
CHIMISTUL Șl RULMENTUL, 
ÎN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI"

LA HANDBAL FEMININ
La Bistrița și Ploiești ,s-au disputat sîmbătă și duminică în

trecerile semifinale ale celei de a VII-a ediții a „Cupei Româ
niei" la handbal feminin. La capătul lor s-au calificat pentru 
finalele — programate la 3 aprilie In sălile din Cluj-Napoca 
(locurile 1—4) și Sf. Gheorghe (locurile 5—8) — următoarele 

formații :
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| ANUL XL - Nr. 10 «52 | 4 PAGINI - 50 BANI | Marți 13 martie 1984Locurile 1—2 : CHIMISTUL Rm. Vilcea — RULMENTUL Brașov
Locurile 3—1 : Șl IINȚA Bacău
Locurile 5—6 : MUREȘUL Tg. Mureș
Locurile 7—8 : A.E.M. Timișoara

Relatări de la partidele grupelor semifinale.

— TEROM Iași
— HIDROTEHNICA C-ța
— CONFECȚIA București „Centura de aur“ la box

BISTRIȚA. Dovedindu-se din 
nou o gazdă foarte bună, Sala 
sporturilor din Bistrița a ofe
rit condiții ireproșabile echipe
lor aflate într-o întrecere de 
nivel republican. Este drept, 
nici handbalul nu le-a rămas 
dator spectatorilor. Trei dintre 
meciuri le-au satisfăcut exigen
țele, mai ales din punct de 
vedere al ardoarei cu care s-a 
luptat pentru victorie, întîlnl- 
rea finală oferindu-le și un 
handbal de bun nivel. Iată re
zultatele :

Știința Bacău — Mureșul Tg. 
"* (13—11), A.E.M.

Chimistul Rm.
Mureș 31—21
Timișoara — _______  ___
Vilcea 21—23 (11—12), Mureșui 
Tg. Mureș — _
ra 38—23 (14—12) !?!, Chimis
tul Rm. Vilcea — Știința Ba
cău 27—2G (15—12). Clasament 
final : • •

A.E.M. Țimișoa-

1. CHIMISTUL RM. VÎLCEA 
8 p ; 2. Știința Bacău 7 P ; 3. 
Mureșul Tg. Mureș 6 p ; 4. 
A.E.M. Timișoara 3 p.

Golgetere : Eva Mozsi (Știin
ța Bacău) 22 ; Adriana Bărbat 
(Mureșul Tg. Mureș) 21 ; Ma
ria Verigeanu (Chimistul Rm. 
Vilcea) 17. Bune arbitrajele 
cuplurilor Gh. Sandor — Fr. 
Lakomcsik (Oradea) și Alex. 
Vîrtopeanu — Șt. Georgescu 
(București).

Chimistul Rm. Vilcea a me
ritat victoria în această echi
librată și — prin aceasta — 
dificilă serie semifinală. Eleve
le antrenorului emerit Constan
tin Popescu au marcat o evi
dentă revenire la potențialul 
cunoscut și afirmat, partida cu 
Știința Bacău 
aspect pozitiv 
calificată în
I.H.F.". Deși a suportat handi
capul lipsei de inspirație în 
aruncarea la poartă a două 
dintre jucătoarele de bază — 
Toriik și Andronache —, echi-

reliefînd acest 
pentru • echipa 

■finala „Cupei

Hristache NAUM

(Continuare in pa o 2-3)

Miercuri șl Joi, la Sinaia

SÂNIERII IȘI DISPUTA TITLURILE DE CAMPIONI

D. CIPERE A OBȚINUT CEA MAI RAPIDA
VICTORIE A GALEI INAUGURALE

• Astăzi, competiția conțin ă cu două reuniuni, (ic la orele 15,30 și 18.39

W- |l

Cu această directă, recepționată in plin de Omar El 
ria), Dumitru Cipere a ciștigat partida in numai două 
luptă Foto : Dragoș

Hindi (Si- 
minute de 
NEAGU

Mongolă, Siria, U.R.S.S. și 
România.

Primii care au luat startul 
în maratonul puglistic al „Cen
turii1' din anul acesta au fost 
boxerii de categorie cocoș. Așa 
cum au bănuit și numeroșii 
spectatori prezenți, „prelimina
riile" au oferit o gală de zile 
mari, cu meciuri frumoase. Lui 
Dumitru Cipere nu i-au trebuit 
deeît două minute pentru a în
cheia partida cu Omar El 
Hindi (Siria). Surprins de la 
primele schimburi de loviturile 
Boxerului român, Omar este 
numărat de două ori. Apoi a 
primit o directă în plină figu
ră, care l-a determinat pe ar
bitrul italian Giulio Frassinetti 
să oprească meciul și să-1 de
clare Învingător prin abandon 
pe Cipere. Dacă s-ar fi decer-

Pista betonată din 
găzduiește, miercuri 
campionatele naționale de sa
nie pentru seniori și senioare, 
la care iau parte sportivi din 
Bistrița, Brașov, Petroșani, Si
naia, Vatra Dornei și din alte 
localități.

Sinaia 
si joi.

In cele 
vor începe 
sînt programate primele două 
manșe la simplu băieți și fete, 
iar joi manșa a treia la sim
plu și cele două manșe ale 
probei de dublu (băieți).

două zile, probele 
la ora 9. Miercuri La Palatul sporturilor din 

Capitală a început luni cea 
de-a 13-a ediție a tradiționalei 
competiții internaționale de 
box „Centura de aur“. La în
treceri participă 134 de pugi- 
liști din 13 țări : Cuba, Bu'.ga-

ria, Japonia, R.P.D. 
R. F. Germania, 
Polonia, Turcia,

Coreeană, 
Iugoslavia, 

Italia, R. P.

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

(Continuare in pag o 4-a)

Reflecții după etapa a 22-a a Diviziei „A" de fotbal

---------- DIN PROGRAMUL DE AZI
Gala I, ora 15,30 Cat. ușaarfi : Cun. _______ Ion (R.P.D. Co

reeană) — V. Mihâdlâ (România), El 
Hwndi (Siria) — FI. Țîrcomnicu (România), J. Poțo (R.F. Germania) — 
M. Grueseu (România), J. Ross (Cuba) — S. Piotrowski 
J. Ralț (Iugoslavia) — D. Ilie (România) ; cat. mijlocie micâ 
dâoanu (România) — A. Cutfu (T'/rcie), J. Guzman (Cuba) 
mania (U.R.S.S.).

(Polon io), 
: C. Ghin- 
- Al. So

(România)

A DOUA rrPROBA DE REZISTENȚĂ"1
Gala a ll-a, ora 18,30 Cat muscâ : S. Petrescu .

— Cum Tu En (R. P. D. Coreeana), J. 
Gonzales (Cuba) — M. Vișan (România) ; cat. pana : E. Rivera (Cuba) 
— Mida Hadad (Siri<a), I. Panaite (România) — R. Halitovic (Iugosla
via), V. Mirosniciuk (U.R.S.S.) — C. Silitrâ (România).

Șl O PROBĂ A SPECTACOLULUI SPORTIV DUBLA iNTlLNIRE DE BASCHET

Fundașul rapidist A. Mincu apare tot mai des pe lista marcatorilor. 
Iată-l (primul din dreapta) înscriind al doilea gol al giuleșteni'or 
in meciul cu Chimia Rm. Vilcea Foto : I. MIHAICA

puls", aceea oferită de etapa 
a 22-a, ne furnizează elemente 
pozitive în privința unora din
tre concurente ca Steaua, Di
namo București, F.C. Argeș, 
F.C. Olt, Rapid, Petrolul. F.C. 
Baia Mare, Corvinul, F.C. Bi
hor, Jiul care — învingătoare 
sau învinse — au dovedit un 
bun potențial de joc, .contri
buind la reușita întilnirilor. Un 
capitol special îl prezintă Uni
versitatea Craiova. După o se
rie de evoluții mai palide, 
grupul Internaționalilor din 
Bănie a realizat — cum o sub
liniază martorii oculari și cei 
care au urmărit întîlnirea la 
televizor — un meci de mare 
spectaculozitate în compania 
Sportului studențesc, care a 
(re)intrat ea acum in grupul 
„capricioaselor" campionatului. 
„Alb-negrii" — apreciați pen
tru o suită de comportări și 
rezultate — au coborit, în par-

ROMANIA
• Ieri, victorie la jiirlori

• Astăzi cu loc

UNGARIA
și insucces la seniori
partidele retur

Fotbaliștii noștri din prima 
divizie au demarat, duminică, 
în a doua „probă de rezistență" 
a sezonului. După perioada în 
care selecționatele „A" și de ti
neret și Dinamo București s-au 
prezentat în 
naționale cu 
și, respectiv, 
4e desfășoară 
de partide de 
cupă. în 
divizionarele „A" vor apare de 
trei ori pe scena campionatului, 
apoi șase dintre ele se vor 
prezenta, la începutul săptă- 
mînii viitoare, la examenul 
sferturilor de finală ale cupei, 
în timp Ce Dinamo București 
va susține partida retur din 
C.C.E. cu dinamoviștii din 
Minsk. Noul test al acestei 
veritabile competiții aidoma 
probei de forță progresivă din 
eehitație (unde concurenții sînt 
obligați să sară obstacole suc
cesive . așezate la mică dis
tanță), ne va furniza cu sigu
ranță a’ie date asupra mortului 
cum fotbaliștii noștri din cel 
mai > înalt eșalon compeiițional 
reușesc sau nu să facă lață

ritmului cu totul nou al sezo
nului competițional. Privită in 
ansamblu, ultima „luare de

Eftimie IONESCU

(Continuare in oao 2-31

Meciul de baschet dintre e- 
chipele de seniori ale României 
și Ungariei, desfășurat ieri sea
ră, in sala Floreasca (în fața 
unui public numeros, care, în
să, a cuprins un număr infim 
de antrenori și juniori ai clu
burilor sportive școlare), a ofe
rit o dispută atractivă, înche
iată cu victoria la limită, 73—71 
(42—35), a oaspeților. Aceștia 
au început partida cu mult 
aplomlJ (pe fondul unei evolu
ții foarte slabe a formației 
noastre) și în min. 13 condu
ceau cu 34—15 (!), dînd impre
sia că vor ciștiga cu ușurință. 
Introducerea unui conducător 
de joc „de meserie” (Netolitzehi 
șl, apoi, Brănistcanu), o serie 
de coșuri marcate de Cernat 
și prestația excelentă a pivo-

tuluj Ioacscu (din păcate, insu
ficient angajat) au dus mai 
întîi la- egalare, după care 
echipa română a luat conduce
rea, este drept la diferențe 
minime '62—61, 67—65). Intr-un

meciurile inter- 
echipele Greciei 
Dinamo Minsk, 
din nou o suită 
campionat și de 

această săptămină,■ d

La I. P. A. Sibiu, în majoritatea disciplinelor practicate

PERFORMANȚA ÎNCEPE CU... ACTIVITATEA DE MASĂ
Numele asociației sportive 

I.P.A. din Sibiu este de noto
rietate în două discipline : 
motociclism și automobilism 
Firesc, dacă ne gindim la spe
cificul întreprinderii.
— ne spunea recent preșe lio
tele asociației, Dumitra Paras- 
chivescu. fost și el cu ani in 
urmă practicant ăl sportului 
cel mai popular aici, motoci- 
clismul — întreprinderea noas
tră e cea mai mare din judef, 
iar sportul nu se reduce, cum 
s-ar putea crede, la cele două 
discipline de suprafață. E diept 
că profilul întreprinderii ■— 
producătoare de piese auto —

sporește pasiunea pentru ma
șini și rezultatele sînt mai bune, 
dar oamenii noștri iubesc și 
alte sporturi : jocurile sportive 
(și, in primul rind, fotbalul), 

.Și totuși. schiul, șahul, boxul, drumețiile, 
in general mișcarea de care 

■ este mare nevoie in activita
tea productivă".

