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Turneul internațional „Centura de aur“

ÎNTR-UN MECI DE MARE LUPTĂ, DRA00MIR ILIE 
ÎL ÎNVINGE PE CUBANEZUL JORGE ROSS !

Azi, de la orele 15,30 și 18,30 — cele două gale semifinale
întrecerile din cadrul tur

neului internațional de box 
„Centura de aur" au intrat, 
cum se spune, în linie dreaptă. 
Incepînd de joi, orice victorie 
înseamnă un loc asigurat pe 
podiumul de premiere. Această 
„miză" prețioasă a înăsprit 
lupta din ring și. în același 
timp, a atras în tribunele de 
Ia Palatul Sporturilor și Cul
turii un public numeros și en
tuziast.

Primul sportiv care a reușit 
să-și asigure un loc în semi
finalele de vineri a fost cam
pionul nostru la categoria 
muscă, Constantin Tițoiu. £1 
l-a avut ca partener de în
trecere pe campionul polonez 
Rubo Zbigniew. Tițoiu, supe
rior la capitolul tehnică, s-a 
detașat datorită punctelor a- 
cumulate cu directele de stînga. 
Zbigniew încearcă să impună 
lupta de aproape, atacînd ade
sea periculos cu capul și ob- 
strucționînd, motiv pentru care 
primește un avertisment chiar 
în prima repriză. în rundul 
secund, Tițoiu continuă să con

Gheorghe Simîon pregătește cu o directă de stingă drumul con
trei de dreapta, in partida cu Constantino Radovano (Italia), pe 
care l-a întrecut la puncte Foto : Ion MIHĂICĂ

Scrima românească înaintea „mondialelor** de tineret *84

„TREI CERTITUDINI ȘI MAI MULTE
SEMNE DE

Dc vorbă cu secretara
Adevărată rampă de lansare 

în marea performanță, campio
natele mondiale de tineret au 
prilejuit de-a lungul anilor a- 
firmarea multor scrimeri, ale 
căror prezențe pe podiumul 
supremei întreceri a tinerel 
generații au fost continuate 
prin dobîndirea medaliilor o- 
limpice și mondiale de seniori. 
Floretistele Ecaterina Stahl și 
Ana Pascu (România), Valen
tina Sidorova (U.R.S.S.), Do
rina Vacaronni (Italia), flore- 
tiștii J. C. Magnan (Franța), 
P. Kuki (România), A. Boreila 
(Italia), sabrerii Z. Horvath 
(Ungaria), V. Krovopuskov 
(U.R.S.S.), I. Pop (România), 
spadasinii R. Loscrt (Austria), 
A. Pusch (R.F.G.), H. Jacobson 
(Suedia) au ilustrat această 
maturizare valorică, talentul a- 
jtmgind Ia o exprimare înaltă 
pe planșele internaționale prin 
acumulările in timp, datorită 
muncii fără preget în orele de 
antrenament (mult mai intense 
acum decît în urmă cu două- 
trei decenii !), sub o îndrumare 
tehnică de reală tinută, ceea 
ce reflectă, în fapt, capacita
tea respectivelor școli națio
nale de scrimă.

Prezențe remarcate în pal
maresul deceniilor 5 și 6 al 
campionatelor mondiale de ti-

--------------  PROGRAMUL SEMIFINALELOR---------------
Gala I, Ora 15,30 Cat semimuscâ : D. Șchiopa (Ro

mânia) — E. Geofar (România), V. 
iordoche (România) — Pak En Ham (R.P.D. Coreeană) ;

Cat cocoț : M. Finâțan (România) — K. Takami (Japonia), R. Eche
varria (Cuba) — A. Terendors (R. P. Mongolă) ;

Cat semiuțoară : V. Ioana (România) — E. Nerguim (R.P. Mongolă). 
P. Stoic (România) — R. Otgonbaior (R.P. Mongolă) ;

Cat semimijlocie : R, Obreja (România) — M. Mihalache (Româ
nia), J, Hernandez (Cuba) — M. Ciobotaru (România) ;

Cat mijlocie î D. Maricescu (România) — H. Hordih (Siria), I. Pe
trescu (România) — D. Sencivc (România).

Gala a 11-a. ora 18,3b Cat muscă : C. Tițoiu (România) 
_ A. Algin (Turcia), Kum Zu En 

(R.P.D. Coreeanâ) — S. Segawa (Japonia).
Cat pană : E. Rivera (Cuba) — Jo En Cu (R.P.D. Coreeanâ), 3. 

Blagoev (Bulgaria) — V. Mirosnicenko (U.R.S.S.)-.
Cat u;oarâ : M. Fulger (România) — FI Țircomnicu (România), M. 

Gruescu (România) — D. Il>ie (România).
Cat mijlocie mică : Gh. Simîon (România) — N. Balaban (Româ

nia), Al. Somonin (U.R.S.S.) — E. May (Polonia).
Cat semigrea : G. Donici (România) — D. Misiab (Polonia). F. Pam- 

fil (Românio) — S. Lacomîek (Polonia).
Cat grea : D. Râcaru (România) — Gh. Preda (România), P. Golum- 

beanu (România) — M. Poisz (România).
Cat. supergrea : T. Pirjol (România) — B. Chîonesse (Itaiila), Al. Lustin 

(U.R.S.S.) —. J. Gonzales (Cuba). -

ducă lupta,' numai că acum 
sînt evidente încercările sale 
de a lovi puternic, de a apela 
mai mult la croșee și mai

ÎNTREBARE..."
icdcrațici, Ana Pascu
neret, prin titlurile și meda
liile ■obținute de floretistele 
Ana Ene-Pascu, Olga Orban- 
Szabo, Maria Taitiș-Vicol, Ilea
na Gyulai-Jenei, Ecaterina 
Iencic-Stahl („floretele de aur** 
ale României), floretiștii Ștefan 
Ardeleana și Mihai Țin, spa
dasinii Adalberth Gurath și 
Anton Pongracz, sabrerul Dan 
Irimiciuc, reprezentanții noștri 
au mai avut un moment de 
vîrf la jumătatea deceniului 
trecut, cînd floretistul Petru 
Kuki a devenit dublu campion 
mondial (în 1974 și 1975), la 
Istanbul ’74 cucerind titlul su
prem al cadeților și sabrerul 
Ioan Pop. A urmat o 
LUNGĂ PERIOADĂ DE E- 
CLIPSĂ, abia anul trecut, Ia 
Budapesta, floretista Elisabeta 
Guzganu reinnodind firul fru
moasei tradiții, prin medalia 
de bronz, în finala probei mai 
concurind și coechipiera sa 
Rozalia Oros.

— Ce va fi la ediția 1984 a 
campionatelor mondiale de ti
neret, de la Leningrad, din 
luna aprilie T am întrebat-o 
pe secretara federației de 
scrimă, Ana Pascu.

Paul SLÂVESCU

(Continuare în pag. 2—3)

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚIVA 1 4*
nou succes al gimnastelor noastre

la concursul de la Avignon (Franța)*

puțin la cea mai puternică armă 
a sa — directa de stînga. Este 
repriza în care el recepționează 
cele mai multe lovituri. Ul
tima parte a luptei se desfă
șoară net în favoarea lui Ti
țoiu, mai bine pregătit fizic și 
mai clar în acțiuni. El primește 
decizia la puncte cu 5—0. La 
aceeași categorie, am așteptat 
cu nerăbdare să-1 revedem pe 
tlrgovișteanul Marin Vișan, în
vingător în meciul anterior, în 
fața cubanezului J. Gonzales, 
prin abandon. Vișan a adoptat, 
de data aceasta, în fața Iui 
Kum Zu En (R.P.D. Coreeană), 
aceeași tactică a loviturilor de
cisive. Acum, însă, nu a mai 
reușit decît una singură, în 
rundul 2, cînd Kum Zu En a 
fost numărat. în restul parti
dei, cel care a punctat spec
taculos a fost sportivul co
reean. Kum Zu En ar fi me-, 
ritat o decizie în unanimitate. 
A obținut-o doar cu 3—2.

Avînd de partea sa superio
ritatea tehnică și, în plus, a- 
vantajul alonjei, „mijlociul mlc“ 
Gheorghe Simîon nu a avut 
nici o problemă cu Constan
tino Radovano (Italia). Acesta 
din urmă a încercat să-l sur-

Petre HENTJ 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. a t-a)

După etapa a 23-a a Diviziei „A“ de fiotbal

CAMPIONATUL NOSTRU INTRE MINSK Șl SAINT ETIENNE
Prin victoria Stelei asupra 

Universității Craiova și prin 
senzaționalul rezultat al Pe
trolului la București, in com
pania învingătorilor recenți ai 
echipei lui Balint, campionatul 
e relansat la ambii poli. Ieri, 
după etapă, Rapid și A.S.A.

