți a- 
parțin. Cum explici ?

— Trecerea e firească, cu

virsta mai pierzi din viteză. 
Mărturisesc că tot Ia 800 m 
mă gîndesc, deși...

— Deși ?. .
— ...deși trebuie să te aliniezi 

evidenței, pentru a-(î fructi
fica șansa teoretică cea mai 
mare.

— La C.Oteborg s-a încheiat 
o etapă din acest an olimpic. 
Ce urmează ?

— O nouă etapă, de pregăti
re, pentru sezonul de pistă. 
Am vorbit, în aceste două zile, 
despre eventualitatea partici
pării Ia campionatele mondiale 
de cros (n.n. programate la 
East Rutherford, în New Jersey, 
la 25 martie). Na m-am pre
gătit pentru cros, la 33 de ani 
e bine să fugi după un singur 
iepure.

— Cu Fița Lovin- echipa ar 
fi oricum mai puternică...

— N-am spus niciodată nu, 
cînd mi s-a cerut să alerg 
pentru echipă. A$ vrea ca a- 
cum să nu mi se ceară, dar 
dacă e nevoie voi alerga.

— Mai sînt mai puțin de cinci 
luni pînă la Olimpiadă, ești 
campioană europeană...

— Olimpiada este ultima mea 
șansă... Și ultima șansă nu 
trebuie ratată. Știu că lumea 
așteaptă mai mult, acum, de 
la mine. După Los Angelos, 
voi pleca din atletism, și do
resc s-o fac, cu capul sus...
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TURNEUL DE JUNIORI 
DE LA TAȘKENT

TAȘKENT, 7 (prin telefon). 
Tradiționalul turneu de ju
niori, de aici — ajuns la edi
ția a XlV-a — se află în pli
nă desfășurare. S-au disputat 
pînâ acum jumătate dintre me
ciurile întrecerii și doar 
două echipe au rămas neîn
vinse : U.R.S.S. și selecționata 
republicii unionale gazdă a 
turneului. Dar iată rezulta
tele înregistrate pină acum :

U.R.S.S. — Polonia 1—0, 
Cehoslovacia — Bulgaria 1—0, 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 1—0, 
Cehoslovacia — Polonia 1—0, 
U.R.S.S. — Finlanda 3—0, Bul
garia — Finlanda 1—0 (seria 
1) :

R. S. S. Uzbekă — România 
0—0, RS.F.S. Rusă — Unga
ria 0—6, R.S.S. Uzbekă — Un
garia 3—0, R.S.F.S. Rusă — 
România 1—0, R.S.S. Ucrainea
nă — Ungaria 0—2. R.S.F.S. 
Rusă — R.S.S. Ucraineană 0—0 
(seria a Il-a).

Cum a jucat echipa noastră ? 
Trebuie să spunem că a fost 
prima care a intrat în concurs, 
la o oră total nepotrivită și 
chiar în compania selecționatei 
gazdă. Sosirea la Tașkent 
a avut loc vineri la miezul 
nopții și, surpriză, a doua zi la 
ora 11 (ora 7 dimineața la 
București) era programată 
partida cu R.S.S. Uzbekă. E- 
cbipa și-a strîns totuși rîndu- 
rile, a dominat si ar fi putut 
cîștiga, dar Urzică (min. 64) și 
Nuță (min. 79) au ratat singu
rele mari ocazii ale meciului. 
După alte 24 de ore s-a dispu
tat meciul cu R.S.F.S. Rusă. 
Tn ansamblu, echipa s-a miș
cat mult mai bine, dar după o

UN TEST REUȘIT AL „TRICOLORILOR"
4

(Urmare din pag. 1)

— cu un reflex spectaculos — a 
boxat balonul șutat de Vuti- 
ritsas. In ceea ce privește o- 
fensiva echipei noastre trebuie 
să menționăm randamentul sub 
așteptări al lui Cămătaru. în 
timp ce Coraș a fost ..prezent 
pe fază" în prima repriză, dar 
destul de anonim după pauză, 
îmbucurător faptul că „pistoa
nele" cele mai eficien
te s-au numit Mateuț și 
Hagi. cei mai tineri dintre tri
colori. Victoria echipei noas
tre, clară, fără probleme, nu a 
fost niciodată în pericol și ea 
se putea realiza chiar Ia o di
ferență de goluri mai mare. 
Dar ratările...

Imediat după începerea par
tidei echipa noastră s-a insta
lat în terenul advers, creînd 
faze fierbinți, la poarta lui 
Sarganis. în min. 7, Vanvaku- 
las a trimis în corner balonul 
centrat periculos de Cămătaru. 
în min. 11. la centrarea lui

VALOROS REZULTAT AL CAMPIONILOR
(Urmare din pag. 1)
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vea si așa destule griji cu 
vîrful Augustin, operînd în ge
neral de unul singur. Dar toate 
aceste observații tin de legea 
jocului în deplasare și de ma
rele scop al calificării.

Revăzînd filmul meciului, să 
ne amintim, după gol. de faza 
din min. 12 cînd Orac a tras 
excelent o lovitură liberă, por
tarul a salvat in extremis și 
centrarea lui Dragnea n-a putut 
fi fructificată de Augustin și 
Turcu. In replică, Aleinikov 
este pe punctul de a marca în 
min. 15. în min. 18 Movilă trage 
foarte puternic si mingea este 
respinsă în corner de portarul 
gazdelor. în min. 30, înregis
trăm spectaculoasa cursă a lui 
Orac încheiată cu un șut pu- 
ternic._ din unghi dificil. în 
sfîrșit înainte de pauză, în min. 
40. Moraru plonjează în stilul lui 
personal, mentinînd scorul.

După pauză e rîndul Iui 
Pudîșev să amenințe poarta 
(min. 57), dar Moraru e mereu