Intr-adevăr, in campionatul 
pe asociație, la fotbal sînt an
gajate cu echipe toate cel’fe 9 
secții de producție și cele 6 de 
proiectare, precum și servi
ciile ; la șah activitatea este 
non-stop, dar se organizează 

-și multe concursuri pentru cei 
mai iscusiți in „sportul min

țit" (in anul trecut s-au des
fășurat nu mai puțin de 181 ; 
dramejiile (16 in 1933) sint la 
ordinea zilei,
multi doritori de netrecere a 
timpului liber în aerul curat 
al zonelor montane învecinate 
(la data vizitei, numeroase a- 
fișe anunțau o drumeție la 
Păltiniș). în timp ce secția de 
turism „Olimp" domină con
cursurile județene si se înscrie 
printre cele mai bune din țară 
(secretul succesului aflîndu-se

existînd foarte

Aurelian 8RE5EANU
(Continuare in oao 2-3)

Ermurache aruncă la coș cu 
toată opoziția lui Morgan

Foto : N. DRAGOȘ
final captivant, oaspeții și-au 
adjudecat victoria în fața unei 
echipe care a comis greșeli du
pă greșeli (în primul rînd ex
perimentatul Cernat), inadmisi
bile pentru o reprezentativă 
națională.

Au marcat : Cernat 23, lo- 
nescu 16, Ardelean 6. Ermura-

Dumitru ST.ANCULESCU

(Continuare in pag a 1-a)



După meciul feminin de șah România Bulgaria

UN EȘEC NEAȘTEPTAT, DAR PLIN DL ÎNVĂȚĂMINTE
O mare greșeală ar fi ca 

după meciul amical de șah 
dintre echipele feminine ale 
României și Bulgariei, înche
iat recent la Băile I-Ierculane, 
să adunăm rezultatul de la 
mesele senioarelor (13l/2—lîVi 
în favoarea jucătoarelor bul
gare) cu acela de la mesele 
junioarelor (11—1 ! în favoa
rea reprezentantelor, noastre) și 
să stabilim un rezultat gene
ral de 28‘/2—19‘/j pentru e- 
chipa României, așa cum, din 
păcate, încearcă unii dintre 
tehnicienii noștri... Deci, lu
crurile să fie clare : au fost 
două intilniri absolut distincte, 
cea a senioarelor fiind deose
bit de importantă, îigurînd ca 
un prim test practic in vastul 
program de pregătire în ve
derea participării la Olimpiada 
de la Salonic (noiembrie 1984).

Firește, ne bucură succesul 
. categoric ai junioarelor (Sma- 

randa Boicu și Gabriela Olă- 
rașu n-au lăsat adversarelor 
lor decît două remize. în ul
tima rundă. Ia scorul de 10— 

• 0 !), care atestă faptul că a- 
vem un „schimb de mîine" 
valoros, semnificativ fiind că 
nu mai puțin de 4—5 juni
oare le-ar fi putut înlocui cu 
succes pe titulare. Dar, el nu 
poate estompa cu nimic proasta 
impresie lăsată de prestația 
senioarelor.

Mai întîi cîteva elemente sta
tistice :

ROMÂNIA — 3 mari maes
tre. 2 maestre internaționale, 
o maestră F.I.D.E., media Elo 
2132 p ; BULGARIA — nici

o mare maestră, 2 maestre in
ternaționale, 2 maestre F.I.D.E., 
2 maestre, media Elo 2 060 p. 
Cu titlu de curiozitate vom 
arăta că jucătoarea bulgară 
cea mai bine cotată — Mar
garita Voiska — avea un Elo 
de 2115 p, inferior... mediei 
formației noastre. Desigur, co
tarea internațională nu trebuie 
fetișizată, ea poate fi infir
mată, ceea ce se întîmplă a- 
desea și ceea ce s-a petrecut 
și acum.

Aliniind o echipă foarte am
bițioasă, excelent pregătită 
teoretic, animată de o mare 
dorință de luptă, foarte tenace, 
oaspetele au reușit să cîștige, 
obținînd prima lor victorie in 
acest meci tradițional. De alt
fel, rezultatele 
elocvente :

BULGARIA : 
4 p. Șt. Savova 
3'/i, M. Voiska 
2Va, V. Șikova 2 ;

ROMÂNIA : M. Pogoreviei 
î1/, p, E. Pnlihrooiade, G. 
Baumstark și M. Bădiei-Ioniță 
3, M. Marcșan și D. Nuțu î’.h 

Privind tabelul meciului con
statăm că din cele 6 tururi, 
formația bulgară a dștigat 
două (unul cu negrele), a pier
dut unul, trei încheindu-se la 
egalitate.

Echipa noastră, după cum ne 
declara antrenorul Mircea Pav
lov, s-a prezentat departe de 
forma sa maximă (întrebarea 
este, de ce ?). Jucătoarele au 
arătat o îngrijorătoare lipsă 
de puterș de concentrare și, 
mai ales, lipsuri serioase în

individuale sini
P. Anghelova 

și R. Boiadjcva 
3, E. Zlstanova

calculul concret al situațiilor 
ivite pe tablă. In deschidere, 
multe variante sînt memori
zate mecanic. Volumul de 
muncă depus în instruire a 
fost insuficient. Pe de altă 
parte, jucătoarele acuză stagii 
comune prea lungi, obositoare 
și cu o eficiență redusă. S-au ' 
irosit în meci numeroase po
ziții net superioare, practic 
cîștigate. Dar, așa cum în fot
bal se joacă pe goluri și nu 
pe... ocazii de gol. în șah se 
adună puncte și nu se face 
contabilitatea pozițiilor.

Firește, nu vom transforma 
înfringerea din acest meci a- 
mical într-o dramă. Dar, ea 
constituie un serios semnal de 
alarmă și poate că este bine 
că a survenit acum, cind mai 
există suficient timp pentru a 
remedia carențele existente.

O etapă de pregătire s-a în
cheiat, începe alta. Nutrim 
speranța că, trăgîndu-se toate 
învățămintele dintr-un neaș
teptat eșec, talentatele noastre 
jucătoare (beneficiare ale unui 
ridicat prestigiu internațional) 
șl colectivul de tehnicieni care 
le pregătește vor găsi împre
ună căile spre scopul propus : 
o evoluție superioară și an 
rezultat bun la marea compe
tiție mondială a șahului din 
toamna acestui an.

Voleriu CHIOSE

DIVIZIA " DE BASCHET, LA Zi
In urma rezultatelor înregistrate 

In etapa a 30-a a campionatului 
național de baschet feminin, în 
clasamentul întrecerii s-a produs 
o modificare importantă : echipa 
ICEMENERG București a urcat de 
pe locul 12 pe locul 10, sporin- 
du-șl astfel șansele de a evita 
retrogradarea, In dauna formații
lor Mobila Satu Mare și C.S.U. 
Ploiești. In rest, nici la băieți și 
nici la fete nu s-au produs 
schimbări însemnate. Clasamente : 

MASCULIN, GRUPA 1—6

54
52
52 
51
46
42

1. Steaua 36 35 1 3335:2404 71
2. Din. Buc. 36 32 4 3204:2438 68
3.-Rapid* Buc. 36 18 18 2734:2816 54
4. ICED Buc. 36 18 18 2815:2826 54
5. CSU Sibiu 36 15 21 2745:2993 51
6. Din. Or. 36 13 23 2651:2851 49

W'2806:2787
19 2840:3037
20 3061 -.3096
19 2830:2943 
26 2677:3059
30 2661:3109

7. Farul C-ța»
8. Polit. Iș."
«. „U“ Cj.-N.

10. Acad. MU.
11. Carpați Buc.
12. CSU Bv.

GRUPA 7-12
19
17
16
17
10

6

Ermurache (Steaua) 622 p, 5. P. 
Măgureanu (Politehnica Iași) 611 
p, 6. K. Herbert („U“ Cluj-Napo- 
ca) 569 p, 7. M. Caraion (Rapid) 
568 p, 8. G. Tzachis (Carpați) 
560 p, 9. V. Băiceanu (Farul) 532 
p, 10. I. Carpen (I.c.E.D.) 491 p ; 
FEMININ : 1. Magdalena Pal)
(„U“ Cluj-Napoca) 832 p, 2. An- 
toaneta Barbu (Chimistul) 630 p, 
3. Paula Misăilă (Chimistul) 485 
p, 4. Luminița Măringuț (Progre
sul) 481 p, 5. Csila Hosszu 
(ICEMENERG) 472 p, 6. Gabriela 
Petre (Chimistul) 471 p, 7—8. Ște- 
fania Borș (Voința) șl Marcela 
Bodea (Politehnica Timișoara) 
452 p, 9. Maria Bărăgan (Politeh
nica București) 448 p, 10. Daniela 
Perțache (Crișul) 447 p.

FEMININ,
1. „U“ Cj.-N.
2. Olimp. Buc.
3. Voința Buc.
4. Polit. ~
5. Crișul
6. Prog.

Buc. 
Or.

Buc.

GRUPA 7—12
7. ChlmlstuP
8. Polit. Tmș
9. Com. Tg. M. 38 14 24 2184:2512 52 

10. ICEMENERG 36 13 23 2411:2493 49
11. Mobila S.M.
12. CSU PI. ___

• Echipe penalizate.
• Clasamentele „Trofeului efi

cacității" oferit de ziarul SPOR
TUL (după etapa a 27-a) : MAS
CULIN : 1. M. Chirilă (C.S.U. Si
biu) 770 p, 2. M. Barna („U“ 
Cluj-Napoca) 681 p, 3. D. Nicu- 
Iescu (Dinamo Buc.) 626 p, 4. FI.

