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De-a latul căilor de acces 
in Ciupria, pancarte uriașe 
cuprindeau urarea „Bine ați 
venit in orașul atletismului 
fiindcă Ciupria este cu adevă
rat un oraș al atletismului. Și 
aceasta nu doar pentru faptul 
că de aici, din școala de aler
gători a lui Ace Petrovicl, 
s-au ridicat campioni europeni 
ca Vera Nicolici și Dragan

numeroase Întreprinderi și in
stituții din multe alte orașe 
aducîndu-și fiecare contribuția.

Ne pare foarte bina că la 
reușita acestui mare eveniment 
un aport însemnat l-au avut 
alergătoarele și alergătorii ro
mâni, a căror evoluție a fost 
apreciată in termenii cei mai 
laudativi. Una dintre expre
siile care ne-au plăcut însă

„Centura de aur“ la box

ȘI „PRELIMINARIILE" POT OFERI
MECIURI SPECTACULOASE !

@ Pugiliștii noștri au obținut clteva victorii prețioase * Marin Vișan a realizat surpriza zilei
Iubitorii sportului cu mănuși 

din Capitală au învățat din ex
periența anilor trecuți că ..pre
liminariile” Turneului interna
țional „Centura de aur” pot 
oferi meciuri deosebit de fru
moase si. în consecință, au ve-

pe care le-au schimbat încă de 
la primul sunet de gong. Bine 
pregătit fizic. Mihăilă a reușit 
de multe ori să pună în difi
cultate un adversar ambițios, 
ale cărui valențe tehnice erau 
evidente. După un meci frumos

s-au angajat ta schimburi pre
lungite de lovituri încă de la 
primul gong. Românul, mai pu
ternic. a căutat să impună lupta 
de aproape — care-i convenea 
— și a reușit să obțină un 
oarecare avantaj. în repriza 
secundă aspectul meciului este 
la tei de echilibrat si intere
sant- Cu o directă de dreapta la 
cap, Hudișteanu iși pune in vă
dită 
care 
mele 
epuizante 
gilisti. Se

dificultate 
este numărat 
trei minute au 

pentru ambii 
aruncă in

Cu o lovitură necruțătoare, Gelu Hudișteanu fi-a trimit adversarul 
t~ polonezul Henryk Ryhlowski — în corzi Foto : Ion MIHĂICA

adversarul.
Ulti- 
fost
pu- 

luptă 
ultimele resurse de energie. Po
lonezul este destul de rezistent 
si răspunde prompt la orice 
atac. In această situație, misiu
nea judecătorilor a fost extrem 
de dificilă. Pentru că trebuia dat 
un cîștigător, acesta a fost 
Hudișteanu, preferat cu 3—2.

Dragomir Ilie rămîne în con
tinuare unul dintre favqritii 
publicului, care-i apreciază sti
lul original de luptă. De data 
aceasta, fastul campion national 
al ..ușorilor” l-a avut ca adver-

ieri. de la 
si Culturii, 
fost răsplă- 
s-au dispu- 
echilibrulul

nit in număr mare și la cele 
două reuniuni de 
Palatul Sporturilor 
Așteptările lor au 
ti te. Multe partide 
tat sub semnul
sportivii aruncind ta luptă ul
timele resurse de energie pen
tru a obține decizia.

O astfel de întîlnire a fost 
cea dintre Viorel Mihăilă (Me
talul București) și Cun Cun 
Jan (R.P.D. Coreeană), în limi
tele categoriei ușoară. Cei doi 
sportivi au ttaut asistența ta 
tensiune timp de trei reprize, 
datorită loviturilor foarte dure

și atit de echilibrat incit a 
reușit să-i împartă pe cei 5 
arbitri în— două tabere, cam
pionul rereean a primit decizia 
cu 3—2. La aceeași categorie, 
d I n mzvv: st-.îl Florian Țircom- 
nicn a obtinut o victorie îna
inte de limită in fața foarte ti- 
nărului pugilist sirian Maher 
El Hindi, dar evoluția sa a fost 
modestă. muR sub așteptări, mai 
ales dacă ținem seama că a 
avut un adversar modest A 
treia întîlnire de la această ca
tegorie a fost din nou foarte 
echilibrată. Gela Hudiștexaa și 
Henryk Ryhlowski (Polonia)

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare In pag « 4-a)

DIN PROGRAMUL DE AZI
Gala I, ora 15,30 Cot cocoș : M. Flnâfan (România)

— Taloi Shawa —- -
(R.P. Mongolă) — D. Ci per. (România).

Cat semimijlocio : R. Obreja (România) — A 
Hernandez (Cuba) — R. Lolaskl (Bulgaria), L 
M. Ciubotoru (România).

Cat. mijlocie : Jorge Gonzales (Cuba) — M. 
Bauer (R.F. Germania) — D. Senciuc (România).

Gala a ll-a, ora 18,30 Co< «emlmueeâ i K. Memora (Ja
ponia) - E. Geofar (România), V. 

lordaehe (România) — S. Hatsumi (Japonia).
Cat. semiuțoarâ : V. Ioana (România) — R. Holzmann (R.F. Germa

nia), J. Alvarado (Cuba) — R. Octonbayar (R.P. Mongolă).
Cat semigrea.: I. Lugo (Cuba) — F. PamW (România), R. Ehirinov 

(Bulgaria) — P. Borneseu (România).
Cat supergrea : G. Mihnea (România) - Al. Lufcstta (U.R.S.S.). J. 

Gonzolee (Cuba) — E. Stefi (România).

(Siria), A. Tereodori 

Dobosz (Polozwo), J. 
Sonda (România) — 

Popa (România), A

rente românce, tn itinga. Ana
In fruntea plutonului de alergătoare junioare, cele patru concu

rente românce. In ttinga. Ana Algeorge, eîștigătoarea probei 
Foto : R. VILARA

Zdravkovici, ci și pentru că a 
fost ales ca gazdă a celei de 
a 29-a ediții a Crosului Bal
canic. Și gazdele crosului s-au 
întrecut in a asigura întrece
rilor cadrul corespunzător. In 
acest sens, două amănunte ni 
se par revelatoare : deoarece 
traseul, pe malul riului Veliko 
Morava, era îmbibat serios cu 
apă și ar fi putut deveni no- 
roios, în ajun, sute de oameni, 
tineri și vîrstnici, l-au „secat” 
cu... bureți, făcîndu-1 cit de 
cit apt pentru concurs. De a- 
semenea, potrivit aprecierilor 
ing. Jovica Radisavîievîei, pri
marul orașului, la ora compe
tiției au fost pe traseu peste 
10 000 de spectatori, adică a- 
proape jumătate din populația 
orașului ! Ciupria insă n-a fost 
singură în ampla acțiune de 
organizare a competiției, alte 
localități învecinate. precum 
Paracin sau Svetozerevo, ca și

cel mai mult, apropo de com
portarea sportivilor noștri, am 
găsit-o inserată în cronica pu
blicată in ziarul „Vecerni No- 
vosti” din Belgrad : „... Pe tra
seul de Ia Ciupria a înflorit 
floarea soarelui" (atleții noștri 
au concurat în tricouri galbene, 
tradiționale !).

★
De-a lungul anilor, mai pre

cis la Craiova în 1930 și la 
Sliyen în 1981, crosiștii români 
și-au adjudecat, este adevărat, 
nouă din cele' zece titluri de 
campioni balcanici, dar, parcă 
mai mult ca în alte ocazii, cele 
opt victorii de acum au apă
rut mai spectaculoase, avînd în 
vedere, in primul rînd, buna 
pregătire pe care fiecare din-

Romeo VILARA

(Continuare in vag Î-J)

Astăzi, etapa a 23-a a Diviziei „A" de fotbal

• La Galați, meciul speranțelor care mai pîlpiie.- • La Baia Mare, un examen greu pentru gazde 
in fața liderului • Pe stadionul Steaua, intre viteza lui Lăcătuș și Balint și— slalomurile lui Cămă- 
țaru și Cirțu • La Slatina, F.G Oft se ferește de o nouă remiză acasă • La Oradea, bihorenii 
intilnesc un Rapid in— viteza maximă • La Hunedoara, o echipă — gazdă — in revenire în fața 
alteia care— nu-și mai revine • Lo Bacău, intre atacurile localnicilor și tăioasele contraatacuri ale 
argeșenilor • La Rm. Vilcea, un meci deloc ușor pentru gazde • In „Regie”, Sportul studențesc nu 

uită că a ciștigat greu și in campionatul trecut în fața Petrolului, neînvinsă acum de trei etape

CLASAMENTUL LA ZI

1. DINAMO 22 13 7 2 42-18 33
2. Steaua 22 14 3 5 47-15 31
X Univ. Craiova 22 13 2 7 37-19 23
4. Sportul stud. 22 12 4 6 34 23 28
5. F.G Argeș 22 12 2 8 29 22 23
6. F.G Bihor 22 10 4 • 34-30 24
7. S.G Bacâu 22 10 4 8 22-28 24
8. Jiul 22 9 5 8 21-23 23
9. F.G Olt 22 6 10 6 18-15 22

10. Polit lași 22 7 8 7 22-24 22
11. Chimia 22 8 5 9 27-33 21
12. F.G Baia M. 22 8 4 10 22 37 20
13. Corvinul 22 7 5 10 29-29 19
14. Rapid 22 6 6 10 19 25 18
15. A.S.A. Tg. M. 22 7 4 11 19-28 18
16. Dunârea CSU 22 3 8 11 13-25 14
17. Petrolul 22 4 5 13 16-34 13
18. GS. Tîrgoviște 22 3 6 13 16-38 12

Galați : 
Baia Mare : 
București :

Slatina : 
Oradea : 
Hunedoara : 
Bacău :
Rm. Vilcea : 
București :

PROGRAMUL ETAPEI
. ...... ..... ......... _ ________
DUNÂREA GS.U. - C.S. TIRGOV1ȘTE 
FOTBAL CLUB - DINAMO 
STEAUA - UNIV. CRAIOVA

(Stadionul Steaua)
F.G OLT ------ -------------------
F.G BIHOR 
CORVINUL 
SPORT CLUB 
CHIMIA
SPORTUL STUD. 
(Stadionul Sportul

- AS. A. TG. MUREȘ
- RAPID
- POLITEHNICA IAȘI
- F.G ARGEȘ
- JIUL
- PETROLUL 

studențesc)
Toate partidele vor începe la ora 15,30.
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„GENERAȚIA MEA TREBUIE SA FACĂ MAI MULT..."
nc spune cunoscutul handbalist VASILE SllNtiA

Eroul interviului nostru nu 
are nevoie de prezentare. 
Ce-am mai putea spune despre 
handbalistul Vasile Stingă 7 
S-a scris și s-a vorbit mult, 
mai ales în ultima vreme, des
pre acest produs de excepție 
al handbalului nostru. Prezent 
de 131 de ori în echipa repre
zentativă, pentru care a înscris 
688 de goluri (și ce goluri !...), 
Vasile Stingă a fost, recent, 
distins, împreună cu alțl co
legi de echipă, cu Ordinul 
„Meritul Sportiv” clasa I, semn 
al prețuirii deosebite de care 
se bucură performanțele hand- 
baliștilor noștri fruntași, în 
rîndurile cărora se află și Va
sile Stingă.