Una dintre numeroasele faze electrizante la poarta Petrolului în 
meciul cu Sportul studențesc. Fundașul Gușă respinge balonul in 
corner după ce portarul Jipa fusese bătut Foto: I. MIHĂICĂ

După ce, cu două săptămîni 
în urmă, Daniela Silivaș se 
întorcea dc la Paris cu fru
moase succese repurtate în 
Turneul internațional găzduit 
de capitala Franței, iată că a- 
gențiile internaționale de presă 
au transmis noi vești îmbucu
rătoare despre alte victorii ale 
tinerelor gimnaste românce. 
Continuind parcă o frumoasă 
tradiție, afirmările sportivelor 
noastre au avut loc într-un 
concurs desfășurat tot în Fran
ța : este vorba de cea dc a 
5-a ediție a Marelui turneu 
internațional de gimnastică fe
minină desfășurat la Avignon, 
cu participarea a* 28 de gim
naste din 11 țări ale lumii, 
competiție rezervată tinerelor 
sportive.

După cum am mai anunțat, 
la ediția din acest an a acestei 
întreceri federația noastră a 
desemnat două sportive din lo
tul național de junioare, Ra- 
luca Bugner și Aurelia Dobre, 
aflate în plină perioadă de pre
gătire pentru apropiatele cam
pionate europene de junioare 
de la Rimini, din Italia. Par
ticiparea celor două gimnaste 
românce, în compania unor ta
lentate și apreciate speranțe 
din Franța, Canada, Cehoslova
cia, S.U.A., R.F.G., Bulgaria,
Anglia, Italia, Spania, Belgia 
a fost unanim apreciată și s-a 
soldat cu un succes pe deplin 
meritat al Ralucăi Bugner, de 
la Clubul sportiv școlar din 
Sibiu, învingătoare Ia indivi
dual compus și în finala de la

SURPRIZE LA CAMPIONATELE DE SANIE
• Doar I. Apostol și-a valorificat șansele de favorit • Ga

briela Haja ți dubloul I. Apostol-L, Bălănoiu au pierdut titlurile 
in ultimele manșe

SINAIA, 15 (prin telefon). 
Două mari surprize au marcat 
ultimele manșe ale campiona
telor naționale de sanie des
fășurate pe pîrtia din locali
tate. Prima o privește pe tî- 
năra Gabriela Haja. Cu mai 
mult de 2 secunde avans după 
primele două manșe, Gabrielei 
Haja i-ar fi trebuit doar o 
coborîre „cuminte" pentru a 
cîștiga. Dar, la virajul 7, ea a 
acuzat — conform afirmației 
sale, care nu a putut fi verifi
cată din cauza absenței unui 
arbitru observator exact in a- 
cel viraj ! — intrarea în pirtie 
a unei persoane, fapt care ar 
fi împiedicat-o să continue 
cursa în mod normal, pierzînd 
secunde prețioase, iar contes
tația înaintată de antrenorul 
ei — Valentin Paiue — a fost 
respinsă din lipsă de probe 
concludente. în aceste condiții, 
titlul a revenit tot unei spor
tive tinere, junioara Livia 
Gheorghiță, care se anunță în 
continuare o speranță a săniei 
noastre.

Cea de a doua surpriză a 
fost provocată de dificilul viraj 

făceau conturile... Petrolului, 
ajungînd la concluzia că noua 
echipă a la fel de noului an
trenor Dragomir ar putea face 
15 puncte dacă păstrează 
ritmul de creștere manifestat 
in acest început de retur.

în frunte, deci, un meci în

birnă, cu evoluții pe care bri
găzile de arbitre le-au apre
ciat cu note ridicate. De ase
menea, Aurelia Dobre, deși si
tuată pe locul 5 la individual 
compus, a dominat autoritar 
proba de paralele, pe care a 
dîștigat-o cu note bune atît in 
concursul general, cît și în fi
nală.

Frumoasa sculptură, „Zbo
rul" din marmură albă rea
lizată de cunoscutul artist Ta- 
rabella, a poposit acum defi
nitiv în vitrina cu trofee a 
federației noastre. întrucit suc
cesul gimnastei Raluca Bugner 
se adaugă celor două anteri-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 4-a)

8, care a jucat o neplăcută 
festă cuplului Apostol-Bălănoiu, 
lider autoritar după prima 
manșă. Dubloul respectiv s-a 
răsturnat și a „căzut" pe po
ziția a treia în clasamentul 
final. Cuplul fraților Virgil și 
Alexandru Comșa a intrat ast
fel în posesia titlului cu o di
ferență apreciabilă (aproape 2 
secunde) față de cel următor.

Unicul favorit care a reușit 
să-și valorifice integral șan
sele inițiale, loan Apostol, și-a 
îmbogățit palmaresul cu o vic
torie obținută cu un avans mai 
mare de 3 secunde.

Rezultate : SENIOARE •. 1.
LIVIA GHEORGHIȚĂ (C.S.Ș. 
Petroșani) 2:20,48 ; 2. Gabriela 
Haja (A.S.A. Brașov) 2:21,12 ț 
3. Rita Gheorghiță (Tractorul 
Brașov) 2:22,32 ; 4. Dorina Crețo 
(C.S.Ș. Petroșani) 2:21,54 ; 5. 
Maria Maioru (Bucegi Sinaia) 
2:25,26 ; 6. Elena Stan (Carpați

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag 2—3) 

doi. La subsol, un uriaș rezer
vor de speranțe, la care se 
pare că doar Tîrgoviștea nu mai 
subscrie.

Acestea fiind zise despre 
campionat, nu putem face ab
stracție de evenimentele care 
ne așteaptă, adică Minsk in 
primul rînd și... Saint Etienne, 
cu meciul România — Spania, 
de la 14 iunie.

în privința lui Dinamo Minsk, 
nu mai putem adăuga mare 
lucru. Datorită formulei cam
pionatului unional primăvară- 
toamnă, Dinamo Minsk a jucat 
un singur meci (la Harkov, cu 
Metalist, 1—1), astfel îneît ne 
rămine doar imaginea preg
nantă a echipei din meciul de 
la Tbilisi, o echipă foarte di
namică, fără un Cruyff, fără 
un Blohin, sau chiar un Vizek 
sau Corneliusson, dar o echipă 
cu multe valori de nota 3—Ș, 
in jurul lui Pudișev. care poate 
fi creditat cu un plus.

în așteptarea Iui Minsk, Di
namo concepe — se vede — un 
program care să ducă la de
clanșarea tuturor forțelor sale

loan CHIRILA

(Continuare în pag 2-3)



PARTICIPARE VALOROASĂ, IN FRUNTE 
CU VICECAMPIOANA LUMII, LA TURNEUL 

INTERNAȚIONAL DE POLO DE LA PITEȘTI
Un eveniment așteptat cu in

teres in lumea natației noastre 
va avea loc săptămîna viitoare. 
Este vorba despre tradiționalul 
turneu internațional de polo al 
țării noastre, care se bucură 
și la această ediție de o parti
cipare selectă. La competiția 
găzduită în noul și modernul 
bazin din Pitești și-au anunțat 
participarea șapte echipe de 
peste hotare — din trei con
tinente — în frunte eu puter
nica reprezentativă a Ungariei, 
vicecampioană mondială și eu
ropeană en titre. Vor fi pre
zente, de asemenea, selecțio
natele Iugoslaviei și Cubei, din 
primul pluton al poloului in
ternațional, alături de forma
țiile Cehoslovaciei, Bulgariei, 
Poloniei și (prezentă inedită) 
Egiptului. In această compa
nie, echipa noastră, cu noută
țile sale (inclusiv la nivelul 
conducerii tehnice), va încerca 
să demonstreze că se află Ia 
începutul unui drum bun.