FR^ELE COMENTARII ALE AGENȚIILOR DE PRESĂ
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MOSCOVA, 7 (Agerpres). /— Pe 
marginea meciului Dinamo Minsk — 
Dinamo București, disputat la Tbilisi 
în sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la fotbal, co
respondentul sportiv a! agenției TASS 
relatează, între altele : „După flu
ierul. fina! a! arbitrului spaniol Lama 
Castillo, fotbaliștii români au părăsit 
terenul satisfâcuți. Bucuria lor era 
lesne de înțeles,, deoarece într-un 
meci care se anunța atît de dificil 
au reușit sâ obțină un rezultat de 
egalitate și chiar sâ marcheze un 
gol, prin lovitura precisa a apărăto
rului Rednic. Partida s-a desfășurat 
pe un teren umed, sub o ploaie 
măruntă și race. Din primele mi
nute fotbaliștii sovietici au avut' ini
țiativa, declanșînd cîleva atacuri tă
ioase ; ia unul dintre acestea, în mi

bară a lui Popescu (min. 7) 
s-a văzut condusă cu 1—0, da
torită unui penalty transfor
mat de Serkin, în min. 21, a- 
cordat de arbitru la un fault 
inutil făcut de Voicu. In min. 
31 Nuță a marcat, dar nu s-a 
acordat golul, motivîndu-se 
fault la portar. Repriza s-a 
încheiat cu o altă bară a lui 
Mărgărit (min. 39). Următoa
rele 40 de minute au fost la 
discreția juniorilor români, 
care au ratat inadmisibil prin 
Bănută (min. 42), Mihali (min. 
44), Mărgărit (min. 52) și Nuță 
(min. 56) și nereușind să ega
leze, deși adversarii au jucat 
în 10 oameni din min. 62. Pen
tru gesturi puerile. In min. 75, 
a fost eliminat și Mihali și par
tida s-a încheiat cu victoria la 
limită a selecționatei RS.F.S. 
Ruse. Numai lipsa de con
centrare în fazele de poartă a 
privat echipa noastră de 
un rezultat bun, pe care l-ar 
fi meritat. în aceste două par
tide antrenorii M. Pigulea și 
C. Toma au folosit următoarea 
formație : Zlotea — Moldo
van, Cîrstea, E. Ținea. Mâna
se — Bănută, Voicu, Mărgărit 
— Urzică, Nuță, Chircă. Au 
mai jucat : Achim, Mihali, Po
pescu, Drăghici.

O frumoasă și prețioasă vic
torie a repurtat echipa noastră 
de juniori în meciul cu Unga
ria (2—1), tinerii fotbaliști ro
mâni mai avind un singur 
meci în grupă cu R.S.S. Ucrai
neană. Alte rezultate: Bulgaria— 
Polonia 1—0, Cehoslovacia — 
Finlanda 2—0, R.S.S. Uzbekă — 
R.S.S. Ucraineană 4—1.

Laurențiu DUMITRESCU

Hagi. de la 13 m. Ticleanu a 
expediat balonul în ..transver
sală". iar în min. 17 s-a des
chis scorul : Hagi a executat 
o lovitură liberă de pe partea 
dreaptă (tot el fusese faultat) 
și CORAS a înscris, eu capul, 
de la 7 m. in cultul scurt : 
1—0. în această perioadă de 
dominare categorică a repre
zentativei noastre, oaspeții au 
trimîs primul sut spre poartă 
în min. 18. Dar ocaziile de 
gol se înregistrau în cealaltă 
parte a terenului ratate însă 
de Coras (min. 31). Cămătaru 
(min. 32). Boloni (min. 34 și 
min. 42 — la această fază s-a 
aflat singur cu portarul si a 
șutat peste poartă !). Mateut 
(min. 38).

După pauză, „tricolorii" pun 
mingea în joc si se instalează, 
din nou. in ..treimea" adver
să. Si. din nou ocazii iroeite: 
în min. 51 Coras Genat de... 
Mateut) nu fructifică o cen
trare de gol: în min. 56. Că
mătaru se duce singur sure 

la post. în replică, în min. 60, 
Augustin împinge, • în urma 
unui „șpagat", mingea spre gol 
dar Kurbiko salvează în corner, 
în sfîrșit, după paradele senza
ționale ale lui Moraru, din min. 
85, vine golul egalizator (min. 
87). în urma loviturii de colț, 
bine executată de Orac, mingea 
înșelătoare este respinsă de a- 
părarea bielorusă, și REDNIC 
reia puternic prin „pădurea" 
de picioare. Acest final ne re
amintește de finalul de la 
Hamburg și demonstrează că 
Dinamo a ajuns la forța psihi
că de a nu considera o partidă 
pierdută, indiferent de situație.

Bineînțeles că, după această 
primă manșă, dînamoviștilor le 
surîde perspectiva unei pre
zențe în semifinalele C.C.E. A- 
ceasta ar fi o situație Inedită 
în fotbalul românesc. Dar echi
pa bucurețteană, care cunoaște 
forța de contraatac a celor din 
Minsk, demonstrată prin cele 
8 goluri marcate Ia Zurich și 
Gyor. privește de pe acum cu 
toată seriozitatea dificultatea

nutul 7, Gurinovici a deschis scorul. 
Echipa sovietică a dominat și în con
tinuare, dar fotbaliștii oaspeți s-au 
aparat bine, cu prețul unor mari 
eforturi, iar în situațiile cele moi cri
tice portarul Moraru a intervenit ca 
multă siguranță. Repriza a doua, în 
ciuda unor ocazii, n a fost favorabilă 
gazdelor. Către sf ir și tu! meciului, în
trecerea sportivă a fost echilibrată. 
Unu! dintre contraatacurile dinamo- 
viștilor bucureștenî s-a soldat cu go
lul lui Rednic, care sporește mult 
șansele acestora pentru întîlnirea re
tur. de Ia 21 martie, la București*.

La rîndul lor, în primele comen
tarii transmise, agențiile France 
Pressc, Reuter șl Associated Press 
menționează rezultatul bun obținut 
e’e Dinamo București în meciul sus
ținut în deplasare cu Dinamo Minsk.

DISCIPL1NA-PR0BLEMĂ ÎNCĂ NEREZOLVATĂ
A LOTULUI DE TINERET!

„Tineretul" a pornit iarăși 
la drum. La un drum care se 
vrea, am înțeles, mai însorit, 
mai propice marii performante. 
Prima acțiune a anului, ami
calul de marți, de la Tjrgo- 
viște cu selecționata similară 
a Greciei, reprezintă un punct 
de plecare. Un punct de discu
ție dincolo de acest 2—-2. re
zultat echitabil. într-un med 
cu... o repriză pentru fiecare.

în primul rînd. să reținem 
că au fost testați în acest 
prim joc al reprezentativei de 
tineret nn mai puțin de 17 
jucători, ceea ce. la o primă 
vedere. înseamnă un lucru 
bun. Disecînd puțin ideea vom 
vedea însă că nu a fost o tes
tare prea concludentă, o repri
ză sau chiar mai puțin neofe
rind timpul suficient pentru o 
evaluare exactă a noilor ve- 
niti- în privința celor doi ve- 
niti peste noapte de la lotul 
.A" (Zare si Lăcătuș), valoa
rea lor o cunoșteam, asa Incit 
nu vom discuta decît tangen
tial această problemă. Am 
considerat că cei doi talentat» 
jucători care au pătruns în 
Iotul mare au fost aduși de 
la Craiova înaintea meciului, 
pentru a da maturitate tinerel 
echipe si a contribui la obți
nerea unui rezultat bun. Cei 
doi si-au făcut datoria eît au 
tucat. numai că ei au fost în-

ROMÂN1A 2 (1)
GRECIA 0 (0)

Sad:-. Central; te^ -Ani». 
tut a înnorat; specîotwi — câvcs 
25 00C. Suturi: 14—8 (pe poortâ:
10^». Cotat*.: 12—C. Aa eranrat: 
CORAȘ (tn. 17) p MATEUT (urn. 
41».

