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SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINJA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, vineri, 9 martie, a avut 
loc ședința Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței au fost 
examinate Raportul privind 
rezultatele recensămintului ani
malelor domestice de la 1 
februarie 1984, precum și Ra
portul privind rezultatele con
trolului efectuat asupra evolu
ției efectivelor de bovine 
in perioada 1 februarie 1983 
— 1 februarie 1984.

Comitetul Politic Executiv 
a apreciat că situația efecti
vului de animale este in ge
nerai bună. Pe ansamblul a- 
grieulturii, numărul anima
lelor este mai mare la toate 
speciile de bază, inclusiv la a- 
nimalele matcă — ceea ce a- 
sigură condițiile necesare 
pentru creșterea continuă a 
efectivelor în anii viitori 
la nivelul prevederilor stabi
lite în plan și pentru înfăptui
rea programului de autoapro- 
vizionare cu produse agro- 
alimentare.

Deși Ia toate speciile de bază 
au fost înregistrate realizări 
importante față de recensă- 
mîntul din anul 1983, efec
tivele de animale nu sini încă 
la nivelul planului și al 
programelor speciale pe care 
le avem în domeniul dezvoltă
rii zootehniei.

Pornind de la această si
tuație, Comitetul Politie Exe
cutiv a atras atenția conduce
rii Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare, tu
turor celor cărora Ie revin răs
punderi pe linie de partid și 
de guvern in domeniul îndru
mării și controlării acestei ac
tivități, precum și organelor 
agricole centrale și locale, 
comitetelor județene de partid 
și consiliilor populare să ia 
toate măsurile care se impun 
și să acționeze cu fermitate și 
consecvență pentru a asi
gura realizarea sporului pre
văzut în plan, pentru întărirea 
ordinii și disciplinei în respec
tarea legalității privind înre
gistrarea, circulația, vinzarea 
și tăierea animalelor. Fiecare 
gospodărie și fiecare fami
lie din mediul rural trebuie să 
crească un număr corespun
zător de vaci și oi, care să-l 
asigure laptele necesar, pre
cum și alte produse animalie
re, ații pentru consumul pro
priu, cît și cantități tot mai 
mari pe care să le livreze, pe 
bază de contract, la fondul de 
autoaprovizionare și Ia fon
dul de stat. S-a indicat ca 
toate aceste probleme, con

cluziile care desprins din
analiza rezultatelor recensă
mintului animalelor, progra
mele da măsuri stabilite pe 
fiecare județ, comună și 
unitate agricolă în parte 
să fie larg dezbătute eu toți 
oamenii muncii de la sate, ast
fel ca ele să fie temeinic cu
noscute și însușite de toți pro
ducătorii agricoli in vede
rea aplicării lor in practică in 
cele mai bune condiții.

In continuare. In cadrul șe
dinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a analizat Raportul cu 
privire la efectivul, compozi
ția și structura organizatorică 
a partidului la 31 decembrie 
1983. S-a cerut ea acest raport 
să fie substanțial îmbunătățit 
— in sensul ea el să oglindeas
că mai concret toate laturile 
activității organizatorice și 
politico-educative desfășurate 
de organele și organizațiile 
de partid in anul care a trecut 
De asemenea, a fost discutat și 
aprobat Raportul privind ac
tivitatea desfășurată in a- 
nul 1983 de către organele de 
partid și de stat și organiza
țiile de masă pentru înfăp
tuirea politicii de cadre a 
partidului.

In cadrul ședinței a fost 
discutat totodată, Raptrtul 
privind activitatea interna
țională a partidului și sta
tului nostru in anul 1983 șl 
principalele orientări ale po
liticii externe in anul 198t 
S-a apreciat că și acest ra
port trebuie îmbunătățit ast
fel incit să reflecte mai cu
prinzător ampla activitate 
desfășurată de partidul și 
statul nostru pe plan ex
tern, aprecierile și pozițiile 
constructive adoptate de 
România in principalele pro
bleme ale vieții politice actua
le, contribuția adusă la dez
voltarea colaborării și coo
perării internaționale, la în
tărirea relațiilor cu partide
le comuniste și muncitorești, cu 
celelalte partide și forțe 
democratice, progresiste, cu 
toate popoarele lumii m lup
ta pentru progres social, secu
ritate și pace.

Comitetul Politie Executiv 
a hotărit ca toate aceste trei 
documente — eu îmbunătățiri
le necesare — să fie supuse 
dezbaterii și aprobării plenarei 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politie Executiv 
a botărit convocarea plenarei 
C.C. al P.C.R tn ultima decadă 
a lunii martie.

★
Comitetul Politie Executiv 

a soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității 
de partid și de stat.
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Turneul internațional de box

„Centura de aur“

DOUĂ GtNEfiAȚII DE PUCILIȘTI
VIZEAZĂ SELECȚIA PENTRU J. 0.

Doar ziua de miine ne mai 
desparte de gala inaugurală a 
celei de a XIII-a ediții a 
.Centurii de aur", tradiționa
lul turneu internațional de box 
organizat !n țara noastră. Deși 
marea majoritate a oaspeților 
de peste hotare — sportivi din 
15 țări — este așteptată azi și 
miine, de două-trei zile, pe 
străzile Bucureșiiului, spre să
lile de antrenament de la Ra
pid și de la Olimpia, pot fi 
văzute delegațiile boxerilor din 
Japonia și Cuba, primii oas-
peți sosiți la .Centură". Joi 
seara au venit și boxerii din 
R.P.D. Coreeană.

Pentru a participa la între
cerile ..Centurii de aur", alături 
de oaspeții de peste hotare au 
început să sosească la Bucu
rești pugiliști de La diverse 
secții de box din țară, iar ma
estrul Ion Popa face ultimele 
.retușuri" la lotul olimpic. Pe 
scurt, vom avea prilejul să ve
dem pe ringul de Ia Palatul 
sporturilor și culturii tot ce are 
mai bun boxul din țara noas

Campionul națio
nal Constantin Ti- 
țoiu țin atac), ți
nui dintre preten
denta la „Centura 
de aur* 1984, dar 
ți la un loc in e- 

chipa olimpică...

Foto :
Dragoș NEAGU

tră Ia ora actuală. Vor fi 
prezente „speranțele", tinerii 
cu care antrenorul emerit Ion 
Popa intenționează să apere 
prestigiul pugilatului românesc 
pe ringul J.O. de la Los An
geles, dar și consacrații, spor
tivii cu mare experiență, hotâ- 
rîți să demonstreze că nu șl-au 
spus încă ultimul cuvînt și că 
sînt hotăriți să cucerească un 
loc îiy echipa olimpică. Astfel, 
alături de tineri ca Marian 
Finățan, Cornel Silitră, Nicolae 
Taipoș, Rudei Obreja, Dănuț

Lugigan, Mieloș Paisz sau Do
rin Răcaru ii vom revedea, în- 
tr-o formă sperăm bună, 
pe Constantin Tițoiu, Dumitru 
Cipere, Viorel Ioana, Mircea 
Fulger, Dragomir Ilie, Mihai 
Ciubotaru. Gheorghe Simion, 
Doru Maricescu, Dumitru Sen- 
ciuc, Georgică Donici, Petre 
Bornescu. Paul Golumbeanu, 
Ion Cernat, Gheorghe Preda,

Petre HENȚ

(Continuare in pag. a 4-a)

Campionatele de seniori șl Juniori Io bazin acoperit

REZULTATE DE 
ÎN ZIUA

REȘIȚA, 9 (prin telefon). Din 
nou. un public, numeros, încu- 
rajlnd permanent si aplaudînd 
generos performerii, la întrece
rile campionatelor naționale 
pentru seniori și juniori în ba
zin acoperit. In piscina resi- 
teană unde nu mai ai ...unde a- 
runca un ac, ziua a doua a 
competiției s-a dovedit cu ade
vărat de tot interesul Vedeta 
reuniunii a constituit-o pasio-

CERTÂ VALOARE
A DOUA
nanta dispută, la 100 m spate, a 
„olimpicelor" noastre Carmen 
Bunaciu și Anca Pătrăscoiu. 
Cele două sportive au onorat 
așteptările, făclnd o cursă de 
valoare internațională. Carmen 
a întors fn 29,84. Anca In 30,43, 
pentru a fi Înregistrate tn final

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag i-3)

Start în noul sezon

de pentatlon modern

ÎN PRIM PLAN
- TINERETUL
Miine începe tradiționalul 
concurs „Cupa Primăverii'*
Pentatlonul modern se află

Miine, etapa a 22-a in Divizia „A" de fotbal

MECIUL DE LA CRAIOVA, DERBYUL ZILEI
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\vsm PROGRAMUL ETAPEI
5

i

I

Baia Mare 
lași : 
Ploiești : 
București :

Craiova : 
Petroșani i 
București :

F.C BAIA MARE 
POLITEHNICA 
PETROLUL 
RAPID

- CORV1NUL
- STEAUA
- A.SA TG. MUREȘ
- CHIMIA RM. V1LCEA

(Stadionul Republicii)
UNIVERSITATEA - SPORTUL STUD
JIUL - F.C. BIHOR
DINAMO - DUNAREA C.S.U.

(Stadionul Dinamo)
CLUBUL SPORTIV - S.C. BACAU
F.C ARGEȘ - F.C. OLT

Tirgoviște
Pitești :
Toate partidele vor începe la ora 15,30. S

• La Baia Mare, Roznai con
tra revelației Mateuț • Steaua 
nu uită că a „remizat* ultima 
dată la lași • La Ploiești, 
petroliștii vor să confirme, 
Boloni să fugă de „zona mi
nată* • La București, Rapid, 
după „lovitura* din Cupă, față 
in față cu... Oblemenco • La 
Petroșani, Jiul nu vrea să mai 
piardă un punct, insă orâdenii 
au și ei calculele lor • Pe 
Dinamo, campionii apar la ram
pă, după frumoasa deplasare

„MECIUL CU GRECIA-UN REUȘIT TEST DE PREGĂTIRE 
ÎN CONDIȚIILE ÎN CARE NU AM PUTUT FOLOSI ÎNTREG LOTUL"

de la Tbilisi • La Tirgoviște, 
gazdele mai speră, băcăuanii 
vor să uite de înfringerea din 
fața fostei lanterne • La Pi

tești, un duel de orgoliu

— Meciul cu Grecia a trecut, 
campionatul își recucerește 
drepturile de întrecere de re
gularitate, „sferturile" Cupei 
României au fost trase la sorți, 
viața fotbalului își continuă 
cursul. Și. cu toate acestea, ce 
a însemnat, Mircea Lucescu, 
confruntarea de miercuri, de la 
Craiova ?