Meciurile au 10c vineri 23, 
sîmbătă 24 și duminică 25 mar
tie. ,

• ANCA PATRĂȘCOIU, de
ținătoarea celei mai bune per
formanțe mondiale a sezonului

la 200 m spate (cu timpul de 
2:12,45, față de 2:12,84 Cornelia 
Sirch, 2:13,20 și 2:13,86 Birte 
Weigang, 2:14,38 Kathrin Zim
merman, 2:14,41 Sirch — toate 
din R.D.G.j. 2:15,15 Carmen Eu- 
naciu), participă, la sfîrșitul 
acestei săptămîni, la un im
portant concurs internațional 
organizat la Budapesta, sub e- 
gida „Electroimpex". Pe bloc- 
starturi vor mai urca și alți 
înotători fruntași din țara noas
tră : Robert Pinter, Gabriela 
Baka, Teodora Hanptrieht, 
Noemi Lung, Flavius Vișan, 
Costin Negrea, Laura Sachcla- 
rie. Oliviu Băeuieți. Ei sînt 
însoțiți de antrenorul emerit 
Gheorghe Dimcca.

• LA PATRULATERUL pen
tru juniori de 14 ani din Ce
hoslovacia, care se desfășoară 
cu începere de azi, vor fi pre- 
zenți, alături de sportivi din 
R.D.G., Polonia și din țara 
gazdă, o serie de foarte tineri 
înotători români, intre care : 
Iulia Mateescu, Laszlo Bay, A- 
driana Șerban, Simona Ritti, 
Mădălin Iliescu. Ligia Cazma, 
Tamara Costache. Antrenori : 
M. Gothe, M. Mitrofan, I. 
Bachner.

în Divizia „A“ de volei (m)

HPIORĂRI BAIA MARE A PIERDUT ACASĂ:
1-3 CU DINAMU BUCUREȘTI

BAIA MARE, 15 (prin tele
fon). In sala „Dacia" din loca
litate s-a disputat. în prezența 
a peste 1 500 spectatori, res
tanța campionatului de volei 
masculin dintre formațiile Ex
plorări si Dinamo București, u- 
nul dintre cele mai importante 
meciuri ale returului. Era de 
prevăzut ca băimărenii să dea 
acasă o replică mai ambi
țioasă campionilor, conform „o- 
bișnuintei" în întîlnirile dintre 
cele două echipe. Totuși. în- 
tr-un fel. tradiția s-a menținut, 
jocul fiind disputai, dar cu 
multe greșeli de ambele părți, 
completate și de greșeli de ar
bitraj. Dinamo a cîștigat cu 
3—1 (9, —14, 13, 10) într-un 
joc lent, greoi, axat în general 
pe construcții simple și atacuri 
în forță care au păgubit specta
colul si nu s-a ridicat la calită
țile tehnice pretinse la aceste 
formații.

Primul set a fost dominat de 
bucureșteni, care au fructificat 
din plin forța loviturilor lui. 
Dumănoiu, S. Fop și virtuțile blo
cajului. în timp ce de la gazde 
trăgătorul de forță Mîțu făcea

pur si simplu figurație, singurii 
care erau mai prezenți în atac 
fiind Corcheș si Staicu. Din se
tul al doilea însă partida s-a 
echilibrat ca urmare a intrării 
la pupitru a gazdelor, a tină* 
rului Moroianu care a schim
bat fața' jocului. Intr-un final 
palpitant (localnicii au condus 
cu 14—10). Explorări a egalat 
situația la seturi. Se părea că 
vom consemna surpriza, cînd, 
în setul 3. băimărenii au condus 
cu 13—6. Inexplicabilă relaxarea 
gazdelor care apoi n-au mai 
putut să treacă de blocajul înalt 
dinamovist. pierzînd un set a- 
proape cîștigat ! Si apoi, meciul, 
deși în ultimul set au avut la 
început conducerea (7—4).

Arbitri E, Vdudec și AI. Ig
nat au condus confuz si cu gre
șeli echipele : EXPLORĂRI — 
Staicu. Covaciu (Moroianu), Tu- 
telea (Bujor), Mîțu (Ignișka), 
Strauff (Arbuzov), Corcheș ; DI
NAMO — Căta-Chițiga (Slabu), 
Enescu (Păusescu), Girleanu, 
Pop, Vrtncut, Dumănoiu 
(Gheorghe).

Aurelian BREBEANU

CAMPIONATELE DE HEXATLON Șl PENTATLON
Rezultatele campionatelor repu

blicane de atletism la probe com
binate, hexatlon (bărbați) ți 
pentatlon (femei), seniori ți ju
niori : HEXATLON, seniori : L 
Ion BuUgă (I.E.F.S.) 4 851 p, 2.
Daniel Albu (Steaua) 4 801 p. 3. 
Răzvan Enescu (C.S.S. Triumf) 
4 466 p ; juniori : 1. Enescu, 2. 
Jean Gaciu (CS.S. 5 București) 
4 325 p, 3. Laszlo HOdOS (C.S.S.

Tg. Mureș) 4 167 p. PENTATLON, 
senioare : 1. Corina Țifrea (Stea
gul roșu Brașov) 4 438 p, 2. Li
liana Năstase (C.S.U. Galați) 
4 424 p, 3. Gabriela Mlhalcea 
(Politehnica Iași) 4 237 p ; juni
oare : 1. Teodora Paloșanu (C.S.S. 
Bacău) 4156 p, 2. Ellsabeta An- 
ghel (C.S.S. Luceafărul Brașov) 
4 055 p, 3. Camelia Cornățeanu 
(C.S.S. Cimpulung Muscel) 4 038 p.

La încheierea sezonului de patinaj viteză

BILANȚUL SCOATE LA IVEALĂ 

TOT VECHILE CARENȚE...
• succcsc dc moment ♦ Programe de antrenament din... 

aurite • Pistele reduse sînt ignorate
Ca și în celelalte sporturi de 

iarnă, patinajului viteză i s-au 
creat in ultimii ani condiții îm
bunătățite pentru afirmarea in
ternațională, inclusiv pe plan o- 
limpic. în consecință, cițiva din
tre alergătorii talentați au mar
cat un oarecare salt valoric, reu
șind în ultimul ciclu olimpic să 
se numere printre animatorii u- 
nor concursuri : 1982 — Zsolt za- 
karias, locul 2 la 3 000 m în 
„Cupa Prietenia" ; Simona To- 
doruț — 4 la 3 000 m în „Cupa 
Prietenia" și 10 la aceeași probă 
la C.M. de junioare ; 1383 — Ti
bor Kopacz, 5 la 5 000 m, 8 la 
1 500 m și 10 în clasamentul ge
neral la C.E. de seniori ; 1984 — 
Tibor Kopacz, 3 la 5 000 m, 5 la 
500 m și 5 in clasamentul gene
ral Ia C.E. de seniori. In rest, 
progresul patinatorilor noștri s-a 
limitat la realizarea de noi re
corduri republicane de seniori și 
de juniori. Din păcate, rezultatele 
promițătoare nu au lost confir
mate la cele mai importante com
petiții, obiectivele la J.o. de la 
Sarajevo, obținerea unui punct, 
adică clasarea unui sportiv in 
primele 6 locuri la o probă, pre
cum și dobindirea de noi re
corduri republicane nefiind Înde
plinite. Iată cum explică acest 
eșec antrenorul Dan Lăzărescu : 
,.Supunindu-i pe sportivi unui 
program intensiv de pregătire, 
intr-un timp scurt, nu am găsit 
soluția cea mai potrivită pentru 
refacerea organismului după e- 
fort. Apoi, n-am reușit să dez
voltăm, la .cerințele marii perfor
manțe, forța și viteza".

Explicațiile antrenorului Dan 
Lăzărescu impun citeva observații. 
Lucrindu-se in etapa finală cu 
un număr redus de selecționa- 
bili, Tibor Kopacz, Ion Opincariu 
și Dezideriu Jenei, fără concu
rență în lot, aceștia s-au consi
derat la un moment dat „sena
tori de drept", mentalitate față 
de care antrenorul lor n-a mani
festat exigența cuvenită și astfel 
nu a mai existat o disciplină fer
mă in muncă pe toata durata 
pregătirii. Antrenorului Dan Lă- 
zărescu și elevilor lui le-a fost 
acordat un credit, total. Ei n-au 
mai fost suficient controlați și 
Îndrumați in lunga lor pregătire. 
Avind tn vedere experiența ani
lor trecuți (vezi comportarea 
sportivilor români Ia olimpiada 
albă de Ia Lake Placid), consi
derăm ca NEREALISTA menține
rea hotărârii ca nu toți olimpicii 
să participe la campionatele na
ționale, care ar fi constituit o 
concludentă verificare a stadiului 
pregătirilor, UN TEST DECISIV, 
preferindu-se deplasări costisi
toare de la un concurs la altul, 
peste hotare. Menționînd că gra
ficul formei sportive n-a avut o 
linie ascendentă, devine clar că 
nu s-a știut cînd vor atinge vîr- 
ful de formă olimpicii. Iar pre
tinsa oboseală, dacă a existat, 
vine să întărească afirmația că 
procesul de instruire a fost gre
șit conceput șl condus.