ROMANI*: Lung (ete. «6 lordo- 
d-e» - NEGKL*. lorgj’wce. STHA
NESCU (am. 57 Stcmeu». Une-^raone 
(min. 70 Irimemu» — ȚIQFANU (mie. 
44 eoTnfl. Băioai. MATEUT. HAGI 
— Co-neteru (min. 41 Gobor» Cora».

GREC1A: Sa-țcu - ALA VÂNT AS. 
MiKHCS. MhnKncs. Venvokatai 
(nrn. 44 Koruhm» — Mt-eoou’os 
(min. 82 Karalornb’dis). KaMis. Xan- 
topoulo^ VUTIRTSAS (min. 7C Pcpo- 
iocnou H» — Ancsîopoolot, Mort) 
(mV,. 70 BatzVni/as».

A crb'trat bine M. AikKrecri (H- 
raeh.

poartă (nu era nimeni pe Un
ea e!) însă ratează incredibil. 
Tabela de scor avea (ă se 
schimbe, totuși, peste 5 minute, 
cînd Negrilă l-a angajat exce
lent pe MATEUT si acesta a 
înscris, plasat : 2—0. Finalul 
de joc. cum am spus si mai 
înainte, a fost ceva mai echili
brat dar fără efect pe tabela 
de marcaj.

DINAMO MINSK 1 (1)
DINAMO BUCUREȘTI 1 (0)

Stadion V I. Lenin ; teren grav ; 
timp — ploaie rece. pers;stemă ; 
spectatori — circa 14000. Sutei : 9—8 
(pe poartO 5-31. Comere : 11—X Au 
marcat : GURINOVICI (min. 7). res
pecți* REDNIC (min. 87).

DINAMO MINSK : Kurblto - S.S 
kin (min. 66 Kondrot;ev), Țruban. Bo
rovsk:. Kuremin — Gotmanov. ALEI
NIKOV. PUDISEV. Zlgmcnovki - So
kol, GURINOVICI.

DINAMO BUCUREȘTI : MORARU
- REDNIC AL NICOLAE. I. MARIN, 
STANESCU — Dragnea, Andooe, Mo
vilă - Turcu (min. 55 Țolnor), Au
gustin (min. 75 Mulțescu», Orac.

A arbitrat foarte bine Lamo Cas
tillo (Spania».

Cartonașe galbene : ANDONE.

meciului retur. Jucătorii dina- 
moviști nu pot face abstracție 
de faptul că acest 1—1 este o 
platformă pentru construcția 
unui joc echilibrat, cu destiile 
alternative, inclusiv un 0—0 — 
la care nu ne gîndim, bineîn
țeles, în această seară frumoa
să — un 0—0 de care Universi
tatea Craiova nu a beneficiat 
nici teoretic, nici practic după 
jocul de la Lisabona cu Ben
fica.

Vrem să credem că dinamo- 
viștii vor pregăti la fel de bine 
meciul-rctur care să Ie aducă 
— lor și fotbalului românesc — 
un succes de mare prestigiu.

5 MINUTE
D NICOLAE-NICUȘOR : „A

fost un meci tipic pentru prima 
manșă în lupta de calificare.. Am 
„închis" foarte bine, am avut des
tule acțiuni de contraatac care 
nu au putut fi însă valorificate. 
Am declarat că meciul de la Tbi
lisi este foarte important pentru 
calificare. Sper ca rezultatul de 
aici să fie pentru noi un suport 
real în jocul retur".

V. ARZAMANTEV (antrenorul 
principal al lui Dinamo Minsk) : 
,,Am făcut tot posibilul să câști
găm. Am ratat mult. Probabil că 
asta se datorează unei lipse de 

locuiți ia pauză. Așa a intrat 
în sfera ..jumătăților de mă
sură" si verificarea elemente
lor noi. care n-au putut fi ur
mărite toate pe durata unui 
întreg joc. în acest context 
ee ne-a spus jocul de la Tîr- 
goviște ?

Trebuie remarcat, din ple
care, angajamentul a aproape 
tuturor celor care au evoluat. 
Terenul de joc de la stadionul 
Petrolul (unde a fost transfe
rată partida în ultimul mo
ment. datorită inundării gazo
nului ..Municipalului") s-a do
vedit neașteptat de bun, însă 
el a devenit din ce In ce mai 
greu, ceea ce a făcut ca soli
citarea să fie maximă. Și 
dacă fizic testul a fost trecut 
in coroore la celelalte capi
tole au existat și restantieri, 
mai ales în privința lucidității 
In ioc si a disciplinei. Excep- 
tindu-i pe cei doi jucători de 
la lotul _A“. remarcați pentru 
prestația lor. ne-au apărut 
ca veritabile speranțe portarul 
Vodă. cu o bună prezentă de 
spirit (total opusul lui Stînga- 
riu. vinovat la ambele goluri) 
înaintașii Soare și Țîrlea, cu 
..tupeu" si rază mare de acțiu
ne. dornici de afirmare. în 
creștere ni s-au părut Burchel 
si Niealeioîu. Sub ceea ce se 
astenia O. Grigore. Burdujan 
si SindoL Foarte slab Comă- 
nescu, despre «pare am auzit 
multe lucruri y frumoase, însă 
nu_. am văzut nimic la Tîr- 
eoviște. O. Popescu. reținut 
de accidentarea din ajun. Be- 
lodcdîci. sub ctAa lut neaș
teptat de dur tn intervenții. 
Si cu această ultimă constatare, 
deschidem un alt capitol. cel 
al disciplinei. Regretabil. însă 
loiu! de tineret a terminat ia
răși partida in 10 oameni. 
Gbesrrhiu fiind eliminat in 
min. C. ceea ee a contribuit 
decisiv la stabilirea r exulta tu- 
îui. Nu este prima dată cînd 
reprezentativa de tineret ne 
•feri • asemenea temă neplă
cută. La Buzău. în ultimul 
meci disputat acasă. în noiem
brie. eu selecționata Ciprului, 
a fost eliminat Lăcătuș, eare 
s-a ales eu 4 etape suspendare 
din partea forului internați o- 
naL Arest talentat jucător n-a 
înțeles insă mai nimie din a- 
rea greșeală, el ineereînd șl Ia 
Tirgovlșie. să lovească un ad
versar fără balon. Adversarul 
s-a ferit, a scăpat, dar Lăcătuș 
«« trebuia să_ scape de sanc
ționare din partea arbitrului. 
Cum insă S- Neesuleseu l-a 
..iertat", erezind că așa ..aju
tă" echipa noastră de tineret, 
Gheorghiu a îneereat si eî a 
„sebemă" asemănătoare. care 
s-a «oldat eu eliminarea jus
tă. Este timpul ea problema 
educației să Ce tratată cu 
mai multă responsabilitate la 
nivele! lotului de tineret de 
către toti cei implicați, de Ia 
antrenorii de club, la arbitri.