— Deși a fost a treia intil- 
nire internațională din acest 
an — ciad altă dată abia reîn
cepea campionatul —, datorită 
lipsei de date libere lotul nu

va mai fi convocat în plenul 
său decit in prima săptămînă 
a lunii mai. Asta pentru că 
am dat prioritate calendarului

DC vorbă CU riircca LUCESCU

sportiv intern și obiectivelor 
echipelor românești angajate in 
arena internațională, adică Di
namo în Cupa campionilor și

reprezentativa olimpică in pre
liminariile J.O. de la Los An
geles. Avind puține date libere 
la dispoziție, am suprapus da
telor cu jocuri oficiale acțiuni 
ale lotului reprezentativ, deși 
nu putem utiliza toți compo
nența echipei naționale. Acțio- 
nind astfel, obligați și de îm
prejurări, avem posibilitatea 
de a încerca, de a verifica și

Mircea TUDORAN

(Continuare in pag 2-3)

CLASAMENTUL „LA ZI"

1. DINAMO 21 12 7 2 39-17 31
2. Steaua 21 13 3 5 45-15 29
3. Sportul stu d. 21 12 4 5 33-19 23
4. Univ. Craiova 21 12 2 7 33 18 26
5. F.C. Bihor 21 10 4 7 36-27 24
6. F.C. Argeș 21 11 2 8 28 22 24
7. S.C. Bacău 21 10 3 8 20-26 23
8. F.C. Olt 21 6 10 5 18-14 22
9. Politehnica lași 21 7 8 6 22 22 22

10. Chimia 21 8 5 8 25 29 21
11. Jiul 21 8 5 8 18-26 21
12. Corvinul 21 7 5 9 28 27 19
13. A.S.A. Tg. M. 21 7 4 10 19-26 18
14. F.C. Baia M. 21 7 4 10 20 36 18
15. Rapid 21 5 6 10 15-23 16
16. Dunărea C.S.U. 21 3 8 10 12 22 14
17. Petrolul 21 3 5 13 14-34 11
18. C.S. Tîrgov;iște 21 3 5 13 14-36 11

in fața unui nou sezon compe- 
tițional în care pe sporti
vii noștri îi așteaptă cîteva 
examene foarte grele. Refe- 
rindu-se la acesta, antrenorul 
lotului reprezentativ, Gheor
ghe Tomiuc, ne spunea : „In 
momentul de față asistăm la o 
schimbare de generații, lo
cul consacrațiior Dumitru 
Spîrlea, Cezar Răducanu, Iuliu 
Galovici sau Marian Pop fiind 
luat de o serie de tineri, aflați 
încă la virsta junioratului, pe 
ale căror calități punem multă 
bază. Mă refer, in primul rînd, 
la Gheorghe Marian, Dragoș 
Pătrui, Lucian Țintea, Dan 
Groza și Eugen Virag, Pe a- 
ceștia ii așteaptă confruntări 
dificile. momentul de virf 
reprezentîndu-I campionatele 
mondiale din toamnă. Fină a- 
tunci, concursurile din U.R.S.S., 
Italia, Ungaria din aprilie, pre
cum și cele din vară vor con
stitui teste elocvente. De
sigur, acest schimb de șta
fetă nu se va face brusc, dar 
în perioada următoare întrea
ga atenție se îndreaptă spre 
tinăra generație, capabilă să 
obțină în anii viitori rezultate 
de valoare".

Startul în noul sezon se va 
da mîine, cînd va avea loc pri
ma probă din cadrul tradițio
nalei competiții dotată cu 
„Cupa Primăverii", la care 
și-au anunțat participarea 
pentatloniști seniori și ju
niori de la Politehnica Timi
șoara, C.S.S. Timișoara, Pe
trolul Ploiești, C.S.S, 1 Bucu- 
reș'ti, Olimpia București și 
Steaua București.

Șă sperăm că în 1984 
vom asista la un serios 
reviriment al acestui sport cu 
frumoase tradiții. (Em. F).



Divizia „A" He baschet CONCURSUL REPUBLICAN DE SCHI FOND
De prin 1979, în cursele ele 

viteză la automobilism au în
ceput să apară la start niște 
„Dacii 1300“ original vopsite in 
diverse 
studenți 
membrii ___ .
București, in cadrul căruia lua
se ființă, in acel an, o secție 
de automobilism. Primii piloțî 
erau studenți ai Facultății de 
transporturi din cadrul In
stitutului Politehnic și se 
numeau Mihai Alexandrescu, 
Paul Badea, Radu Dumitrescu, 
Sergiu Celibidache, Mihai Co- 
jocaru. Alături de ei, doi 
membri ai catedrei de auto
vehicule rutiere (pe lingă 
care activează secția auto) 
și anume inginerul Ioan Hai-

culori, concluse de 
bucureșteni. Erau 

clubului Politehnica

zile și nopți la pregătirea ma
șinilor pentru concursuri, al
ții ii ajută (pe lingă fiecare 
pilot sînt colective de stu
denți care lucrează — prin ro
tație) și astfel ajung să cu
noască foarte bine mașini
le indigene cu care vor lucra 
după absolvire. Deci cele 
două obiective principale ale 
secției auto sînt : perfor
manța și pregătirea pentru 
muncă a viitorilor ingineri. 
Cum spunea maistrul I. An
ton : „Cursele de automobile 
sînt o școală suplimentară 
pentru studenți, deosebit de 
utilă**.

în acest an „Poli" București 
va fi din nou prezentă la start. 
Cu patru din cei 9—10 piloți

MECIURI IMPORTANTE
PENTRU EVITAREA

RETROGRADĂRII

Satisfacție. este gata de concurs, prin munca studenților 
Foto : Dragoș NEAGU 

adică cu cei mai 
Intre aceștia, Mu- 

Mina, Ovidiu Mazilu, 
Nichit, Cătălin Petru și, 

experimentatul Cornel
re- 
ti- 
a-

pregătiți, 
talentați. 
gurel 
Costel 
firește, 
Motoc.

năroșie și maistrul Ion Anlon, 
angrenați în munca de cerce
tare a catedrei.

Debutul a fost cu totul 
marcabil. Cu entuziasm 
neresc. cu mașini vechi
vînd un grad avansat de uzu
ră, dar recondiționate 
numai 
ci de 
cepuți 
pede. 
lentați 
R. ~ 
pioni 
reșteană, concurînd în cam
pionatele republicane de vi
teză pe circuit si viteză în 
coastă, a cucerit în trei ani, în 
afara titlurilor 
două medalii de 
doi, după I. A. 
și una de bronz.

Anul 1983 n-a 
atît de rodnic, echipa clasîndu- 
se în cele două campionate pe 
locurile 4 și 5. Fiind totuși 
cea mai bună formație univer
sitară din țară, înaintea ce
lor din Brașov, Pitești, Cluj- 
Napoca, Timișoara. „Ne pare 
rău, evident — spunea conf. 
dr. ing. Eugen Negruș, pre
ședintele secției — că rezul
tatele noastre din ultimul an 
nu au mai fost Ia fel de va
loroase ca la început. Ex
plicația este că foștii piloți au 
terminat facultatea, fiind a- 
cum ingineri foarte pricepuți 
și apreciați Ia locurile lor de 
muncă**.

Și astfel am ajuns, discutînd 
mult despre aceasta, la unul 
din obiectivele principale ale 
secției auto de la Politehnica. 
Bineînțeles, se 
tinerea unor 
mai bune în sportul de per- 

' T automobilistic din 
dar, în același 

urmărește integra- 
studenților în produc- 
Viitori ingineri — par- 

migălesc

nu 
de cei ce le conduceau, 
mulți alți studenți pri- 
— „Poli“ s-a lansat re- 

Cu doi conducători ta- 
— M. Alexandrescu și 

Dumitrescu, deveniți cam- 
tînăra echipă bucu- 
concurînd i 
republicane

Si viteză

Modesto FERRARINI

CAMPIONATELE IN

individuale, 
argint (locul 

Dacia Pitești)

mai fost tot

dorește ob- 
rezultate cit

formanță 
tara noastră, 
timp, se 
rea 
tie. _ _ _
ticipînd la curse

(Urmare din pag. 1) ----------------------------------- ț-------  
cu performanțe dintre cele mai 
bune ale sezonului mondial — 
1:02,57, cel mai bun timp al 
dinamovistei după realizarea 
sa maximă in 1981,. respectiv 
1:03,10 — record personal al 
băimărencei. întrecere tensio- 
nantâ, performanțe apreciabile 
și la 200 m fluture. La băieți, 
două recorduri naționale (Fla
vius Vișan la seniori — 2:04,84 
si Robert Pinter la' juniori — 
2:05,54). La fete. Gabriela Baka 
și-a satisfăcut din nou supor
terii. fiind cronometrată in 
2:17.01, record de senioare.

Intr-o 
admirabila Carmen Bunaciu 
înregistrat unu] din cele 
bune rezultate 
toate timpurile în proba 
clasică de 50 m spate (29,30). Re
marcabile. totodată, recordul de 
seniori al lui Costin Negrea tn 
primul schimb al ștafetei dina- 
moviste de 4X200 m liber 
(1:55,31) — și această ștafetă 
și-a îmbunătățit, de altfel, re
cordul —, precum și impresio
nanta dominare băimăreană 
800 m liber, probă cîștigată 
Teodora Hauptricht.

REZULTATE 
spate b — 1. 
CHE (Dinamo) 
Iau Szakadati 
3. Laurentiu 
1:02,64, 4. Cristi Stavriu ____ ..
Brăila) 1:02,91, 5. OctaVlan Mladin

fiind cronometrată 
record 
tentativă de record, 

a
... _ _ mai 
mondiale din

ne-

la 
de

mTEHNICE. 100
MIHAI MANDA- 
1:01,37, 2.

(Dinamo)
Tache

Dadis-
1:021.35, 

(Steaua)
(C.S.Ș.

BflSPU
TITU FILIPIDESCU, BUCU

REȘTI. Un catren dedicat exce
lentei atlete Fița Lovln care, la 
32 de ani, a cucerit medalia de 
aur în proba 1 500 m la campio
natele europene de sală și se 
gîndește, desigur, la J.O. de la 
Los Angeles:

Că niciodată nu-i devreme 
Să fii o stea, de mult o știu. 
Dar Fița Lovin nu se teme 
Nici că ar fi3
GH. _____

vi tură de la il metri nu poate 
fi executată în poarta goală. 
Dacă o echipă, protestînd împo
triva unei astfel de decizii — 
și care echipă nu protestează? — 
merge pînă acolo îneît scoate 
portarul din poartă, penalty-ul 
nu va fi executat. Arbitrul va 
da echipei respective un răgaz 
de 3 minute pentru a se întoarce 
ce pe drumul regulamentului, 
după care, în caz că situația a 
rămas neschimbată, va fluiera 
sfîrșitul partidei, echipa vinova
tă de acest act de nesportivitate 
pierzînd meciul cu 3—0. Plus 
sancțiunile dictate de Comisia 
de disciplină !

SAVU IOAN, TIMIȘOARA. 
Vreți să știți — întrucît ați avut 
o controversă cu un coleg în 
această chestiune — cu cîte 
puncte este penalizată o echipă, 
de pildă, din Divizia .,A“, care, 
la sfîrșitul campionatului a re
trogradat. fără să realizeze bare-

I, cumva, tirziu I 
BKADU, ORȘOVA. O lo-

mu-1 de 24 de puncte. Probabil 
că și echipele ar vrea să știe 
acest lucru 1 Dar. e... secret. 
Cel puțin, deocamdată. Adevărul 
este că nu s-a luat încă nici o 
hotărîre pentru campionatul în 
curs. Aceasta va veni însă. Im
portant este ca echipele, în orice 
situație ar fi, să-și apere șan
sele pînă la urmă, cu toată con
vingerea, asigurînd astfel regu
laritatea campionatului, neavan- 
tajînd sau dezavantajînd, indi
rect, o echipă sau alta.

e...