38 19 19 2511:2521 55
36 18 18 2329:2269 54

38 10 28 2218:2730 48
38 10 28 233712744 48

• Clasamentele (neoficiale) ale 
Indisciplinei : MASCULIN : 1. Ra
pid 20 greșeli tehnice (în etapele 
26 și 27 : D. Sipoș, V. Suciu, M. 
Caraion și Gh. Dumitru), 2. Farul 
15 g.t. (V. Băiceanu 2, A. Spînu), 
3. I.C.E.D. 14 g.t. (V. Pogonaiai 
2, M. Cîmpeanu), 4. Politehnica 
Iași 13 g.t. (K. Takacs), 5. „U“ 
Cluj-Napoda 12 g.t. (M. Rotaru), 
6—8. Academia Militară (F. Vilcin- 
schl, V. Zdrenghea), C.S.U. Si
biu (M. Șerbănescu, M. Chirllă) 
șl Steaua (C. Cernat, R. Opșltaru. 
P. Brănlșteanu, FI. Ermurache și 
antrenorul M. Nedef) cite 11 g.t., 
9. Dinamo Oradea (L. Nagy, an
trenorul Tr. Constantinescu) 8 
g.t., 10. Dinamo Buc. 2 g.t., 11—12 
Carpați (V. Iacob) și C.S.U. Bra
șov cite 1 g.t. ; FEMININ : 1—3. 
C.S.U. Ploiești (Marla Olteanu și 
antrenorul I. Scorpan), Progresul 
(Luminița Marlnguț) și Crișul 
cite 8 g.t., 4. ICEMENERG (Ana 
Iatan) 6 g.t., 5—7. Politehnica- 
București, Politehnica Timișoara 
(Luminița Stamin) și Voința 
(Elena Vasile) cîte 3 g.t.. 8. Chi
mistul 2 g.t., 9—11. Comerțul, Mo
bila și „U“ cîte 1 g.t.

K

(Urmare din pag 7)
în organizarea riguroasă, pe 
cercuri turistice, a activității 
de masă). De asemenea, mulți 
tineri practică boxul în secția 
din care s-a ridicat campionul 

. C. Tițoiu, pe urmele căruia 
pornesc acum tineri ca Biho
reana, Lăluț. Artenic, Lutsch, 
Flintaș și alții. La schi, sport 
agreat la nivel de masă, dar 
și cu rezultate notabile in di
verse concursuri de nivel ju
dețean sau republican (19 ase
menea întreceri au fost orga- 
zate anul trecut, în care cei 
de la I.P.A. au cucerit 11 tit
luri județene și 24 de locuri 
1—3) se remarcă o serie de 
tineri cum sint Kristina Her
bert. Peter Vernescu. C. Mușat, 
I. Pomeran, N. Muțiu, V. Sa- 
mer etc. La jocuri (fotbal, 
handbal, volei) campionatele pe 
asociație ajută la formarea de 
selecționate ale întreprinderii 
ce-i fac cinste in competițiile 
de masă sau județene, dar 
rugbyul se află la cotele cele 
mai ridicate între jocuri, as- 
pirînd la prima scenă...

Larga paletă de discipline 
practicate, la nivel de masă, 
la I.P.A. își găsește explicația 
în diversitatea preferințelor oa
menilor muncii de aici, dar 
mai ales în receptivitatea unor 
oameni cu funcții de răspun
dere, începînd cu directorul

ing. Ioan Simion, cu ing. șef 
Stan Miruntu, ing. Culică E- 
năchescu, ing. Marcel Radu, 
tehnician Nicolae Moga, și ter- 
minînd cu foști sportivi, de- 
veniți antrenori, instructori, ac
tiviști, pe care i-am găsit în 
timpul liber pe bazele spor
tive sau în atelierele de pre
gătire a mașinilor de concurs, 
lucrînd cu rîvnă și pasiune. Pe 
bazele sportive cu care cei de 
la. I.P.A. se mîndresc" (cel pu
țin cea de dirt-track pare să 
fie printre cele mai bune din 
Europa, după cum ne mărtu
risea Nicolae Riureanu, pînă 
mai ieri concurent alături de 
multiplul campion loan Bobil- 
neanu, cu care face acum pe
reche la conducerea tehnică).

Dar bogata și diversificata 
activitate sportivă se datorează 
faptului că din punct de ve
dere organizatoric s-a găsit so
luția cea mai bună : îmbinarea 
performanței cu activitatea de 
masă. Adică, așa cum ne mai 
spunea președintele ăsociației, 
„fiecare președinte de secție pe 
ramură de sport se îngrijește 
și de activitatea de masă, fi
indcă aceștia sint pricepuți or
ganizatori și, mai ales, intere
sați să descopere, împreună cu 
antrenorii și instructorii, ele
mente valoroase". O idee care 
nu poate avea decît efecte po
zitive . pentru activitatea spor
tivă îa I.P.A.

CONS

Zăpada nu i-a împiedicat pe rugbyștii 
un rugby spectaculos. Iată-l pe Marian 
terenul de țintă timișorean : eseu !

CEI

GALAȚI
Avînd un sin- 

un rezultat mai 
905, Laromet 
față oaspeților, 

Covăsală (962) șl

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

10.

DINAMO, STEAUA SI FARUL SE EXPRIMĂ BINE
Dinamo (5 eseuri). Steaua 

(2), Farul (6), adică cele mai 
bune echipe ale campionatului 
național de rugby, au intrat, 
relativ repede, în ritm, un ritm 
care se traduce prin eseuri și 
care are alură...

Dinamoviștiî — după un tur
neu în Irlanda plin de învă
țăminte — s-au prezentat bine 
(deși fără Caragea, care acuză 
o durere intercostală). Deci
sivă pentru titlu va fi — pro
babil — în acest an partida 
lor directă cu Steaua, din ul
tima etapă. Steaua este la ora 
de față în săptămîna dinaintea 
meciului ei anual cu Selecțio
nata armatei franceze, meci 
care o va găsi într-o formă 
corespunzătoare, direct propor
țională cu numărul important 
de internaționali care operează 
în rîndurile „XV-lui" militar. 
Farul, la rîndu-i, ne-a de
monstrat că rămîne în conti
nuare cea mai bună eehipă a 
provinciei, mareînd în primele 
două etape ale returului nouă 
eseuri (dintre care patru poartă 
semnătura lui Dumitru). Aș
teptam mai mult, sinceri să 
fim, din partea lui „Poli" Iași, 
a cărei echipă, foarte bine e- 
chilibrată, ar fi trebuit să 
irumpă de atîta tinerețe și vi
goare. Presupunem că nu peste 
mult timp se va manifesta 
concret și creșterea noii echipe 
a Politehnicii timișorene, 
care — sîatem siguri —
Ioncscu o va transforma in
tr-un team redutabil, în care

tinerețea se va îmbina cu teh
nicitatea. Un cuvînt de bine 
despre rugby știi sibicni, a că
ror seriozitate impune. Grivița 
Roșie a făcut duminică o par
tidă curajoasă, terminînd, oa
recum neașteptat, la egalitate 
cu Știința CEMIn ța Baia 
Mare, ceea ce. să admitem, nu-i 
la îndemîna oricui. Dar regis
trul de exprimare al rugbyști- 
lor grivițeni rămîne sărac, ei 
mareînd (cu predilecție) din 
lovituri de picior. Sigur, și a- 
cestea fac parte din joc, dar 
rugbyul de calitate cere neapă
rat eseuri ! In încheiere, cî- 
teva cuvinte despre două e-

chipe 
troșani ș 
Construcți 
tori buni, 
erați și t 
modestă, 
mult. O 
între clas 
întrebăm 
aici, pre 
cătorilor 
CALLIM

in Divizia „A“ de popice AURUL BAIA MARE ÎNVINSĂ LA HUNEDOARA!
în campionatul Diviziei „A" de 

popice s-a disputat etapa a IlI-a 
a returului. în care principalele 
performere au fost formațiile 
Gloria București, Hidromecanica 
Brașov (f), Constructorul Galați 
șl Electromureș Tg. Mureș (m) 
— învingătoare în deplasare. 
Foarte bine s-au mai comportat șl 
Carpați Sinaia și Metalul Hune
doara, care au dispus de Rul
mentul Brașov șl, respectiv. Au
rul Bala Mare, campioana țării. 
De menționat că Rulmentul, ju- 
clnd fără Iosif Tismănar, a pier
dut la un scor... record (347 p 
diferență !!!). Dar iată rezulta
tele etapei :

FEMININ • PETROLUL 
BAICOI — GLORIA BUCUREȘTI 
2493—2501 p d (scor individual 
3—3). Performerele reuniunii au 
fost Ana Petrescu — 451 de la 
bucureștence și Elena Vasile — 
439 de la gazde. (S. Branzca-co- 
resp.) «* VOINȚA GALAȚI — 
LAROMET BUCUREȘTI 2501— 
2479 (4—2). Meci echilibrat pînă
la ultimele schimburi, principa
lele realizatoare fiind Mirela Co- 
vall — 443 șl, respectiv. Silvia 
Boboc — 434. (T. Siriopol). • 
CONSTRUCTORUL GHERLA — 
C.S.M. REȘIȚA 2327—2319 (3—3).
O victorie remarcabilă a formați
ei Constructorul, alcătuită nu
mai din junioare, în fața experi
mentatei echipe reșițene. Cele 
mal mari punctaje le-au avut 
Judit Mihali (G) — 414 și Rodica .. 
Botașu (R) — 410. (A. Sabo-eo- 
resp.) • METROM BRAȘOV — 
OLIMPIA BUCUREȘTI 2361—2313 
(3—3) • VOINȚA PLOIEȘTI —
RAPID BUCUREȘTI 2521—2421 
(6—0) O VOINȚA BUCUREȘTI — 
CARPAȚI SINAIA 2517—2309 (4—2) 
• C.F.R. TG. MUREȘ — HIDRO
MECANICA BRAȘOV 2381—2404 
(2—4). Avînd dquă jucătoare 
în formă foarte bună, Flo- 
rica Zaharia — 446 șl Mariana 
Constantin — 430. echipa brașo- 
veană a cîștigat pe merit. De la 
gazde s-a remarcat Agnes Csiser 

—418 p. (I. Păuș-coresp.) * E- 
LECTROMUREȘ TG. MUREȘ — 
VOINȚA ORADEA 2537—2420 
(5—1) A VOINȚA ' ODORHEIU 
SECUIESC — U.T. ARAD 2458— 
2349 (4—2) • VOINȚA TG. MU
REȘ — VOINȚA TIMIȘOARA 
2406—2314 (4—2).