Mircea M. IONESCU

ȘTIRI • ȘTIRI
• ASTAZ1, lUAGEBEA LA 

SORȚI A SFERTURILOR- CU
PEI ROMÂNIEI. La Centrul ..23 
August- va avea loc astăzi (ora 
13) tragerea Ia sorți a sferturi
lor de finală ale ..Cupei Româ
niei". Amintim cele opt echipe 
care au rămas în competiție: 
Petrolul Ploiești. Sportul studen
țesc. Corvinnl Hunedoara, Dina
mo București. F.C. Argeș, Stea
ua. A.S.A. Tg. Mureș șl Rapid 
București.
• DE LA F.HJF. Din cauza 

timpului nefavorabil, a stâril de 
impracticabilita»e a terenurilor, 
forul de specialitate a botărît 
amînarea începerii returului Di
viziei „C“ pentru data de 25 
martie a.c.
• clubul RAPID organizea

ză mîine, la ora 17, în sala Ra
pid (Cal. Giulești) o întîlnire cu 
suporterii.

DUPĂ JOC...
măiestrie și faptului că debutăm, 
de fapt, fntr-o mare competiție 
euroneană. Nu consider calificarea 
pierdută. Dinamo București a fă
cut un joc defensiv foarte bun 
și a<e un portar pe care și l-ar 
dori orice antrenor".

S. ANTADZE (antrenor fede
ral) : „N-a fost un joc spectacu
los. Nici timpul n-a permis-o. A 
fost un teren greu, defavorabil 
spectacolului Mi-au plăcut resur
sele fizice ale românilor. Remarc 
in mod special pe Moraru, An- 
done și Augustin, mai ales în 
prima repriză".

Vă prezentăm cîteva da
te statistice desprinse din 
desfășurarea celor 21 de 
etape ale Diviziei .,A“.* © 
S-au înscris 436 de fcoiuri 
315 în contul gazdelor, 121 
în cel al oaspeților ® Din 
cele 189 de partide dispu
tate, 117 au revenit gaz
delor. 45 s-au încheiat la 
egalitate, iar în 27 victo
ria a fost de partea oas
peților © S-au acordat 47 
lovituri de la 11 m: 38 în 
favoarea gazdelor. 9 pen
tru oaspeți; 36 au fost 
transformate. 11 ratate © 
Jucătorii primului eșalon 
au expediat 4 3G2 de șu
turi (2 378 gazdele, 1 384 
oaspeții?, dintre care 2 007 
pe spațiul porții (1 392 
gazdele. 615 oaspeții) R

DIVIZIA „A“ 
IN CIFRE

Cele mai multe suturi: Di
namo 335, Univ Craiova 
281, Steaua 275. iar cele 
mai puține: C.S. Tîrcoviș- 
te 215, Dunărea C.S.U. 200, 
Politehnica Iași 197 9 La 
capitolul . pe poartă" si
tuația este următoarea: 
Dinamn 119. Univ. Craio
va 136, Corvinul 122... F.C. 
Olt 101. Politennica lași 
79. Dunărea C.S.U. 75 $
La partidele celor 21 de 
etape nu asistat 2 053 300 
spectatori, numai 411 500 
în cele patru runde ale 
returului b Cele 18 divi
zionare ..A“ au utilizat 
390 de jucători, cei mai 
mulți: Petrolul 30, C. S. 
Tîrgoviște 26. Dunărea 
C.S.U. 23 (exact echipele 
care ocupă în orezent po
zițiile retrogradante); cei 
mai puțini: Sportul stu
dențesc 18. F.C. Argeș 19 
© Pe lista marcatorilor 
figurează 172 de jucători, 
cei mai mulți: Universi
tatea Craiova 12; cei mai 
puțini: Jiul C.S. Tîrgo
viște. Dunărea C.S.U.. Ra
pid și F.C. Baia Mare — 
cite 8 • Arbitrii care au 
condus ta centru meciuri
le celor 21 de etape au 
obținut următoarele cali
ficative: 82 ..foarte bine“ 
83 ..bine". 17 ..satisfăcă
tor" și 6 ..slab“.

ARBITRII ETADEI
DE DUMINICĂ

A DIVIZIEI „A“
F.C. BAIA MARE — CORVI

NUL HUNEDOARA: M. Nicules- 
eu; M. Constantinescu și L. Clu- 
cu (toti d’n București);

POLITEHNICA IAȘI- — STEA
UA: A. Gheorghe; P. Pienescu 
(ambii din P. Neamț) și I. Velea 
(Craiova):

PETROLUL PLOIEȘTI — A.S.A. 
TG. MUREȘ: I. Igna; I. Ferenczi 
(ambii din Timișoara) si M. 
Axente (Arad):

RAPID — CHIMIA RM. VÎL- 
CEA: M. Salomir (Cluj-Napoca); 
D. Pura (Dej) si Ș. Necșuleseu 
(Tîrgoviște):

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
SPORTUL STUDENȚESC; Fl. Po
pescu; Ad. Moroianu (ambii din 
Ploiești) și S. Pantellmonescu 
(Bold®ști-Scăeni):

JIUL PETROȘANI — F.C. BI
HOR: R. Petrescu; L. Măieran 
(ambii din Brașov) șl Al. Mus- 
tătea (Pitești):

DINAMO — DUNÂREA C.S.U. 
GALATI: N. Dinescu CRm. Vîl- 
cea); M. Stănescu (lași) și V. 
Banu CPloiești):

C.S. TÎRGOVIȘTE — S.C. B A- 
CAU: D. Petrescu (București); 
D. Buciuman și I. Pătrut (ambii 
din Timisoara);

F.C. ARGEȘ — F.C. OLT: M. 
Stoenescu: V. Măndescu și N. 
Voh^a (toți din București).