îl felicităm pentru această 
distincție și el ne spune câ, la

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

„DUELUL- CARMEN BUNACIU-ANCA PAERĂȘW 
STIMULEAZĂ ÎNOTUL NOSTRU 

Șl DĂ SPERANȚE PENTRU J. 0.
Câteva rezultate de reală va

loare (competitive pentru to
purile internaționale ale sezo
nului), 22 de noi recorduri na
ționale — 14 de seniori — plus 
unul de... asistență. O seamă 
de curse pasionante, conec- 
tante pentru caldul și cunos
cătorul public din municipiul 
Reșița. Iată elemente care au 
determinat aprecierea pozitivă 
a specialiștilor înotului nostru 
pentru campionatele naționale 
de săptămîna trecută. în mo
dernul bazin acoperit „1 Mai” 
(50 metri), dispunind de o ta
belă electronică proprie, cu 
plăci pentru înregistrarea tim
pilor intermediari. Această a- 
preciere de ansamblu nu tre
buie însă să creeze cumva o

imagine exagerat de roză a- 
supra momentului actual al 
acestui sport, care are în con
tinuare destule probleme, des
tule aspecte mai puțin îmbucu
rătoare.

Sigur, fiecare competiție are 
eroii săi. In cazul în speță, au 
impresionat, în primul rînd, 
Anca Pătrășcoiu și Carmen 
Bunaciu. Dacă cea de a doua 
a fost, ca întotdeauna, la înăl
țime. dovedindu-se o dată mai 
mult cea mai longevivă înotă
toare a lumii la un ridicat ni
vel competitiv, tresărirea de

Geo RAEȚCH1

ANCA PATRAȘCOIU(Continuare în pag. 2-3)



Dialog cu Nicolae han, cel care a „pornit" rugftuul la Tulcca „CUPA A.S.A." LA SCHI ALPIN în meci

SUCCESUL SE CUCEREȘTE PRIN MUNCĂ"
De-o bună bucată de vreme, 

oamenii stadioanelor șl ai piste
lor de ape din Tuicea vorbesc, 
cu o vădită mîndrie, despre o 
disciplină fără... istorie, aici : 
rugbyul ! Îl iubesc copiii, îl co
mentează oamenii mari, luînd 
drept obiect de referință echipa 
„Pescărușul", aflată pe locul al 
IlI-lea în Divizia „B“. Cum s-a 
născut „Pescărușul", care a tre
zit pasiune pentru rugby în ora
șul de la obirsia Deltei ? Desi
gur, cel mai autorizat răspuns 
trebuie solicitat celui care i-a 
„semnat", ca să spunem așa, ac
tul de naștere, tovarășului ing. 
Nicolae Ivan, director tehnic la 
întreprinderea de pescuit ocea
nic.

— Știm, tovarășe director, că 
iubiți rugbyul, ca fost rugbyst la 
Politehnica București și Ia Fa
rul Constanța. Dar cum a început 
rugbyul aici, la Tuicea 7

— Nu sint tulcean. Profesia 
m-a adus aici și, în paranteză 
fie spus, m-am legat de Tuicea 
cu sufletul. M-am legat de oa
meni, oameni harnici, cinstiți, 
răzbătători. Intr-o zi, piecînd, de 
la întreprindere, am Intilnit, pe 
malul lacului „Ciuperca", o 
droaie de copii jucindu-se c-o 
minge ovală. Am simțit o tresă
rire în inimă. Ce tineri crește 
Dunărea și Delta, aici ! Puternici, 
curajoși. Și-am zis că rugbyul 
li s-ar potrivi de minune. De 
aici s-a născut „Pescărușul". Bu
curia mea este că nu m-am în
șelat în previziune. Sportul aces-' 
ta a cucerit repede tineretul

suporteri, pentru că așa se ex
plică faptul că din anonimat s-a 
ridicat o echipă, pregătită cu pa
siune de către doi antrenori de 
suflet, Ion Bogoi și Mihai Cor- 
neliu.

— După cîte am înțeles, tova
rășe director, din discuțiile cu 
cei doi antrenori, pepiniera pen
tru această echipă tînără și cu 
perspective o constituie „grădina 
dumneavoastră", adică Tuicea.

— Așa este sportiv, așa este 
etic. Am format echipe de copii, 
de juniori, în Tuicea, ii urmărim 
cum evoluează și îi atragem la 
„reprezentativă". Nici un alt 
sportiv nu va lupta cu mal mult 
suflet pentru culorile echipei ’ 
cit acela care s-a născut și 
crescut în ținutul pe care îl 
reprezintă. Și tinerii echipei 
besc Dunărea, iubesc Delta, 
besc Dobrogea lor scumpă 
așa cum o fac in muncă, în pro
ducție, se străduiesc să le ridice 
prestigiul și în sport.

— Ce ginduri de viitor are cel 
ce a pus bazele rugbyulul la Tui
cea 7

— Un gînd frumos, un gind 
realizabil, cel de a promova In 
primul eșalon al țării. Cu băieții 
pe care-i avem : Burtu, Dumitru, 
ștefan, Valeriu, Gropineanu, Tâ- 
nase, Serghei și toți ceilalți...

— Nu ne rămîne decît să vă 
urăm succes...

— Succesul se cucerește prin 
muncă și rugbyștii tulceni sint 
hotăriți să-l obțină...

Pe plrtille din Poiana Brașov 
a avut loc zilele trecute o fru
moasă întrecere de schi alpin 
dotată cu „Cupa A.S.A. Brașov". 
Pe listele de concurs au fost în
scriși peste 50 de schiori din 
principalele secții din întreaga 
țară. S-au disputat curse de sla
lom special și slalom uriaș în 
care lupta pentru întîietate s-a 
dat între sportivii de la Dinamo, 
A.S.A. și Teleferic Brașov. Sla
lomul uriaș desfășurat pe „Suli- 
nar“ a dat cîștlg de cauză celui 
mai în formă schior alpin de la 
această oră Zsolt Balazs care, în 
două manșe, a totalizat cel mal 
bun timp, devansîndu-i pe princi
palii contracandidat! Vili Podaru 
și Mlhal Bîră de la Dinamo, pre
cum șl pe colegul său de club

Carol Adorjan.
Slalomul special a avut loc pe 

un traseu marcat pe „sub gon
dole", care a pus serioase pro
bleme competitorilor. Riscînd 
prea mult Z. Balazs a fost des
calificat, Iar V. Podaru a elști- 
gat clar ta fața Iul C. Adorjan 
șl M. “ “ ------------------ ---------
uriaș : 
2:50,62, 
2:51,04, 
2:52,21,
3. Al. ______  ______ ..
R. Treutch (Din.) 2:56,40 ; spe
cial : 1. V. Podaru 1:43,66, 8. C. 
Adorjan 1:44,51, 3. M. Bîră 1:45,16,
4. AI. Năstase (Din.) 1:45,60, 5. 
D. Frățllă (Teleferic) 1:45,67, 6. 
Em. Focșeneanu (A.S.A.) 1:46,12.

Carol GRUIA, coresp.

Bîră. REZULTATE, slalom
1. Z. Balazs (A.S.A.)
2. V. Podaru (Din.)
3. C. Adorjan (A.S.A.)

4. M. Bîră (Din.) 2:53,60, 
Manta (A.S.A.) 2:55,19, 6.

CALCULATORUL, FARA

de- 
a 

re- 
iu- 
iu-

^ubUvve^L MATEMATICĂ Șl SCHI

Dumitru MORARU SLIVNA

Fiul și tatăl inaintea unui nou start spre... sănătate

Ce înseamnă pasiune pen
tru sport ne-a demonstrat re
cent Iuliu Mako, profesor de 
matematică din județul Cluj. 
Inițiator al unul centru de 
schi din județ, de la Mărișel, 
Inimosul profesor a reușit să 
domine cu elevii săi o între
cere la care au fost prezente 
toate centrele montane clu
jene O la număr) competiție 
dotată cu „Cupa micilor vî- 
nători de munte". O Întrecere 
tradițională (acum la a 13-a 
ediție) organizată de Asociația 
sportivă Armata Cluj-Napoca, 
In colaborare cu organizațiile 
de pionieri și tineret ale ju
dețului Cluj.

Intr-adevăr, elevii din cen
trul de schi Mărișel s-au a- 
flat printre cîștlgătorl atît la 
categoria 13—14 ani, prin Vio
rica Mariș șl Viorel Pursel, 
cit șl la categoria 15—16 ani 
(Victoria Roșu și Ovldiu Ma
riș). Dar, la categoria 11—12 
ani, primii clasați au fost re
prezentanții altor centre (Eva

Mathe — Sîntcral și Emil To- 
dea — Rîșca).

in clasamentul general, Mă- 
rișelul s-a situat, de aseme
nea, pe locul I, urmat de cen
trele de schi din Bellș și Mă- 
gura-Bogdănești. Cum apre
cia prof. Ioan Mureșan, res
ponsabilul secției sport, tu
rism șl P.T.A.P. a Consiliului 
județean Cluj al organizației 
pionierilor, „această tradițio
nală și reușită întrecere re
prezintă ultimul test înain
tea „Festivalului sporturilor 
de iarnă" de Ia Băișoara, pro
gramat (n.n. după mal multe 
amînări obiective) In ultima 
decadă a lui martie, competi
ție cu care se va încheia, ofi
cial, activitatea elevilor iubi
tori de schi, In acest an șco
lar..."

„Festivalul" de la Băișoara 
va însemna o nouă reușită a 
copiilor din Mărișel șl a pro
fesorului de matematică, an
trenorul lor 7 Tot ce este po
sibil ! (t. st.).

Una dintre cele 5 restanțe ale 
campionatului masculin al primei 
divizii la volei. Calculatorul Bucu
rești — Dinamo, s-a desfășurat 
ieri după-amiază în sala Olimpia 
din Capitală. Desigur, era de aș
teptat o victorie a campionilor, 
și ei au obținut-o mai ușor de
cît și-ar fi imaginat. Dar. de 
data aceasta, Dinamo, care a cîș
tigat cu 3—0 (7, 6, 10), a avut 
In fața sa un sextet de nerecu
noscut, care a aprins focuri de 
paie la începutul seturilor 1 sl S 
(elnd elevii lui C. Chițigol au 
condus cu 5—1 șl respectiv 4—1), 
mistuite insă prematur de o 
confuzie greu de interpretat și 
de o senină delăsare în joc, re
flectată în multe puncte cedate 
direct din serviciul advers, to 
greșeli de execuție to atac și 
apărare (la mingi ușoare !), to 
servicii în afara terenului (multe 
în aut lateral), dar mai ales ta 
construcția defectuoasă a fazei 
ofensive (stilul propriu, combl- 
nativ, al echipei a fost totalmente 
abandonat) și în forma slabă a 
celor doi ridicători, Steriade și 
Ion, precum și a Trăgătorului de 
forță Schiopescu (fapt pentru 
care de Ia învinși ne-au plăcut 
mai mult Iacob șl Antonescu 
au jucat mai... puțin).