Campionatele naționale de bas
chet continuă, azi si mîine, cu 
etapele a 29-a la băieți șl a 30-a 
la fete. Deși nu programează 
derbyurl, etapele cunrind câteva 
meciuri de interes deosebit prin 
prisma pozițiilor în clasamente, 
în special la fete, unde lupta 
pentru evitarea retrogradării an
grenează patru din cele șase e- 
chipe ale grupei 7—12. Iată pro
gramul partidelor : masculin,
grupa 1—6 : Rapid — Steaua 
(locurile in clasament : 3 șl res
pectiv 1 ; rezultatele victoriilor 
din această ediție de campionat : 
0—4), Dinamo București — 
I.C.E.D. C.S.Ș. 4 București (2—4; 
4—0), Dinamo Oradea — C.S.U. 
Balanța Sibiu (6—5 ; 0—1) ; gru
pa 7—12 : Academia Militară Me
canica Fină București 
versitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca (10—7 ; 1—3), Farul Con
stanța — Politehnica C.S.Ș.
rea Iași (9—8 ; 1—3), Carpatl 
Grup 8 Construcții București — 
C.S.U. Brașov (11—12 ; 2—2) ; fe
minin, grupa 1—6 : Voința Bucu
rești — Progresul Stirom Bucu
rești (3—5 ; 3—1). Ol impia Bucu
rești — Politehnica Sportul stu
dențesc București (2—4 ; 3—1),
Universitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca — Crișul Oradea (1—6 : 
3—1) ; grupa 7—12 : Mobila C.S.Ș. 
Satu Mare — ICEMENERG Bucu
rești (10—12 ; 2—2), Chimistul 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea — C.S.U. Pra
hova Ploiești (8—11 ; 3—1). Poli
tehnica Timișoara — Comerțul 
Tg. Mureș (7—9 ; 2—2).

Programul meciurilor din Capi
tală : sala Floreasca, sîmbătă de 
■a ora 13, duminică de la ora 
8,30 : Carpați — C.S.U. Brașov 
(m), Academia Militară — „U“ 
(m), Voința — Progresul (f), Di
namo — I.CJE.D. (m) ; sala O- 
limpia, sîmbătă ora 18,30, dumi
nică ora 11,30 : Olimpia.— Poli
tehnica (f) ; sala Rapid, sîmbătă 
ora 17,30, duminică ora 10,30 : 
Steaua — Rapid (ml.

r.C.E.D.

Uni-

Uni-

BAZIN ACOPERIT
(Steaua) 1:02,90. 6. Lucian Voicu- 
leț (C.S.Ș. Brăila) 1:03,82 ; juniori:
1. STAVRIU, 2. Voiculeț. 3. Florin
Paștiu (Lie. 37 București) 1:06,28; 
100 m spate f : 1. CARMEN
BUNACIU (Dinamo) 1:02,57, 2.
Anca Pătrășooiu (CSMS Baia Ma
re) 1:03,10, ‘ _ "
37) 1:07,94,
(CSMS ■ 
Iuliana 
1:09,15. ______ _

1:09,79 ; junioare : 1.
Șerban, ____, _ __
ture b : 1. FLAVIUS VIȘAN (Di
namo) 2:04,84 — rec. seniori ; 2. 
Robert Pinter (CSMS) 2:05,54 —
rec. juniori, 3. Cristian Ponta 
(C.S.Ș. Ploiești) 2:06,58, 4. Oli
viu Băcuieti (C.S.Ș. Reșița) 
2:11,68, 5. Alexandru Friedman
(Steaua) 2:13,24, 6. Cristian Dră- 
gan 2:13,72; juniori : 1.
2. Dionisie Beko (CSȘ 
2:14,08, 3. Adrian Pop 
2:20.73 ; 200 m fluture f : 
BRIELA BAKA (CSS 
2:lfZ,01 — rec. senioare. 
Mateescu (CSȘ Ploiești)
3. Corina Creț (CSMS 
Cluj-Napoca) 2:21,25, 
Ritti (CSMS) 2:23,15, 
Toth (CSS Reșița) 2:23,71. 
Mari ci ca Culică 
junioare : "
3. Ritti ; 50 m liber b : £. IONUȚ 
MUȘAT (Dinamo) 21,45, 2. Sorin 
Plev (Steaua) 24,90, 3. Costin
Negrea (Dinamo) 24,95, 4. Lau- 
rențiu Tache 25,56, 5. George
Lupu (Lie. 37) 26,08, 6. Romeo
Maoovel (CSM Suceava + CSMS) 
26,25 ; juniori : 1. PAUL ORZO- 
IANU (Lie. 37) 26,45. 2. C. Sta
vriu 26,48, 3. R. Pinter 26,68 ; 
50 m liber f : 1. LAURA SA- 
CHELARIE (CSȘ Brăila) 27,42, 2. 
Tamara Costache (CSȘ Ploiești) 

" ’ * Claudia
Moni- 

(Crișul Oradea) 28,83, 
Mihăilă (Dinamo) 28,84, 

Fie (CSȘ Reșița) 29.25 ;
1. SACHELARIE, 2. 

3. Arsene ; 800 m liber 
HAUPTRICHT

3. Laura Ghlllc (Lie.
4. Adriana Șerban 

+ C.I. Brașov) 1:08,49, 5. 
Popescu (CSȘ Ploiești) 
6. Noeml Lung (CSMS) 

--------- " CHILIC, 2.
3. Popescu ; 200 m fiu-

p INTER,
Reșița) 
(CSMS)

1. GA-
Reșlța)
2. Tuli a 

2:20,2/7,
+ CSM 
Simona 

. Tiimeea
6.

(CSMS) 2:23.80:
1. MATEESCU, 2. Creț.

4.
5.

27,70 — rec. 14 ani. 3. 
Arsene (Dinamo) 28,34, 4.
ca Groza
5. Carmen
6. Rodica
junioare : 
Costa che, 
f : L TEODORA _____________
8:59,03 , 2. Eniko Palencsar 9:04,62, 
3. Simona Ritti 9:34,10, 4. Mari- 
cica Cullcă 9:51,52, 5. Andreea
Hidekuti 9:56,81, 6. Alice Csaszar 
9:58.11 — toate CSMS ! ; juni
oare : L RHTI. 2. Cullcă, 3. Hi

dekuti ; ‘
DINAMO 
Szakadati, 

seniori, 
8:07,31,

4 x 200 m
(Negrea,

, Vișan) 
rec. seniori, 2. 
Iești 8:07,31, 3. Steaua
4. CSMS I 6:38,15, 5. _____ „
8:47,82. 6. Lie. 37 București 8:53,36; 
juniori : 1. CSMS I, 2. Lie. 
3. CSȘ Galați 9:08,46.

liber b : 1. 
Mandache, 

8.00,09 —
CSȘ PIo- 

8:14,20, 
CSMS II

AL CLUBURILOR SPORTIVE ȘCOLARE
19:06, 2. Edit Bako (M. Clue) 
19:49, 3. Daniela Filimon (V.
Dornei) 19:58; copii II. 5 km: 1. 
Lenuța Diculescu (V. DorneiJ 
19:56, 2. Emesse Kavacs (M.
Ciuc) 20:02, 3. Mihaela Cîrstoiu
(Predeal) 20:25; copii I, 3 km: 1. 
Dina Titienar (V. Dornei) 13:25,
2. Doina Melinte (V. Dornei)
i4:05, 3. Maria Burbulea (Bistri
ța) 15:17; jun. II 10 km: 
Diaconescu (Rîșnov) 35:37, 
Bulbuc (Bistrița) 35:52, 3.
Burcă (Predeal) 36:10; jun 
10 km: 1. V. Șotropa (V. Dor
nei) 35:16, 2. E. Tanko (Gheor- 
gheni) 35:18, 3. V. Zaharie (Bis
trița) 36:08; copii II. 5 km: 1. 
C. Conț (Bistrița) 18:09, 2. B.
Antal (Gheorgheni) 18:18, 3. S.
Stoian (Dinamo) 19:22; copii I. 
4 km: 1. V. Sneaga (Bistrița) 
16:00, 2. D. Ovadiuc (Bistrița)
16:59, 3. N. Timiș (Baia Sprie) 
17:08 ; ștafetă 3X10 km, jun. ’ • 
1. Rîșnov lh49:02, 2. 
lh51:28, 3. Gheorgheni
3X10 km, jun. III: 1. 
Ih53:27, 2. Vatra Dornei
3. Gheorgheni lh56:37; 3X5 km, 
junioare II: 1. Bistrița lh08:54, 2. 
Brașovia lhl3:05. 3. Rîșnov lhl3: 
34; 3X5 km, junioare III: 1. Va
tra Dornei lhl4:31, 2. Dinamo 
lhl7:03. 3. Miercurea Ciuc lhl7:08.

Dintre cele 12 locuri 1, cîte 5 
au cucerit sportivii din Bistrița 
și Vatra Dornei, iar două au 
revenit celor din Rîșnov.

Aproape o lună de zile, pe 
pîrtiile de pe Dealul Negru din 
Vatra Dornel au avut loc con
cursuri de schi fond pentru ju
niori și copil. Ultimul dintre a- 
cestea a atras la start peste 250 
de tineri care s-au întrecut în 
concursul republican al schiori
lor fondiști din cluburile spor
tive școlare din întreaga țară, 
întrecerea a avut darul de a 
ne lămuri asupra potențialului 
schiului nostru de fond, deoare
ce cluburile sportive școlare sint 
cele chemate să depisteze și să 
formeze viitori schiori de 
performantă: cam puține ele
mente demne de a fi reținute.

La Vatră Dornel o frumoasă 
impresie au lăsat Ileana Hangan, 
Viorica Vrăjmaș, Livia Răcilă 
(Bistrița) Veronica Ungureanu, 
Daniela Filimon, Dina Titienar 
șl Lenuța Diculescu (Vatra 
Dornei) Liliana Plăieșu, Gabriela 
Nils (Rîșnov), Antoanela Neam- 
țu și Mihaela Clrstoiu (Predeal), 
Angela Rîșnoveanu (Brașovia). 
Toate aceste schioare au calități 
șl sint dotate pentru performan
ță. La băieți mal puțini candi
dați la afirmare: Iancu Diaco- 
nescu (Rîșnov), Anton Bulbuc 
(Bistrița) șl Florentin Burcă 
(Predeal) sint singurii care dau 
speranțe de progres.

REZULTATE, fete, jun. II, 5 
km : 1. Veronica Ungureanu (V. 
Dornei) 19:23, 2. Viorica Vrăjmaș 
(Bistrița) 19:46. 3. Liliana Plă-
leșu (Rîșnov) 28:08 ; jun. III 5 
km : 1. ileana Hangan (Bistrița)

in meciul a 
etapa trecut

■ I :
Bistrița 
lh52:44; 
Bistrița 
11155:09,

Paul IOVAN

LA SFÎRȘITUL SEZONULUI
DE SĂRITURI CU SCHIURILE

în cam

DINA
SUSȚI

După recent disputatele, 
la Borșa, Campionate națio
nale de sărituri de la trambu
lina de 90 de metri, se poate 
face un scurt tur de orizont a- 
supra disciplinei, care a înre
gistrat un oarecare reviriment 
în acest sezon. In primul rînd, 
prin punerea pe picioare a u- 
nui calendar competitional in
tern, respectat în cea mai mare 
parte, iar apoi prin realizarea 
anumitor progrese valorice 
care pot constitui o bază de 
plecare pentru anul viitor. 
Noul record al trambulinei 
(104,5 metri), reușit de L. Ba- 
lint. este o dovadă în acest 
sens, avînd în vedere că să- 

■ ritura maximă posibilă pe a- 
ceastă trambulină este de 
110 metri. O seamă de juniori 
au intrat în luptă directă pen
tru supremația în categoria

DIVIZIA „A“ DE POPICE
în campionatul divizionar se 

dispută azi etapa a IlI-a a retu
rului, care programează cîteva 
partide atractive, dintre care se 
detașează meciul masculin de la 
Hunedoara. Din campionatul fe
minin rețin atenția, în mod deo
sebit, două jocuri, cele de la 
Galați, dintre Voința și Lanomet 
București, și de la Tg. Mureș, în 
care sînt angajate două dintre 
cele mai bune formații ale se
riei Nord, Electromureș si Vo
ința Oradea (prima clasată după 
etapa trecută).