MASCULIN * METALUL HU
NEDOARA — AURUL BAIA MA
RE 5291—5261 (3—3). Meci foarte 
frumos? In care Metalul s-a au- 
todepășlt. învîngînd echipa cam
pioană a tării șl a Europei 1 Po
picarii hunedoreni Tbrnk șl

d. au fost 
ai acestei 
la băimă- 
au fost 

— 906. (I. 
OLIMPIA

RO-

Kreitzer — cite 925 p 
principalii realizatori 
valoroase victorii. De 
reni, cei mai eficace 
Bice — 922 și Boariu 
Vlad-coresp.) •
BUCUREȘTI — METALUL 
MAN 5145—5006 (3—3). Animato
rul meciului a fost bucureșteanul 
Alexandru Tudor, care și-a ani
versat ziua de naștere (31 de 
ani) cu un foarte bun rezultat 
— 934. De la Olimpia s-a mai 
impus. S. Belivacă — 881. De la 
romașcani s-au remarcat I. Ti- 
ron — 864 și I. Bisoc — 857. (N. 
Ștefan-coresp.) e TEHNOUTI- 
LAJ ODORHEIU SECUIESC — 
-ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
5169-5245 (2—4). Oaspeții s-au
descurcat mai bine pe dificilele 
piste ale arenei din Odorhei, ei 
formînd o echipă mai omogenă. 
Evidențiați : Gh. Silvestru 893, I. 
Hosu 898 de la gazde, respectiv 
F. Miklos 889. (A. Pialoga-co-
resp.) • VICTORIA GUBAN TI
MIȘOARA — C.F.R. TIMIȘOARA 
4809—4800 (3,5—2,5) 6 CHIMICA
TTRNAVENI — INDUSTRIA SlR- 
MEI C. TURZII 5613—5356 (4—2).

Jucătorul St. Matiaș, de la gaz
de, a realizat un scor puțin o- 
blșnuit — 989 (!) —, record per
sonal. Tot un record personal a 
obținut și' I. Gavrilescu (de la 
oaspeți) — 956. (I. Ducan-coresp.) 
• gloria București — vo
ința BUCUREȘTI 5400—5277 
(4—2). * LAROMET BUCUREȘTI 
— CONSTRUCTORUL ------ -----
5261—5300 (3—3).
gur popicar cu 
bun, Ștefănescu 
n-a putut face 
care au avut în _ . . .
C. Silvestru (930) jucători foarte 
preciși în lansarea bilei. (N. 
Costache-coresp.) * CONSTRUC
TORUL TG. MUREȘ — PROGRE
SUL ORADEA 5186—5056 (5—1) Q 
CARPAȚI SINAIA — RULMEN
TUL BRAȘOV 5049—4702 (6—0) !!! 
« C.F.R. CONSTANȚA — CHIM- 
PEX CONSTANȚA 5000—0. Der- 
byul local s-a terminat forfait 
în favoarea feroviarilor, arbitrul 
oprind jocul după două perechi 
deoarece Chlmpex n-a avut, con
form regulamentului, doi juniori 
în echipă. (C. Popa-coresp.).

Seria I
1. Dinamo
2. Steaua
3. Gr.

Șt. Bal 
Farul 
CSM Si 
Știința 
Polit. I 
..Poli* 
Sp. stu

Seria a 
1.
2.
3. CS
4. Rapid
5. TC In
6. U. Cj.
7. Vulcan
8. MG Oii
9. Metal.

10. Rapid 
•) Echipe 

punct.

LA CICLISM, COMPETIȚII NON-STOP
1) — juniori mari ; S. Anton 
(Stirom) — juniori mici; C. Mai
ca (Olimpia) — începători.

„CUPA VOINȚA". Desfășura
tă duminică pe traseul din car
tierul Drumul Taberei (Bd. Mi
ron Constantinescu), pe un timp 
friguros, cu ploaie șl lapoviță, 
competiția s-a ridicat, totuși, la 
un nivel superior tuturor celor
lalte Întreceri din acest început 
de sezon. Dovada — media ora
ră obținută de V. Mitraclie (Di
namo), învingătorul cursei se
niorilor: 41,5 km într-o cursă de 
45 km. Clasament, seniori (45 
km) : 1. V. Mitrache (Dinamo) 
lh05:03, 2. V. Constantinescu (Di
namo) lh06:33. 3. O. Tudorache 
(Steaua) — același timp. La 
celelalte categorii au terminat 
învingători : M. Minea (Stirom) 
— juniori mari : S. Stoica
(Stirom) — juniori mici: C. Mai

ca (Olimpia) — Începători.
SÎMBĂTÂ- ST duminica, 

șoseaua Giurgiului se vor desfă
șura două noi etape în cadrul 
„Cupei Olimpia".

bucu- 
rutlerl 

s-au1 
atrac-

In ciuda timpului nefavorabil, 
activitatea competiționala -la ci
clism continuă să se desfășoare 
cu intensitate crescîndă. în ul
timele patru zile, cicliștii 
reștenl (și alături de ei 
din Ploiești, Brașov etc.) 
întrecut în cadrul a două 
tlve concursuri :

„CUPA DINAMO". Ca în fie
care început de sezon, organiza
torul, clubul sportiv Dinamo, a 
ales drept traseu circuitul din 
Parcul Herăstrău, opțiune care 
s-a dovedit și de data aceasta 
a fi inspirată. Traseul complet • 
degajat de zăpadă a permis 
sportivilor să-și măsoare forțele 
în condiții tehnice excelente. De 
la această întrecere este demnă 
de remarcat victoria la cat. ju
niori mari a lui S. Goga (C.S.S. 
1) în dauna lui S. Lorincz, (pri
ma înfrîngere a sportivului de 
la Torpedo Zămești xiupă mai 
bine de doi ani). în rest, suc
cese scontate. Clasament, seniori 
(48 km) : 1. M. Romașcanu (Di
namo) lhli :19. 2. C. Căruțașu
(Dinamo). S. C. Nicolae (Dinamo). 
La celelalte categorii au termi
nat învingători : S. Goga (C.S.Ș.

pe
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.CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din PJO 1)

pa s-a menținut la un poten
țial înalt, mai ales datorită 
omogenității sale șiu nu în ul
timă instanță, prestației supe
rioare a Măriei Verigeanu. 
Chimistul a condus cu 12—10 
(min. 26), 16—12 (min. 31),
17—13 (min. 32), 18—14 (min. 
33), a avut apoi, între minu
tele 33 si 46, o perioadă de 
degringoladă, în care a marcat 
un singur gol și a primit 7 (!), 
pentru ca în final să-și revi
nă, să domine cu maturitate și 
să-și asigure o victorie pentru 
care a muncit și pe care a 
meritat-o. Finalul incandescent, 
a fost marcat de o decizie a 
arbitrilor mult comentată. La 
27—26 penfru Chimistul, Știin
ța Bacău și-a ratat atacul. Vîl- 
cencele s-au aflat din nou în 
ofensivă si — cind mai erau 7 
secunde de joc — Verigeanu a

aruncat la poartă (jenată) și a 
ratat, rămînînd în semicerc. 
Arbitrul șt. Georgescu a cre
zut că este accidentată și a flur 
ierat oprirea jocului și a cro- 
nometrului. Verigeanu nu pă
țise insă nimic și s-a repliat 
în apărare. Oprirea jocului a 
însemnat însă și oprirea con
traatacului faza a II-a pe 
care-1 inițiase Știința și, deci, 
anularea unei sanse teoretice.

PLOIEȘTI. In sala „Victo
ria" din localitate și-au dat 
intîlnire, intr-una dintre seri
ile semifinale ale „Cupei Româ
niei" la handbal, echipele fe
minine " 
TEROM 
Constanta- și 
rești. Porneau 
calificare în finală Rulmentul 
și Hidrotehnica, avațitpjațe și 
de faptul că aveau cîte 3 punc
te di a etapa anterioară. Și-au’ 
valorificat șansele' brașovcnce- 
le, prin victoriile obținute in

Rulmentul Brașov, 
Iași Hidrotehnica 

Confecția Bueu- 
favorite pentru

ambele partide susținute. Echi
pa antrenată de R. Drăgănescu 
s-a prezentat foarte bine, echi
librată în toate compartimen
tele, menținînd tot timpul 
jocurilor un -ritm deosebit. In 
prima repriză a partidei deci
sive cu Hidrotehnica, de exem
plu, brașovencele au dat o 
adevărată lecție de apărare, 
primind doar șase goluri, modul 
în care au acționat 1“ 
Neică, Mariana Oacă, ____
Marian sau Irina Călin fiind 
impresionant. Spune foarte 
mult și faptul că echipa a fost 
sancționată în acest meci doar 
cu o eliminare de două minu
te, deși s-a apărat agresiv și 
avansat. Hidrotehnica» acuzînd 
șocul din ultimele secunde ale 
jocului cu TEROM (la scorul 
21—21, Liliana Gălan a ratat 
de- pe semicerc, oferind posi
bilitatea Valentinei Tnrbitn să 
aducă victoria echipei sale în 
urma unui contraatac rapid), 
s-a. prczebtat în partida cu

■ Rulmentul foarte/’slab, semn că 
pregătirea în ansamblu a echi
pei șchioapătă. TEItOM Iași a

Manuela 
, Rodica

reușit „să 
în clasam: 
dreptul d< 
nala mică 
bună, cu > 
dica Coval 
bătu în ro' 
lecția, lip 
perimentat 
n-a reușit 
In jplasa o 
cere. RE2 
Rulmentul 
(9—8). Teri 
22—21 (1 
Terom — 
(16—12), Ri 
nica 23—1 
MENTUL 
tul 9 pt 
Hidrotehnîi 
ția‘3 p. < 
dica Coval 
riana Oac 
17 gaturi.

(Rulment; 1 
mai bun : 
tat de oj 
Cavele* 3



EURI I BEfltCIIl DUPĂ ETAPA A 22-a A DIVIZIEI „A“
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(Urmare din pag. 1)

tida-derby, sub ștacheta obiș
nuitului randament. In vreme 
ce învinsa lor în cuplajul iți- 
terbucureștean, Steaua, a urcat 
considerabil cota jocului ei, 
obținînd singura victorie in 
deplasare • a etapei ! Dar des-

După etapa a

pre liniile de comportare ale 
protagonistelor întrecerii din 
prima divizie vorbește, poate, 
mai bine, un mic clasament 
comparativ al primelor 10 
locuri. Iată cum se prezenta 
situația aceasta după etapa a 
18-a, deci după prima etapă 

arată ea 
,runde“ :

din retur, și cum 
astăzi, după 22 de

Protagonistele derbyului de miine, fafă în față

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

10.