Dinamo are meritul că 
atras adversara intr-un joc 
piu (prin servicii dificile) si 
spre a-1 putea contracara cu

care

lent, 
blo-

Blocaj 
cajul d 
cui ca 
sea prii 
de Duri 
tr-o 
respirat 
și Z. Ml 
echipei* 
EnescuI 
Pop, V 
ghe) ;

GENERAȚIA MEA TREBUIE SĂ EACA MAI MULT
(Urmare dir. nag. I)
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CROSIȘTII ROMANI AU
(Urmare din pag. I)
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In flecare zi și pe orice vreme 
un om traversează de două ori 
o parte a Capitalei, din margi
nea Pantelimonului pînă în cen
tru, la Banca Națională, pe bi
cicletă. Și aceasta din nevoia pe 
care o simte — și din plăcerea 
— de a face mișcare. Un om 
îndrăgostit de sport, economistul 
Ion Stoian. Pînă în 1970 a fost 
arbitru de fotbal, a alergat pe 
stadioanele țării, dar, din neferi
cire, a contractat o dublă dlsco- 
patie lombară. O situație care, 
cu toate tratamentele, s-a agra
vat mereu, rămînîndu-i ca ulti
mă șansă operația. „Spre norocul 
meu, trecînd pe la niște specia
liști din Timișoara m-am Intilnit 
cu un fost portar de fotbal, un 
bun prieten care mi-a zis : Ioa
ne, îți dau o „rețetă" pe care 
am folosit-o și eu : fă mișcare 
multă.. Eventual, cumpără-ți’ o 
bicicletă. șl I-am ascultat..." 
Omul din fața noastră, care pare 
cu 10—.15 ani mai tînăr decît este 
în realitate, ne vorbește cu însu
flețire, cu bucuria celui care a do- 
bîndit o prețioasă comoară. „Vă 
spun cu, sănătatea recîștigată 
este mai mare decît o comoară". 
El a recîștlgat-o alergînd pe cele 
două roți ale bicicletei sale, care 
au măsurat pînă acum zeci de 
mii de kilometri. Numai în anul 
care a trecut, 9 600. Pentru că

după fiecare kilometru parcurs 
s-a simțit tot mai bine, „întine
rind realmente". Cunoscînd, ast- 

ifel, valoarea bicicletei, a cumpă
rat una și pentru fiul său, Ovi- 
diu, elev în clasa a X-a la Li
ceul Mihai Viteazul. In timpul 
liber și în concediu, tandemul 
Stoian pornește la drum.

Vă întrebați, desigur, ce legă
tură are titlul acestui articol cu 
ce vă povestim ? Veți înțelege : 
„dar nu facem numai mișcare, 
ci profităm de împrejurări și în
vățăm : istorie, geografie — de 
ieri și mai ales de azi". Ne con
vinge cu amănunte. în concediul 
din anul trecut, cuplul Stoian, 
tată și fiu, a străbătut un traseu 
prin țară de 3 100 
pregătit temeinic, 
maxime, în care

-cele mai de seamă 
obiective turistice, 
combinate

km, un drum 
pentru foloase 

„am cuprins 
locuri istorice, 

, orașe cu mari 
realizări ale zilelor 

noastre. -«Tată —• îmi zicea odată 
ajunși acasă copilul — a fost cea 
mai frumoasă lecție din viața 
mea»". Așadar, o lecție de edu
cație pe drumurile țării, de la 
Mare în Maramureș, de la Ră
dăuți prin Transilvania și pe 
Transfăgărășan, la Drobeta Tr. 
Severin și... la București. Impre
sionant om, impresionant exem
plu de urmat...

Viorel TONCEANU

fel ca toți cei decorați, s-a 
simțit 'onorat în mod deosebit 
de acest gen de recunoaștere 
a meritelor sale și că nu va 
precupeți nici un efort, îm
preună cu colegii săi, pentru 
ca, în perioada imediat urmă
toare și, mai ales, la Jocurile 
Qlimpice de la Los Angeles, 
să obțină rezultate dintre cele 
.mai bune, contribuind astfel la 
creșterea prestigiului sportiv al 
patriei noastre. în continuare, 
i-am solicitat răspun.^ la în
trebările noastre legate de ac
tivitatea sa, de perspectivele 
sale sportive, de preocupările 
din afara terenului de sport. 
Deci...

— Ce faci cind ai timp li
ber ?

— Silit un om, ca să zic așa, 
de casă. Mă joc cu Andrei, 
fiul meu, care are 5 luni, îl 
plimb prin parc, îmi ajut soția 
la gospodărie. îmi place, de 
asemenea, muzica. Este pasiu
nea mea...

— Ce fel de muzică ?
— Și in această privință sînt 

mai... liniștit. Prefer muzica 
lentă, „caldă", sentimentală, 
discretă, fără stridențe. Să vă 
fac o mărturisire : sint un 
mare amator de tangouri și 
valsuri. Poate părea curios, dar 
așa mă relaxez eu...

— Să revenim la handbal, 
Vasile Stingă, nu avem ce 
face... Șînt curios dacă există 
portari de care te temi...

— Pe unul singur nu aș dori 
să-I am în față cind arunc la 
poartă, pe coechipierul 
Nicolae Munteanu. Dintre cei
lalți, Buligan îmi pune 
bleme, pentru că are intr-ade
văr clasă, și Jerebie, de ase
menea, pentru că se mișcă 
mult și îmi cam ghicește „col
turile".

— Ți-a fost vreodată teamă 
să nu lovești un portar ?

— Uneori da. Dar pentru un 
atacant nu este bine să gîn- 
dească așa. Jocul este joc și 
se pot intimpla multe. Și mie 
mi s-a intîmplat să lovesc por
tarii. Mi-a părut sincer rău. 
Dar... ce pot face ?! La rîndui 
meu „înghit" multe lovituri de 
Ia apărători...

— Ai învățat să rabzi, Vasile 
Stingă ?

— Acesta este primul lucru 
pe care trebuie să-1 învețe un 
inter în handbal. Să suporte 
rigorile jocului „agresiv^ al a- 
părătorilor din față. Cum este 
„agresivitatea"... numai cu știu.

— Cum te gîndești la Jocu
rile Olimpice de la Los An
geles ?

— Dacă vrem să ciștigăm, 
trebuie eă jucăm bine, spre 
foarte bine, tot timpul. Asta 
zic eu că este secretul mari
lor victorii în competițiile 
jocurilor sportive. Noi ne-am 
omogenizat, ne „simțim" mai 
bine unul pe altul, formăm o 
echipă. Dovadă că am cîștigat 
Supcrcupa campionilor mon
diali și olimpici.

— Spune, cite titluri de cam
pion național ai ?

— Fină acum... doar 5 !
— Mai... urmează multe 7
— Cred că am ajuns pe 

Sper să-mi închei

tre federațiile participante au 
asigurat-o reprezentativelor lor. 
începînd cu junioarele, care au 
cîștigat acum cel de a} 15-lea 
titlu (din cele 20 de ediții' des
fășurate) și încheind, în ordine 
cronologică, cu seniorii, atleții 
noștri au demonstrat nu doar 
o bună pregătire fizică, ci și 
multă tărie morală, ambiție, 
patriotism, așa cum apreciau 
mulți dintre specialiștii pre- 
zenți la întreceri, între care 
Spas Spasov, secretarul per
manent al J.B.A., care a evi
dențiat prestația crosiștilor ro
mâni, urîndu-le succes în greul 
sezon de concursuri ce va 
veni.

★
Vedeta formației noastre a 

fost Maricica Puică, cea mai 
netă și cea mai aplaudată din
tre toți câștigătorii de la Ciu- 
pria. Ea a arătat că deține o 
formă sportivă care Ii poate 
asigura competitivitatea tre
buincioasă pentru o poziție 
fruntașă și la campionatele

la

meu

pro
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jumătate.
cariera cu 10 titluri naționale, 
cu medalia olimpică de aur și, 
neapărat, cu un titlu mondial. 
Generația mea trebuie să facă 
mai mult... 
im“ numai 
leilalte ?!
„România 
mondiale".
„le-au obținut alții", 
vrem să „rotunjim" 
mares. Mai ales că se poale. 
Și eu,- și tovarășii mei avem 
această convingere. Tocmai din 
acest motiv sînVem hotăriți să 
nu ratăm șansa. Ne vom bate 
pînă Ia ultima picătură de e- 
nergie Ia Los Angeles.

Ne-am strins mîinile și apoi, 
ridieîndu-și gulerul de la pal
ton, Vasile Stingă, acest hand
balist de excepție, acest om 
modest, a pornit grăbit spre 
casă, u aștepta Andrei...

Chiar așa, să „tră- 
din palmaresul cc- 

Mercu se spune : 
are patru titluri 
Și noi ne gîndim : 

....... Ei bine, 
acest pai-

Au ajuns și la noi în re
dacție o serie de pliante 
foarte frumoase — material 
propagandistic pentru turism. 
Fotografii dintre cele mal 
reușite, în culori, material 
documentar deosebit de bogat 
privind stațiunile din țara 
noastră In care se pot prac
tica sporturile de Iarnă (Si
naia, Predeal, Borșa, Stîna 
de Vale ș.a.). Afli din micile 
pliante : altitudinea la care 
se află stațiunea, căile de ac
ces, cabanele șl hotelurile din 
zonă, înălțimea munților, 
pîrtlile de sanie și schi, in
stalațiile de transport pe ca
blu ș.a.m.d.

Pliante frumoase deci, in
teresante, care, în afara pro
pagandei utile pe care o fac 
turismului, conțin un bogat 
material informativ. Studiln- 
du-le, îți cunoști mal bine 
țara, Iți îmbogățești cunoștin-

țele geografice. Pornind de la 
acest ultim aspect, fellcitînd 
mal tatii pe editorii acestor 
materiale (oficiile ' ' 
de turism). 
totuși unele 
re cu totul 
zia de date 
gă uneori 
Confruntind 
colorate cu 
intitulat ______ _ ____ __
editat de Ministerul Turismu
lui — găsim date care se
contrazic. Iată, de pildă, cele 
referitoare la Predeal. In
cel mare 
are „climat 
cel mic scrie 
Temperatura 
„—5 grade 
.—4,3“ intr-altul.
medie a stratului de zăpadă: 
„50 cm" și respectiv „40 cm". 
Durata stratului de zăpadă : 
„decembrle-martie" șl respec-

județene 
vrem să facem 
observații. Apa- 

neplăcută confu- 
pe care o propa- 
aceste materiale, 

micile pliante 
unul mal mare, 

.Iarna în Carpați" —

la Predeal, 
serie că stațiunea 

subalpin", în 
că este „alpin", 

medie lama : 
C." într-unul, 

Grosimea

tiv „decembrie-aprilie".
Din păcate, nu numai 

dealul este prezentat cu 
menea diferențe. Iată și 
exemple de nepotriviri _ 
pliante : SINAIA (temperatu
ra medie iarna : „—4“ și
.-3,2"); BORȘA („-7" șl 
„—8“ ; clima : „bllndă" și 
„montană" ; durata stratului 
de zăpadă : „decembrie-mar- 
tie" șl „noiembrie pînă In 
mai-lunle") ; STÎNA DE VA
LE (zăpadă abundentă : „no- 
iembrie-aprllle" șl „noiem- 
brie-martie"; temperatura me
die : „-8“ și „-3,9") 
cul roșu (climat : 
tan" și „subalpin")...