înaintea etapei de azi, cilasa- 
arată astfel : 
Sud î 1. Glo- 
(12119), 2. Vo- 
p (14646), 3.

14 p (12151)...
~z locuri : 8. Olimpia
București 8 p (11416), 9. Carpați 
Sinaia 8 p (1/1414), "*
București 6 p (11816);
1. Voința Oradea 18 
Voința Tg. Mureș 16 
C.S.M. Reșița 14 p . 
ultimele locuri : 9. Voința Odor- 
hedu Secuiesc 4 p (14006), 10.
C.F.R. Tg. Mureș 4 p (13803). 
MASCULIN — seria Sud : 1. Glo
ria București 16 p (30681), 2. O- 
limpia București 14 p (30148). 3. 
Rulmentul Brașov 14 p (30148)... 
pe ultimede locuri: 9. C.F.R. Con
stanța 6 p (30087), 10. Laromet
bucurești 6 p (29716) ;
Nord : 1. Aurul Baia Mare 
(25721), 2. Electromureș Tg. 
reș 16 p (26800), 3. Metalul 
nedoara 12 p (30316)... pe 
mele locuri : 8. Progresul Oradea 
8 p (24822),

meritele seriilor 
FEMININ — seria 
ria București 16 p 
ința București 14 
Daromet București 
pe ultimele

10, Rapid 
seria Nord: 
p (12012), 2. 
p (14397). 3. 
(11816)... pe

3.

seria 
18 p
Mu- 
Hu- 
ulti-

8 D (24822), 9. Ind. stîrmei C. 
Turzii 8 p (24472), 10. Chimica 
Tîrnăvenii 8 p (24344).
• Rezultatele meciurilor res

tante din etapa I — Voința O- 
dorheiu Secuiesc — C.S.M. Re
șița 2366—2308 p.d. (f), Aurul Baia 
Mare — Electromureș Tg. Mureș 
5377—5222 p.d. (m)

seniorilor : W. Gross, C. Na- 
ghi, D. Băiașu, R. Ramon. Rea
mintim cu acest prilej și pri
mii trei clasați la campiona
tele naționale de sărituri pe 
trambulina de 70 de metri, 
desfășurate la Valea Strîmbă : 
O. Munteanu (Dinamo Brașov) 
187,7 p : 2. L. Balint (Dinamo 
Brașov)' 183,7 p ; 3. G. Naghi 
(Brașovia — AS.A.) 182,5 p.
Cum și la combinată nordică- 
juniori (1. W. Gross 195,8 p ; 
2. G. Naghi 172,5 p ; 3. R. Ra
mon 146,6 p, pe primele trei 
locuri ale campionatului 
nai) întîlnim 
se poate
primi pași pe drumul reviri
mentului
trambulină și combinatei nor
dice pot și trebuie să fie ur
mați de alții.

Etapa a dJ 
gramată mii 
tinuare acel] 
prin prisma] 
tiu, dintre II 
Steaua (28) J 
în... dublq^J 
prin faptuTl 
două puneți 
ci și pentrl 
meci relativi 
Politehnica I 
tă fără ama 
tind mai dd 
gradarea înl 
în schimb, I

SERICI I
București : 

MIȘOA^^K

Petro^^
C. Udrea (1 

Constanța, 
ora 9.30; Dj 

Sibiu: C. 
teren Dum

Baia Mari 
„23 August)

aceleași 
aprecia că

săriturilor

națio- 
nume, 
acești

de la

SERIA A 1
București 

teren Olim
RAPID ( 

ora 11: M.
Năvodarii 

mia, ora id
Buzău: 1

ora 11: ThJ 
Cluj-Napl 

BÎRLAD (I 
tur: 3—20.1

Turneele internaționali

SE ANUNȚA
• în pofida „ofensuvei*4 pe 

care favoriții Turneului interna
țional de șah al României de la 
Băile Herculane o declanșează, 
rundă de rundă, juniorul Dan 
Bărbulescu oon-tinuă să se menți
nă lider. în runda a 6-a, el a 
remizat cu foarte talentatul ma
estru internațional grec Georgios 
Makronoulos, într-o partidă ani
mată încheiată după întrerupere. 
Bărbulescu mai are nevoie de 3 
puncte din 7 partide pentru a 
îndeplini norma de maestru in
ternațional. Excelent evoluează 
veteranul 'concursului, marele 
maestru sovietic Ratmir Holmov. 
Deși în runda a 6-a a remizat 
cu Espig, Holmov etalează un 
șah tineresc, ca în vremurile ro
mantice ale acestui străvechi joc. 
într-o revenire puternică (3 p 
din 4) se află Peter Lukacs, din 
echipa olimpică a Ungariei. El 
l-a învins pe loan Mărășescu — 
care a jucat cu totuil neinspirat 
— scoțîndu-1 din grupul liderilor. 
Prefațînd, parcă, o a doua tine
rețe și neavînd ce pierde, maes
trul internațional Theodor Ghi- 
țescu... cîștigă. în runda a 6-a 
i-a întrecut spectaculos pe cuba
nezul Relnoldo Vera, reamintin- 
du-1 pe Ghițescu din timpurile 
lui de glorie. Remize în întâlni
rile Ștefanov — Grunberg și Fo
ișor — Makropoulos. Maestrul 
internațional grec a reușit să 
salveze finalul mal slab din în
trerupta cu 
5-a. Acum., 
n ațional de 
tră în cea 
clasamentul

Espig, din runda a 
cînd Turneul inter- 
șah al României În
de a doua jumătate.
se prezintă astfel :

MIINE, REDESCHIDEREA OFICIALA A ALERGĂRILOR DE TRAP
După o pauză hibernală 

două luni, cursele de trap 
reintră mîine în drepturi. J 
niun ea inaugurală a noului 
zon are un program bogat, în 
cadrul căruia se vor întrece o 
serie de trăpași cu vechi state 
de activitate pe hipodrom, dânitre 
care remarcăm pe Copist, unul 
din p ar ti ci pan ții la concursul
Moscova 1983, Rural. Robust, Ma- 
nuc, Hemeiuș, Sadău, Herlea $i 
alții. în două alergări de re
cord, în care fiecare concurent 
are șansa- lui.

Analizînd componența forma -

tiilor care se vor întrece în a- 
oest an, remarcăm o echilibrare 
a forțelor, fiecare formație având 
cel puțin 2—3 trăpași de valoare, 
de la care așteptăm performante 
pe măsură.

Tinăra generație de 2 ani are 
câteva exemplare cu origină se
lectă. cum ar fi Odolin (Godea- 
nu-Odolima). Coran fGabarit-Co- 
plla), Recrut (Sirl-Rațiunea). Ja- 

• neta fB avari-Jalba), Strudel 
(Fănișor-Struna), Soarta (Gaba- 
rit-Samanta) șl Simion CFănișor- 
Siminica), care pot realiza per
formanțe de natură a confirma 
valoarea și prestigiul crescătoriei

românești de cai trăpași.
Din generația derbyștilor 1984 

se desprinde un număr de cal 
care în acest an vor da — desi
gur — adevăratele lor recorduri, 
câștigătorul fiind în momentul 
actual greu de anticipat. Vom e- 
numera cițlva trăpași de 4 ani 
între care credem că se va găsi 
șl câștigătorul Derbyului 
Sardinic, Crater, Oreina, 
gen. Trudin, Titu, Suditu, 
lio, Herald.

O veste bună : în acest 
ajunul Derbyului. iubitorii 
turilor hipice vor beneficia 
tribuna nouă care se const.--:

1384 :
Halo- 
Fide-

an. în 
spor- 

de 
ieste

pe hipodromul din Ploiești.
In altă ordine de idei, revenim 

asupra oportunității întocmirii u- 
nui barem minim de victorii a- 
nuale (circa 35) pentru oricare 
antrenor, în cazul nerealizării lui 
urmînd, a se proceda la o re
trogradare, cu promovarea — in 
schimb — a unui element tinăr 
și talentat.

Aflindu-ne in ajunul inaugură
rii noului sezon, folosim prilejul 
pentru a adresa tuturor tehni
cienilor și participanților mult 
succes !

A. MOSCU

UN
— 

los șfEspi 
3, Gr un bej 
maș 2, A. 
fanov 1,5.
• In tu 

drul Fesa 
Ies ’84“ al 
cat o STifl 
în care V 
cut-o pe

Etapa

LA*

Etapă 
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nate (Tra 
ua și Ce 
Dinamo), 
lor, în pr 
la Consta] 
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nlcilina -I

Constam

Iași: 
Craiova 
Sibiu: 
Galati:

Zalău: 
Tg. Mure 
Suceava: 
Craiova: I

în 
Dinamo 
27 D. 3. 
sitafea î 
25 p, 6. 
22 p, L 
roșie 22 
nicilina 
p (un n 
c S M. 
Steaua^



de rugby, etapa a Xl-a

h*tie la Băile Herculane

FOARTE ANIMAT

IMPORTANTE CONFRUNTĂRI'

in Divizia „A“ de volei

(locul 1 în clasament) — POLITEHNICA TI- 
Olimpla, ora 11; I. Davidoiu (Buc.), în tur:

STEAUA (2), teren știința, ora 11;

Construcții — R.C. Crivița Roșie, din 
o pătrundere în terenul grivițean, 

de Dinescu și... așteptat de Anton

JOACĂ ACASĂ, STEAUA 

MECI GREU LA PETROȘANI
returului, pro- 

în con- 
mal ales 

pentru ti-
(30 puncte) și 

echipă este 
nu numai 

un avans de 
recuperabile, 

susține un 
, acasă, cu 
deocamda- 

ea lup- 
retro-

doua. Steaua, 
la Petro-

șanl — unde se cîștigă greu — 
s-ar putea trezi mîine după-amia- 
ză cu un decalaj și mai mare... 
Farul, C.S.M. Sibiu și Știința 
Baia Mare, care toate se vor 
prezenta în postură de gazde, 
vor cuceri, probabil, punctele 
victoriei, dacă nu cumva Grivița 
Roșie... In seria a doua, un „mi- 
ni-derby“ la Buzău, unde Rapid 
din localitate (în revenire) va 
întîlni pe actuala lideră, Gloria 
P.T.T. Arad. La București, alte 
două partide interesante, Rapid 
— Metalurgistul Cugir și Mașini 
Grele Olimpia — C.S.M. Suceava.

.ITEIINICA IAȘI (8), teren Farul, 
tur: 19—18.