După etapa a 18-a
Steaua
Dinamo
Universitatea Craiova 
Sportul studențesc 
F.C. Bihor
Politehnica Iași
F.C. Argeș
Jiul
S.C. Bacău
F.C. Olt

22-a
STEAUA, IN EVIDENTA CREȘTERE REVIRIMENTUL CRAIOVENILOR

1. Dinamo
2. Steaua
3. Universitatea______
4. Sportul studențesc
5. F.C. Argeș
6. F.C. Bihor
7. S.C. Bacău
8. Jiul
9. F.C. Olt

10. Politehnica Iași

PRINTRE MULTELE CO
MENTARII pe care le prileju
iește comparația de mai sus 
și pe care, sîntem siguri, le 
veți face și dv., stimați citi
tori, «e impun cîteva sublinieri 
privind modul cum desfășura
rea a cinci etape din retur a 
influențat situația plutonului 
fruntaș al clasamentului :

— prima observație ar fi a- 
ceea că nimeni nu a reușit să 
pătrundă din zona ultimelor 
opt locuri peste „cota locului 
zece'*. Aceleași concurente ră
min posesoarele pozițiilor 1— 
io;

— ultimele etape au fost ca
racterizate, in privința locu
rilor 1—2, de „rocadele" Di- 
namo-Steaua, avansate la cinci 
și, respectiv, trei „lungimi" de 
celelalte două componente ale 
„cvartetului" dominant al cam
pionatului, Universitatea Cra
iova și Sportul studențesc. Este 
cert că acest grup va stăpîni 
pe mai departe lupta ;

— una dintre revelațiile tu
rului, Politehnica Iași, a în
registrat cea mai spectaculoasă 
— șl neplăcută — cădere 1 In 
schimb, a „ridicat ștrocul" F.C. 
Argeș, devenită prima urmă
ritoare a „cvartetului" bucu-

Craiova

reșteano-craiovean. Dar în pri
vința acestor ambițioase concu
rente, dornice să se afle în 
preajma protagonistelor cam
pionatului, trebuie să. adău
găm că destule modificări se 
mai pot produce în zona locu
rilor 5—10, în paralel cu pers
pectivele interesante ale dis
putei pentru titlu. Afirmăm a- 
ceasta gindindu-ne la resur
sele unor echipe precum F.C. 
Bihor, S.C. Bacău. F.C. Olt și 
Jiul.

Firește, totdeauna discuțiile, 
observațiile, calculele prile
juite de clasament au fost și 
rămin interesante. Dincolo de 
ele, mai importante chiar de- 
cit ele, se impune insă con
diția existenței campionatului 
— JOCURI BUNE, SPORTIVE, 
NIVEL TEHNIC DEMN DE 
PRIMA DIVIZIE 'A FOTBA
LULUI ROMÂNESC.

După dușul rece din etapa trecută, clnd a cedat 
In fața Sportului studențesc, steaua a abordat me
ciul de la Iași foarte decisă să recupereze terenul 

.pierdut. Ea a jucat „la victorie1', pe care a și obți
nut-o in mod meritat, reușind astfel sâ-1 egaleze pe 
lider (Dinamo) în „clasamentul adevărului" (4-11) și 
să se mențină în plasa acestuia, ceea ce oferă un 
plus de interes disputei pentru titlu, care rămîne 
deschisă, cu șanse egale cu ale campionilor.

Pe stadionul din Copou, Steaua s-a prezentat du
minică, în fața Politehnicii, cu lecția bine învățată. 
O lecție a jocului in deplasare perfect aplicată, care 
a pus în vădită dificultate partenera de întrecere, 
despre care — de asemenea — nu s-ar putea spune 
că a evoluat slab. 5*6115111 au reușit adeseori să tem
pereze elanul ofensiv al gazdelor, apărîndu-se gru
pat, formînd un adevărat Baraj în preajma propriu
lui lor careu, care s- a dovedit greu de străpuns. 
Iar cînd acest lucru s-a tntîmplat, totuși, a interve
nit decisiv portarul Iordache, care se menține în- 
tr-o formă deosebită (pățat, însă, că — din cauza 
unui protest inutil adresat arbitrului după o fază de 
atac a ieșenilor rămasă fără urmări —a primit car
tonașul galben, Impiedicîndu-ne astfel să-1 remar
căm in caseta tehnică a meciului). Remarcabilă, de 
asemenea, maniera în care jucătorii militari au Iz
butit să treacă din faza de apărare în cea ofensivă, 
contraatacurile lor Iuți și penetrante surprinzind 
defensiva ieșeană (din rindurile căreia fundașii cen
trali și tînărul fundaș stingă Topolinschi, un ele
ment de perspectivă, au făcut totuși un joc bun), 
ele soldîndu-se cu două goluri frumoase și cu alte 
ocazii nefructificate. Merite deosebite în acest sens 
și-au atras mijlocașii steliști, superiori prin randa
ment adversarilor lor din linia mediană a Politeh
nicii. Balint, mai ales, a făcut duminică un joo 
foarte bun. acționînd în largul său. participlnd cu 
reală eficiență la construcția acțiunilor ofensive și 
făetndu-și adeseori remarcată prezența șl la finali
zare. Dintre component!! primei linii ne-a plăcut 
mal mult Diaconescu, deși Lăcătuș are meritul de 
a fl marcat un gol în urma unei curse făcute In 
stilul său caracteristic.

Constantin FiRANESCU

RECONSTRUCȚIE DIN MERS

VALOROȘI TENISMANI
IN GRUPE DE PREGĂTIRE

noului Se
oul F.R. 
scent, spor- . 
ipelor de 
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rirsj4p fiind 
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orilor de 
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lor : Gheor- 
15—16 ani : 
i Samungl, 

de la Dl- 
îlia Gheor- 
nbele Pro- 
i (Steaua) ; 
irgescu ' șl 
este 16 ani 
re lntema- 
■ceanu. An- 
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ua), Florența Mlhai (Progresul), 
Alice Dănilă șl Monica Radu 
(Dlnamo București); antrenoare: 
Ecaterlna Roșianu șl Florența 
Mlhal.

LUMINIȚA SALAJAN 
ȘI CORINA TALOȘ 

AU CIȘTIGAT „CUPA 8 MARTIE"
La Cluj-Napoca, intr-o foarte 

bună organizare asigurată de un 
mare pasionat 
Gheorghe Rado, 
„Cupa ( Martie". 
Luminița Sălăjan 
Buc.) — Teodora 
mo BUC.) 5—7, 6—3, 6—2 — la se
nioare Corlna Taloș — Teodora 
Tache (ambele Dlnamo Buc.) 
6—3, 8—2 — la junioare ; Taloș, 
Claudia Nlculescu — Peța, Spl- 
rache 6—1, 6—0 — la dublu ju
nioare ; Precup, I. Trocan (Stea
ua) — Radu, Tache S—6, 6—4,
6—4 — la senioare.

al tenisului, 
s-a Încheiat 
Ciștigătoare : 

(Politehnica 
Tache (Dlna-

JUNIOARELE, 
CIȘTIGATOABE. IN UNGARIA

a fl renunțat la lupta 
evitarea retrogradării (în 
cu S.C. Bacău, 2—2, echl-

Fără 
pentru 
meciul .
pa, a jucat cu multă tragere de 
inimă, In fața unui adversar, cu 
lot mal bun șl a... fostului său 
antrenor, C. Rădulescu. care-1 
cunoștea atit de bine jocul...), 
C.S. Tîrgoviște se gîndește, de 
pe acum, la formarea unei echi
pe cu care — In caz de nereu
șită In eforturile sale — să ata
ce din nou promovarea.

Șl punctul de plecare in acțiu
nea de reconstrucție o consti
tuie promovarea șl rodarea unor 
elemente tinere, de preferință 
locale.

Pe cîțiva dintre tinerii pe care 
mizează Tîrgovlștea l-am văzut 
duminică. Doi sînt mal bine cu- 
noscuțl, Octavian Popescu șl Ni- 
culcloiu. Primul confirmă o va
loare care i-a atras selecția In 
lotul de tineret, cel de al doilea 
.crește" pe zl ce trece, duminică 
dovedindu-se un vlrf central ac-

tiv, energic, pe linia celor care 
l-au precedat In echipă, Sava 
sau Viorel Busu. Tineri de viitor 
se mal dovedesc fundașul stingă 
Ostafi (cu ambiție șl... disciplină 
superioare fostului titular Pita
rul șl fundașul central Manea 
(jucător mobil, cu construcție fi
zică adecvată postului), ambii 
promovați din echipa proprie de 
speranțe. Păcat Insă că Încerca
rea de a-1 înlocui pe Mia cu 
Istrate s-a soldat cu o mare 
decepție, portarul tîrgoviștean 
greșind fatal la ambele goluri. 
C.S.-ul merge și mai departe pe 
acest drum, avîndu-i în rezervă 
pe alți doi tineri localnici, Rus 
șl Turcu.

S.C. Bacău s-a dovedit Încă o 
dată o formație omogenă, matu
ră, care știe să joace bine din 
punct de vedere tactic In depla
sare. La oaspeți, In acest meci, • 
un jucător excelent. Pcnoff.

Radu URZICEANU

Alexe 
Romanov, 
•olltehnlca

La Beretyufalo s-a disputat tn- 
tîlnirea amicală internațională de 
tenis dintre echipele de junloa- 
11 ale României și Ungariei. Ti
nerele noastre jucătoare au dș- 
tlgat cu 14—1-, Antrenorul M. Tă
băraș ne spunea că au avut o 
bună comportare Alice Dănilă, 
Teodora Tache, OUlia Pop, Au
relia Gheorghe, Monica Pechla- 
nu șl VeHțtția Șchiopu.
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SUCCES DEOSEBIT AL1
Repeți nd performanța realizată la 

deschiderea sezonului hipic de trap 
din 1983, formația antrenata de har
nicul S. lonescu a realizat în reu
niunea de duminică cinai victorii, 
arâtînd câ și-a pregătit cu minuțio
zitate trăpașii în perioada hibernală. 
Astfel, Calafat, puternic susținut In 
a doua parte a alergării, a realizat 
victoria In principala cursă a zilei, 
La luptă In fața lui Sabâu, prematur 
angajat. Toți ceilalți învingători din 
această formație, Humor, Semenîc, 
Simbria șl Adorata, nu au avut nici 
o rezistența de întîmpinat din partea 
adversarilor lor, ceea ce nu dă o 
notă prea bună pentru ceilalți antre
nori. Campionul pe anul 1983, M. 
Ștefânescu, și-a onorat prezența cfș- 
tigînd cu Sincera, relativ comod, deși 
aceasta nu era prea ușor handica
pată. O altă formație care șl-a fă
cut simțită prezenta a. fost cea a Iul 
G. Solcan, învingătoare cu Golița în 
fața l*ui Honoricâ și ocupi nd două 
locuri secunde cu Sabâu și Focșa. 
In cealaltă cursa importanta a xî1e4, 
Suvan, frumos susținut în lupta fi
nala, o reușit sâ salveze in extremis 
o partidă ce părea serios compro
misă în urmo galopului luat pe linia 
dreapta l-a sosire, furnizînd o adevă
rată surpriză. Cursele rezervate 3 ani
lor ou revenit' lui Cornișor, un reușit 
orodus al generației, și lui Halmaș. 
Din cauza stării pistei și ,a vremii, 
deloc prielnice, recordurile realizate 
sînt modeste.--

Sigur, Universitatea Craiova a traversat o peri
oadă mai dificilă în ultima vreme. Mal precis, după 
înfrîngerile de la Baia Mare (în campionat) și Pi
tești (In meciul de „cupă", cu Rapid). Șl mulțl din
tre suporterii echipei s-au supărat, dovadă numărul 
mai mic de spectatori care au venit duminică la 
partida cu Sportul studențesc. Faptul că meciul s-a 
televizat nu este un motiv, pentru că și alte partide 
s-au televizat de la Craiova și stadionul a fost plin. 
Dar unii spectatori iubesc echipa numai cînd cîș- 
tigă, cînd se califică În etapele superioare ale „Cu
pei U.E.F.A.", de pildă, uitind că în fotbal și echipe 
mai mari gustă din cupa amară a infringerii (Ju
ventus Torino, cu toate marile ei vedete, a fost 
eliminată din cupă de către Bari, din divizia „C“ 1).