Oare e așa de greu 
pună de acord în toate plian
tele aceste date informative 7

Modesto FERRARINI
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DUfUIH CABMEN MCI
(Urmare din pag. 1)

orgoliu a băimărei)cei se con
stituie într-o frumoasă împli
nire a așteptărilor. Anca a 
făcut concursul carierei (de 
pînă acum !), instalîndu-se in 
fruntea performerelor sezonu
lui mondial la 200 m spate (în 
condițiile în care marile favo
rite au avut fiecare cite două 
întreceri), rezultatul excelent 
de 2:12,45, reprezentînd un pro
gres de patru secunde și două 
zecimi în nouă zile, fiind du
blat de realizarea remarcabilă 
din proba de „sută" — 1:03,10. 
Este limpede, eleva antrenoru
lui emerit Gheorghe Dimeca 
ne dă dreptul să sperăm, în 
martie, pentru Olimpiada din. 
vară.

Pînă la Los Angeles însă ră- 
mîne un drum lung și marele 
talent al Ancăî (căreia îi plac 
atît de mult concursurile „tari", 
cu participarea publicului) va 
putea primi o răsplată pe mă
sură numai în condițiile unei 
pregătiri în continuare exce
lentă, a unei munci conștiente,

bii
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acum ti 
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ft IN FAȚA LUI DINAMO

Aurelian BREBEANU

NALȚIME

LA TAȘKENT, 
CARE PUTEA

Dumănoiu finalizează... Foto : Dragoș NEAGU 
altminteri jo- 
d doar ade-
i „semnate**

Pop șl prin
de mal mare

I. Niculeeeu 
condus bine 
Căta-Chițiga, 
Gtrleanu, S.

u (Gheor-
Ibn CBlră),

Sciiiopescu, Antonescu (Tacob), 
Steriade, Iuhasz, Alexandru.

Astăzi, la Brașov se dispută 
partida Tractorul — Steaua (m), 
iar la Iași, Penicilina — C.S.M. 
Libertatea Sibiu (I) ; mîtae, la 
Bala Mare, are loc derbyul mas
culin Explorări — Dinamo — toate 
restante.

de peste 
la East 

țațele Unite, 
e s-au cim- 

Fidatov 
a llie, al că
i-a adus un 

. La seniori, 
îrdadcn, cam- 
83, era prin- 
mpreună cu 
Zdravkoviei, 

> nu le-a la
tă, iar „mo- 
“ (8. Enă-
și 8. Chiran), 
■izat Dragan 
ii televiziunii 
impui trans- 
a în bloc, a 
îchipci noas-

Singura probă pe care am 
pierdut-o a fost cea de la ti
neret, în care bulgarul Stanko 
Gheorghiev a fost realmente 
foarte bun, dar în care, totuși, 
am fi putut cîștiga pe echipe. 
S-a intimplat însă ca Augustin 
Barbu, liderul formației, să se 
accidenteze și să ocupe, din 
acest motiv, doar locul 20. Cu 
opt locuri mai în față (ceea 
ce era absolut normal) echipa 
noastră ar fi Ieșit prima, iar 
România și-ar fi egalat recor
dul de victorii — 9, la Crosul 
Balcanic.

iză a consti- 
jeanului Re- 
i fostei cam- 
ond Marilis 

buzoianului 
lat al doilea, 
subliniat suc
urilor, într-o 

ii greci 
a șansă.

★
în încheiere, cîteva cuvinte 

despre antrenori : Zanca din 
Bistrița, Mladin din Deva, Ion 
Arnăut din Cluj-Napoca, Ion 
Puică, Boghean, Păiș din Bucu
rești, Mititelu din Buzău, Popa 
din Sibiu, Moruzov din Tulcea 
etc. și antrenorul federal Con
stantin Nourcscu și-au adus 
fiecare contribuția la un suc
ces care reprezintă doar înce
putul de drum al importantu
lui sezon al anului 1984, plin 
de concursuri importante, intre 
care, în primul rînd, evident, 
Olimpiada de la Los Angeles. 
Sperăm ca urmarea să fie la 
fel de frumoasă !.

ȘCOIO
pele" de pînă 
ispară cu de- 
tcit, coborînd 
jului, tinăra 
poată aspira 
ieosebit. Re- 
i Bunaciu, să 

dinamovista 
foarte bună 
această peri- 
cu 1:02,57 la 
n ianuarie la 
cele trei spe- 
spate ce au 

I sub 1:13, iar 
a șaptea și a 

a sezonului 
nea Pătrășco- 
îotătoare din 
idrP-i seriozi- 
pclftilitățile, 

mtrenoarei e- 
Șopterian se 
vară în 

că va
tru a-și 
al unei

cea 
face 
îm- 
fru-

fetee două 
•e, cel puțin 
ivesc cu în-
In afară de 

a Baka mai 
loc în dele- 

iteanca (pre- 
lorul emerit 
demonstrat o 
ire a ambi- 
■a-i piscină, 
uri de cam- 
tabilind două 
a mixt, res- 
ir 2:20,23 și 
72 la 400 m 
s îmbunătă- 
«etitivitate de 
i Înțeles că 
ierdut totuși 
MUcces...

petiții inter
ii rind pen- 
> europe- 

din Lu- 
rei națio- 
a Evidențiat 
ai de posi- 
ibert Pinter 
iremiu pen- 

Băimărea- 
w trei star-

turi (!), stabilind un record de 
seniori și trei de juniori, cu
cerind un titlu la seniori și 
nu mai puțin de șapte in pro
bele individuale la juniori. Cu 
un „salt" de peste două se
cunde în opt zile la 400 m 
liber, cu o continuă ameliorare 
a performanței maxime la 200 
m fluture, Robert este un can
didat autentic pentru podium 
la Luxemburg. O frumoasă 
salbă a răsplătit un alt talent 
veritabil. Iulia Matees.cn, eleva 
lui Mihai Gothe, a devenit 
una din cele mai tinere cam
pioane -de senioare (la 100 m 
liber), a cîștigat patru titluri 
la junioare și a doborit tot 
atîtea recorduri la categoria sa 
— 14 ani. Dintre reușitele plo- 
ieștencei s:* desprinde acel 
2:18,96 la 200 m spate, supe
rior rezultatului înregistrat la 
aceeași vîrstă de Anca Pă- 
trășcoiu. Și Flavius Vișan s-a 
numărat printre protagoniștii 
competiției (patru titluri, trei 
recorduri), dinamovistul pri
mind, de altfel, premiul pentru 
cel mai bun rezultat la băieți 
conform tabelei internaționale. 
De pe tabloul noilor record
mani sau dubli campioni de 
seniori sau juniori mai amin
tim numele lui Costin Negrea, 
Andrei Toth, Noemi Lung, Mi
hai Mandache, Cristian Stavriu, 
aje Andreei Hidegkuli (dublu 
succes în „duelul" cu Cristina 
Deveseleanu, cu rezerve apre
ciabile), Tamarei Costache, 
Laurei Sachelarie — două tit
luri, dar rezultate sub 
litățile reale, Teodorei 
tricht, Simonei Ritti.

posibi-
Baup-

două
(b) 1.

Ne- 
se-

3.
4.

• Rezultatele ultimelor 
ștafete : 4 X 100 m liber 
Dinamo (Vișan, Mandache, 
grea, Mușat) 3:36,41 — rec. 
nlori ; 2. Steaua 3:43,44 ;
C.S.M.S. Bala Mare 3:57,65 ;
Lie. 37 Buc. 4:00,32 ; 5. C.S.M.Ș. 
II 4:08,95 ; 6. C.S.Ș. Galați 4:10,37; 
juniori — 1. C.S.M.Ș., 2. Lie. 37 
Buc., 3. C.S.M.Ș. n ; 4 X 100 m 
liber f — 1. C.S.M.Ș. Baia Mare 
(Anca Pătrășcoiu, Corina Creț, 
Eniko Palencsar, Teodora Haup- 
tricht) 4:03,98 — rec. senioare ;
2. Dlnamo 4:06,48 ; 3. C.S.Ș. Re
șița 4:08,78 ; 4. C.S.M.Ș. II 4:18,30; 
5. Lie. 37 Buc. 4:26,57 ; 6. C.S.M.Ș. 
m 4:27,10 ; junioare — 1. C.S.M.Ș. 
H, 2. Lie. 37 Buc., 3. C.S.M.Ș. III.
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ASTĂZI ETAPA NR. 23 ÎN DIVIZIA
• Dunărea C.S.U. — C.S. 

Tîrgoviște. S-ar părea, la prima 
vedere, că rezultatul nu mai 
are nici o importanță pentru 
cele două combatante, datorită 
punctelor care le separă de 
ocupanta locului 15, A.S.A. Tg. 
Mureș._ Dar, coroborînd o even
tuală înfrîngere a mureșenilor 
la Slatina cu victoria gălățe- 
nilor, partida cîștigă mult in 
importanță.

• F.C. Baia Mare — Dinamo. 
Iată una dintre importantele 
confruntări ale etapei, în care 
și F.C. Baia Mare și Dinamo, 
victorioase în etapa de dumi
nică, pornesc cu șanse egale. 
Dornici să-și mențină avansul 
în fața Stelei, bucureștenii. ne
învinși în campionat de 13 e- 
tape, de La 21 octombrie 1983, 
speră, desigur, să-și mențină 
în continuare invincibilitatea.

• Steaua — Universitatea 
Craiova. Derbyul etapei, aș
teptat cu deosebit interes, va 
umple, mai mult ca sigur, tri
bunele stadionului din Ghen- 
cea. Dacă despre craioveni se 
spune că au jucat în partida 
cu Sportul studențesc ca în 
zilele lor bune, același lucru 
se poate afirma și despre 
Steaua, victorioasă in depla
sare, la Iași. Numeroșii inter
naționali din cele două gar
nituri reprezintă o garanție.