Comportarea necorespunzătoare 
a viteziștllor noștri la Sarajevo 
reflectă in general IMPASUL 
PRELUNGIT in care se află pa
tinajul viteză (avem doar o sin
gură senioară Ia virsta respectivă 
— Gabriela Szencovlci, numărăm 
pe degete alergătorii de perfor
manță, se pleacă peste hotare cu 
echipe improvizate, din lipsa u- 
nor competitori de valoare), 
PENTRU CĂ NU S-A CREAT 
CLIMATUL PROPICE ORGANI
ZĂRII MUNCII. Să concretizăm. 
Specialiștii federației și al clu
burilor au legat Întotdeauna de
calajul valoric existent de absen
ța unei piste artificiale. în con
secință, ei au optat cu precădere 
pentru turnee de pregătire peste 
hotare care, insă, n-au avut da
rul să producă un progres real, 
succesele de moment nefăcind

altceva decit să evite dibaci a- 
bordarea frontală, cinstită, a ade
vărurilor in care lși duce viața 
acest sport. După părerea noas
tră, cu mal puține eforturi mate
riale decit s-au făcut In ultimii 
ani pentru aceste pregătiri 
precompetiționale in străinătate 
s-ar fi putut crea un cadru in 
care programul de instruire a Io
turilor reprezentative să se des
fășoare sub ochii tuturor facto
rilor responsabili. Nici patinoa
rele naturale nu au fost utilizate 
în mod eficient. Pista betonată 
de la Miercurea Ciuc nu funcțio
nează cu maximum de randa
ment, ratîndu-se adesea perioade 
de timp favorabil. In ultima vre
me s-a renunțat la pista natu
rală de pe Lacul Clucaș, din 
Tușnad. Și mai sînt șl alte lacuri 
nevalorificate (Sf. Ana, Bîlea 
etc.) ale căror condiții climate
rice conservă gheața mal multe 
luni pe an. Nu sînt folosite ra
țional nici cele aproape 20 de 
patinoare artificiale, pe care atît 
începătorii (ca și sportivii con- 
sacrați) pot efectua diferite exer
ciții tehnice.

în flecare sezon sînt depistate 
numeroase elemente talentate, 
dar care se pierd pe drum, 
deoarece micii patinatori nu sint 
stimulați de un program compe- 
tiționai atractiv și continuu (din 
septembrie pînă în martie), des
fășurat pe piste reduse ce se pot 
amenaja pe patinoarele artifi
ciale. Doar cu 2—3- concursuri 
republicane organizate la Mier
curea Ciuc, în vacanța de iarnă, 
nu se poate alimenta rezervorul 
de cadre de perspectivă.

Numărul antrenorilor calificați 
a crescut considerabil, dar ma
joritatea tehnicienilor nu pun în 
practică o linie metodică gene
rală, adaptată la specificul sec
țiilor respective, flecare lucrînd 
după un program alcătuit din... 
auzite. De asemenea, mentalita
tea Îngustă a unor antrenori se 
manifestă pînă la nivelul loturi
lor republicane, In care — din 
unele interese mărunte, perso
nale — au fost promovați sportivi 
de o valoare incertă, în dauna 
altora, cu rezultate care ii reco
mandau cu prisosință selecțio
nerilor.

Concluzia ’ Cu o singură floare 
(medalia de bronz obținută de 
Tibor Kopacz la C.E. de la Lar- 
vik. neconfirmatâ insă la J.O.!) 
patinajul viteză rămtae tn medio
critate. Epilog datorat unor ca
rențe mal vechi, care trebuie, in 
sfirșit. să determine luarea unor 
MASURI de natură să valorifice, 
intr-o perspectivă apropiată, re
sursele reale existente tn acest 
sport cu largă audiență la tine
ret.

Troian IOANIȚÎSCU

in Divizia „A“

0 ETAPĂ A
Duminică, tn mal multe locali

tăți, se vor desfășura Întrecerile 
etapei a n-a a Diviziei „A" de 
lupte libere. Aproape fără excep
ție, „triunghiularele" se anunță 
echilibrate. La Oradea se întîl- 
nesc formațiile locale A.S.A. șl 
înfrățirea, intr-o confruntare de 
orgoliu deschisă oricărui rezul
tat. Probabil primul loc In gru
pa respectivă va fi decis de re
plica celei de a treia echipe, Ra
pid Arad. La Timișoara, formația 
gazdă, U.M., deși avantajată de 
faptul că va lupta tn fața pro
priilor suporteri, are totuși o 
misiune dificilă tn partidele cu 
C.S. Satu Mare șl Constructorul 
Hunedoara. Iubitorii luptelor din

DOI LIDERI ÎN TURNEUL INTERNATIONAL MASCULIN DE ȘAH
ligia Jicman, invingâioarc in întrecerea feminină

SCRIMA ROMÂNEASCĂ
(Urmare din vag. 1)

BĂILE HEBCULANE, 15 (prin 
telefon). Pe plaiurile Cernel se 
simte parcă mal mult venirea 
primăverii, dar .fierbinți" sint 
mal cu seamă orele de șah din 
somptuoasa sală a hotelului „A- 
frodita", unde partlclpantll la 
Turneul Internațional masculin 
dau ultimele asalturi pe tabla 
cu patrate albe șl negre. Mal 
sint două runde de jucat, după 
care vom cunoaște Învingătorul 
sau Învingătorii, fiindcă egalită
țile din fruntea clasamentului se 
mențin șl în preajma finișului. 
Deocamdată, turneul are doi li
deri, trlo-ul aflat pînă acum la 
conducere (Holmov, Ghițescu, 
Mărășescu) a fost serios atacat 
in cea de a 11-a rundă, picrzîn- 
du-1 pe unul din concurenți. Tb. 
Ghițescu (cu negrele) a trebuit 
șăs încline steagul, într-un difi
cil final de cai șl pioni, ta fața 
tal O. Foișor, revenit ta formă. 
Tot cu negrele a jucat șl loan 
Mărășescu Împotriva redutabilu
lui maestru al atacului Giorgios 
Makropouios. Timișoreanul s 
știut, insă, cum să pareze toate 
amenințările tactice lansate de 
adversar. Ineununîndu-și defen
siva cu o fină combinație care 
a echilibrat jocul — remiză. Șl 
marele maestru sovietic Ratmir

Holmov s-a aflat la un moment 
dat In dificultate, dar a găsit că
ile spre egalare, obțlntnd remiza 
cu lulls Armaș. Așadar, Holmov 
șl Mărășescu rămtn singuri la ti
monă...

în celelalte tatîlnlri ale run
dei a 11-a : Vera — Grfinberg 
1—0, Espig — Ștefanov 1—0, Băr- 
bulescu — Petrosian șl Ionescu 
— Lukacs remize.

în clasament : Holmov. Mără
șescu 7, Ghițescu, Bărbulescu, 
Espig, Makropouios 8.5, Foișor, 
Lukacs 6, A. Petrosian 5,5, Ar
maș, Vera 4.5, Ionescu, Grunberg 
4, ȘtefanoV 2.5. Citeva partide 
decisive ta runda a 12-a : Hol
mov — Ghițescu, Foișor — Pe
trosian, Bărbulescu — Ștefanov, 
Espig — Mărășescu și Makro
pouios — Lukacs, cu implicații 
pentru configurația primelor 
locuri.

★
Turneul feminin din, cadrul 

Festivalului șahlst „Hercules ’84“ 
s-a Încheiat cu victoria tlmișo- 
rencel Ligia Jicman, care a re
mizat ta ultima rundă cu Ga
briela Oltcanu. Ea a fost egala
tă de Mariana Duminică (care o 
învinge pe Viorica Tyigyi), dar 
bucureșteanca are'un punctaj al 
coeficienților mal slab. Celelalte

rezultate: Nagrocka — Sosnowska 
0—1, Kaș — Cbiricuță 1—0, lo- 
nescu — Arias 1—0. Bădulcscu 
— Chlș remiză. -

Clasamentul final : Jicman, 
Duminică 7,5, Olteanu, Io
nescu 7, Kaș, Sosnowska 6,5, 
Arias 5,5, Bădulescu, Kiș 4.5, 
Nagrocka 4, Chiricuță 3,5, Tolgyi 
2. Turneul a fost excelent orga
nizat ta saloanele hotelului „Ro
man" și condus cu multă com
petență de arbitrii internaționali 
C. Ungureanu și P. Seimeanu,

Radu VOIA

— Și la această oră mai a- 
vem destule semne de între
bare. Ca să fiu foarte sinceră, 
chiar mai multe decit certitu
dinile...