Dar, iată, fără Balacl, Geolgău și Donose — acci
dentați, ambiționați de dorința revanșei, însă o re
vanșă sportivă, jucătorii craioveni s-hu mobilizat 
exemplar, au trecut momentul greu și duminică au 
avut o comportare bună — toți, de la Lung la Cîrțu 
— și au întrecut un adversar puternic de o manieră 
pe care nimeni nu o bănuia, arătind că Universi
tatea nu șl-a spus încă ultimul cuvînt în campionat. 
Doar între minutele 46—60, Universitatea a avut pro
bleme mal dificile, în cele cîteva faze de gol Lung 
arătindu-și clasa. Au mal fost șl unele momente de 
deconectare în apărare ; dar, în rest. Universitatea 
a controlat partida cu autoritate. Craiovenii puteau 
face un scor-record, dar au ratat ocazii mari. Ne 
gîndim la cele ale lut Irlmescu (min. 20, 40 șl 70). 
la situațiile Iui Țicleanu (min. 8), Crișan (54), Cîrțu 
(72). Ia „bara" lu* Ștct&qescu (76), la „bomba" lui 
Adrian Popescu (80), scoasă în corner de Sperlatu. 
Apropo de A. Popescu, el este un real cîșțig pentru 
echipă, muncitor și laborios. Se mai remarcă reve
nirea la forma bună a Iul Țicleanu, reapariția pro
mițătoare a lui Crișan, inventivitatea liniei de îna
intași (cei trei din față au marcat, duminică, cite 
un gol ’). Sigur, Universitatea nu a atins forma ma
ximă de care e capabilă, dar revirimentul trebuie 
remarcat. Duminică, S bortul a fost surclasată pen
tru că a evoluat slab (în prima repriză, în special), 
dar a jucat așa șl pentru că.„adversara sa A JU
CAT MULT MAI BINE.

Constantin ALEXE

PETROLUL - O PLĂCUTĂ SCHIMBARE LA FAȚA
Cînd Petrolul Ploiești pierdea 

acasă ta etapa de debut- a re
turului campionatului (0—1 cu 
F.C. Argeș) mulți și-au pus mîi- 
nlle ta cap. șușotind pe la col
țuri : „Bine a zis că s-au ter
minat cu frămintările la noi ? 
Ce-o să fie de-acum Încolo 1 Ga
ta, s-au dus și spectatorii, vom 
juca cu tribunele goale..."; Acel 
clacaj a produs, firește, multă 
amărăciune, mai ales ta sufle
tele noului cuplu de antrenori 
P. Dragomir - ” ' ’
echipa nu 
ratările...

A venit 
București, 
fost la un . 
victoria (1—0) in Cupa României, 
cu Dunărea C.S.U. Galați, ega
lul (0—0) cu campioana țării, 
marea „bombă" de la Bacău șl. 
acum, succesul — greu, dar me
ritat, cu A.S.A.?

Ce constatăm ?
1. Că tribunele nu stat goale 

Ia Ploiești, atașamentul publicu
lui față de „galben-albaștri" ră- 
mtnind intact ;

2. Că (si acesta 
Iul) noua echipă a 
cine ? — cu' Gușă, 
bească de el, cu Catinca, Cîrlan,

E. Iuhasz ; deși 
jucase rău atunci, dar

meciul cu Rapid, la 
cînd ploleștenii au 
pas de 0—0. Apoi,

este esentla- 
Petrolulul (cu 
jo să s'e vor-

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MIINE A DIVIZIEI „A"
DUNĂREA C.S.U. GALAȚI — C.S. TÎRGOVIȘ

TE : N. Voinea ; V. Măndescu și V. Alexandru 
(toți din București) ț

F.C. BALA MARE — DINAMO : Ș. Nccșules- 
eu (Tîrgoviște) ; I, Velca (Craiova) și I. Neagu 
(Buzău) ;

STEAUA — UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
C. Teodorescu ; N. Gogoașe (ambii din Buzău) 
și M. Axente (Arad) ț *

F.C. OLT — A.SA. TG. MUREȘ : Al. Mustă- 
țea ; D. Ciolan (ambii din Pitești) și V. Antohi 
(Iași) 1F.C. BIIIOR — RAPID : N. Dinescu ; A. Mița-

ru și Gh. Constantin (toți din Rm. Vîlcea) ;
COR VINUL HUNEDOARA — POLITEUNICA 

IAȘI ; D. Petrescu, L. Fantea (ambii din Bucu
rești) și V'. Curt (Medgidia) ;

S.C, BACAU — F.C. ARGEȘ : I. Igna (Timi
șoara) ; J. Grama și Gh. Ofițeru (ambii din 
București) ;

CHIMIA RM. V1LCEA — JIUL PETROȘANI : 
D. Buciuman ; I.' Ferenczi (ambii din Timișoara) 
și M. Constantinescu (București) ;

SPORTUL STUDENȚESC — PETROLUL PLO-, 
IEȘTI : O. Ștreng ; I. Medveș (ambii din Ora
dea) și L. Sălăgean (Satu ilare).

FORMAȚIEI S. IONESCU

HI PIS M
REZULTATE TEHNICE : Cursa I : 1. 

Cornișon (R. I. Nicoloe) 1:52,8, 2.
Focșa, X Hârman. Cota i dstlg. 12. 
ord. 5, ord. triplă închisă. Cursa a 
ll-a : 1. Humor (Nacu) 1:45.2. 2. Ve
sel. Cota : clșt. 5. ord. 6. w. în
chis. Cursa a lll-a : 1. Sincera (M. 
Ștefane seu) 1:46,8, 2. Vorigariv, X
Tos an. Cota : clșt. X ard. >1. ev. IX 
ord. triplă 274. Cursa a IV-a x 1. Ga- 
Hța (Solcan) 1:48,5, X Honorlcâ. X 
Nego-iu. Cota : cîșt. 4, ord. 14, ev. 
12. ord. triplă 330. Cursa a V-a x 1. 
Semenic (lonescu) 1:42.8, 2. Secret. 
Cota : cîșt. 2, ord. 4, ev. 46. Cursa 
a Vl-a : 1. Calafat (lonescu) 1:37.6, 
X Sabâu, 3. Tenor. Cota x cîșt. 1,40, 
ord. 3, ev. 6. ord. triplă 120, tri
plu 2-4-6 499. Cursa a Vll-a x 1. 
Simbria (Nacu) 1:46,6, 2. Percutor, 
X In. Cota cîșt. 3, ord. 5, ev. 4, ord. 
tripla 460. Cursa a Vlll-a X 1. Suvan 
(Toduțâ) 1:38.8, 2. Sadâu, 3. Olăraș. 
Cota : cîșt. 7, ord. 5, ev. 40, ord. 
triplă 1280. Cursa a IX-a x 1. Adorata 
(lonescu) 1:46,6, 2. Sorin, X Pericoha.

Cota : cîșt. 1, ord. 16, ev. 25, ord. 
tripla 300, triplu 5-7-9 68. Cursa a 
X-a : 1. Hâlmaș (Boitan) 1:52,2, 2. 
Dedițica. Cota: cîșt. 3, ord. 10, ev. 12.

A. MOSCU

I.D.M.S. BUCUREȘTI informează cumpărătorii interesați 
dl magazinul auto I.D.M.S. Eitești, șos. București — Pi
tești km 110, telefon 12604, primește înscrieri pentru auto
turismele ARO 10-4, prin transferul opțional al cumpărăto
rilor Înscriși la autoturismul „DACIA 1300“ avtnd data de 
depunere a banilor Ia C E.C. anterioară aceleia de 31 de
cembrie 1982.

TRAGERILE EXCURSIILOR

PRONOEXPRESoîNnsMmu’Wtt

LOTO OW 16 UÂm

Mocanu, Pancu. O. Grigore) 
muncește pe rupte în teren, 
gîndește jocul, construind faze cu 
schimbări derutante de direcție, 
care prind adversarul nu o da
tă pe picior greșit. Este, aceas
ta, o plăcută schimbare Ia față 
a echipei ploieștene. o schimba
re determinată, ■ • -
portul 
Decu 
ales, ! 
care, 
strat ____
donator.

Evident, trebuie să apreciem 
șl munca celor doi antrenori. Si
gur că la Ploiești se judecă cu 
luciditate soarta echipei. Ea îșl 
joacă însă șansa pe mai depar
te șl este hotărîta să-șl perfec
ționeze jocul de ansamblu.

evident, de a- 
l experimentalilor Jipa. 
Crîngașu, Butufei și, mai 

al mijlocașului Bărbulescu. 
lată, duminică a demon- 
șl calități reale de coor-

Stelian TRANDAFIRESCU

Situația la zi în „clasamentul ode-
vărului* (între paranteze este trecuta 
diferența de golaveraj) :

1. Steaua 4-11 (+32)
2. Dinamo +11 (+24)
3. Univ. Craiova + 8
4. Sportul stud. + 4 (+11)
5. F.C. Argeș + 4 (+ 7)
6. S.C. Bacău + 4 (- «1
7. F.C. Bihor + 2
8. F.C. Olt 0 (+ 3)
9. Politehnica fașî 0 (- 2)

10. Jiul - 1 < - 5)
11. Chimia Rm. Vîlcea - 1 (- 6)
IX F.C. Baia Mare - 2
13. Corvtnul - 3
14. Rapid - 4 (-«)
15. A.S.A. Tg. Mureș - 4 (- »)
16. Dunărea C.S.U. - 8
17. Petrolul - 9
10. C.S. Tîrgoviște -10

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NU UITATI I Numai astăzi 

moi pot . fi >depuse buletinele 
de participare la atractivul concurs 
Pronosport de mîlne, cu meciuri din 
campionatul divizionar ,,A". Mai 
multe variante jucate, mai multe po
sibilități de frumoase satisfacții I

• AUTOTURISME „Dacia 1300“
• MARI SUME DE BANI
• EXCURSII de 2 locuri tn R.P. Polonă 

LA DICENTELT TRAGERI SIMILARE S Al ATRIBUI .
4 autoturisme „Dacia 1300”, 109 excursii, 

mari și numeroase ciștiguri in Dani!