• F.C. Olt — A.S.A. Tg. Mu
reș. Echipa organizatoare, care 
a pierdut in acest campionat 
destul de multe puncte pe te
ren propriu și ocupă un loc 
sub valoarea lotului, va căuta 
să-și îmbunătățească poziția în 
clasament, împotriva unei for
mații care ne-a obișnuit cu

A"
prestații bune doar pe teren 
propriu.

• F.C. Bihor — Rapid. Față 
de forma constant bună mani
festată în ultimul timp de giu- 
leșteni, de scăderile bihoreni- 
nilor și de faptul că — pro
babil — Grosu, accidentat la 
Petroșani, nu va juca, meciul 
pare deschis oricărui rezultat.
• Corvinul — Politehnica 

Iași. Două echipe învinse în 
jocurile de duminică. Numai 
că, în timp ce formația hune- 
doreană manifestă, totuși, o 
formă ascendentă față de pri
ma parte a campionatului, ie
șenii sint pe o pantă descen
dentă.

• S.C. Bacău — F.C. Argeș. 
Un meci cu tradiție în fotba
lul nostru, un meci în care 
mai întotdeauna gazdele și-au 
valorificat avantajul terenului. 
Deși F.C. Argeș rămîne peri
culoasă pe contraatac...
• Chimia Rm. Vîlcea — Jiul. 

Formația din Petroșani a ob
ținut în turul campionatului o 
victorie muncită. Dar Jiul, 
sub „biciul" lui Tonca, pare 
acum o altă echipă ; pe de 
altă parte, și Chimia dovedește 
regularitate în jocurile dispu
tate pe teren propriu, cucerind 
5 din cele 6 puncte puse in 
joc.

• Sportul studențesc — Pe
trolul. In mod normal, jude
cind după pozițiile celor două 
echipe, studenții nu trebuie să 
aibă probleme în cucerirea 
punctelor. Dar Petrolul a do
vedit in acest retur, în care a 
cucerit 5 p din 10 posibile, că 
a devenit o formație „inco
modă".

La startul turneului de juniori 
de la Tașkent, ajuns la ediția 
a 14-a, s-au aliniat 10 echipe. 
Printre ele s-a aflat șl selec
ționata României, care în fina! 
s-a clasat po locul 4, cea mai 
bună poziție din cele trei par
ticipări la această competiție 
tio cui 5 în 1973 din 8 partici
pante și ultimul loc, 10, ta 1982). 
Reamintim rezultatele înregistrate 
de juniorii „tricolori** : 0—0 cu 
R-S-S. Uzbekă, organizatoarea în
trecerii, 0—1 cu R.S.F.S. Rusă 
(a doua echipă a U .R.S.S.), 2—1 
cu Ungaria, 2—0 cu R-S.S. Ucrai
neană și 1—2 cu Cehoslovacia ta 
„finala mică". Competiția a fost 
cîștigată de echipa Uniunii So
vietice. care a învins foarte greu, 
ta prelungiri, selecționata Uzbe
kistan ului (pentru locurile 5—6 
Ungaria — Bulgaria 1—0 ; pentru 
locurile 7—8 Polonia — R.SJ.S. 
Rusă 0—0 șl 4—3 la penalityuri ; 
pentru locurile 9—10 Finlanda — 
R.S.S. Ucraineană 2—0).

Lăsind la o parte problemele de 
ordin organizatoric (modul cum 
au fost alcătuite grupele, zilele 
și orele de programare a meciu
rilor etc.), turneul a oferit cîteva 
constatări interesante de care va 
trebui să se țină seama în viitor. 
Trebuie spus mai întîi că între
cerea s-a dovedit a fl de gradul I 
prin valoarea echipelor partici
pante. Ele au venit la Tașkent 
pentru a-șl verifica stadiul pre
gătirilor $i capacitatea de concurs 
ta vederea preliminariilor C.E. 
Ceea ce a urmărit si selecționata 
României, pe care o așteaptă 
foarte dificila dublă tatîlnire cu 
echipa Ungariei. La Tașkent, ju
niorii noștri l-au învins pe cel 
unguri, chiar și cu un om în 
minus pe teren I Ei au făcut ast
fel o dovadă a marii lor am
biții de a termina victorioși, ca 
și în partidele cu echipele R.S.S. 
Ucrainene șl Cehoslovaciei. Nu
mai că ta „finala mică** sansa 
i-a ajutat pe cehoslovaci și nu 
pe cei care, ta ansamblu, au do
minat șl au luptat mai mult. De
altfel, pentru modul cum a ju
cat, pentru dăruirea ta meciuri, 
selecționatei României i-a fost 
conferită „Cupa combativității**.

® Mulțl se așteptau ca meciul de la Craiova să 
abunde in durități, în „plătirea unor pouts'*. Spre 
lauda lor, mal ales a cralovenilor, meciul a fost, 
in general, sportiv. Au fost și cîteva excepții (faul
tul lui Negrilă asupra lui Munteanu n, replica a- 
cestuia asupra lui Cirțu, protestele lui Coraș), dar 
ele au rămas... excepții. Meciul a fost — mai ales 
psihologic — și pentru arbitrul Fl. Popescu, un se
ver examen pe care tinărul conducător de joc 
(calm și competent) l-a trecut cu bine. • Un e- 
xemplu de mobilizare șl atașament — plăcută sur
priză — l-a constituit Sorin Cirțu. Șchlopătind vi
zibil din cauza durerilor de la picior, el a rima»: 
ta teren tot timpul și a jucat bine intr-un mo
ment cta.d lista accidentaților era cam lungă și an
trenorii aveau probleme ta alcătuirea echipei. • 
După ce a fost faultat de Negrilă, Munteanu H l-a 
faultat pe Cirțu. Văzîndu-1 nervos șl nerefăcut după 
Intervenția medicului, antrenorii l-au scos pe Mun
teanu II din teren, lnlocuindu-1 cu Șerbănlcă, și 
trectadu-1 pe Munteanu I fundaș. O măsură bine
venită, care a sporit randamentul echipei și l-a 
scutit pe Munteanu H de un posibil cartonaș. • 
In meciul de la Baia Mare, Corvinul a început 
partida cu patru mijlocași, Mateuț acționind prea 
retras ta Unia a doua, ceea ce i-a diminuat foarte 
mult din forța ofensivă. Abia după primirea pri
mului gol. hunedorenii au schimbat registrul tac
tic, atacind cu aplomb, fapt care le-a adus în
scrierea golului egalizator prin Gabor, imediat 
după pauză, ca să nu mai amintim și de irosirea 
altor bune ocazii, o O furtună de aplauze i-a in- 
tîmpinat pe jucătorii și antrenorii de la Dinamo 
atunci cind au intrat pe teren, înaintea partidei cu 
Dunărea C.S.U. Firește, aplauze pentru performanța 
din sferturile de finală ale C.C.E. • Neașteptat de

disputat meciul de speranțe dintre Dlnamo și Du
nărea C.S.U. Bucureștenii au condus cu 2—0, au 
fost egalați, pentru ca, in final gazdele să mal mar
cheze o dată. Trei goluri semnate de Nemțeanu...
• Un frumos gest al lui Dobrin, înaintea meciu
lui de la Pitești. In drum spre banca echipei sale, 
l-a văzut pe fostul doctor al formației argeșene, 
P. Tomescu, In prezent medicul lui F.C. Olt. S-a 
apropiat de el, și-a scos căciula de lină pe care o 
purta și l-a Îmbrățișat, urindu-i numai bine. Ace
lași Dobrin avea să dovedească fair-play și după 
meci, cind declara că „Oltul a jucat mai bine în 
final, noi am avut mai mult noroc 1“ @ Spre fi
nalul primei reprize a jocului de la Pitești, arbi
trul M. Stoenescu (în premieră pe stadionul din 
Trivale în postura de cavaler al fluierului) a dic
tat o lovitură liberă în favoarea gazdelor. Iovănescu 
a executat lovitura, fără să oprească balonul, așa 
cum cere regulamentul, și M. Stoenescu l-a Invi
tat să repete lovitura liberă. O parte dintre spec
tatori au început să hulduie. Iovănescu a ridicat 
Insă mina, recunoscir.du-și greșeala și „gălăgioșii" 
din tribună au amuțit imediat. Și jucătorii pot con
tribui, deci, la nota publicului în „Trofeul Pet- 
schcvschi- I • Mijlocașul petroșenean Varga s-a 
preocupat duminică numai șl numai de joc, fiind 
un autentic golgeter (două goluri șl o pasă de gol 
cum spun hocheiștii). Evoluția sa a fost foarte 
aproape de nota maximă, dar Varga merită cu 
prisosință nota 10 la disciplină. Deci, se poate 1
• Cel mal bucuros din tabăra Jiului după victoria 
în fața orădenilor s-a arătat Ionel Piscanu, noul 
vicepreședinte al clubului din Valea Jiului. „Am 
debutat eu dreptul, cum se spune, dar meritul este 
al băieților, care au jucat foarte bine.*1

IN CAMPIONATUL SPERANȚELOR, PRIMELE ȘASE CLASATE, VICTORIOASE ÎN SERIE
Antrenorul N. Zamfir despre participarea Lnivcrsității Craiova la Turneul de Ia Viarcggio

I
I

Schim*bări puține în clasamentul 
I „speranțelor" dupâ .etapa de du

minică, în care primele 6 cla
sate, jucînd — toate — pe teren 
propriu, au terminat învingă- 

I boare. Rapid, Universitatea Cra
iova (cu doar 19 meciuri dispu
tate) și Dinamo și-au păstrat 

I Locurile. -Doar F.C. Bihor,. infrînta 
cu 4—0 la Petroșani, a pierdut 
(cel puțin deocamdată) contactul 
cu plutonul fruntaș, ,,alunecînd“ 

_ de pe 4 pe 9 !

I După cum reiese și din cla
samentul alăturat, formația cra- 

Iioveanâ are 3 restanțe — nepro
gramate încă — în urma parti
cipării sale la Turneul de la Via- 
reggio*. competiție rezervată echS 

Ipelor de tineret, aflată la a 36-a 
ediție. Așa cum s-a mai anun
țat. tinerii fotbaliști din Bănie 
s-au clasat pe locul 3 In grupa 

I lor, după Dukla Praga și A.S. 
| Roma (cîștigă to a rea de anul tre-

cut a competiției) și înaintea for
mației d;n Pisa. Antrenorul lor. 
Nicolae' Zamfir, ne-a spus că 
turneul a fost deosebit de folo
sitor, fiind „prima noastră expe
riență internațională în afara 
României, o experiență din care 
am avut cu toții de învățat. 
Ne-am dat mai bine seama de 
direcția spre care se îndreaptă 
instruirea tinerilor fotbaliști, in 
ciuda faptului că echipa noastră, 
necalificată pentru un gol în plus 
primit, a lăsat o impresie re
marcată de presă și de ceilalți 
tehnicieni prezenți la turneu. 
Echipele italiene joacă după un 
«tipar» național. într-o viteză 
deosebită. Pressingul este ceva 
obișnuit, a devenit o a doua na
tură a oricărui jucător, care 
străbate cu iuțeală mijlocul te
renului, ca Ia handbal, pentru a 
ajunge în fața porții adverse. Joc 
lateral ? Nu există ! A fost uh 
schimb de experiență deosebit de

util". Din „11 “-le standard : Si- 
nescu — C. Zuleam, Cioroianu, 
Ruicea, Boz — Sorohan, Luță, S. 
Mitroi, Bica — Bărbuceanu, Badea, 
cel mai bine notați de presa ita
liană (cu 7) au fost Luță și Bica. 
(M.T.).