L0T0-PRGH3SP0RT INFORMEAZĂ
o AȚI JUCAT NUMERELE 

PREFERATE ? • Pentru parti-
cipanții caiu uoreso să-și spo
rească șansele de mari succese 
la - tragerea o’ șnuitâ Loto de 
vineri 9 martie 1984, precum si 
pentru cei ce nu și-au procurat 
încă bilete, se reamintește că a- 
gențiile I oto-Pronosport le mai 
stau numai astăzi la dispoziție 
pentru a juca numerele prefera
te ® Se reamintește, de aseme
nea, că în aceste zile continuă 
vînzarea biletelor pentru avan
tajoasa tragere excepțională 
Pronoexpres-boxcxpres de dumi
nică 11 martie a.c., care oferă 
posibilități multiple de cîștiguri 
în autoturisme ..Dacia 1300“, 
mari sume de bani și excursii 
peste hotare.

© DATORIT4 ORELOR TÎRZII 
la care s-au încheiat unele par
tide din programul concursului 
intermediar Pronosport de ieri, 
rezultatele vor fi publicate mîi
ne, 9 martie 1984, în această ru
brică.

© NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXTRAORDINARA 
PRONOEXPRES DIN 7 MARTIE 
1984. Extragerea I : 18 39 45 12 
26 11 ; extragerea a II-a : 9 27
10 42 2 43 ; extragerea a III-a : 
9 34 36 40 25 43 ; extragerea a 
IV-a : 22 19 5 16 21 18 ; extra
gerea a V-a : 10 4 44 30 19 45 : 
extragerea a VI-a : 28 14 17 36 8
18 ; extragerea a Vil-a : 27 3 15 
7 10 21 ; extragerea a VlH-a : 9
19 2 20 1 29 : extragerea a IX-a : 
41 21 3î 9 1 39; extragerea a X-a:
11 1 15 24 20 14. Fond de cîști
guri : 2.824.527 lei.



La puternicul concurs de Inot de la Berlin 

liCBEHT PINIIR (record național la 400 m liber) 
Șl ANCA PĂTRĂȘCOIU -REZULTATf PROMIfĂIOAIIE

Interesul pentru Campionatele 
naționale în bazin acoperit, care 
au loc, de astăzi până duminică., 
în moderna 'pis-cină de dimen
siuni olimpice din Reșița este 
sporit și de câteva rezultate bune 
înregistrate zilele trecute de doi 
dintre înotătorii noștri fruntași, 
participant la un puternic con
curs desfășurat la Berlin. Astfel, 
Robert Pinter și-a întrecut de 
două ori recordul național de 
juniori și seniori la 430 m liber 
(4:07,02), realizând în serii 4:06,92, 
pentru ca în finală să fie cre
ditat cu timpul de 4:05,73. Cea 
de a doua prezență românească 
în întrecerea amintită a fost a 
Ancăi Pătrășcoiu (ambii sportivi 
fiind legitimați la C.S.M.S. Baia 
Mare), ea ameliorîndu-și recor
dul carierei la 100 m spate, cu 
1 :03,35 (cea mai bună performan
ța anterioară, 1:03,98, este record 
național de junioare). In proba 
de 200 m spate, Anca Pătrășcoiu 
a fost cronometrată în 2:16,65 
(recordul ei — 2:14.80). e

„Comportarea celor doi înotă
tori poate fi considerată drept 
bună — apreciază antrenorul e- 
merit Gheorghe Dimeca —, in
tr-o competiție de ridicată va
loare, dominată categoric, cum

LA REIMS, LUPTĂTORII DE „GRECO-ROMANE", 
PRINTRE FRUNTAȘI

Ieri la prînz s-au întors. în ța
ră luptătorii noștri din echipa 
de „greco-romane“, care au par
ticipat la turneul internațional 
„Andre Guerin“, desfășurat la 
Reims (Franța). Antrenorul eme
rit Ion Corneanu ne-a relatat 
amănunte de la această compe
tiție.

La acest turneu, mult mai pu
ternic decît era de așteptat, au 
fost înscriși pe foile de concurs 
luptători fruntași din 15 țări, 
cam aceiași care participaseră cu 
o săptămină în urmă la ,.inter
ii aționalele** Bulgariei. Faptul că 
printre concurenți se aflau nu 
mai puțin de 13 campioni olim
pici, mondiali sau europeni face, 
desigur, inutile alte argumente 
privind nivelul ridicat al între
cerilor. In aceste condiții, la 
turneul de la Reims toți cel 6 
luptători români au avut o fru
moasă comportare, 3 dintre ei 
cucerind primul loc (Ștefan Ru- 
su, Ion Draica și Vasile Andrei), 
iar ceilalți 3 clasîndu-se pe locul 
II: Nicolae Zamfir, Ștefan Ne- 
grișan și Victor Eolipschi. să 
reținem, de asemenea, că locul 
n pe națiuni, deși nu am avut 
sportivi la 4 categorii, a relie
fat buna evoluție de ansamblu 
a luptătorilor români. Rusu și-a 
învins toți adversarii la mare di
ferență. Draica a prins „aripi**, 
reușind să finalizeze tot mai si
gur procedeele sale tehnice care 
i-au adus succese însemnate la 
marile competiții. Andrei a lup
tat și el foarte bine (la catego
ria sa au fost mai puțini con
curenți). Zamfir a pierdut doar 
la campionul european, bulgarul 
Ivanov. Negrișan a greșit o sin

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BOX „CENTURA DE AUR“
(Urmare din pag l)

impus pe ringul „Centurii 
de aur“.

Așadar, începînd de luni, 
toată săptămîna viitoare vom 
fi prezenți în jurul ringului de 
la Palatul Sporturilor și Cul
turii, pentru a arista Ia galele 
„Centurii" din anul acesta, 
o competiție care s-ar pu
tea să desemneze titulari pen
tru Jocurile Olimpice de la 
Los Angeles. Este foarte pro
babil ca în afara boxerilor 
români candidați la un loc în 
echipa olimpică să vedem 
la lucru și alți posibili „olim
pici" din alte țări, care și-au 
confirmat participarea la 
competiția de la București : 
Cuba, Bulgaria, Japonia, R.P.D. 
Coreeană. R. D. Germană, 
R. F. Germania. Iugoslavia, 
Polonia, Turcia, Egipt, Ita

se anticipa dealtfel, de reprezen
tanții țării gazdă. De pildă, la 
100 m spate, Anca a fost de
vansată de vedetele mondiale 
Kristin Otto (1:02,02), Ina Kleber 
(1:02,19), Birte Wei gang (1:02,78), 
Cornelia Slrcb (1:03,25), iar la 
200 m — distanță pe care băi- 
măreanica are posibilități indis
cutabil mai mari — de record
mana lumii sirch (2:12,84), Wei- 
gang (2:13,20) și Kathrin Zim
mermann (2:14,38) — toate din 
R.D. Germană ! De menționat 
însă că la J.O. pot participa nu
mai două sportive dintr-o țară... 
Pinter a ocupat locul 6 la 490 m 
liber, primii trei clasați fiind, 
de asemenea, din R.D.G. (Bless 
— 3:53,52, Lodziewski — 3:55,98, 
Dassler — 3:56,05). El a mai luat 
startul la 200 m fluture, înregis
trând în serii timpul de 2:09,50. 
Din toate punctele de vedere, 
participarea noastră Ia a 30-a edi
ție a marelui concurs organizat 
sub egida Comitetului Național 
Olimpic din R.D. Germană (au 
fost prezenți sportivi din 14 țări) 
a fost rodnică, prilejuindu-ne un 
contact direct cu înotători de 
clasă și, desigur, o bogată ex
periență".