STUDENȚESC-CONSTRUCTn (10), 
9,30; M. Vătui (Buc.), în tur: 23—3.
cemin (4) — r.c. grivița roșie (3), teren

I. Vasilică (Buc.), în tur: 3—12.

GRELE OLIMPIA (10) — C.S.M. SUCEAVA (3), 
9,30; Șt. Manea (Sibiu), în tur: 6—13;

ALURGISTUL cugir (8), teren Tineretului IV, 
, în tur: 6—9.

MIDIA (6) — VULCAN BUC. (4), teren Chi- 
(Buc.), în tur: 13—25.

— GLORIA P.T.T. ARAD (1), teren Chimia, 
(Buc.), în tur: 6—12.

16 FEBR. (7) — RULMENTUL
Babeș, ora 11; V. Chirondojan (Constanța), în

din ca-
„Hercu- 
S-a ju- 

întreruptă, 
a în.We- 
obtinînd

prima sa victorie în concurs. în 
clasament conduce MARIANA 
DUMINICA cu 4,5 p, urmată de 
Lidia Jicman 3,5, Elzbieta Sos- 
nowska și Gabriela Olteanu 3, 
Cristina Bădulescu, Rita Kaș, Eva 
Nagrocka și Emilia Chiș 2,5. Ju
lia Arias și Viorica Ionescu 2, 
Judi ta Chiricuță și Viorica Tolgy 
1 p. După cum se vede, în am
bele turnee finișul se anunță 
strîns și foarte interesant.

ZALAU Sf TG. MURES
1 - 9

ieți, derbyul etapei se desfășoară 
la Zalău, între Elcond-Dina- 
mo și Explorări, echipe care as
piră la treapta a treia a podiu
mului, în timp ce la Tg. Mureș, 
în derbyul codașelor, se întîlnesc 
noile promovate, ambele serios 
amenințate cu retrogradarea. In 
același context se înscrie și par
tida de la Suceava, mai ales 
pentru oaspeți, aflați și ei în zo
na periculoasă.

■
■a 17-a) în 
n al primei
■ timp ce la 
Ble sînt amî- 
«ov — Stea- 
■București — 
■ciurile fete-
■ află cele de 
■— Dinamo și
■ și Iași (Pe

ni). La bă-
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LS.M. LIBERTATEA 
:.s.u.-i.m.n.
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| In turneul de juniori de la Tașkent

| ECHIPA ROMÂNIEI VÂ ÎNTÎLNI, ÎN „FINALA MICĂ",
PE CEA A CEHOSLOVACIEI

In ultimul meci din serii, selecționata noastră, a întrecut
cu 2-0 formala R. S. S. Ucrainene

MÎINE, ETAPA NR. 22 ÎN DIVIZIA „A‘

a feminin:
LS.U.-I.M.N. 
. 4. Univer-

Libertatea
p, 7. Știința 
>. 9. Flacăra 
!1 p, 11. Pe-

Iculatorul 20
licilina — 
sculin: 1.

1. Elcond-Dinamo 25 p, 4. Tractorul 
24 p, 5. Universitatea 24 p, 6. 
Explorări 23 p, 7. Știința-Moto- 
rul 23 p, 8. Calculatorul 22 p, 9. 
C.S.M.U. 21 p, 10. C.S.U. Alumi
na 21 p, 11. A.S.A. Electromureș 
20 p, 12. Relonul Săvinești 19 p 
(Dinamo și Explorări au cîte 
două meciuri amînate, C.S.M.U. 
și Relonul — cîte unul).

I
I
I

I
I
I

I
I
I
I
I

TAȘKENT, 9 (prin telefon). In 
tradiționalul turneu de aid, de 
la Tașkent, echipa noastră de 
juniori a învins-o, așa cum am 
mai relatat, pe cea a Ungariei 
(2—1). A fost un meci de mare 
angajament, jucătorii ambelor e- 
chipe disputindu-și cu ardoare 
victoria. în prima repriză, juni
orii unguri au fost masați în 
propriul careu și obligați să se 
apere la disperare (uneori și prin 
mijloace neregulamentare). In 
min. 16 Ursică a fost faultat în 
careu, dar nu s-a acordat penal- 
tyul cuvenit. In schimb, după 
pauză, în min. 55, la un atac la 
minge al lui Manase, arbitrul 
V. Juk (Minsk) a indicat punctul 
de la 11 metri și K. KOVACS a 
transformat. După numai cinci 
minute insă MĂRGĂRIT a execu
tat în ,,zid“ o lovitură liberă de 
la 18 m, balonul i-a revenit, a 
șutat din nou și a trimis mingea 
în plasă. In min. 61 Cirstea și 
Szabo au fost eliminați, iar în 
min. 65 a fost eliminat din joc 
și Manase, deși la fel de bine 
putea fi trimis la vestiare și Pin
ter. Spiritele s-au domolit. In 
continuare, spre surprinderea tu
turor — deși evolua în numai 9 
jucători ! — echipa României
trece la cîrma jocului, ratînd o 
mare ocazie prin Voicu, în min. 
69, șl marcînd golul victoriei prin 
NUȚĂ, în min. 77. Să fie oare 
acest succes o „prefață- pentru 
dubla întîlnire, cu aceeași echipă 
a Ungariei, de la 28 martie și 11 
aprilie, din preliminariile C.E. ? 
Să sperăm.

In condiții cu totul deosebite 
(ninsoare densă, teren acoperit 
cu un strat de 15 cm. de zăpadă 
șl noroi) s-a disputat vineri ul
tima partidă din cadrul seriei, 
cea cu selecționata R.S.S. Ucrai
nene. Băieții noștri, dar absolut 
toți, au luptat exemplar, ca șl în 
meciul cu formația Ungariei, și 
au câștigat cu 2—0 (1—0). Primul 
gol l-a marcat POPESCU (min. 
5), iar al doilea ESTINCA (min. 
57). în acest fel echipa noastră 
a terminat pe locul 2 în serie și 
va juca „finala mică-1 în compa
nia echipei Cehoslovaciei.

Iată rezultatele înregistrate în 
a doua parte a turneului : 
U.R.S.S. — Bulgaria 2—0 ; Polo
nia — Finlanda 1—0 ; R.S.S. Uz
bek ă — R.S.F.S. Rusă 1—0 ; Bul
garia — Polonia 1—0 ; R.S.S. Uz- 
bekă — R.S.S. Ucraineană 4—1 ; 
Cehoslovacia — Finlanda 2—0. 
Clasamente. Seria I : 1. U.R.S.S. 
8 p. 2. Cehoslovacia 6 p, 3. Bul
garia 4 p, 4. Polonia 2 p, 5. Fin
landa 0 p. Seria a n-a : 1. R.S.S. 
Uzbekă 7 p, 2. România 5 p. 3. 
Ungaria 4 p, 4. R.S.F.S. Rusă 
3 p, 4. R.S.S. Ucraineană 1 p.

în finala turneului se vor în
tîlni echipele U.R.S.S. și R.S.S. 
Uzbekă. Finala pentru locurile 
3—4 se va disputa între selecțio
natele României și Cehoslovaciei 
(cum mai menționam) și va avea 
loc duminică, cu începere de la 
ora 11 (ora 7 In România).

Laurențiu DUMITRESCU

F.C. Baia Mare — Corvinul. 
Stat față In fată două echipe 
„neliniștite*. Băimăremll, ca și 
hunedorenli, se află in zona , ni
sipurilor mișcătoare”. Primii nu 
se pot baza atit de mult pe a- 
vantajul terenului dacă țin cont 
că unsprezecele hunedorean, sub 
„bagheta” lui Nelu Nunweiller,. 
a „punctat*. In deplasare, chiar 
in etapa trecută.

Politehnica Iași — Steaua. Cele 
două eșecuri consecutive (acasă 
cu S.C. Bacău și la Oradea) ale 
ieșenilor l-au pus ta stare de a- 
larmă. Steaua, pe de altă parte, 
este dornică să-și Îmbunătățească 
cifra din „clasamentul adevăru
lui* ta lupta pentru titlu. Una 
dintre cele mai echilibrate parti
de ale etapei

Petrolul Ploiești — A.S.A. Tg. 
Mureș. Performera etapei prece
dente ta fața unui adversar pla
sat tacă tatr-o zonă a clasamen
tului deloc sigură. Mureșenii pin- 
desc mereu acei punct in depla
sare atit de liniștitor. Va apare 
el la Ploiești ?

Rapid — Chimia Rm. Vilcca. 
Se anunță tribune pline pe „Re
publicii* după frumoasele evolu
ții feroviare din ultimul timp. 
Meciul nu-i deloc ușor pentru 
giuleșieni față de regularitatea 
manifestată de echipa lui Oble- 
menco în actualul campionat.

Universitatea Craiova — Spor

tul studențesc. Craiovenii nu v 
să piardă contactul cu trio- 
din fruntea clasamentului, buc 
reștenii țintesc apropierea de : 
der. Pronunțatul echilibru val 
ric al concurentelor face di 
meciul din Bănie derby-ul etape 

Jiul — F.C. Bihor. Gazdei 
alertate de pierderea unui pun 
în fața Corvinului, „vor ridic 
strocul", avertizate și de bunel 
evoluții ale bihorenilor în mecit 
rile din deplasare.

Dinamo — Dunărea C.S.U. Gj 
lăți. Suporterii campioanei a: 
teaptă să-și vadă echipa favorit 
„pe viu“ după performanța 1 
Tbilisi.

C.S. Tîrgoviște — S.C. Bacăi 
Nici tîrgoviștenii (asemenea Pc 
trolului și Dunării) nu sînt re 
semnați, dovadă partida lor în 
diirjită de la Tg. Mureș. Să ținem 
cont însă că ei vor avea de în 
fruntat o echipă „specialistă “ îi 
jocurile din deplasare și. îi 
plus, ambiționată de recentei» 
pierderi de puncte pe propriu 
teren.

F.C. Argeș — F.C. Olt. Tot
deauna meciurile dintre celt 
două vecine au fost disputate, e- 
chilibrate. Sperăm ca .și acum în
tâlnirea să ofere spectatorilor din 
Trivale o probă de spectacol fot
balistic. Numeroșii jucători de 
valoare din ambele formații re
prezintă o garanție.

OPERAȚIA LUI BĂLĂCI A REUȘIT

riioonmi $i mi mu ti.ipti ot niiw t diiiiiii
| seria I : Dunărea Călărași — 

Ceahlăul P. Neamț : M. Toncea

I (București), Olimpia Rm. Sărat — 
Unirea Dinamo Focșani : G. Vi- 
șinescu (București), Unirea Slo
bozia — Prahova Ploiești : L.

I Frunză (Sibiu). Chimia Fălticeni
— F.C. Constanța : T. Deraian 
(Zalău), Metalul Plopeni — Glo
ria Bistrița : A. Porumboiu (Vas- 

Ilui), C.S.M. Suceava — F.C.M.
Progresul Brăila : C. Voicu

(București), C.S. Botoșani — Ote
lul Galați : I. Tărcan (Reghin),

I Delta Tulcea — C.S.M. Borzeștl : 
C. Drulă (Tg. Jiu), Partizanul 
Bacău — Gloria Buzău : K. .Matei 
(București).