1. RAPID 22 13 4 5 36-13 30
2. Univ. Craiova 19 12 5 2 31- 9 29
3. Dinamo - 22 H 6 5 39-19 28
4. F.C. Baia M. 21 9 7 5 34-17 25
5. F. C. Argeș 21 10 5 6 25-16 25
6. Jiul 22 11 3 8 28-25 25
7. Steaua 22 11 2 9 48-38 2’4
8. Petrolul 22 10 4 8 34-32 21
fl. F.C. Bihor 22 10 3 9 4'1-26 23

ia. A.S.A. 21 10 2 9 36-38 22
ÎL Corvinul 22 e 5 9 29-30 21
12—13. Poli. Ia$i 22 8 2 112 35-56 16

CJS. Tîrgoviște 22 8 2 12 38-59 18
14. Dunărea 22 6 5 11 24-34 17
15. Chimia 22 7 3 12 24-41 17
16. S.C. Bacău 22 6 3 13 24-35 15
17. Sp. studențesc 22 3 9 10 12-26 15
18. FjC. Olt 22 5 4 13 25-44 14

I ADMINISTRAȚIA Dl STAT LOTO PRONOSPORT fOTORHEAlÂ

Ie ASTAZI ȘI MlINE — ULTI
MELE ZILE DE PARTICIPARE !

Pentru iubitorii de Loto care nu I și-au procurat Încă bilete, pre
cum și pentru cei ce doresc 
să-și sporească șansele de mari 
succese la tragerea excursiilor 

ILoto de vineri 16 martie a.c., se 
reamintește că astăzi și mîine sînt 
ultimele zile de participare. După 
efectuarea celor două extrageri I obișnuite vor fi extrase încă două
numere din totalul de 96 ; va
riantelor de 25 lei, achitate 190%» 
care conțin cele două numere li

se vor atribui excursii de două 
locuri în B.P. Polonă, cu pre
cizarea că variantele respective 
au drept de cîștiguri și la ex
tragerile obișnuite, respectiv auto
turisme „Dacia 1*300“ și bani ! 
De la personalul agențiilor Loto- 
Pronosport se pot obține toate 
informațiile necesare.
• TRAGEREA EXCURSIILOR 

LA PRONOEXPR.ES de astăzi, 
14 martie 1984, este programată 
începînd de la ora 17,15 In sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Sta’covLci nr.

42 ; numerele câștigătoare vor fi 
radiodifuzate în jurul orelor ifi 
pe programul 2 șl 23 pe pro
gramul 1.
• CIȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 11 MAR
TIE 1984. Cat. 1: (U2 rezultate) : 
35 variante 100% a 1.922 lei și 
562 variante 25% a 480 lei; Cat.
2 : (11 rezultate) : 523 variante
100% a 309 lei si 8.094 variante 
25% a 77 lei. Întrucît valoarea 
unitară a cîștigurilor de la cat.
3 (10 rezultate) a fost sub pla
fonul minim de 40 lei f ondul 
acestei categorii s-a repartizat, 
conform regulamentului, celorlalte 
două.

UN LOC (4) 
Fl MAî BUN
Evoluția „tricolorilor" ta turneul 
de la Tașkent („O competiție 
foarte pretențioasă, care supune 
jucătorii la eforturi extraordinare, 
cu 5 meciuri în 9 zile" — cum 
definea întrecerea secretarul 
F.R.F., Mtaai Ionescu) a scos ta 
evidentă și o suită de deficiențe 
pe care' antrenorii Marcel Pigu- 
lea șl Costică Toma vor trebui să 
le înlăture, pe cît posibil," ptaă 
la ora preliminariilor campionatu
lui european. Prima dintre ele 
este disciplina în jocuri. S-au 
primit prea multe cartonașe, iar 
trei AU FOST ROȘII, cîrstea 
fiind eliminat ta meciurile cu 
Ungaria si Cehoslovacia ! A doua 
privește finalizarea. Organizatorii 
competiției au considerat echipa 
noastră ca fiind cea mai mare... 
risipitoare de ocazii. Mai ales ta 
meciurile cu R.S.S. Uzbekă șl 
R.S.F.S. Rusă s-a ratat enorm, 
din poziții ideale, fără a mal 
pune la socoteală șl barele 1 Dar, 
despre toate acestea ne-a vorbit 
mult șl antrenorul Marcel Pigu- 
lea. pe ruta de întoarcere, Taș- 
kent-Moscova-București. „Locul 
nostru putea fl mal bun. Datele 
Jocurilor ne dau dreptul să afir
măm acest lucru. I-am învins pc 
jucătorii unguri și sper ca ascen
dentul moral luat să ne ajute 
în meciurile din C.E. Prin rein
tegrarea în lot a lui Mateuț șl 
Alexandru, cred că vom mări ca
pacitatea ofensivă a echipei, pre
cizia la finalizare. La pregătirile 
de Ia Arad, care vor începe în 
această săptămmă, vor mai fi 
convocat! Bobaru, Pană, Stănciu- 
lescu, Lupu, Pistol și Dinu. In 
concluzie, turneul de la Tașkent 
ne-a edificat asupra posibilități
lor tuturor jucătorilor care au 
făcut deplasarea". Antrenorul 
principal al lotului n-a vrut să 
facă evidențieri, dar acolo, ta 
frumoasa capitală a Uzbekistanu- 
lul, eîtiva junorl au demonstrat 
că ne putem bizui pe ei în vii
toarele confruntări oficiale, ei re- 
marctadu-se atît printr-un bagaj 
de cunoștințe tehnice, cît și prin 
voință, capacitate de efort si dă
ruire. Este vorba în primul rînd 
de Mărgărit, Zlotea, Drăghicl, 
Moldovan și Achim, Alții, ca Bă- 
nuță, Mihali, Cirstea. Voicu șl 
Manase, au avut fluctuații de la 
un meci la altul. Important e ea 
toți acești Jucători să fie aduși în 
forma cea mai bună Ia ora jocu
rilor cu echipa Ungariei din 28 
martie (Budapesta) S1 ii anrilie 
(Oradea).

taurenfiu DUM'TRESCU

DATELE DE DISPUTARE
ALE ETAPELOR NR 25. 25 

Șl 27 ALE DIVIZIEI „A"
Ieri, in ședința biroului F.R. 

Fotbal, au fost stabilite! datele 
de disputare ale jocurilor cam
pionatului Diviziei „A" din 
prima parte a lunii aprilie. Ast
fel ETAPA A 25-a se va dis
puta duminică 1 aprilie, ETA
PA A 26-a, miercuri, 4 aprilie 
și ETAPA A 27-a, duminică, 
8 aprilie (fără meciul Dinamo — 
F.C. Argeș, în eventualitatea 
calificării echipei noastre cam
pioane în semifinalele C.C.E.). 
Programul. în continuare, ur
mează să fie stabilit într-o șe
dință viitoare a biroului fe
deral.

ORAȘELE GAZDĂ ALE 

SFERTURILOR DE FINALĂ 
ÎN „CUPA ROMÂNIEI**
După cum se știe, marți 20 

martie se vor disputa trei din
tre cele patru meciuri din ca
drul sferturilor de finală ale 
„Cupei României". Iată progra
mul si localitățile unde se vor 
disputa aceste partide : Spor
tul studențesc — A.S.A. Tg. 
Mureș, la SIBIU, Corvinul 
Hunedoara — Rapîd București, 
la FĂGĂRAȘ și F.C. Argeș — 
Steaua, la -PLOIEȘTI. întîlni- 
rea Dinamo București — Petro
lul Ploiești va fi reprogramață 
Ia o altă dată, urrnînd a fi 
stabilită și localitatea, întrucît 
miercuri 21 martie echipa noas
tră campioană va susține me
ciul retur cu Dinamo Minsk, 
din C.C.E.

CURS PENTRU ARBITRI
Comisia de fotbal a Consi

liului municipal București pen
tru educație fizică și sport or
ganizează în perioada 2 apri
lie — 30 iunie 1984 un curs pen
tru arbitri. înscrierile se fac 
pînă la data de 20 martie, la 
sediul C.M.B.E.F.S., diii str. 
Biserica Amzel 6, în zilele de 
marți și vineri, între orele 
16—18.

Pot participa la acest curs foști 
și actuali jucători de fotbal, 
absolvenți de liceu, cu domi
ciliul în București și Sectorul 
agricol Ilfov. De asjnenea, pot 
urma acest curs și tinerele care 
au practicat fotbalul, pentru a 
se pregăti să arbitreze viitoare 
meciuri ale echipelor feminine.

Matees.cn
PRONOEXPR.ES


Dubla întîlnirc flc Dasclict Domânla - Ungaria

Kill AU ÎNVINS Șl StMOIlll Șl JUNIOIIII NOȘTRI
în a doua întîlnire amicală 

dintre reprezentativele mascu
line de baschet ale României 
și Ungariei, găzduită ieri de 
sala Floreasca, echipa tării 
noastre a repurtat victoria cu 
scorul de 78—69 (45—33), re- 
vansîndu-se după înfrîngerea 
din ziua precedentă. De fapt, 
nu doar rezultatul a fost di
ferit. ci întreaga desfășurare a 
meciului, în cursul căruia am 
văzut o echipă românească 
schimbată în bine, combativă 
în apărare (mai cu seamă în 
lupta sub panouri), cu acțiuni 

‘ofensive destul de bine organi
zate majoritatea timpului, cu 
mai multe (in același timp mai 
eficiente) aruncări la coș. în 
plus, am apreciat inițiativa an
trenorilor (Gh. Novac și Radu 
Diaconescu) de a folosi conco
mitent doi „giganți“ (Ion Io- 
neseu — 2,10 m și Alexandru 
Vincreanu 2,08), care, deși fără 
să fi făcut antrenamente spe
ciale, s-au înțeles deseori, con
tribuind substanțial la victorie, 
la fel cum a făcut și Virgil 
Căpușan, revenit in echipa na
țională după o absență destul 
de îndelungată (provocată de 
accidentări repetate). Desigur, 
nu pot fi omise meritele celor
lalți jucători folosiți mai mult 
(Anton Netolitzchi, Petre 
Brănișteanu, Costel Cernat, 
Dan Nieu’escu). cu toții con
tribuind la succes, obținut in 
condițiile absenței a doi dintre 
componenții de bază ai Iotu
lui : Roman Opșitaru și Flo
rentin Ermurache (accidentați).