’ Semnele de întrebare se 
datoresc, presupun, slabei com
portări a tinerei noastre gar
nituri la recentul „Turneu 
Prietenia", de la Bratislava...

— Bineinfeles, pentru că nu 
ne-am așteptat ca reprezentanții

SURPRIZE LA CAMPIONATELE DE SANIE
(Urmare din pag. 1)

Sinaia) 2:25,38 ; SENIORI : 1. 
I. APOSTOL (A.S.A. Brașov) 
2:25,23 ; 2. V. Comșa (A.S.A.) 
2:28,57 ; 3. Gh. Dumitrescu
(C.S.O. Sinaia) 2:28,61 ; 4. R. 
Vasile (Tractorul) 2:29,12 ; 5.
L. Bălănoiu (A.S.A.) 2:30,94 ;
6. V. Iancu (Tractorul) 2:31,86 ;

DUBLU : 1. V. COMȘA — A. 
COMȘA (A.S.A. Brașov) 1:32,66; 
2. V. Radu — V. Iancu (Tracto
rul) 1:34,36", 3. I. Apostol — L- 
Bălănoiu (AS-A.) 1:34,55 ; 4.
Cr. Piciorea — A. Ion (Bucegi) 
1:36,04 ; 5. M. Gingașu — Ci. 
Săniuță (Tractorul) 1:36,84 : 6. 
D. Szasz — Al. Gaszner (Me
canica Bistrița) 1:37,10.

PRIMEI

Campionatul de ho

A DOUA JUMĂTATE A CL
PUNE PROBLEME

Una dintre principalele conclu
zii ale recent încheiatului cam
pionat de hochei a fost și aceea 
că diferențele dintre partea su
perioară a clasamentului (pri
mele trei clasate) și a doua ju
mătate a ierarhiei naționale (ul
timele trei clasate) s-au redus 
simțitor. Afirmația nu are nu
mai baze strict obiective, cum 
ar fi faptul că rezultatele dintre 
aceste două „grupe44 distincte 
din eșalonul fruntaș al hocheiu
lui nostru au devenit mai strînse, 
fruntașele fiind de multe ori ne
voite să se întrebuințeze serios 
pentru a învinge (și încă la li
mită !). Este vorba și de obser
varea unei creșteri generale va
lorice, îmbucurătoare, cu atît 
mai mult cu cit ea a cuprins 
comportarea aproape din întregul 
sezon și nu doar din anumite 
perioade. Subliniem acest lucru 
pentru că de ani și ani în ho
cheiul nostru lupta pentru întâie
tate a fost limitată doar la due
lul Steaua — Dinamo, apoi dis
puta s-a dat în trei : Steaua — 
S.C. Miercurea Ciuc — Dinamo, 
iar acum în această luptă au în
ceput să intervină — deocam
dată timid, este drept — și for
mațiile din partea a doua a cla
samentului.

Pe fondul 
care atestă o 
prinzătoare a . „ ____ ,
să aruncăm o privire retrospec
tivă asupra evoluției celor trei 
echipe aflate în partea a doua a 

'Clasamentului : 4. Progresul Mier
curea Ciuc. 5. Avîntul Gheor
gheni și 6. Dunărea Galați, in
teresant ni. se pare faptul că e- 
chipele Avîntul Gheorgheni și 
Dunărea Galați au același număr 
de puncte (11), dar au fost de
partajate de numărul de victo
rii, hocheiștii din Gheorgheni 
cîștigînd 3 din cele 6 partide 
disputate, iar gălățenii numai 2, 
una terminîndu-se la egalitate !

Aflată pe locul 4 în clasament, 
Progresul Miercurea Ciuc (antre
nor principal Emeric Mezei, an
trenor secund Iuliu Szabo) se 
găsește pe o poziție pe deplin 
meritată, chiar dacă la începu
tul sezonului nu prea s-a mani
festat ca o formație închegată, 
bine pregătită, fizic și prea dor
nică de rezultate bune. Valoa
rea lotului, din care fac parte 
numeroși jucători care pînă mai 
ieri se aflau Ia echipe fruntașe 
(Prakab, GabrielIL Kemcnessy, 
Peter, Petres, portarul Varadi șl 
alții), justifică poziția finală a e- 
chipei, dar nu și comportarea ei 
din prima parte a întrecerii. 
Schimbarea conducerii tehnice la 
jumătatea disputei a adus un su
flu nou. S-a văzut destul de re
pede că echipa știe să joace mai 
ordonat, mai coerent din punct 
de vedere tactic șl mult mai bine 
grupată în apărare, ceea ce a 
făcut-o să termine cu un total 
de 17 p, față de cele 11 acumu
late de ultimele două clasate. 
Aflată pe ultimul loc mult timp 
(pînă înaintea ultimei etape din 
ultimul turneu !), Avîntul

acestei observații, 
dezvoltare mai cu- 
hocheiului nostru,

de lupte libere

ECHILIBRULUI
Capitală au prilejuit să asiste la 
mal multe confruntări : in sala 
din Giulești ișl vor disputa intîie- 
tatea, intr-un „triunghiular" pa
sionant, Nicolina Iași, Hidroteh
nica Constanța și Rapid Bucu
rești, in sala de la I.E.F.S. se 
vor întîlni C.S. Sătesc Brănești, 
C.S.M. Reșița și Vulcan Bucu
rești, iar la Steaua partida din
tre Steaua și Lemnarul Odorheiu 
Secuiesc. Celelalte întreceri sînt 
programate la Cluj-Napoca, Tg. 
Jiu, Craiova, Sf. Gheorghe, Balș, 
Brăila și Municipiul Gh. Gheor- 
ghlu-Dej.

în toate localitățile, Întrecerile 
vor începe lâ ora 10.

Gheorgheni 
nessy) își 
și trecerea 
unei neaște 
în penultim
chiar la G 
sale Dunăre 
ca și celeil 
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ÎNAINTEA „MONDIALELOR
noștri — chiar dacă au avut 
media de vîrstă cea mai scă
zută din competiție și nu au 
aliniat cele mai bune garnituri 
la floretă feminin și sabie, pri
mele elemente ale acestor arme 
pregătindu-se cu loturile olim
pice — SA NU SE AFLE DE
LOC ÎN LUPTA PENTRU PO
DIUM. In probele individuale, 
doar floretista Salvina Ionescu 
s-a calificat in finală, în rest 
avind doar cite un sportiv in 
eliminările directe (floretistul 
File, sabrerul Florea, spadasi
nul Țurcanu), iar în probele 
pe echipe, reprezentativa mas
culină de floretă a ocupat cel 
mai bun loc — 5, celelalte în
cheind competiția pe locul 6...

— Cum această tradițională 
confruntare internațională a- 
rată un raport de forțe în... 
perspectivă, multi dintre pro
tagoniștii de acum devenind 
candidați olimpici pentfu 1988, 
situația este departe de a fi 
îmbucurătoare pentru scrima 
noastră. Unde trebuie interve
nit de urgență și — mai ales 

cu eficiență ?
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S. C. BACĂU 

NEAȘTEPTATELE El 
FLUCTUAȚII

Ce rezultate contradictorii a 
realizat S.C. Bacău in ultimul 
timp ! O victorie (la Iași), un 
meci egal (la Tîrgoviște) șl două 
Infrîngeri consecutive pe teren 
propriu (0—1 cu Petrolul șl F.C. 
Argeș). Așadar, una caldă, una 
rece.