I Seria A Il-a : Constructorul 
T.c.l. Craiova — I.P. Aluminiu 
Slatina : R. Cîmpeanu (Arad), 
Chimia Tr. Măgurele — Autobu- 

Izul București : I. Neagu (Buzău), 
Chimica Tîmăvenl — F.C.M. Bra
șov : V. Antohl (Iași), I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe — Dinamo Victoria

I București : I. Crăciunescu (Rm. 
VHcea). Avântul Reghin — ROVA 
Roșiori : Gh. Toth (Aiuri), Uni
rea Alexandria — Metalul Bucu-

I----------------

rești ; I. Virlan (Gh. Gheorghiu- 
Dej), Nitramonia Făgăraș — Câr
pa ți Mirșa : V. Cort (Medgidia), 
Automatica București — Gaz me
tan Mediaș : M. Ionescu (Tirgo- 
vlște) — terenul Automatica. Pro
gresul Vulcan București — Șoimii 
i.p.a. sibiu : O, Ștreng (Oradea)
— stadionul Progresul.

SERIA A ni-a : Someșul Satu 
Mare — U.T. Arad : C. Gheor
ghe (Suceava), Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca — Politehnica Timi
șoara : C. Teodorescu (Buzău). 
Rapid Arad — Gloria Reșița : S. 
Catană (Drobeta Tr. Severin), 
Minerul Lupani — Armătura Za
lău : C. Bitlan (Craiova). C S.M. 
Reșița — Olimpia Satu Mare : 
J. Grama (București), Metalur
gistul Cugir — Aurul Brad : I. 
Coț (Ploiești), C.F.R. Timișoara
— Minerul Motru : M. Ionescu
(Pitești). CF.R, Victoria Caran
sebeș — „U“ Cluj-Napoca : P.
Balaș (București), Minerul Cav- 
nic — Ind. sîrmei C. Turzil : E. 
Oțelea (Brașov).

Toate meciurile Încep la ora 11.

După cum arătam în 
ziarul nostru de ieri, ju
cătorul Die Bălăci a fost 
operat joi, de menise. Din- 
tr-o discuție pe care am 
avut-o ieri cu conferențiar 
doctor Constantin Radu, am 
aflat că operația pe care 
i-a făcut-o ;de menise ex
tern la piciorul sting) a

reușit. Internaționalul cra- 
iovean urmează să înceapă 
programul de reeducare a 
piciorului după o perioadă 
de 2—3 săptămîni. „Avem în
dreptățite speranțe ca Bălăci 
să fie apt de joc în luna 
mai“ — ne-a declarat în fi
nal conf. dr. Constantin 
Radu.

DE LA COMISIA DE DISCIPLINA
• Jucător șl ANTRENOR SE

CUND la echipa Constructorul 
Craiova. Beldeanu n-a ținut sea
ma de cele două posturi ta care 
se afla — mal ales de a doua — 
șl a fost necuviincios cu arbi
trul de centru. Fostul internațio
nal a fost suspendat — cu in
dulgență — pe o etapă. Nu cum
va Beldeanu crede că, dacă a ju
cat la Universitatea Craiova, se 
poate bucura de un tratament 
preferențial acum. în Divizia 
„B“ î
• La meciul F.C. Olt — Dună

rea C.S.U. Galați, un anume 
Vasile Ion, nemulțumit nu se 
știe de ce, a aruncat cu o sticlă, 
care l-a lovit ta picior pe ar
bitrul I. Crăciunescu. Huliganul 
a fost amendat cu 1 000 lei. A-

cum e... mulțumit ? In același 
timp, echipa F.C. Olt a fost 
sancționată cu „avertisment*.
• Deși n-a fost eliminat de 

pe teren — greșeala arbitrului O. 
ștreng — Tătăran (Steaua) a fost 
Chemat în fața Comisiei de dis
ciplină, in baza raportului obser
vatorului federal, care s-a refe
rit atit la jocul lui dur, cit si 
la încercarea de a-1 lovi pe Moi- 
ceanu (F.C. Argeș). Tătăran si-a 
recunoscut vina. El a primit 
„mustrare verbală".

• La un meci al „speranțelor*. 
Toma (Jiul Petroșani) a aruncat 
cu... noroi în arbitru. Ce fel de... 
speranțe se pot pune în aseme
nea jucători T Oricum, el a fost 
suspendat pe 6 etape. (J.B.)

„MECIUL CU GRECIA-UN REUȘIT TEST DE PREGĂTIRE"I
(Urmare din pag. 1)

alți jucători apți de a intra in 
marea familie a „tricolorilor". 
Procedind astfel, alcătuim un 
lot lărgit de jucători care, tes
tați ca pregătire și cunoscind 
ideea de joc a naționalei, vor 
putea fi oricînd convocați la 
lot, ii vor putea inlocui pe e- 
ventualii titulari deveniți indis
ponibili.

— Revenind la meciul cu 
Grecia...

— 11 socotesc un reușit test 
de pregătire in condițiile in 
care nu am putut folosi în
treg lotul. Nu este vorba doar 
de jucătorii de la Dinamo, ci 
și de unii accidentați, ca de pil
dă Bălăci sau Klein. Cum spu
neam, pină in preajma turneu
lui final al C.E. nu vom mai 
avea posibilitatea să fim cu 
toții la un loc și de aceea vom 
alterna jucătorii convocați la 
lot. De pildă, la 28 martie, cind 
olimpicii vor juca meciul cu 
Italia, din preliminariile J.O., 
vor apărea dinamoviștii. Prin 
aceste convocări încercăm să 
avem continuitate în pregătire,

si facem o permanentă omo
genizare a lotului, o reîmpros
pătare a cunoștințelor legate 
de ideea de joc a echipei na
ționale, să „construim" o stare 
de spirit proprie echipei na
ționale. Foarte importantă este 
această stare de spirit. Con
tează enorm in abordarea me
ciurilor.

— A fost vădită și miercuri 
la Craiova...

— ... Unde m-a mai mulțu- 
mit_ și angajamentul fizic al 
jucătorilor, in condițiile unui 
teren greu și in fața unui ad
versar dificil, care in prelimi
nariile C.E. a făcut 0—0 cu 
Anglia pe Wembley, a cîștigat 
cu 3—2 la Budapesta și a pier
dut greu, în ultimele minute, 
cu 0—1, la Copenhaga. Echipa 
Greciei este in plin progres. 
Pe plan tactic m-a mulțumit 
viteza de joc, în special in 
prima parte a întrecerii, ceea 
ce a pus in evidentă dificul
tate pe adversar. Pe planul 
formației, ca ansamblu — apa
riția a noi jucători cultivați de 
echipa națională, dobîndirea

experienței internaționale de 
jucători ca Mateuț ori Hagi. 
Mai sint multe lucruri de pus 
la punct, dar pentru actualul 
stadiu de pregătire sînt mul
țumit. Revenind la aspectul 
pregătirii fizice, vreau să a- 
firm că, în ciuda unor specu
lații, toți jucătorii, inclusiv cra
iovenii, se prezintă foarte bine 
din acest punct de vedere al 
pregătirii. Luni, înaintea me
ciului cu Grecia, o comisie de 
la Centrul de medicină spor
tivă din București, împreună 
cu medicul lotului, dr. Nicolae 
Andreescu, și cu medicul U- 
niversității Craiova, Vasile 
Frînculescu, i-a testat pe ju
cătorii craioveni. Datele reie
șite cu acest prilej dovedesc o 
creștere spectaculoasă a indici
lor de efort, chiar peste cei de 
anul trecut în această perioadă. 
La Craiova altele sînt proble
mele. Ele țin de coeziunea din
tre jucători, de organizarea jo
cului, de multiplele modificări 
din linia de mijloc, care „nu 
mai aduce mingea în față". In 
ultimul an au dispărut din a- 
cest compartiment jucători ca 
Beldeanu, Donose și chiar Bă

lăci, care nu mai joacă de 
vreo șase luni. Au fost pro
movați Săndoi și Bica. Cu toa
te bunele lor intenții, ei nu-i 
pot inlocui (încă) pe cei ple
cați. Și chiar dacă Țicleanu 
(alături de Bălăci, cind este 
valid) dă satisfacție la echipa 
națională, aceasta se datorește 
faptului că ei sint încadrați 
de un Boloni, de un Klein.

— Apropo de KIein, de ce 
nu a jucat ?

— Și el, și Bălăci sînt acci
dentați. Bălăci a și fost din 
nou operat, tot la genunchiul 
sting, dar la meniscul exterior. 
Cit despre Klein, el a primit 
un „cot" in git, la Petroșani, 
din partea lui Găman, același 
care l-a lovit și pe Boloni, si 
pe Gabor, și pe Mateuț. Pe 
ultimii doi, mai ușor. Do
resc să fac cunoscut că Biroul 
federal a hotărit ca toți cei 
care accidentează intenționat 
să fie suspendați pe dublul pe
rioadei in care accidentații se 
vor reface. E păcat ca munca 
de un an sau doi, încheiată cu 
calificarea la turneul final al 
C.E., să fie dată peste cap de 
jocul dur din campionat, joc 
care vizează de multe ori pe 
cei mat buni fotbaliști.

| • REZULTATELE CON
CURSULUI PRONOSPORT DIN 

II MARTIE 1984. I. Dinamo 
Minsk — Dinamo București X; 
2. F.C. Liverpool — Benfica 
Lisabona 1 ; 3. Rapid Viena —

I Dundee United 1 ; 4. A.S. Roma
— Dynamo Berlin 1 ; 5. C. F. 
Barcelona — Manchester United

11 ; 6. F.C. Porto — Șahtior 
Donețk 1 ; 7. Haka Valk. — 
Juventus 2 ; 8. Ujpesti Dozsa —

IF.C. Aberdeen 1 ; 9. Tottenham 
— Austria Viena 1 ; 10. Sparta 
Praga — Hajduk Split 1 ; 11. 
Anderlecht — Spartak Moscova

II ; 12. Nottingham Forest — 
Sturm Graz 1. Fond de c'ști- 
guri: 898.735 lei.

miNisiRHiA di sm loio pronosport iMomtAZA
• NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA LOTO DIN 9 
MARTIE 1984. Extragerea I : 47 
58 84 26 8 29 27 66 25 ; extra
gerea a H-a : 51 38 35 22 13 6 
63 57 89. Fond total de cîști- 
guri: 1 456.566 lei. din care :
500.000 lei report la categoria 1 
și 27.687 lei. report la cate
goria 2.
• ClSTIGURILE TRAGERII 

LOTO 2 DIN 4 MARTIE 1984. 
Categoria 1: 1 variantă 100% a 
50.000 Iei și 3 variante 25% a 
12.500 iei: cat. 2 : 3 variante 
100% a 15.355 lei si 10 variante 
25% a 3.339 lei; cat. 3 : 14,50 a

5.825 lei; cat. 4 : 80,50 a 1 049 
lei; cat. 5: 256,75 a 200 lei; 
cat. 6 : 2.046,75 a 100 lei. Re
port categoria 1 : 28.343 lei. Cîș- 
tigul de 50.000 lei. a revenit lui 
STAMATE GH. MARIN din 
Rimnicu VHcea.
• CÎȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 7 
MARTIE 1984. Categoria 1 : (12 
rezultate) 267 variante 100% a 
252 lei si 3205 variante 25% a 
63 lei; categoria 2 : (11 rezul
tate) 3557 variante 100% a 55 Iei 
și 31792 variante 25% a 14 lei. 
Cîștigul de categoria a 3-a 
fiind sub plafonul minim de 40

lei. conform regulamentului, 
fondul acestei categorii, a fost 
atribuit celorlalte două.
• ASTAZI — ULTIMA ZI DE 

PARTICIPARE! • Se reaminteș
te că numai astăzi se mai pot 
procura bilete cu numerele ale
se de participanti pentru trage
rea excepțională Pronoexprcs— 
boxexpres de duminică 11 mar
tie 1984. Tragerea va avea loc 
începînd de la ora 16. în sala 
Clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Staicovici nr. 
42; numerele cîștigătoare vor fi 
radiodifuzate la ora 20.10 • As
tăzi este; de asemenea, ultima zi 
de depunere a buletinelor de 
participare la concursul Prono
sport de mîine, care cuprinde, 
meciuri deosebit de atractive din 
campionatele României șl Italiei.