Ca evoluție, scorul a fost 
permanent favorabil echipei 
române, care a avut la un mo
ment dat (min. 34) un avans 
de 20 de puncte (63—18). din 
care a pierdut însă repede 10 
puncte, intr-o perioadă in care 
a manifestat (ca și in alte 
momente ale întrecerii), defec

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
ENG ADINE (Elveția). .Mara

tonul oe schiuri" a fost ciști- 
gat de elvețianul Konrad Hal- 
lenbarter, care a acoperit 42,9 
km in lh42:G9. La feminin, prima 
s-a clasat elvețianca Ebi Kratzer 
în lh55:04.

BELGRAD. Echipa Olimpia Liu- 
bljana a cîștigat pentru a opta 
oarâ consecutiv titlul de cam
pioană a Iugoslaviei la hochei pe 
gheață. în trec în d In ultimul meci 
cu 3—2 pe Jesenice.

INZELL (R.F. Germania). în 
concursul internațional de pati
naj viteză, japonezul Yukihiro Mi- 
tani (17 ani), a stabilit două noi 
recorduri mondiale pentru ju
niori : 38.12 la 500 m si 155,395 D 
la Doliatlon sorinteri.

CAMPTTET.T.O MATESE (Italia).

„CENTURA DE
(Urmare lin pag l)

sar pe Iosip Raitz (Iugoslavia), 
un sportiv mai înalt decît eL 
cu un box defensiv și un ..ba
gaj" de directe căruia timp de 
o repriză Ilie nu prea i-a gă
sit soluții. în rundul secund 
însă, Ilie atacă tot mai susținut, 
evitînd directele de intîmpinare 
ale adversarului și, cînd nimeni 
nu se aștepta contrează irezis
tibil cu o directă de stingă 
fulgerind bărbia boxerului iu
goslav. K.O.-ul a fost evident. 
Spectatorii au aplaudat această 
victorie spectaculoasă, dar au 
primit cu îndreptățită dezapro
bare ..cadoul" pe care, in me
ciul următor, judecătorii i-au 
făcut lui Constantin Ghindă- 
oanu (Ceahlăul), declarîndu-1 
învingător la puncte în defa
voarea lui Cambakis Luttu 
(Turcia).

Una dintre cele mai drama
tice partide ale zilei au oferit-o 
tîrgovișteanul Marin Vișan și 
cubanezul Julio Gonzales (cat. 
muscă). Tn ciuda categoricului 

----------------- REZULTATE TEHNICE --------------------
Cat. ușoară : Cun Cun Jan (R.P.D. Coreeană) b.p. (3—2) V. 

Mihăilă (România), FL Tîrcomnlcu (România) b.ab.3 M. EI. 
Himdi (Siria), G. Hudișteanu (România) b.p. (3—2) H. Ryhlowskl 
(Polonia), M. Gruescu (România) b.p. J. Borczuch (R.F. Ger
mania), J. Ross (Cuba) b.ab.l M. Plotrowski (Polonia), D. Iile 
(România) b.k.o.2 I. Raitz (Iugoslavia).

Cat. mijlocie mică : C. Ghindăoanu (România) b.p. (3—2) C. 
Luftu (Turcia). Al. Samonln (U.R.S.S.) b.p. (4—1) J. Guzman 
(Cuba), J. Rix (R.F. Germania) b.p. (5—0) D. Rancic (Iugosla
via), E. May (Polonia) b.ab.3 D. Lugigan (România).

Cat. semimuscă : Bak En Ham (R.P.D. Coreeană) b.p. (4—1) 
G. Diaz (Cuba), M. Surjenko (U.R.S.S.) b. ab. 1 G. Agrlgo- 
roaie (România).

Cat muscă : Kum Zu En (R.P.D. Coreeană) b. ab. 2 S. Pe
trescu (România), M. Vișan (România) b.ab. 3 J. Gonzales 
(Cuba), S. Segawa (Japonia) b.p. (4—1) I. Vlllsciuk (U.R.S.S.), 
I. Tănase (România) b.k.o. 3 A. Mahomed (Siria).

Cat. pană : E. Rivera (Cuba) b.ab. 2 H. Nldal (Siria), E. En 
Cuc (R.P.D. Coreeană) b.p. (5—0) A. Atlla (Turcia), C. Stancu 
(România) b.p. (5—0) N. Sinhzl (Japonia), I. Panalte (România)- 
b.ab. 1 R. Halltovlcl (Iugoslavia), B. Borislav (Bulgaria) b.p. 
(3—2) D. Kosedowskl (Polonia), H. Satoru (Japonia) b.ab. 2 o. 
Cumaur (Turcia), V. Mlrosnicenko (U.R.S.S.) b.p. (4—1) C, Sill- 
tră (România).

țiuni de fond, asupra cărora 
vom reveni.

Au înscris : Cernat 15, Vine- 
reanu 15, Netolitzchi 13, Căpn- 
șan 8, Ionescu 9. Niculescu 10, 
Ardelean 8, V. loan 2 pentru 
învingători, respectiv Lang 18, 
Horvath 17, G. Somogy 12, L 
Somogy 8, Szoldos 2, Kloczl 2, 
Berkics 1, Morgen 4, Kovacs 1, 
Szckely 4. Corect și autoritar 
arbitrajul lui L Antonescu și 
M. Dimancea.

Reprezentativa de juniori _ a 
României (antrenori L, Călin 
și H. Giurgiu) ne-a prilejuit 
satisfacția celei de a doua sale 
victorii in fata selecționatei 
similare a Ungariei — 90—75 
(54—38) — la capătul unei în
treceri în care fazele specta
culoase au abundat și au stîr- 
nit deseori aplauze la „scenă 
deschisă". Echipă țării noastre 
a condus din primul minut și 
a avut perioade in care a do
minat net, detașindu-se pe ta
bela de scor datorită apărării 
(om la om, alternată cu „zo
nă") agresive, organizate și cu 
multă colaborare între jucă
tori, ceea ce a determinat dese 
intercepții și contraatacuri. 
Acțiunile ofensive poziționale 
s-au dovedit bine organizate și 
eficiente, mai ales cind in te
ren s-a aflat „5“-ul Constantin
— Tzachis — Pintea — Szabo
— Iacob (Panaitescu a avut și 
el o prestație remarcabilă, dar
— din păcate — în min. 11 s-a 
accidentat și nu a mai putut 
reintra). Oaspeții au opus o re
zistență dîrză, au izbutit une
ori să reducă din handicap 
(61—70 în min. 30), dar finișul 
baschetbaliștilor români a fost 
irezistibil.

Cele 165 de puncte ale me
ciului au fost înscrise de : 
Constantin 26, Tzachis 17, 
Szabo 14, Iacob 12. Pintea 9, 
Panaitescu 8. Stănescu 4, pen-

Proba de sărituri din cadrul con
cursului de schi artistic, contlnd 
pentru Cupa Mondială, a fost 
ciștigată de canadianul Yves La
roche cu 211,245 p, urmat de com
patriotul său Lloyd Langlois 
207,375 p. La feminin a cîștigat 
Annika Wignas (Suedia) 120,645 p. 
Dupâ 7 probe, în Cupa Mondială 
conduc Philippe Bron (Franța) 
116 p la bărbați șl Hayley Wolff 
(S.U.A.) 52 p — la femei.

WATERVILLE VALLEY (S.U.A). 
— Slalomul uriaș feminin pen
tru Cupa Mondială a fost câști
gat de Tamara McKinney 
(S.U.A.), urmată de Erika Hess 
(Elveția) și Christine Cooper 
(S.U.A.). Hess continuă să con
ducă în clasamentul general al 
Cupei Mondiale.

AUR“ LA BOX
avantaj al alonjei, Gonzales 
nu a reușit să stăvilească 
atacurile insistente ale româ
nului, care și-a pus speranțele 
de victorie In loviturile decisi
ve, de fapt singura alternativă. 
Pentru a le reuși, Vișan a re
cepționat cu stoicism destule 
directe șl „un-doi“-uri, dar în 
ultimă instanță tactica sa i-a 
adus victoria. încă din primul 
rund, Gonzales a recepționat 
două croșee puternice la figură, 
căzînd de tot atîtea ori la po
dea. Lupta a continuat tăios, 
cubanezul a refăcut în rundul 
secund și se părea că Vișan își 
spusese ultimul cuvînt. Dar nu 
a fost așa. In ultima repriză el 
a atacat hotărît și a reușit să-1 
surprindă din nou pe Gonzales, 
aducîndu-1 la un pas de K.O.! 
Numărat de două ori în primul 
rund și de alte două ori în ul
timul, Gonzales a fost oprit de 
arbitru să continue lupta. Vi
șan obține astfel o frumoasă 
victorie de palmares In fața 
unui valoros boxer cubanez.

Deji este încadrat de patru ad
versari, Al. Panaitescu izbuteș
te să arunce la coș. Fază din 
meciul de juniori România ■— 
Ungaria Foto: Dragoș NEAGU 

tru invingători, respectiv Bo- 
drogi 20, Kraszovecz 14. E. 
Farkas 11, A. Farkas 8. Gall 2, 
Jahni 2, Forrai 2, Radovics 2, 
Elek 8, Tolh 6. Au arbitrat 
bine N. Constantinescu și Z. 
Raduiy.

Dumitru STĂNCULESCU

CLAUDIA POSTOLACHE 
INVNGĂTOARE IN CONCURSUL 
DE SCHI (junioare) DE LA SOFIA

SOFIA, 13 (Agerpres). — Con
cursul de schi alpin „Cupa Pio- 
nlr“ a început pe muntele Vitoșa 
de lingă Sofia, reunind tineri 
sportivi și sportive din România, 
Iugoslavia. Turcia. Ungaria si 
Bulgaria.

în proba de slalom uriaș re
zervată junioarelor pe primul loc 
s-a clasat Claudia Postolache 
(România) cu 1:19,79. urmată de 
coechipiera sa Mariana Radu 
1:19,88. La juniori a cîștigat 
schiorul iugoslav Marco Baldanl 
în 1:15,52.