Miercuri, la sllrșltul partidei 
cu echipa plteșteană. în tabăra 
gazdelor " “ ~ *
Din mai : 
slab sub 
rea unui 
mat, ar 
meciului ; _____ ___ ____
arbitraj la acordarea golului oas
peților. Pe un teren moale, alu
necos, la gabaritul său. Avăda- 
nei era vizibil incomodat și n-am 
înțeles de ce aproape toate min
gile au trebuit să treacă pe la 
el." Eroarea a continuat și prin 
desemnarea lui de a executa lo
vitura de la 11 m („I-am văzut 
cum respira, nu mal avea aer", 
ne spunea portarul Cristian). De 
ce n-a executat Andrieș sau Mi- 
huț — cel care la Tîrgoviște 
marcase cele două goluri din lo
vituri libere ? Neinspirată a 
și schimbarea lui Penoff 
menținerea în teren a lui 
teni, care prevestea că va fi 
minat. Fiecare atac al lui

era multă amărăciune, 
multe motive : 1. Jocul 
raport tactic ; 2. Rata- 
penalty care, transfor- 

fl putut decide soarta 
: 3. Grava greșeală de

fost 
și 

Ar- 
eli-, 
era 

un fault. Șl, pînă la urmă, după 
un cartonaș galben, el l-a pri
mit, .........................

De 
mai 
ciul 
F.C.

justificat, și pe cel roșu ! 
partea cealaltă, deși n-a 

evoluat la nivelul din me- 
cu Steaua, de la București, 
Argeș și-a confirmat spe

cialitatea : joc bun, grupat în 
apărare, și contraatacuri tăioase, 
care în trei rînduri i-au adus pe 
Badea și Jurcă în faze de gol 
Si doar inspirația lui Mangeac 
a amînat înfrîngerea. înfrînge- 
rea care avea să se consemneze 
în min. 90, dar atunci un arbi
tru cu experiența lui I. Igna (89 
de minute, foarte bun) n-a sanc
ționat intrarea lui Jurcă în por
tar, în interiorul careului mic. 

Djncolo de acest deznodămînt. 
jucătorii băcăuani și antrenorii 
lor trebuie să analizeze serios 
ultimele două evoluții de pe te
ren propriu.

Constantin ALEXE

CINE IL VA ÎNLOCUI 
PE GROSU ?

Rapid a plecat cu 1 punct de 
la Oradea I O echipă a dominat 
mai mult de 80 de minute, iar 
cealaltă s-a apărat și a stat ,,cu
minte0 ; în ograda ei, așteptîndu-i 
pe prezumtivii învingători cu 
mal multe „perdele" de protec
ție în fața porții lui Mânu, un 
portar care se impune tot mai 
mult, un portar care și miercuri

I
I
I
I
I

enori'.or ! 
niera de 
iștri rsle 
actuale : 
lobilitate 
eficient, 

neapărat 
mijloace, 

a pro- 
', marea 
lor noș- 
;levii în 
nu știu.

I
I
I
I

mizați 
londiale"

I
Elisabeta 
îber (ul- 
relatie a 
rational 
erul Vil- 
ezon fi

lo rn cu 
A), care, 
pot ^irca 
î va tnai 
i o flo- 
oretiști... 
i păcate, 

sint

I
I
I
I
I

și-a făcut cu brio datoria. Nu 
are rost să enumerăm toate si
tuațiile de gol pe lingă care au 
trecut jucătorii lui Kun șl Dără- 
ban. Important este că procen
tul acțiunilor de atac încheiate 
cu șuturi la poartă a fost foarte 
mic, și asta la o echipă care 
excela pînă acum tocmai la ca
pitolul ofensiv, care era (și spe
răm că va fi șl !n continuare) 
recunoscută tocmai prin disponi
bilitățile atacului. Să fi fost de 
vină lipsa lui Grosu (un jucă
tor de bază In angrenajul echipei) 
din formație 1 Am pus această 
întrebare unora dintre cel ce 
alcătuiesc „statul major" al echi
pei. Ne-au răspuns că. într-a- 
devăr, Grosu nu avea doar rolul 
„omului de gol", ci el conducea 
jocul întregii formații, n ordona 
și îl co-ordona. înseamnă că pe 
toată perioada în care va lipsi 
din echipă (probabil tot restul 
returului, întrucît va fi operat 
de menise), F.C. Bihor se va 
„lovi" de absența golgeterulul 
său. Credem că antrenorii oră- 
deni vor trebui să revadă ideea 
tactică a echipei, care era „con
struită" doar pe un jucător. si 
să-i pună In valoare și pe cei
lalți fotbaliști roș-albaștri. Pen
tru că a încerca totul doar prin- 
tr-un jucător înseamnă ușurarea 
sarcinilor apărării adverse.

Mircea TUDORAN

NU-TI PARE RÂU, 
UNGUREANU ?

Universitatea Craiova nu mai 
pierduse un duel cu Steaua de 
patru "meciuri. Și venea după 
un 4—1 fără replică cu Sportul 
studențesc. Premise pentru un 
nou succes oltean, chiar dacă 
formația din Bănie se prezenta 
fără patru piese grele (Bălăci, 
Geolgău, Tilihoi, Donose). Și 
Craiova a început în stil de ma
re echipă, reușind o primă re
priză foarte bună. în urma că
reia. la pauză, deși avea un om 
în minus, avea două puncte în 
plus. Numai că omul acela în 
minus. Ungureanu. eliminat în 
min. 22. a fost hotărîtor pînă la 
urmă. întîmplarea — și nu nu
mai ea 1 — face însă ca Univer
sitatea Craiova să nu mai 
pierdut vreun meci fn fața 
lei din decembrie ’81, cînd. 
la București, oltenii aveau 
joace tot în 10 oameni, din 
24, pentru eliminarea lui Tilihoi, 
datorată injuriilor aduse arbitru
lui... Cr. Teodorescu ! Tocmai de 
aceea ne întrebăm de ce oare 
Ungureanu, care știa și el ca si 
colegii lui de ...severitatea arbi
trului buzoian, la „vorbele de 
duh“ ale oltenilor a mai reac
ționat după primirea (meritată!) 
a cartonașului galben ? Pentru 
a-și lăsa echipa în inferioritate 
pe un teren greu, care solicită 
enorm ?! Sigur, raționamentul

craiovcan nu-i gratuit. El sus
ține că dacă, arbitrul Teodorescu 
ar fi acordat cartonaș galben 
mai înainte lui FI. Marin pen
tru două faulturi tari --------~ * *
Cămătaru, atunci 
reanu nu ar mai 
că nu s-ar mai 
nedreptățit și nu __ _ _______
injurios. Numai că acest rațio
nament nu ține cont de axioma 
în virtutea căreia In teren arbi
trul este suveran, iar jucătorii 
nu trebuie să-și facă ei dreptate. 
Acest lucru nu l-a înțeles, din 
păcate, Ungureanu. piesă valo
roasă în angrenajul craiovean, 
pierdere mare, pe partea celui 
mai periculos atacant militar 
(Lăcătuș).

în replică, atitudinea și spiri
tul de echipă ale lui Cămătaru, 
care, deși pus jos de nenumăra
te ori, fie de către FI. Marin, fie 
de către Tătăran, a strîns 
dinți și și-a văzut de joc. 
jucat foarte bine! Dealtfel 
ne-și vede de joc, joacă, 
se preocupă mai mult de___
tri sau de picioarele adversari
lor (cazul lui Stoica, eliminat și 
el în penultimul > minut) devine 
adversarul propriei sale echipe.

Miercuri, arbitrul Cr. Teodo
rescu (pe care nu-1 absolvim de 
greșelile sale) n-a influențat re
zultatul final. El a influențat 
jocul. Iar pe arbitrul Cr. Teo
dorescu l-a influențat gestul Iui 
Ungureanu, primul care și-a în
vins echipa, într-un derby foar
te important. Care echipă cra- 
ioveana nu mai pierduse cu 
Steaua de la acel 0—1, din de
cembrie ’81, cînd jucase, tot mai 
bine de o oră, In 10 oameni. 
Concluzia (din păcate nu nouă !) 
nu este decît una singură: o e- 
cbipă mare cum este Universita
tea Craiova trebuie să 
mult mai 
disciplinei 
a nu mai

tie 
fi fi 
ar

asupra lui 
că Ungu- 

faultat, fie 
considerat 
fi replicat

din 
Și a 

cl- 
Cine 
arbi-

_ acorde 
mult timp si atenție 
și educației. Pentru 

pierde !