SPORTIVI ROMANI ÎN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
SPORTUL -

HALTEROFILUL CONSTANTIN

URDAȘ, ÎNVINGĂTOR

LA BUDAPESTA

La Budapesta se desfășoară 
în prezent prima etapă a „Cu
pei Mondiale” la haltere, dotată 
cu trofeul „Panonia". La ca
tegoria mijlocie (82,5 kg), re
prezentantul țării noastre, 
tinărul Constantin Urdaș (încă 
junior), a ocupat locul I, in- 
vingîndu-1 pe fostul cam
pion și recordman mondial, 
Asen ZIatev (Bulgaria). C. 
Urdaș a totalizat 367,5 kg (re
cord al țării, v.r. 365 kg) ega- 
lindu-și recordurile naționale 
la „smuls" (162,5 kg) și la „a- 
runcat" (205 kg). Pe locurile 
următoare s-au clasat ; 2.
Asen ZIatev (Bulgaria) 362,5 
kg (162,5 ; 200), 3. Laszlo Bars! 
(Ungaria) 355 kg (165 : 190), 4. 
Joachim Oberseinenbuchner 
(R. D. Germană) 340 kg, 5. J. 
Feras (Polonia) 335 kg.

La categoria mijlocie (75 kg), 
Dragomir Cioroslan, acciden
tat, nu a terminat concursul, 
deși după primul stil (smuls) 
se afla pe primul loc, cu 150 
kg, împreună cu bulgarul Ale- 
xandr Varbanov, învingător la 
cele două stiluri cu 340 kg 
(15: , 190). Pe locurile urmă
toare : 2. Kalman Csengeri
(Ungaria) 335 kg (147,5 ; 187,5), 
3. S. Studnicka (Cehoslovacia) 
325 kg.

MECIURI DE HOCHEI

Selecționata de juniori (18 
ani) de hochei a Cehoslovaciei

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
HOLMENKOLLEN. Proba de 

biatlon 10 km, ultima din ca
drul Cupei Mondiale, a fost cîș- 
tigată de Eirik Kvalfoss (Norve
gia) în 32:00,0 urmat de Peter 
Angerer (R.F. Germania) 32:18,1 
și Frank-Peter Roetsch (R.D. 
Germană) 32:18,3. In clasamentul 
final al Cupei Mondiale pe pri
mul loc se situează Frank-Peter 
Roetsch (20 de ani) cu 139 p, care 
obține prima mare victorie din 
carieră, urmat de Angerer 138 p, 
Kvalfoss 134 p și Fritz Fischer 
(R.F. Germania) 130 p.

OSLO. Proba feminină de 20 
km din cadrul Cupei Mondiale 
la schi fond a fost ciștlgată de

„CENTURA DE
(Urmare din pag. 1)

Teodor I’îrjoi și mulți alții. 
Chiar și numai avînd în ve
dere rivalitatea dintre aceste 
două generații de boxeri, pu
tem pronostica de pe acum 
gale și meciuri „fierbinți" și, în 
consecință, tribune din nou 
arhipline la Palatul sporturi
lor și culturii.

Pentru buna desfășurare a 
întrecerilor, alături de arbitri 
străini va oficia cel mai bun 
„pluton" de judecători din ța
ra noastră, în componența că-

9 Ediția din acest an a Cu
pei campionilor europeni (femi
nin) a fost câștigată de echipa 
Levski-Spartak Sofia, care în fi
nala desfășurată la Budapesta a 
întrecut cu 82—77 (40—32) pe Zolu 
Vicenza (Italia). Tot la Budapes
ta, în finala Cupei Liliana Ron- 
ehetti : Bata Roma — BSE Bu
dapesta 69—59 (33—35).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • După două 

etape, în raliul Portugaliei, con
țin d pentru campionatul mondial 
al pilotilor de raliu, conduce fin
landezul Markku Alen („Lancia 
Martini") cu 3h20:35. urmat de 
italienii Attilo Bettega („Lancia 
Martini") la 40 de secunde si 
Massimo Biasion („Lancia") la 55 
de secunde.

CICLISM • Prima etapă a 
cursei clasice Paris — Nisa, A- 
vallon — Chalon-sur-Saone (172 
km) a fost cîștigată de bel
gianul Eddy Planckaert în 
4h37:28 (medie orară 37,171 km), 
în același timp a sosit un plu
ton numeros. în care se aflau și 
principalele vedete, irlandezul 

a susținut la Gheorgheni un al 
doilea meci, Intilnind forma
ția similari a țării noas
tre. La capătul unei partide 
pe care au dominat-o net, oas
peții au cîștigat cu 18—2 (8—1, 
4—1, 6—0).

A 29-A EDipE

A CROSULUI BALCANIC

Miine dimineață, in orașul 
iugoslav Cuprija se desfă
șoară cea de-a 29-a Întrecere a 
Crosului Balcanic. In program 
figurează cinci curse : seniori 
(12 000 m), senioare (4 000 m), 
tineret (8 000 m), juniori
(6 000 m) și junioare (2 000 m). 
Iată componența echipelor 
României: SENIORI: Gyorgy 
Marko, Alexandru Chiran, 
Gheorghe Zaharia, Eugen 
En&chioia ; SENIOARE : Ma- 
ricica Puică, Elena Fidatov, 
Paula Die, Mitica Junghiata ; 
TINERET : Aagastin Barba, 
Marcel Martinaș, Marcel Po- 
mohaci, Stan Zevedei ; JU
NIORI : Ilie Elena, Ion Iorda- 
che, Teodor Havriliue, Remus 
Răcășan ; JUNIOARE : Ana 
Algeorge, Cleopatra Pălăcean, 
Maria Pintea, Lenuța Rață.

TURNEUL DE VOLEI

DE LA PARIS

In ziua a doua a turneului 
masculin de volei de la Paris, 
echipa României a fost în
trecută de cea a Poloniei cu 
3—0 (9, 8, 9), Intr-o partidă

norveglanca Anette Boe în 
lh04:21,6, urmată de campioana 
olimpică Marja-Lllsa Hamalainen 
(Finlanda) lh04:36,4 șl Ralsa 
Smetanlna (U.R.S.S.) lh05:46,6. In 
clasamentul Cupei Mondiale con
duce Hamalainen cu 115 p, ur
mată de Smetanlna 111 p șl Ma
de Rlsby (Suedia) 95 p.

CAMPITELLO MATESE. Proba 
masculină a concursului de schi 
artlstlo din cadrul Cupei Mon
diale a fost ciștlgată de Maulo 
Mottlnl (Italia) 26,90 p, urmat de 
Jean Dutrulhl (Franța) 26,40 p. 
La feminin a cîștigat Hyla En
glish (S.U.A.) cu 23,34 p.

AUR“ LA BOX
ruia se vor afla și purtătorii 
ecusonului A.I.B.A. Dumitru 
Banciu, Gabriel Danciu, Flo
rian Piroiu, Victor Popescu, 
Victor Șchiopu și Mihai Voi- 
culescu. Ei vor fi ajutați de 
arbitri E.A.B.A. și de catego
ria I.

Iată programul pugilistic al 
săptămînii viitoare : luni, ora 
18, Festivitatea de deschidere 
și prima gală ; marți, miercuri 
și joi — cîte două gale pe zi, 
la orele 15,30 și 18,30 ; vineri, 
la orele 16 și 19, semifinalele ; 
duminică, ora 10, finalele.

CUPELE EUROPENE LA BASCHET
• Finala Cupei campionilor eu

ropeni la masculin va opune e- 
chipele C.F. Barcelona și Banco di 
Roma, care s-au clasat pe pri
mele două locuri ale grupei fi
nale. In ultimele meciuri din 
grupă, desfășurate joi seara, C.F. 
Barcelona a cîștigat în deplasa
re, la Maccabl Tel Aviv cu 

105—98 (53—48), Iar Banco di

Sean Kelly și francezul Bernard 
Hinault. In clasamentul general, 
pe primul loc se află Jean-Luc 
Vandenbroucke (Belgia) cu 
4h43:34, urmat de ALain Bondue 
(Franța) 4h43:36, Bernard Hinault 
4h43:37, Gerrie Knetemann (Olan
da) 4h43:38 etc. • Etapa prolog 
a cursei cicliste Manea Tireniană 
— Marea Adriatică. desfășurată 
contracronometru individual pe 

4,850 km la Foro d’Ischia, a fost 
cîștigată de italianul Guido Bon- 
tempi în 6:09 («medie orară 47,317 
km), urmat la o secundă de da
nezul Jesper Worre și de italia
nul Moreno Argentin.

TENIS • în turul doi al tur
neului de la Bruxelles : Ivan 

care a durat o oră și cinci mi
nute. In turneul feminin: Fran
ța — Olanda 3—0 (11, 4, 10).

DOUA GIMNASTE

EVOLUEAZĂ IN FRANȚA

Astăzi și miine, două tinere 
gimnaste românce evoluează in 
Franța, la Avignon. Este vor
ba de Aurelia Dobre și Raluca 
Bugner, din lotul national de 
junioare, care reprezintă țara 
noastră în tradiționalul concurs 
internațional organizat anual 
de federația franceză.

LUPTĂTORII LA TURNEUL

DIN UNGARIA

Luptători fruntași din mai 
multe țări vor concura, azi și 
miine, la Turneul international 
de „greeo-romane" al Ungariei, 
găzduit de Sala sporturilor din 
Szeged. La competiție vor 
participa și luptătorii români 
Nicolae Onica (48 kg), Mihai 
Cișnsaș (52 kg), Nico
lae Zamfir, Gheorghe Sa-
vu (57 kg), Constan tin 
Uță (62 kg). Ștefan Ncgrișan
(68 kg), Ion Draica (82 kg),
Vasile Andrei (100 kg) și Vic
tor Dolipschi (+100 kg). înso
țiți de antrenorii Ion Corneanu 
și Ion Cernea.

„JUSUL* DE FRUCTE A FOST 
LA ÎNĂLȚIME 1

Mai zilele trecute, in etapa 
32-imilor de finală ale „Cu
pei Franței" la fotbal s-au 
întâlnit echipele din divizia a 
IlI-a Orange șl Saint Tropez. 
Meciul, extrem de dirz, s-a 
încheiat cu victoria la limită 
a primei echipe cu scorul de 
1—0. Unicul gol a fost înscris 
din penalti de Jucătorul... Ci
tron. Victoria „Portocalei* 
prin golul marcat de „Lămîie* 
a prilejuit observația (umoris
tică) că „jusul* de fructe a 
fost la înălțime în acest joc !...

BATS DEVINE ATACANT...