DIN CÎTEVA CAMPIONATE NAȚIONALE
Dinamo Minsk meci
0 A început noul campionat al 

U.R.S.S., mal devreme declt In 
alțl ani. Adversara dinamovlștllor 
bucureștenl, Dinamo Minsk, a ju
cat în deplasare cu Metallist Har
kov, cu care a terminat la egali
tate : 1—1. Dinamo Tbilisi — 
Pahtakor 2—0, Neftcl — Dinamo 
Moscova 1—2, Ț.S.K.A. — S.K.A. 
Rostov 2—1, Torpedo Moscova — 
Cernomoret 1—0, Spartak Mos
cova — Ararat Erevan 2—0, 
Dniepr — Jalghiris 2—2, Kairat — 
Dinamo Kiev 1—1. Șahtior — 
Zenit 1—1.
• In campionatul vest-german, 

etapa de sîmbătâ a furnizat cl- 
teva surprize. Eintracht Frank
furt (locul 16) a dispus In de
plasare cu 3—2 de Werder Bre
men (locul 5). Hamburger S.V. 
pare să fie în revenire de for
mă ; după victoria cu 4—0 la Of
fenbach a trecut In fruntea cla
samentului. Bayern Mttnchen nu 
a lăsat o Impresie deosebită la 
Mannheim (0—0). Internaționalii 
Augeathaler și Dremmler au pri
mit cartonașe galbene, în timp 
ce K.H. Rummenlgge, care nu 
s-a ridicat la înălțimea așteptări
lor, a fost schimbat în repriza 
secundă cu Dleter HSness. Apro
po de K. H. Rummenigge. El a 
primit o nouă ofertă din Italia, 
de la Internazionale (după ce și 
Florentina a făcut același lucru). 
Clubul bavarez este in principiu
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U.R.S.S. IA ÎNOT
MOSCOVA (Agerpres). — în- 

tîlnirea de natație dintre echi
pele masculine șl feminine ale 
U.R.S.S, și R. D. Germane s-a 
încheiat la Harkov cu scorul 
de 178—166 puncte în favoarea 
oaspeților. în ultima zi : fe
minin : 100 m spate : Kristin 
Otto (R.D.G.) — 1:02,08 ; 400 
m liber : Astrid Strauss (R.D.G.) 
— 4:09,43 ; 200 m fluture : Ines 
Geissler (R.D.G.) — 2:10,07;
masculin : 200 m bras : Kuz
min (U.R.S.S.) — 2:18,29; 200 
m liber : Sven Lodziewski 
(R.D.G.) - 1:50,97.

La Băile Herculane

RfGRUPAiif ÎS TUBNIUL INHRSAJIONAL Df ȘAH
înaintea ultimelor patru 

runde, situația se menține e- 
chilibrată în fruntea clasamen
tului Turneului internațional 
masculin de șah al României, 
găzduit de saloanele hotelului 
„Afrodita" din Băile Ilercu- 
lane. Nu mai puțin de șapte 
concurenți aspiră acum la pri
mul loc, împărțit pentru mo
ment de marele maestru so
vietic Ratmir Holmov și fostul 
nostru campion, maestrul in
ternațional Theodor Ghițescu. 
Dintre ultimele rezultate, de 
reținut ar fi victoria lui Hol
mov asupra fostului lider, tî- 
nărul Dan Bărbulescu, dar și 
înfrîngerea pe care a euferit-o 
în fața lui Lukacs, autorul u-

Meciul Smislov — Kasparov

LUPTA TENSIONATA IN A DOUA PARTIDA
A doua partidă a meciului 

dintre Vasili Smislov și Garri 
Kasparov, care se desfășoară 
la Vilnius pentru desemnarea 
viitorului șalanger la titlul 
mondial de șah, a avut o des
fășurare deosebit de tensio
nată. Smislov, pentru prima 
oară cu albele în această con
fruntare, a trebuit să combată 
o „Apărare Tarrasch" a Gam
bitului Damei, opunînd adver
sarului său o interesantă ino
vație de deschidere, desigur 
pregătită dinainte, ceea ce l-a 
obligat pe Kasparov să con
sume aproape 40 de minute la 
mutarea a 13-a. Presiunea ex- 
campionului lumii s-a accen
tuat în continuare, dar se pare 
că el a ratat — la a 20-a 
mutare — o cale de joc care 
ducea nemijlocit la ciștig, pre
ferind că captureze un pion al 
negrului, pe care acesta, de 
altfel, l-a și recuperat mal 
tirziu. A fost rîndul Iul Smis- 
lov să gîndească prelung șl 
timpul s-a egalat pe ceasul de 
control. în poziția de între
rupere (Smislov a dat in plic 
mutarea 41) cei doi adversari

egal in deplasare
de acord, iar Rummenlgge a a- 
flrmat că este dispus sâ accepte 
transferul la clubul milanez.
• In Italia, Juventus are un 

avans de 4 puncte față de A.S. 
Roma, șl este prima favorită la 
cucerirea titlului. „Juve" n-a 
reușit declt un egal (dar pre
țios) ia Genova, cu Sampdoria 
(1—I). in timp ce Roma a cîș
tigat cu 2—1 la Napoll (locul 14). 
In orice caz, ambele se pot con
sidera virtual calificate în semi
finalele cupelor europene : Roma 
In C.C.E. (după ce a dispus cu 
3—0 de Dynamo Berlin), Iar Ju
ventus In Cupa cupelor (1—0, pe 
teren neutru, la Strasbourg cu 
Haka Valkeakoskl, urmînd ea 
returul să-1 susțină la Torino). 
Partida dintre Catania șl Avel- 
lino de duminică a avut loo la 
Messina, deoarece Catania a fost 
sancționată (cu suspendarea te
renului pe o etapă) tn urma In
cidentelor petrecute la jocul cu 
Milan (1—1).
• Luptă extrem de strinsă pen

tru primul loo in campionatul 
Angliei. Candidate la titlu slnt 
Liverpool (63 p) șl Manchester 
UM. (61 p). Ambele slnt In cursă 
șl In cupele europene, avtnd mi
siuni foarte grele. Liverpool se 
va deplasa la Lisabona pentru 
returul din C.C.E. cu Benfica, 
pe care a învins-o doar cu 1—0,

BOX 0 Vest-germanul Rene 
Weller este noul campion euro
pean profesionist la categoria 
ușoară. El l-a învins la puncte, 
la Frankfurt pe Main, pe Italia
nul Luclo Cușma.

CICLISM « Etapa a 5-a a 
cursei Parls-Nisa, Mlramas-La 
Seine-sur-mer, 174,5 km, a fost 
ciștigată de belgianul Eddy Plano- 
kaert tn 5h01 :57. urmat, in ace
lași timp, de irlandezul Sean 
Kelly șl francezul Bernard Hi
nault. tn clasamentul general: 
Kelly 211140:22. Stephen Roche 
(Irlanda) 21h40:54. Hinault 21h 
41:03. 0 Etapa a 4-a a cursei
Marea Tlreniană-MaTea Adrlatică, 
Recanatl-Ancona, 217 km. a re
venit olandezului Adrie van der 
Poel în 5h47:05. în clasamentul 
general conduce suedezul Torni 
Prim 2211’9:26, urmat de elveția

nei reveniri spectaculoase (4,5 
p din 5 !). In runda a 9-a, 
însă. maestrul internațional 
ungur a fost învir s de Armaș. 
în rest, remize, cam multe 
după cum se pare, dar inevi
tabile intr-un turneu puternic, 
cum este, acesta : Makropoulo3
— Petrosian, Ionescu — Ștefa- 
nov, Vera — Mărășescu, Espig
— Ghițescu, Bărbulescu — Foi
șor, Petrosian — Holmov (a- 
mînată din prima rundă).

Iată clasamentul, după runda 
a 9-a : Ghițescu, Holmov 6 p, 
Bărbulescu, Mărășescu 5,5 p, 
Lukacs, Makropoulos, Espig 5 
p, Foișor, A. Petrosian 4,5 p. 
Ionescu, Armaș, Grfinbcrg 3,5 
p, Vera 3 p, Ștefanov 2,5 p.

aveau material egal pe tablă, 
cite un turn, două piese ușoare 
și doi pionL Șansele fiind e- 
chilibrate, jocul n-a mai fost 
reluat, adversarii căzînd de a- 
cord asupra remizei. Scorul 
meciului s 1—1.

După joc, o interesantă de
clarație a fost făcută presei 
de către fostul șalanger la titlu, 
marele maestru sovietic David 
Bronstein : „Smislov a de
monstrat in această partidă că 
este foarte bine pregătit pen
tru meci și sarcina lui Kaspa
rov nu poate fi considerată ca 
ușoară". Iar, anterior, campio
nul mondial, Anatoli Karpov, 
declarase, la rîndul său : „A 
juca împotriva lui Smislov na 
este, pentru nimeni, un ca
dou...", apreciind totodată că 
„...Iui Kasparov ii este la in- 
demînă să rezolve Ia tablă și 
cele mai complicate probleme**.

• La Sod, in finala candi
datelor, Irina Levitina a reușit 
să ciștige (după întrerupere) 
cea de a 3-a partidă împotriva 
Lidiei Semenova. Scorul este 
acum de 2,5—0,5 In favoarea 
Levitlnel.

OTBAL 
meridiane

Iar Manchester Utd, In Cupa 
cupelor, primește replica Iul C.F. 
Barcelona, care a cîștigat ca 
2—0 in meciul tur.
• Șl ta Ungaria, după 17 etapa, 

disputa din fruntea clasamen
tului este pasionantă : Honved șt 
Videoton au cita 24 p, Ujpesd 
Dozsa 23 p, Raba Eto Gy8r 21 p. 
Duminică, Uj pești a fost Învinsă 
la Szombathely (cu 2—1), video
ton a pierdut la Volan (cu 3—0). 
iar Honved la Szeged (cu 4—3). 
Scorul etapei a fost realizat de 
Baba Eto Gy8r, care a dispus 
de Nylregyhaza cu 7—2 I
• S.K. Beveren a pierdut du* 

mlnlcâ In etapa a 25-a a campio
natului Belgiei cu 1—0 ta fata 
Iul La Gantotse (locul 17) !, dar 
conduce autoritar ta clasament 
cu 38 p, urmată cu cite 33 p de 
Seralng și Anderlecht (ultima în
vinsă pe teren propriu de Stan
dard cu 3—1).
• tn campionatul iugoslav, 

Hajduk Spilt se menține lideră 
cu 27 p, după victoria ta depla
sare cu Celik Zenica (1—0). Ea 
este urmată de Steaua roșia 
Belgrad (învingătoare cu 7—1 ta 
meciul cu Dlnamo Vlnkovlcl) cu 
25 p șl de Zeleznicear Sarajevo 
24 p (învinsă cu 3—1 la Novl 
Sad).

nul Erich Maechler la 10 secundei
SĂRITURI • Concursul de la 

Moscova a fost cîștigat de Tho
mas Knutz (R.D. Germană) cu 
613,47 p, urmat de Vladimir Tka- 
-cev (U.R.S.S.) 605,13 p.

SCRIMA 0 Turneul masculin 
de floretă de la Veneția a fost 
cîștigat de Italianul Stefano Ce- 
rionl, 10—7 In finală cu compa
triotul său Andrea Borella. Pen
tru locul 3: Behr (R .F.G.) —
Gey (Franța) 10—8.

TENIS 0 In primul tur la Metz: 
Iile Năstase — Arraya (Peru) 
6—1, 7—5, Florin Segărceanu —
Fromm (S.U.A.) 0—6, 6—2. 6—L
0 Finala la Manama (Bahrein) ■ 
Wilkinson — Moor 7—5. 6—0. 0 
Clasament la zl In Marele Pre
miu : McEnroe 775 . n Connors 
533 p. Lendl 402 p Smîd 332 p 
eto.
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