gură dată, dar tocmai când nu 
trebuia, în finala cu luptătorul 
bulgar Kirov. Negrișan a luat 
un avantaj consistent în prima 
repriză (6—0), pe care însă l-a 
pierdut în cea de a doua în 
lupta din parter ( ! ?), cînd a 
fost surprins de câteva ori ou 
centurări laterale, și astfel a pier
dut la puncte. In tine Dolipschi 
a ajuns în finală cu valorosul 
luptător bulgar Di nev, pe care 
era mai greu să-l depășească. 
Pregătirile lotului vor continua 
cu participarea la turneul de la 
Szeged, programat la sfîrșitul a- 
cested săptămâni.
• Azi începe, la Szeged., turne

ul internațional de lupte libero al 
Ungariei, la care vor participa 
și 9 sportivi români : Nicu Hîncu 
(cat. 48 kg), Gheorghe Kerekes 
(57 kg), Traian Marinescu (62 kg), 
Claudiu Tămăduianu (74 kg), 
Gheorghe Fodorea, Iulian Rîșno- 
veanu și Dumitru Chiru (32 kg), 
Ciprian Radu (90 kg) și Vasile 
Pușcașii (100 kg). Luptătorii noș
tri sînt însoțiți de antrenorul Ion 
Crîsnic.
• în localitatea Weiswasser 

(R.D. Germană) s-a desfășurat 
turneul internațional de juniori 
la lupte greco-romane, la care 
au participat tineri sportivi din 
țara gazdă. Bulgaria si România. 
Dintre juniorii noștri, cele mai 
bune rezultate le-au obținut Ni
colae Onica (cat. 48 kg) și Ni
colae Fior ea (cat. 52 kg) — cla
sați pe primul loc. O comportare 
bună au mai avut : Ion Popa 
(cat. +87 kg), Ovidiu Popa (cat. 
65 kg) — locul 2, Cristian Albuț 
(cat. 87 kg) — locul 3.

lia, R. P. Mongolă, U.R.S.S.. 
Siria. Menționăm că se mai 
așteaptă și confirmările invi
tațiilor transmise federațiilor 
de box din Venezuela. Tuni
sia, Franța. Spania și Gabon. 
Iată deci că și această ediție 
a turneului nostru internatio
nal va fi onorată de o prezen
tă numeroasă și, nu ne îndoim, 
valoroasă, deoarece în pers
pectiva J.O. fiecare antrenor 
federal mai are de... verificat 
un viitor „olimpic". Și ce alt 
prilej mai bun pentru această 
ultimă încercare decît com
petiția de la București ?

Vom vadea în ring circa o 
sută de boxeri străini. Alături 
de ei, la fiecare categorie, cîte 
patru pugiliști români, in
clusiv membrii lotului olimpic. 
Aceștia din urmă vor da, fără 
îndoială, un examen de care

TINERII HOCHEIȘTI CEHOSLOVACI 
și-au Început turneul 

In tara noastră
Pe patinoarul artificial din 

Gheorgheni, și-a început, 
miercuri seara, turneul în țara 
•noastră selecționata de ti
neret la hochei a Cehoslova
ciei. în primul joc, oaspeții au 
întîlniit formația similară a 
țării noastre, de care au dis
pus cu un scor sever : 12—0 
(5—0, 3—0, 4—0). Proporțiile 
acestei înfrîngeri se explică 
prin jocul slab al echipei 
noastre, dar mai ales prin 
prestația slabă a celor trei 
portari folosiți (J. Stanciu, O- 
tto Biro și M. Niculescu) care 
au primit multe goluri para- 
bile.

în continuarea turneului 
lor, tinerii jucători cehoslo
vaci vor întîlni, tot la Gheor
gheni, joi și vineri, selecțio
nata de juniori a țării noas
tre.

BREVIAR OLIMPIC • BREVIAR OLIMPIC
• PREȘEDINTELE COMISIEI MEDICALE a 

CJ.O., Alexandre de Merode (Belgia), a făcut 
cuooscut că va recomanda includerea pe lista 
substanțelor interzise a noi produse medicamen
toase. Pentru Jocurile Olimpice de la Los An
geles s-a hotărât ca la controlul anti-doping să 
se urmărească și depistarea testosteronului și 
a cafeinei. Pentru J.O. se are în vedere efec
tuarea de controale anti-doplng la toți cei cla
sați pe primele cincd locuri la fiecare probă 
și a altor sportivi aleși prin tragere la sorți.

O COMITETUL OLIMPIC DIN CHILE a anun
țat că va trimite la J.O. o delegație formată 
din 56 de sportivi, dintre care 18 sînt oompo- 
nenții echipei de fotbal oare a obținut o neaș
teptată calificare în turneul olimpic de la Los 
Angeles. După cum se știe, în preliminariile 
recente din Ecuador, de la Guayaquil!, și-au 
cucerit calificarea, din America de Sud, echi
pele Braziliei, Ecuadorului și Chile.

® REPUBLICA SAN MARINO va fi repre
zentată la Jocurile de la Los Angeles de o de
legație alcătuită din 26 de sportivi, care vor luă

parte la întrecerile de gimnastică, judo și 
tir.

O ALCOOLUL VA FI PROHIBIT în satele o- 
limpice de la Los Angeles, a anunțat Anita 
Defranz (medaliată cu bronz la canotaj, la schi- 
ful de 8+1, la J.O. de la Montreal) unul din
tre responsabilii celor trei sate olimpice. „Vor 
fi însă și unele excepții, a spus ea, sportivii 
francezi — care-și vor putea aduce vinul — și 
australienii — berea, băuturi nelipsite din 
menu-ul lor cotidian.