Mircea M. IONESCU

PETROLUL Șl■ ■r

TURNEUL FINAL DIN FRANȚA
...La prima vedere, doi 

termeni care nu pot intra 
nicicum în .conexiune. In 
ce relație logică poate in
tra, te Întrebi, Petrolul, ne
căjita lanternă pînă acum 
cîteva etape a campionatu
lui nostru, cu turneul final 
C.E. din Franța, cu Euro 
’84 (cum 1 se spune mai 
„șocant") ? După opinia 
noastră, decantată limpede 
acum, după un adevărat se
rial de isprăvi uimitoare ale 
ploieștenilor, 
prezintă 
— la ora 
fenomen 
nată și 
pînă mai ieri 
gradare în Divizia 
n — 1 specialiști ai fotba
lului, „Petrolul se luptă «m 
soarta", se luptă teribil, dra
matic și entuziasmant, ciști- 
gînd de partea ei întreaga 
simpatie a suflării fotbalis
tice românești. Nu este o 
simplă metaforă afirmația 
că azi toată lumea (ine cu 
Petrolul !

Să ții în șah pe campionii 
țării și să fii la un pas de 
victorie (1), să învingi la 
Bacău (!!) și apoi pe Spcr- 
tul studențesc la Bucu
rești (!!!) — iată ecuația 
în trei termeni r unei lupte 
emoționante. Și iată și co-

Petrolul se 
în fotbalul nostru 
aceasta ! — ca un 
simbolic. Condam- 
răscondamnată — 

la retro- 
„B" de

nexiunea 
sufletul 
Atlantic", 
Arghezi, __  _________
dintre Petrolul și turneul 
final al campionatului eu
ropean din Franța, între 
care așezăm trăsătura de 
unire care se numește : 
LUPTA ! Angajarea totală ! 
Dăruirea pină Ia sacrificiu !

Lupta plinA de dăruire, 
lupta exemplară a fost pre
misa majoră (morală) a re
zultatelor excelente obținute 
la Florența, Stockholm și 
Bratislava de tricolori și tot 
de Ia luptă începe și șansa 
reală a reprezentativei noas
tre, angajată intr-una din
tre cele mai onorante în
treceri din istoria fotbalu
lui românesc, — în iunie —, 
Ia Saint Etienne, Lens și 
Nantes.

...Desigur, Petrolul este o 
„echipă mică", dar ea are, 
nu mai încape nici o în
doială, o inimă mare ! Va 
retrograda Petrolul ? Nu va 
retrograda ? Nu știm. Ni
meni nu știe. Știm însă cu 
siguranță că exemplul luptei 
fotbaliștilor ploieșteni este 
un exemplu de mare carac
ter în viața sportului nostru.

imposibilă „dintre 
meu și Oceanul 

cum ar spune* 
iată conexiunea

Marius POPESCU

CAMPIONATUL NOSTRU INTRE MINSK Șl SAINT ETIENNE
(Urmare din vag.

fi 
Ste- 
tot 
să 

min.

la „ora H“. după modelul „ex
ploziei" din meciul cu Ham
burg de la București. Dinamo 
pare evident preocupată de 
respectarea riguroasă a unui 
program în stil personal, fă- 
cînd din campionat un mijloc 
de pregătire. Vrem să credem 
că această acumulare lentă in

Dar, pentru că vom avea 
prilejul să scriem în zilele ur
mătoare despre meciul d° la 
21 martie, vă nropunem îr a- 
ceste rînduri o scurtă compa
rație de clasament între cam
pionatul nostru și cel spaniol, 
In perspectiva meciului de la 
Saint Etienne.

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI

DE DUMINICA A DIVIZIEI
F.C. Argeș — Sportul studen

țesc : A. Gheorghe (P. Neamț); 
M. Axente și D. Vătran (ambii 
din Arad) ;

Corvinul Hunedoara — Chimia 
Rm. Vîlcea : I. Igna (Timișoara); 
C. Volcu și V. Anghelolu (am
bii din București) ;

A.S.A. Tg. Mureș — Dunărea 
C.S.U. Galați : I. Velea (Craio
va); R. Matei și M. Lică (ambii 
din București):

S.C. Bacău — Steaua : Fl, Po
pescu ; I. Coț (ambii din Plo
iești) șl M. Stănescu (Iași) ;

C.S. Tîrgoviște 
Mare :

A"! r **
_______ F.C. Baia 

M. Salomlr ; L. Iakab 
(ambii din Cluj-Napoca) șl V. 
Antohi (Iași) ;

Rapid — Jiul Petroșani : V.
Curt (Medgidia) ; L Tărcan (Re
ghin) și S. Grosu (Călărași) :

Petrolul Ploiești — F.C. Bihor: 
M. Stoenescu ; N. Volnea și D 
Manole (toți din București) :

Politehnica Iași — Universita
tea Craiova : N. Dlnescu (Rm. 
Vîlcea); J. Grama și M. Lăză- 
rescu iambii din București).

Meciul DINAMO — F.C. OLT 
a fost amînat.

După etapa a 23-a (spaniolii
vederea saltului va da roadele sint ?n avans cu etapele), clasa-
de toți așteptate. mentul arăta astfel :

1. Real Madrid 23 15 3 5 41—25 33 (+ 9)
2. Athletic Bilbao 23 13 6 4 37—22 32 (+10)
3. Barcelona 23 11 7 5 37—21 29 (+ 7)
4. Atletico Madrid 23 12 5 6 35—31 29 (+ 7)

16. Salamanca 23 4 7 12 23—42 15 (- 9)
17. Mallorca 23 2 11 10 19—40 15 (- 7)
18. Cadiz 23 3 4 16 23—39 10 (-14)

Comparind acest extras de 
clasament cu cel al campio
natului nostru după etapa de 
miercuri (a 23-a). constatăm :

1. Și in campionatul spaniol 
există tot 4 echipe care iși 
dispută Întrecerea. (Să mențio
năm. totuși, faptul, că forcin- 
gul lui F.C. Argeș, spre con
stituirea unui cvintet, nu are 
un corespondent la iberici.)

Ordinea de stil în campio
natele noastre este asemănă
toare. Dinamo este o echipă 
mai elaborată, în stilul lui 
Real, Steaua e mai aprigă, 
precum „bascii" de la Bilbao, 
Craiova e Barcelona, atit prin 
numele vedetelor, dt si prin

uneori neverosimile

✓

Priviri spre eșalonul secund

UN MECI CU
Confruntarea de la Caransebeș, 

din seria a IlI-a a Diviziei „B“, 
dintre C.F.R. Victoria și .U* 
Cluj-Napoca, Încheiată cu un 
scor de... sezon (0—0), a oferit 
o partidă de mare angajament 
fizic. Dornici de reabilitare după 
usturătoarea Infrîngere din tur 
(0—6), feroviarii au dorit să se 
revanșeze, implicit să obțină vic
toria. Echipa antrenată de C. 
Pavlovici a evoluat bine, a con
trolat mai mult jocul, avind pe
rioade îndelungate de dominare 
teritorială șl o sumedenie de 
ocazii clare de gol, ratate însă

MULTE ERORI
cu multă seninătate. Din păca
te. marea dorință de victorie a 
gazdelor (victorie pe care ar fi 
meritat-o cu prisosință după 
disputa din teren) a fost stopa
tă in bună măsură de arbitrajul 
foarte slab al lui Petre Balaș 
(București). Conducătorul Jocu
lui a trecut cu vederea multe 
faulturi de ambele părți, a dat 
decizii in compensație, a frag
mentat jocul, nu a aplicat le
gea avantajului șl nu s-a sin
cronizat cu tușlerii (Emil Pă- 
trașcu și Dumitru Vasile — am
bii foarte buni), viciind final-

DE ARBITRAJ

duminicâ
Cu suma de nu

mai 10 lei, ORI
CINE JOACĂ
POATE OBȚINE :
• autoturisme 

„Dacia 1 300“,
e mari sume de 

bani, în frunte cu 
cele de 50 000 lei.

MAI MULTE 
BILETE — MAI 
MULTE ȘANSE 
DE FRUMOASE 
SATISFACȚII !

mente rezultatul acestei partide. 
Un moment-cheie al jocului s-a 
petrecut In min. 76. Atunci, a- 
tacantul central al gazdelor, 
Petzac, a luat o acțiune pe cont 
propriu, a intrat in careu, dar a 
fost făcut ^sandviș- de cel doi 
fundași centrali clujeni Neamtu 
și Ciocan. Penalty clar ca lumi
na zilei, numai arbitrul Balaș 
a refuzat să acorde lovitura de 
la 11 m ce se impunea. Juste
țea acestei lovituri de la 11 m 
a fost confirmată după joc șl 
de observatorul federal Ilie 
Stelian. Tot la această fază, 
Viașu (C.F.R.) este eliminat de 
pe teren pentru injurii adresa
te unui coechipier. „Șepcile ro
șii" au venit la Caransebeș cu 
intenția vădită de a obține un 
punct. Țelul studenților a fost 
îndeplinit, dar evoluția lor a 
lăsat de dorit. Elevii lui R. 
Vlad (în afara lui Suciu și Arl- 
ciu) au avut o evoluție modes
tă, departe de valoarea unei for
mații cu pretenții de revenire 
pe prima scenă fotbalistică a ță
rii. O mențiune specială se cu
vine juniorului Irîmia (C.F.R.).