Tot într-o partidă din ca
drul aceleiași competiții, me
ciul dintre Salnt-Etienne șl 
Auxerre (echipe din prima 
divizie), desfășurat la Cler
mont Ferrand, la scorul de 
1—0 în favoarea primei echi
pe șl cînd mai rămăseseră 
doar cinci minute de joc, 
exasperat de neputința coechi
pierilor săi, portarul auxer- 
rez Joel Bats (component al 
lotului național) a ieșit din 
poartă și a trecut la atac. El 
a izbutit cîteva faze de mare 
spectacol și doar puțin a lip
sit ca cel puțin unul dintre 
Îuturile sale să nu fie gol 1 

ti acest timp, Salnt-Etienne, 
evident, a încercat să profite 
de faptul că buturile adverse 
erau rămase fără păzitor dar 
a ratat !... După meci Bats a 
declarat: „1—0 sau 2—0 tot 
una era pentru formația mea, 
dar dacă eu reușeam să în
scriu, 1—1 era cu totul alt
ceva !“.

N-A FUMAT NICIODATĂ 
IN VIAȚA I

Nu departe de Dresda, în 
mica localitate Reinhardts
grimma, trăiește Karl Neu- 
mer care chiar luna trecută

Roma a întrecut pe teren propriu 
pe Bosna Sarajevo cu 66—55 
(30—30). în celălalt meci : Co- I 

lombarii Cantu — Limoges 95—93 
(51—38). Clasamentul grupei : C.F. 
Barcelona și Banco di Roma 17 p, 
Colombani 16 p, Bosna 15 p, 
Maocabi 13 p, Limoges 12 p. Fi
nala va avea loc la Geneva la 
29 martie.

Lendl — Anders Jarryd 6—4, 6—2, 
John McEnroe — Marco Osboja 
6—1, 6—2, Johan Krick — Vitas 
GerulaitiS 6—1, 6—4, Thomas
Hogstedt — Eliot Teltscher 6—4, 
6—3, Gene Mayer — Pat Cash 
6—3, 6—3, Tomas Smid — Hank 
Pfister 6—3. 2—6. 6—0.

TENIS DE MASA 0 In ultimul 
meci din cadrul campionatului 
ligii europene (divizia de elită), 
la Poznan, Cehoslovacia a învins 
Polonia cu 4—3 și a cîștigat com
petiția. Clasament final : Ceho
slovacia 6 p, Iugoslavia 5 p, 
Suedia (31—18). Polonia (28—21), 
Anglia (31—25) și Ungaria (24—25) 
cîte 4 p, R.F. Germania 1 p. 
Franța 0 p.

UN MEDICAMENT EXTRAORDINAR!
Se spuTie, și nu doar de azi, de ieri, cd soarele, aerul, apa 

sînt cel mai bun medicament. De zeci, de sute de ani, efi
ciența tratamentului cu acești trei factori naturali a fost de 
multe ori dovedită. Și tot așa, de foarte multă vreme s-a 
demonstrat că exercițiul fizic și sportul completează fericit 
acest tratament...

Campionul olimpic de la Londra, din 1948, aruncătorul de 
suliță finlandez Tapio Rautavaara a suferit in copilărie de po-. - 
liomielită. Schiul, inotul, gimnastica și atletismul au înlăturat 
complet consecințele teribilei maladii și copilul bolnăvicios și 
pipernicit a devenit un matur puternic, cu un corp splendid, 
un atlet care a cucerit medalia olimpică de aur. Campion 
olimpic la înălțime, in 1952, Walter Davis a suferit și el, in 
copilărie, de paralizie infantilă și tot sportul l-a ajutat, intr-o 
foarte mare măsură, să se însănătoșească și să ajungă pe 
prima treaptă a podiumului olimpic de premiere...

Exemplele sînt încă multe. Dintre toate ne vom opri la unul 
recent, al patinatorului Scott Hamilton, campion olimpic la 
Sarajevo. La vîrsta de cinci ani a avut o boală foarte gravă, 
„sindromul lui Schnachmans", de pe urma căreia două treimi 
din intestin i-au paralizat, provocîndu-i serioase tulburări di
gestive și o insuficiență a secreției pancreasului. Timp de 
patru ani micul Scott s-a aflat între viață și moarte, jumă
tate din acești ani petreeîndu-i în spitale, la Toledo (Ohio), 
Ann Arbor (Michigan), Boston (Massachusetts) și Bowling 
Green (Ohio). Consecință a bolii, creșterea in înălțime i s-a 
oprit... Intr-un moment de „acalmie* a maladiei, profesorul 
Klepner, de la Bowling Green, l-a sfătuit pe micul său pacient 
să facă... sport, mai precis patinaj. Cu o încredere oarbă în 
sfaturile medicului, Scott a venit la patinoar, a început să 
deprindă a.b.c.-ul alunecării pe gheață și parcă, cu fiecare 
zi, viața își făcea loc în trupul său firav. Trecem intenționat 
peste unele amănunte, mai mult sau mai puțin semnificative, 
pentru a ajunge la anul 1981, cînd „patinatorul de buzunar" 
Scott Hamilton a devenit campion mondial I Performanța n-a 
fost o simplă întîmplare, căci ea a fost reeditată, iată, și în 
anii următori, iar acum, în februarie, la Sarajevo, el a de
venit și campion olimpic, la capătul unei evoluții deosebite...

Scott Hamilton, cel care a trăit patru ani din copilăria sa 
între viață și moarte, are acum 25 de ani (s-a născut la 28 
august 1958), este plin de viață, mai mult, este unul din marii 
sportivi ai lumii.

r. vil.

a împlinit venerabila vîrstă 
de 97 de ani. Neumer este 
cel mai vechi medaliat olim
pic în viață. In 1908 la J.O. 
de la Londra, Neumer a fă
cut parte din echipa de ur
mărire, la ciclism, distinsă cu 
medalia de argint. Veteranul 
olimpic urmărește și astăzi, 
cu mult interes, întrecerile 
sportive. Recent el a decla
rat ziariștilor: „Fac zilnic 
plimbări de 5—7 km. Toată 
viața nu am fumat nici mă
car o singură țigară, fumatul

I
IA ALTUL

fiind un obicei dăunător, la 
fel ca și alcoolul. De cînd 
mă știu am făcut multă miș
care în aer liber. Acesta 
este secretul longevității me
le".

PODBORSKI SE RETRAGE 1

Schiorul canadian Steve 
Podborski (27 ani), autor a 
opt victorii în „Cupa mon
dială" (jumătate din totalul 
victoriilor canadiene în a- 
ceastă competiție), cîștigător 
al „Cupei" la coborîre în 
1982, medaliat cu bronz la 
J.O. de la Lake Placid ’80, 
și-a anunțat retragerea din 
activitatea competițională : 
„Viața unui schior este difi
cilă și eu nu mai vreau să 
duc această viață de globe
trotter", a declarat sportivul 
din Toronto.

în legătură cu Podborski, 
lată o întîmplare care a fă
cut vîlvă. Zilele trecute el a 
cîștigat titlul de campion na

Rubrică realizată de 
Romeo VILARA

. CUPA AFRICII"

In două orașe, Abidjan și Boua- 
ke (Coasta de Fildeș), se desfă
șoară turneul final al „Cupei A- 
fricii". Cele opt echipe ajunse 
în această fază sînt repartizate 
în două grupe. în prima, parti
cipă Egipt, Camerun, Togo și 
Coasta de Fildeș. In cea de a 
doua, Ghana, Nigeria, Malawi șl 
Algeria. Primele două din flecare 
grupă se vor califica pentru se
mifinale. După rezultatele de 
pînă acum, din prima grupă cele 
mai mari șanse de calificare le 
au reprezentativele Egiptului șl 
Camerunului. In grupa „B“, vi
neri, Algeria a învins cu 2—0 pe 
Ghana (goluri marcate de Ben- 
saouala în min. 76 și 86) și s-a 
calificat pentru semifinale. In 
alt meci, Nigeria a terminat la 
egalitate 2—2 cu Malawi. In ul
timele jocuri ale grupei se vor 
întîlni Algeria — Nigeria și 
Ghana — Malawi. în prezent, 
clasamentul este următorul: 1. 
Algeria 4 p, 2. Nigeria 3 p, Ma
lawi 1 p, Ghana 0 zp. Probabil 
Nigeria va fi a doua semifina- 
listă.

ȘTIRI • REZULTATE

• In campionatul european de 
juniori (gr. 11), în primul meci,

țional la coborîre dar a... re
fuzat să-și primească trofeul 
ce i se cuvenea. Trofeul, ca 
și celelalte la aceste campio
nate naționale, fusese oferit 
de o companie de... tutun. 
„Mă simt compromis, a spus 
el, venind aici pentru a în
curaja aceste practici. Gindesc 
că am făcut tot ceea ce se 
cuvenea să fac In replică, 
unul dintre înalții funcționari 
ai companiei de tutun a de
clarat : „Podborski este un
veritabil profesionist (sic !) 
care și-a respectat angaja
mentele participînd Ia con
curs"... Fiecare a spus ceea 
ce gîndește.

SUCCESUL 
MAIEI CIBURDANIDZE

O telegramă de presă din 
New Delhi anunță că, mai 
deunăzi, sovietica Maia Ci- 
burdanidze, campioana lumii 
la șah, a cîștigat un turneu 
desfășurat în capitala Indiei. 
Știrea în sine nu spune, poa
te, mare lucru, deoarece In 
fiecare an reputata șahlstă 
cîștigă nici nu mai știm cîte 
turnee. Ea devine însă real
mente interesantă atunci 
cînd se precizează că respec
tivul turneu a fost unul re
zervat bărbaților și că la el 
au luat parte... 11 mari maeș
tri și maeștrii internaționali I

NOI MEMBRI 
Al FAMILIEI OLIMPICE

Cu' prilejul celei de a 87-a 
sesiuni a Comitetului Inter
național Olimpic, ținută la 
Sarajevo, forul olimpic mon
dial a recunoscut cîteva noi 
comitete olimpice naționale. 
Este vorba de comitetele o- 
limpice din Butan, Insulele 
Salomon, Insulele Samoa 
Occidentală și Ruanda.'In fe
lul acesta C.I.O. are astăzi 
membri din 155 țări din toa
te colțurile lumii.

desfășurat la La Rochelle, Franța 
a dispus de Spania cu 1—0 (0—0).

• Meci restant în campionatul 
Angliei: Sunderland — Q.P. Ran
gers 1—0.

• La sfîrșitul lunii mai, se va 
desfășura la East-Rutherford 
(S.U.A.) „Cupa Transatlantică", 
la care vor participa echipele 
Cosmos New York, C.F. Barcelo
na, Fluminense și Udinese. In 
aceeași localitate sînt prevăzute 
partidele dintre o selecționată a 
lumii și Cosmos (la 22 iulie) șl 
Juventus — Cosmos (12 august). 
Se duc tratative pentru un meci 
S.U.A. — Italia.

© Echipa A.C. Milan a renun
țat definitiv la serviciile fostului 
Internațional belgian Gerets, des- 
făcîndu-i contractul. Eric Gerets 
(31 de ani) a fost implicat în
tr-o afacere financiară în timpul 
cînd activa la Standard Lifcge, in- 
fluențînd rezultatul formației sale 
cu echipa Waterschei din cam
pionatul. 1981—82. Comisia de an
chetă a descoperit abia acum a- 
eeastă acțiune frauduloasă și a 
comunicat „cazul Gerets" clubu
lui milanez. Drept urmare, actua
la sa echipă l-a exclus din lot. 
dîndu-i totuși posibilitatea să se 
antreneze pînă la sfîrșitul cam
pionatului cu formația italiană.
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