® APROPO de satefle olimpice, cel al U.S.C. 
(University of Southern California) este cel 
mai mare. Acolo vor putea locui circa 7 000 de 
sportivi. Un alt „sat* este cel al U.C.L.A. (Uni
versity of California, Los Angeles), care oferă 
găzduire la 5666 de persoane; al treilea, al 
U.C.S.B. (University of California, Santa Bar
bara) poate primi 1200 sportivi. El nu se află 
însă în Los Angeles, ci în apropiere de lacul 
Casitas (unde vor avea loc întrecerile de ca
notaj și caiac-canoe).

Romeo VILARA

DOI ÎNVINGĂTORI 

ÎN TURNEUL DE ȘAH 

DE LA BEERSHEVA
Turneul internațional de șah 

de la Beersheva (Israel) s-a în
cheiat cu victoria a doi concu
renți, elasați pe primele locuri, 
fostul șalenger la titlul mondial, 
V. Korcinoi. și O. Kudrin (S.U.A.) 
acumulînd cîte 9 puncte (din 13 
posibile). Pe locul trei s-a cla
sat w. Unzicker (R.F.G.) cu 8 p, 
iar fostul lider al turneului, ma
rele maestru român Mihai Șubă, 
a terminat al patrulea, cu 7,5 p.
• La Vilnius se fac. în aceste 

zile, ultimele pregătiri în vede
rea finalei turneului candidaților 
la titlul mondial masculin de 
șah, în care se vor întîlni marii 
maeștri sovietici Vasili Sirtislov 
și Gări Kasparov. După cum s-a 
mai anunțat, meciul va începe 
la 9 martie și se va desfășura 
în „sala albă" a.vechiului castel 
din Capitala R.S.S. Lituaniene.

poate depinde selecția lor pen
tru Los Angeles. Deci. o 
„miză" de mare importanță 
pentru toți boxerii noștri care 
doresc să evolueze pe ringul 
olimpic. Nu ne îndoim că 
ei vor avea adversari puternici. 
Printre aceștia se vor număra, 
ca la fiecare ediție de pină a- 
cum, pugiliștii cubanezi. care 
și-au anunțat participarea cu 
echipă completă. Iată-i pe 
oaspeții din Cuba, in ordinea 
categoriilor : G. Diaz. Julio 
Gonzales, R. Hechavarria, M. 
Martinez, J. Alvarado, U. Ra
mos, J. L. Hernandez. J. Guz
man, Jorge Gonzales, I. Lugo, 
F. Savon, J. L. Gonzales. Aș
teptăm și componența celorlal
te echipe. Este sigur, însă, că 
în fiecare formație vor fi spor
tivi care vor lupta cu gîndul 
la... Los Angeles.

TRAGEREA LA SORȚI PENTRU C.M.
DE POPiCE ’84

In orașul iugoslav Ljubljana, 
locul de desfășurare a ediției 
jubiliare — a XV-a — a cam
pionatelor mondiale de popice 
rezervate seniorilor (progra
mate la sfîrsitul lunii mai), s-a 
tras la sorti ordinea de intrare 
pe pistele de joc la echipe și 
perechi. Ceremonia tragerii la 
sorți a avut loc zilele trecute, 
cu prilejul întîlnirii interna
ționale amicale dintre repre
zentativele feminine și mascu
line ale Iugoslaviei si Româ
niei. Au fost prezenți membri 
ai prezidiului Federației inter-
naționale și ai Comisiei de
organizare.

Iată rezultatele tragerii la
sorti — ordinea intrării pe
piste : ECHIPE — femei : 1.
Italia. 2. Suedia. 3. Austria, 4.
Polonia, 5. R. F. Germania, 6.
România, 7. Iugoslavia, 8. Ce
hoslovacia, 9. Ungaria ; bărbați : 
1. Suedia, 2. Franța. 3. Po
lonia. 4. Elveția. 5. Italia. 6. 
România, 7. R.F. Germania, 8.

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
VAIL (S.U.A.). Slalomul spe

cial din cadrul Ctupei Mondiale, 
desfășurat marți, a fost cîștigat 
de austriacul Robert Zoller, care 
obține prima victorie importan
tă din carieră. învingătorul a 
realizat în cele două manșe 
1:4L,11, fiind urmat de Petar 
Popanghelov (Bulgaria) 1:4L,56, 
suedezul Lars-Goran Halvarsson 
și americanul Phil Mahre. ambii 
cu 1:41,73. Ingemar Stenmark 
(Suedia) s-a clasat pe locul 10 ! 
în clasamentul Cupei Mondiale 
continuă să conducă Pirmin Zur
briggen (Elveția) cu 233 p, ur
mat de Stenmark 201 p și Marc 
Girardeau (Luxemburg) 184 p.

FALUN (Suedia). Concursul de 
sărituri cu schiurile de la tram
bulina de 70 m a fost cîștigat

• In etapa a 20-a a campio
natului Iugoslav s-au înregistrat 
rezultatele; Steaua roșie Belgrad
— Vardar Skoplje 2—0, Zelezni- 
oear Sarajevo — Olimpia Liiublia- 
na 1—1, Buducnost Titograd — 
Dinamo Zagreb 3—1, Hajduk 
Spilt — Sarajevo 1—1, Radnicki 
Nig — Celik Zenica 4—1, Velez 
Mostar — Osdjek 1—0, Dinamo 
Vinkovicl — Partizan Belgrad 
1—1. In clasament conduce Haj
duk Split <ju 25 p, urmată de 
Zeleznicear tot cu 25 p și Stea
ua roșie Belgrad eu 23 p.
• In meci amical, la Rabat, e- 

chipa marocană RAC Kenitra a 
întâlnit pe Bayern Munchen. E- 
chipa vesit-germană a ctștigat cu 
3—0 (2—0), prin golurile înscrise 
de Nachtweih și K.H. Rumme- 
nlgge (2 — unul din penalty).
• In med restant, In campio

natul Scoției: Glasgow Rangers
— St. Johnstone 4—1. In clasa
ment conduce Aberdeen cu 41 p 
(din 24 j), urmată de Celtic 
35 p (25 j) și Dundee United 31 
P (22 j).
• In Cupa Portugaliei s-a ju

cat și ultimul meci din sferturile 

La închiderea ediției

Cehoslovacia. 9. Austria, 10. 
Ungaria. 11. Iugoslavia ; PE
RECHI — femei : 1. Bulgaria, 
2. Iugoslavia. 3. România, 4. 
Ungaria. 5. Suedia. 6. R. F. 
Germania. 7. Italia, 8. Ceho
slovacia, 9. Austria, 10. Po
lonia : bărbați : 1. România, 
2. Cehoslovacia. 3. Elveția. 4. 
Italia. 5. Ungaria. 6. Suedia. 7. 
Austria. 8. Franța, 9. Polonia, 
10. Iugoslavia. 11. R. F. Ger
mania. Comisia de organizare 
mai așteaptă confirmare de 
participare din partea Austra
liei sl Argentinei și, în caz 
că vor fi prezente, ele' vor ju
ca pe ultimele locuri .la grupele 
respective.