Șl DV. PUTEȚI OBȚINE SUCCESE ASEMĂNĂTOARE

ASTĂZI - ULTIMA ZI DE PARTICIPARE !



IN TURNEUL
Sîmbătă și duminică, la Sze- 

g jd, «-au desfășurat întîlniri în 
cadrul turneului de lupte gre- 
co-romane, la care au partici
pat și o serie de sportivi ro
mâni, componenți al lotului o- 
limpic. Un rezultat bun l-a ob-

DIN UNGARIA
ținut Victor Dolipschi (cat.
+100 kg), clasat pe locul 2 
după sovieticul Raslorolsky. Ni- 
colae Zamfir (cat. 57 kg) și
Vasile Andrei (cat. 100 kg) au 
ocupat focul 3 la categoriile 
respective de greutate.

SCHIORI ROMÂNI LA BALCANIADA DIN IUGOSLAVIA
Incepînd de azi se dispută în 

Iugoslavia o nouă ediție a Bal
caniadei de schi. La întrecere 
vor fi prezenți schiori alpini și 
fondiști din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, România și Turcia.

Din delegația țării noastre fac 
parte, printre alții, Ileana Han- 
ganu. Viorica Vrăjmaș și I. Lun- 
gociu (fond), Z. Balasz și V. 
Podani (alpine).

TITIS3E NEUSTADT. „Cupa 
Europei" la sărituri cu schiu- 
rile a programat pe irambulina 
de la Titisee-Neustadt (R.F. 
Germania) un concurs ciștigat 
de sportivul sovietic Vladimir 
Cernaev — 226,7 puncte și să
rituri de. 103,5 m și 102,5 m. 
Pe locu'. secund s-a clasat bul
garul, Vladimir Brejcev — 224,9 
puncte.

VARȘOVIA. Meciul amical de 
hochei pe gheață dintre repre
zentativa de juniori a Poloniei 
și selecționata de tineret a 
României s-a încheiat cu sco
rul de 11—4 (6—2, 3—1, 2—1) 
în favoarea gazdelor.

OBERHOF. Concursul inter
național de bob-2 persoane de 
la Oberhof (R.D. Germană) a

fost ciștigat de echipajul R.D. 
Germane II (Richter — Kirch
ner), cu timpul de 3:04,05. Pe 
locul secund s-a clasat echipa
jul R.D. Germane I (Hoppe — 
Schauerhammer), campion olim
pic, cu 3:04,21.

AUTRANS. Proba de combi
nată nordică, din cadrul primei 
etape a „Cupei Țărilor alpine" 
a fost ciștigată de austriacul

cia) 209,7 p (sărituri de 103 și 
102,5 m), 2. Pavel Ploc (Ce
hoslovacia) 205,7 p (102,5 ; 103), 
3. Ole Chris Eidhammer (Nor- 
yegia) 203,9 p (103,5 ; 97,5).

WHISTI.ER MOUNTAIN (Ca
nada). După concursul din a- 
ceastă localitate montană, cla
samentul „Cupei Mondiale" (m) 
la schi alpin se prezintă astfel: 
1. Pirmin Zurbriggen (Elveția)

„CENTURA DE AUR“ LA BOX
(Urmare din pag. 1)

nat un premiu pentru cel mai 
frumos meci al galei, sîntem 
siguri că juriul ar fi oscilat 
între partidele A. Terendors 
(R. P. Mongolă) — Cek Men 
San (R.P.D. Coreeană) și R. 
Echevarria (Cuba) — Al. Cov- 
tun (U.R.S.S.), în care primii 
au obținut decizia. Deși cele 
două partide nu au semănat, 
cea dinții oferindu-ne un duel 
între doi scrimeri, iar cea de a 
doua o dispută între doi pun- 
cheuri tehnici, ambele au plă
cut spectatorilor.

înti .-cerile „semiușorilor" au 
fost deschise de meciul dintre 
Petrică Stoiu și Mehmet Demir 
(Turcia). Ambii boxeri, cu lo
vituri extrem de puternice, 
s-au expediat pe rînd Ia podea. 
Primul a reușit românul, care 
în repriza a doua a plasat un 
croșeu de stînga și adversarul 
a fost numărat. In ultimul 
rund, la un schimb de contre, 
Demir a fost cu o fracțiune de 
secundă mai iute și Stoiu este, 
la rîndul său, numărat. Pe 
parcursul partidei, românul a 
acumulat puncte suficiente, 
care i-au adus decizia de învin
gător în unanimitate, după o 
întrecere dură, care a plăcut 
asistenței.

Fostul deținător al „Centurii 
de aur", Ravslalin Octonbayar 
(R. P. Mongolă), și Eugen Pre
da (România) au oferit o par-

.--------------------- REZULTATE TEHNICE---------------------
Cat. cocoș : A. Cevdet (Turcia) b.p. (5—0) Gh. Negoiță (Ro

mânia), K. Takaml (Japonia) b.p. (5—0) T. Krupinski (Polonia), 
S. Zapart (Polonia) b.p. (3—2) R. Nistor (România), R. Eche
varria (Cuba) b.ab. 3 Al. Covtun (U.R.S.S.), A. Terendors (R.P. 
Mongolă) b.p. (5—0) Cek Men San (R.P.D. Coreeană), D. Cipere 
(România) b.ab. 1 El Hindi (Siria).

Cat. semiușoară : p. stoiu (România) b.p. (3—0) M. Demir 
(Turcia), Y Aray (Japonia) b.p. (»—0) S. Bitic (Iugoslavia), 
J. Alvarado (Cuba) b.ab. 2 T. Ikebe (Japonia), R. Octonbayar 
(R.P. Mongolă) b.p. (5—0) E. Preda (România).

Cat. scmimijlocie : L. Sandu (Prahova) b.p. (4—1) O. Deglr- 
menci (Turcia), M. Ciubotaru (România) b.ab. 1 A. Slavko 
(Iugoslavia).

tidă pe muchie de cuțit, cu 
lovituri năprasnice. în care 
K.O.-ul a plutit deasupra rin
gului timp de trei reprize. 
Preda a luptat deosebit de cu
rajos, creîndu-i multe momente

dificile campionului mongol. 
Superioritatea tehnică a oaspe
telui a fost, însă, cea care a 
decis învingătorul, Octonbayar 
primind decizia la puncte în 
unanimitate.

ROMÂNIA-UNGARIA LA BASCHET
(Urmare din pag. I)

FINALA TURNEULUI 
CANDIDATELOR LA ȘAH
MOSCOVA, 12 (Agerpres). Fi

nala turneului candidatelor la 
titlul mondial feminin de șah 
dintre marile maestre sovietice 
Irina Levitina si Lidia Seme
nova a continuat la Soci cu 
partida a treia, întreruptă la 
mutarea a 41-a. Scorul este 
favorabil cu 1,5—0,5 puncte (1) 
Irinei Levit’.na.

che 5 (din min. 3 nu a mai 
jucat, fiind accidentat), Bră- 
nișleanu 2, V. Ioan 1, Nicu- 
lescu 6, Căpușan 6, Netolitzchi 
1, Vinereanu 5 pentru gazde, 
respectiv Lang 12, Horvath 12, 
L. Somogy 14, Zsoldos 6, Ber- 
kies 4, Morgen 6, Tarnai 4, 
G. Somogy J, Kovacs 6, Sze- 
rely 8. Au arbitrat bine Em. 
Nieolescu și P. Pasere.

In deschidere, reprezentativa 
de juniori a României a între
cut-o pe cea similară a Unga
riei cu scorul de 86—64 (41— 
35), la capătul unei întreceri 
echilibrate în repriza I, apoi 
dominată de juniorii noștri. 
Prin acest succes, echipa Româ
niei și-a luat revanșa pentru 
înfringerea suferită în vara 
anului trecut, la Phenian, cu 
prilejul „Concursului Priete
nia". Mai trebuie menționat că 
oaspeții au deplasat la Bucu- 

' rești cel mai bun lot, care se 
pregătește pentru a participa, 
peste cîteva luni, la turneul de 
calificare pentru campionatul 
european de juniori.

Referitor La partida de ieri,

î
K

/

am remarcat că în jocul for
mației române a existat o di
ferență netă între prima re
priză și cea secundă. In prima, 
baschetbaliștii noștri au fost 
dominați in lupta sub panouri, 
ceea ce a dus la echilibru pe 
teren și pe... tabela de scor. In 
următoarele 20 de minute, însă, 
a fost rîndul sportivilor ro
mâni să se evidențieze în apă
rare (organizată, combativă), 
ceea ce a determinat și crește
rea potențialului ofensiv, în 
primul rînd ca frecvență a 
acțiunilor și aruncărilor la coș. 
In sfîrșit, am mai notat plusul 
de coeziune al echipei române, 
la care se simte faptul că 
membrii ei joacă împreună din 
toamna acestui an, alcătuind 
formația divizionară „A" Car- 
pați Grup 8 Construcții Bucu
rești.

Au marcat : Pintea 7, Iacob 
10, Tzachiș 21, Fanaitescu 18 
(aceștia au fost cei mai buni 
jucători români), Constantin 11, 
Reisenbuchlcr 2, Slăncscu 8, 
Szabo 7, Marcu 2 (a mai jucat 
și E. Toader) pentru învingă
tori, respectiv Bodrogy 30, 
A. Farkaș 8, L. Farkaș 6, 
Zahny 3, Forrai 2, Kardos 3, 
Elek 4, Toth 2, Kraduecs 6. 
Competent și corect arbitrajul 
prestat de C. Dumitrache și I. 
Olaru.

Azi, sala Floreasca găzduiește 
returul meciurilor amicale Ro
mânia — Ungaria, seniori (ora 
17,30) și juniori (ora 16).

Elvețianul Pirmin Zurbriggen, liderul Cupei Mondiale la schi alpin, 
in timpul slalomului de la Vail (Colorado), in care s-a clasat al 
rlnilea Telefoto: AP — AGERPREs

Gunter Csar cu 407,33 p. L-au 
urmat compatriotul său Thomas 
Donaudauer cu 383,87 p și fran
cezul Robert Lazzaroni cu 379,3
p. Următoarea etapa a compe
tiției va avea loc la 17—18 
martie, la St. Moritz (Elveția).

OSLO. După concursul de du
minică de sărituri dfe la tram
bulină, clasamentul generai 
(după 20 de etape) se prezintă 
astfel: 1. Matti Nykaenen (Fin
landa) 207 p, 2. Jens Weissflog 
(R.D. Germană) 180 p, 3. Jeff 
Hastings (S.U.A.) 121 p, 4. Pa
vel Ploc (Cehoslovacia) 117 p, 
5. Jiri Parma (Cehoslovacia) 
108 p, 6. Primoz Ulaga (Iugosla
via) 102 p. Iată și primii cla
sați în concursul de pe tram
bulina de la Holmenkollen : 1. 
Vladimir Podzimek (Cehoslova-

248 p, 2. Ingemar Stenmark 
(Suedia) 201 p, 3. Marc Girar- 
delli (Luxemburg) 184 p, A 
Andreas Wenzel (Liechtenstein) 
182 p, 5. Anton Steiner (Austria) 
14S p, 6 Franz Heinzer (Elve
ția) 129 p. In „Cupa Mondială" 
la coborîre, conduce elvețianul 
Urs Raeber cu 94 p. urmat da 
Erwin Resch (Austria) 91 P, 3. 
Bill Johnson (S.U.A.) 87 p. In 
clasamentul general feminin 
conduce Erika Hess (Elveția) 
cu 234 p, urmată de Hanni Wen 
zel (Liechtenstein) 217. Proba de 
coborîre (m) din această sta
țiune canadiană a revenit cam
pionului olimpic Bill Johnson 
(S.U.A.) in 2:02,85, urmat de 
Helmut Hoflehner (Austria) 
2:03,17 și Pirmin Zurbriggen 
(Elveția) 2:03,18.

CAMPIONATE...

SPANIA (et. 27). Athletic 
Bilbao, învingătoare cu 1—0 la 
Murcia, a trecut în fruntea cla
samentului, deoarece Real Ma
drid n-a reușit decît un scor 
egal pe teren propriu, cu F.C. 
Sevilla (2—2). Alte rezultate : 
Real Sociedad — Zaragoza 1—0, 
Espanol — Cadiz 1—1, Valen
cia — Salamanca 1—0, Malaga
— C.F. Barcelona 0—1, Betis
— Atletico Madrid L—0, Va
lladolid — Osasuna 0—1, Gijon
— Majorca 0—3 ! Clasament : 
1. Athletic Bilbao 38 p, 2. 
Real Madrid 38 p, 3. C.F. Bar
celona 35 p, 4. Atletico Madrid 
34 p, 5. Real Sociedad 30 p, 
6. Betis 30 p, 7. Zaragoza 29

>, FRANȚA. Organizatorii faimosului Tur 
J resc să pună pe ...roate șl o competiție _________ ________  __
I aceasta ar urma să participe echipe naționale șl nu reprezen- , 

tative de firme cum se lntîmplă astăzi în „Marea buclă*. In ■ 
intenția lor este organizarea a 14 etape, flecare avtnd circa 60 '

de kilometri. Acestea ar urma să albă loc în flnalurlle etapelor 
masculine.

anglia. Federația engleză de fotbal va crea o școală de i 
fotbal pentru juniori de 14 șl 15 ani. Școala urmează să-șl des
chidă porțile în localitatea Lilleshall, unde urmează să fie con- 
vocațl anual cite 30 de jucători. Acestora li se vor asigura cele , 
mai bune condiții de pregătire sportivă șl, în primul rlnd, șco- > 
Iară. Bobby Robson, antrenorul echipei reprezentative, a decla- ' 
rat că aceast* școală va contribui nemijlocit la redresarea fot
balului englez pînă, chiar. Ia nivelul echipei reprezentative. O , 
asemenea școală funcționează de mal mulți ani, cu toarte bune i 
rezultate, dincolo de „Mînecă", In Franța... 1

s.u.A. Tot mal mulți sînt cel care duc o luptă intensă împo-
< triva politicii de apartheid practicată în Republica Sud-Afrl- j 
• cană. Recent, un grup alcătuit din artiști și sportivi a cerut un 

boicot total față de R.S.A., pe multiple planuri, inclusiv pe cel 
ji al sportului. In fruntea acestui grup se află cintărețul de re- 
? nume mondial Harry Belafonte șl căpitanul nejucător al echipei 

i, americane de tenis, Arthur Ashe, fost cîștigător al turneului de
< la Wimbledon. ■

spania* La începutul lunii decembrie se va da startul In ! 
prima cursă transatlantică organizată de forurile de speclaUtate 

i; spaniole. Parcursul de circa 3 900 de mile marine începe la Ma- i 
h laga, străbate Glbraltarul și se îndreaptă spre Insula Santo Do- 1 
]i î.iingo, acolo unde, cu 500 de ani în urmă, Cristofor Columb de- 1 

barca din goeleta „Santa Maria", cu convingerea că găsise dru-
? mult spre Indii. De altfel, această cursă se va numi „Drumul i 
ț descoperirii"... i
|i CEHOSLOVACIA. O performanță cu totul neobișnuită a Inre- 1 

glitrat cehoslovacul Pavel Krus, în virstă de 30 de ani, propu- ] 
nîndu-și să ajungă pe... bicicletă în localitatea finlandeză Rova- i

ciclist al 
feminină

Franței do- 
slmllară. La ALEEA „JESSE 0W“

BERLINUL OCCIDENTAL, 12 
(Agerpres). In Berlinul occiden
tal a avut loc o ceremonie, în 
cadrul căreia o stradă din acest 
oraș a primit numele celebrului 
atlet american de culoare Jesse 
Owens, care, la Jocurile Olim
pice din 1936 a cucerit patru 
medalii de aur, la 100 m, 200 m, 
săritura în lungime și ștafeta 
4X100 m. Strada, denumită pînă 
acum „Aleea Stadionului", se

ÎN BERLINUL OCCIDENTAL
afla în imediata vecinătate a 
arenei ce a găzduit în 1936 în
trecerile atletice ale Olimpia
dei de vară.

In alocuțiunea rostită cu acest 
prilej, Juan Antonio Samaranch, 
președintele Comitetului Inter
național Olimpic, a declarat că 
Jesse Owens s-a dovedit prin 
cariera sa strălucită un „ve
ritabil adept al idealului olim
pic".

p, 8. Espanol 27 p, 9- G.jcn 
27 p, 10. Malaga 26 p, 11. Mur
cia 26 p, 12. Valencia 26 p, 
13. F.C. Sevilla 25 p, 14. Osa
suna 25 p, 15. Valladolid 20 p, 
16. Majorca 19 p, 17. Salaman
ca 17 p. 18. Cadiz 13 p.

PORTUGALIA (et. 21). F.C. 
Porto a ciștigat derby-iil, in- 
vingînd cu 3—1 pe Benfica. 
Alte rezultate : Sporting — Gui
maraes 2—0, Rio Ave — Boa
vista 1—0, Braga — Farense 
1—0, Setubal — Salgueiros 2—0, 
Portimonense — Espinho 3—0, 
Estoril — Varzim 4—2, Agueda
— Penafiel 1—0. Clasament :
I. Benfica 38 p, 2. F.C. Porto 
37 p., 3. Sporting 31 p, 4. Bra
ga 24 p. 5. Setubal 22 p, 6. 
Guimajaes 22 p, 7. Boavista 
20 p, 8. Portimonense 19 p. 9- 
RiO Ave 19 p, 10. Varzim 18 p,
II. Agueda 17 p, 12. Farense 
16 p, 13. Penafiel 16 p. 14. 
Salgueiros 14 p, 15. .Estoril 14 
p, 16. Espinho 9 p. /

„CUPA AFRICII"
Ultimele jocuri din grupa 

„B" a „Cupei Africii", care au 
avut loc în Coasta de Fildeș: 
Algeria — Nigeria 0—0, Ghana
— Malawi 1—0. In semifinale 
se vor întîlni, la 14 martie : 
Egipt — Nigeria (la Abidjan) 
și Algeria — Camerun (la 
Bouaka).

TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX O TELEX © TELEX © TELEX © TELEX

', niemi, situată dincolo de cercul polar 1 El a parcurs 800 km 
,i în două săptămîni : „Călătoria a fost cu mult mal dificilă declt

1 mi-ani închipuit. Intr-o zi, din cauza ninsorii abundente, n-am 
reușit să pedalez cu mal mult de T km pe orâ șl cu un con- i sum mare de energie. Deoarece m-am găsit In timpul nopții po- 

i lare, cea mai mare parte a drumului am făcut-o pe întuneric 
și, evident, pe o temperatură foarte scăzută. Dar am reușit

ATLETISM • Campionatele 
universitare de sală ale S.U.A., 
la Syracuse (New York): 55 m : 
Richardson 6,14, 400 m : McKay 
46.46, Înălțime : Saunders 2,27 m, 
trlplusalt : Conley 16,97 m, pră
jină : Dial 5,48 m, greutate: Car
ter 20,15 m ; feminin : 55 m : 
Merlene Ottey (Jamaica) 6,70, 
lungime : Angela Thacker 6,66 
m, 4X800 m : Universitatea Ten
nessee 8:40,17 (cel mal bun re
zultat mondial). • Concurs in aer 
liber la Sidney; 100 m : Lattany 
(S.U.A.* 10,35, 400 m : McCoy
(S.U.A.) 46,11, 1 500 m : Hlllardt 
(Australia) 3:34,20, Ovett (Anglia) 
2:35,30, Înălțime : Cai Shu (R.P. 
Chineză) 2.20 m.

CICLISM • Cel de-al doilea 
tronson al etapei a 4-a a cursei

Paris — Nisa, Salut — Miramas. 
96 km, a fost ciștigat de Fran
cis Castalng (Franța) In 2hl6:51, 
urmat de belgianul Eddy Planc- 
kaert și irlandezul Sean Kelly in 
același timp. In clasament con
duce englezul Robert Miliar 
16h38:0O, urmat de Kelly 16h38:30, 
Eric Caritoux (Franța) 161138:33. 
Bernard Hinault este pe locul 6 
la 1:08. • Etapa a 3-a a cursei 
Marea Tirenlană — Marea Adria- 
tleă. Blsaccia — Month san Pie- 
trangell, 229 km, a fost cîștigată 
de Italianul Mario Beccia in 
6h25:47. In clasament conduce 
Tommy Prim (Suedia) 17h02:2l.

MOTOCICLISM • Cursa de 200 
de mile (322 km) de la Dayto
na a fost cîștlgată de Kenny 
Roberts (S.U.A.) pe .,Yamaha"

cu o medie orară de 182.150 km. 
• Campionatul mondial de mo- 
tociclism pe gheață desfășurat 
la Deventer (Olanda) a fost ciș
tigat de echipa U.R.S.S. — 52 p. 
urmată de Suedia 52 p si Finlan
da 37 p. La individual a ciștigat 
Erik Stenlund (Suedia).

SCRIMA • ..Turneul celor 7 
națiuni" la sabie a fost ciștigat. 
Ia Bonn, de U.R.S.S.. urmată de 
Bulgaria, Polonia. Franța. R.F. 
Germania șl S.U.A. • Concursul 
de spadă de la Londra a fost 
ciștigat de francezul Phiiippe 
Boisse. 10—7 în finală cu vest- 
germanul Alexander Puseh.

TENIS • tn finala turneului 
feminin da dublu de la Tokio : 
Shriver. Kiyomura — Sayers. 
Jordan 6—3 6—7. 6—3.
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