întrecerile se vor desfășura 
astfel : în zilele de 27—28 mai 
proba pe echipe ; 29—30 mai 
proba de perechi șl 1 iunie — 
proba individuală. „Mondialele" 
vor avea loc pe o arenă cu 
șase piste din material plas
tic. amenajată în sala de sport 
..Tivoli" din Ljubljana.

de Jiri Parma (Cehoslovacia) cu 
206,1 p (sărituri de 81 și 82,5 m>), 
urmat de Jeff Hastings (S.U.A.) 
201,9 p (91,5 și 75,5 m) și aus
triacul Aadi Hirner 198,4 (81,5 și 
83 m). După 18 concursuri, în
clasamentul Cupei Mondiale con
duce campionul olimpic Matti 
Nykaenen (Finlanda) cu 199 p, 
urmat de Jens Weissflog (R.D. 
Germană) 170 p șl Hastings 119 p.

TRZICI (Iugoslavia). Slalomul 
din cadrul Cupei Europei a fost 
câștigat de Werner Herzog (Aus
tria) în 1:30,23, urmat de Bern- 
hard Gstrein (Austria) 1:38,92. în 
clasamentul competiției conduce 
austriacul Dietmar Koebiohler ou 
146 p, urmat de Josef Schick 
CR.F. Germania) 168 p.

de finală: Sporting Lisabona a 
dispus cu 2—0 de formația din 
divizia secundă Vizela. Au fost 
stabilite șl partidele din semifi
nale, programate la 28 martie: 
Sporting Lisabona — F.C. Porto 
și Vitoria Guimaraes — Rio Ave.

3 Cu prilejul aniversării a 30 
de ani de la înființarea F.I.F.A., 
la Zurich, va avea loc la 22 mai, 
un meci jubiliar între reprezen
tativele Italiei și R.F. Germania, 
zilele trecute a fost, fixat și ar
bitrul jocului: Arnaldo Coelho 
(Brazilia). La această întîlnire 
vor asista cîteva foste mari ve
dete ale fotbalului mondial, prin
tre care brazilianul Fele, engle
zul Bobby Charlton, vest-germa- 
nul Franz Beckenbauer ș.a.

9 La Rio de Janeiro a încetat 
din viață, în virată de 67 de ani, 
Ileleno Nunes, fost președinte al 
Confederației braziliene de fot
bal. Heleno Nunes l-a succedat, 
în 1875, în fruntea forului fot- 
balistio brazilian pe Joao Have- 
lange, actualul președinte al Fe
derației Internationale de fotbal 
(F.T.F.A.).

ATLETISM • Federația ameri
cană a definitivat lotul pentru 
campionatele mondiale de cros 
programate la East Rutherford 
(New Jersey) la 25 martie. Echi
pa masculină are în frunte pe 
Cralg Virgin, campion mondial 
in anii 1880 și 1.981. alături de 
care vor mai concura Alberto 
Salazar, Pat Potter, John Easker 
Si Jeff Drenth. Din formația fe
minină fac parte Betty Springs, 
Kathy Hayes, Liz Natale și An
drea Fisbher.

HALTERE • „Cupa Panonla” 
a început marți la Budapesta. 
Primele rezultate: cat. 52 kg: 
Tian Zongjun (R.P. Chineză) 
237,5 kg (105 + 132,5 kg), Mat- 
wally Hamouda (Egipt) 220 kg, 
Gustav Molnar (Ungaria) 207,5 kg. 
Cat. 56 kg; Neno Terziskl (Bul
garia) 257,5 kg (105 + 142.5 kg), 
Mihaly Olah (Ungaria) 245 kg

TELEX • TELEX
(HO + 135 kg), Gabriel Ensenat 
(Cuba) 245 kg.

ÎNOT O In concursul die La 
Praga, înotătorul cehoslovac Jo
sef Hladky a câștigat trei pro
be: 190 m spate —58,88 (record), 
100 m liber — 52,45. 200 m bras 
— 2:31,29. • Concursul interna
țional de înot sincronizat desfă
șurat la Moscova a fost câști
gat de austriaca Alexandra 
Woerisch cu 177,71 p, urmată de 
sovieticele Irina Potemkina 174,40 
p și Elena Osipova 169,93 p.

SĂRITURI • Proba de tram
bulină a concursului de la Ros
tock a revenit lui Thomas 
Knuths (R.D. Germană) cu 626,15 
p. La feminin a cîștigat Ramo

na Wenzel (R.D. Germană) cu 
438,72 p.

SCRIMA O După turneul de la 
Torino, ân clasamentul Cupei 
Mondiale la floretă (feminin) 
conduce sovietica Valentina Si
dorova cu 28 p, urmată de Zsu- 
sza Janiosi (Ungaria) 27 p și 
Edith Kovacs (Ungaria) 24 p. 
Marcela Moldovan ocupă locul 13 
cu 8 p.

TENIS ® Clasamentul A.T.P. 
la zi: 1. Lendl, 2. McEnroe, 3. 
Wilander, 4. Connors, 5. Noah, 
6. Arias etc. • în prima zi a 
„Cupei Caraibilor**, la Ciudad de 
Mexico, cu cei mai buni patru 
jucători sud-ame.rioand: Gomez — 
Vilas 7—5, 7—5. Peeci — Clerc
6—3, 6—3.

TENIS DE MASA • La Paris, 
în campionatul ligii europene 
(grupa de elită): Anglia — Fran
ța 5—2.

REZULTATE DIN CUPELE EUROPENE
Aseară s-au desfășurat meciurile din prima manșă a sfeit. :or 

de finală în cupele europene. Iată rezultatele sosite până la închi
derea eddției. Reamintim că meciurile retur vor avea loc la 21 
martie.

„CUPA CAMPiONILOR EUROPENI"

Alte amănunte în ziarul de mîine.

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

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

2— 1 (0—li»
3- 0 (0—9)
1—1 (1—0)
1—0 (6—00

„CUPA CUPELOR-
Uj pești Dozsa 
Haka Valkeakoski

— F.C. Aberdeen
— Juventus Torino

2—0 (0—0) 
0—1 (6-0)

„CUPA U.E.F.A.-
Sparta Piraga 
Anderlecht 
Nottingham Forest

— .Hajduk Split
— Spartak Moscova
— Sturm Graz

1—0 (0 0)
4—2 (2—!)
1—0 (9—0»