Aurel PĂPĂDIE

ASTAZI ȘI MÎINE ULTIMELE ZILE DE PARTICIPARE

surprizele
și chiar printr-o anume stare 
febrilă caracteristică de altfel 
unor jucători ca Maradona, 
Bălăci, Schuster, Lung etc. In 
sCrșit, „Sportul* se apropie de 
Atletico—

2. Numărul de puncte acu
mulate este aproximativ ace
lași — in campionatul nostru 
e vorba de un punct în plus.

3. Diferența dintre primii doi 
și perechea următoare este, de 
asemenea, aceeași.

4. Golaverajele se apropie. 
Doar Steaua (cu 49 de goluri) 
iși depășește net coresponden
tul (Bilbao)

5. Ultimele trei clasate au 
cam aceeași situație. O singură 
observație, Cadiz-ul, cu numai 
XO puncte, a marcat mai multe

goluri decît 7 din echipele 
noastre, ceea ce ne face să ne 
gîndim la faptul că „subsolul" 
spaniol opune o rezistență mai 
mare velorlalte echipe. De alt-, 
fel, toate „lanternele" spaniole 
au marcat mai mult decît ulti
mele noastre trei echipe.

în încheiere, două vorbe des
pre golgeter’ și o încercare de 
concluzie.

La spanioli conducea — 
după etapa a 23-a — Da Silva 
(Valladolid) cu 13 goluri, ur
mat de Juanito (Real Madrid) 
și Gonzalez (Cadiz) cu 12, res
pectiv 11 goluri. La ncl, in 
frunte se află Coraș .și Grosu, 
cu cite 12, urmați de Lăcătuș, 
cu 11. Per total, și în acest 
caz e l asemănare. Doar un 
gol diferență la suma primilor 
trei.

Sigur că apropierea cifrică 
nu poate duce la concluzii ab
solute. Diferența d calitate 
nu e întotdeauna sinonimă cu 
cifrele. Dar ea nu trebuie res
pinsă. Există în fotbalul ro
mânesc resurse nevalorificate 
care pot face din campionatul 
nostru unul egal cu cel din 
țările cu fotbal dezvoltat. Fot
balul spaniol, nu face parte 
chiar din prima categorie, fie 
șl pentru fap’ul că afișul lui 
în Campionat și în cupele eu
ropene e ținut de vedete. Cu 
atit mai mult, campionatul 
nostru -are datoria de a se 
activiza la toate nivelele, ast
fel îneît echipa națională să 
nu fie doar rodul unor cam
panii speciale de pregătire.

ID'll.MSlRAflA Dt STAT L0I0 PRONOSPORT INTORMrilA

• ClȘTIGURILE TRAGERII 
EXTRAORDINARE LOTO A 
MĂRȚIȘORULUI DIN 2 MARTIE 
1984. FAZA I — categoria A : 1 
variantă 100% — autoturism „Da
cia 1300* și 2 variante 25% «
17.500 lei; eat. B : 7.50 a 25.329 
lei ; cat. C : 19.75 a 9.619 lei ; 
cat. D : 132 a 1.439 lei; eat. E : 
329,75 a 300 lei; cat. F : 645.75 a 
200 lei ; cat. G : 3.478,25 a 100 
lei. FAZA a n-a — cat. 1 : 2 va
riante 100% — autoturisme „Da
cia 1300* și 5 variante 25% a 
17.500 lei : cat. 2 : 19.75 a 32.782 
lei ; cat. 3 : 92 a 7.038 lei ; cat. 
4 : 485,50 a 1.334 lei ; cat. 5 : 
1.071 a 300 lei ; cat. 6 : 1.663,50 a 
200 lei ; 'cat- 7 : 9.019 a 100 lei. 
FAZA a m-a — cat. H : 4
25% a 17.500 lei ; cat. I : 2 100%
a 5.000 lei sau, la alegere, o ex
cursie de un loc In U.R.S.S. sau 
R.D. Germană și 6 25% a 1.250 
lei ; cat. J : 21 a 1.000 lei ; cat. 
K : 157,25 a 400 lei ; cat. L : 
316,50 a 300 lei ; cat. M : 560 a 
200 lei ; cat. N t 3.315.75 a 100 
lei. Autoturismele „Dacia 1300“ au 
revenit partlcipanților : CINPOE- 
ȘU VASILE din Buhuși, MUN
TEAN AUREL din Brașov și

© Clubul Steaua organizează o excursie la Ploiești, marți 20 
martie ora 11, cu prilejul meciului Steaua — F. C. Argeș din 
cadrul Cupei României. înscrierile se primesc la sediul clubului 
din cal. Plevnei 114, biroul organizare. Participanțll la excursie 
vor primi contra cost și cite un bilet la meciul Dinamo Bucu
rești — Dinamo Minsk din Cupa campionilor europeni.

RACÎȘAN FANEL din Cluj-Na
poca.

• TRAGEREA EXCURSIILOR 
LA LOTO de astăzi, 16 nartie 
1984, se desfășoară începînd de 
la ora 17,15 în sala clubului spor
tiv Progresul din București, str. 
dr. Staicovici nr. 42 ; numerele 
cîștigătoare vor fi radiodifuzate 
Ia ora 19 pe programul 2 și la 
ora 23 pe programul 1.

• ClȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 14 MAR
TIE 1984. Cat 1 (12 rezultate) :
4 variante 25% a 30.413 lei ; cat. 
2 (11 rezultate) : 2 variante 1< % 
a 3.395 lei și 207 variant- 25% a 
849 lei ; cat. 3 (10 rezultate) : ’23 
variante 100% a 238 lei șl 3.103 
variante 25% a 85 lei.

© ClȘTIGURILE TRAGERII LO
TO DIN 9 MARTIE 1984. Cat. 1 : 
1 variantă 25% — autoturism Da
cia 1300 ; cat. .2:2 variante 100% 
a 50.000 lei și 8 variante 25% a 
12.500 lei ; cat. 3 : 23,25 variante 
a 4.595 lei ; cat. 4 : 67 variante, a 
1.594 Iei ; cat. 5 : 174,50 variante 
a 612 lei ; cat. 6 : 347 variante 
a 308 lei ; cat. X : 2.167,50 variante 
a 100 Iei. Report la cat'. 1 : 500.000 
lei. Report la cat. 2 : 42.556 lei. 
Autoturismul „Dacia 1300“ de la 
categoria 1 a revenit participan
tului MORARU CHIRILĂ din Sf. 
Gheorghe, iar cîștigurile în va
loare de 50.000 lei, participanților 
MOROȘANU OCTAV din Vatra 
Dornei și PUIA IOAN-DORIN din 
Brăila.



LUPTĂTORI ROMÂNI

LA TURNEUL DE LA JAMBOL

Actualitatea in tenis

ILIE NĂSTASE L-A ÎNVINS PE TULASNE
De vineri pînă duminică se 

va desfășura la Jambol (Bul
garia), tradiționalul turneu in
ternațional de lupte libere 
„Dan Kolov“, la care vor par
ticipa și' componenți ai lotului 
nostru reprezentativ. Au făcut 
deplasarea : N. Hincu (cat. 48 

UN NOU SUCCES AL GIMNASTELOR NOASTRE
fUrmare din pag. I)

oare, repurtate de Lavinia A- 
gache și Ecaterina Szabo, ast
fel că la a treia victorie conse
cutivă a gimnastelor românce 
trofeul revine forului nostru de 
specialitate.

Daniela Silivaș, Raluca Bug- 
ner, Aurelia Dobre sint com
ponente ale lotului național de 
junioare. Toate trei au reali
zat la acest început de sezon 
competițional internațional a- 
plaudate succese. care ne

„CENTURA DE AUR
(Urmare din pag. 1)

prindă pe campionul român cu 
lovituri largi, evitate cu ușu
rință de Simion care, la rân
dul său, a punctat clar, fără 
probleme, de-a lungul celor 
trei reprize. învingător cu 5—0, 
Simion. La aceeași categorie, 
Nicolae Balaban l-a întrecut la 
puncte, după un meci echili
brat, pe Hildirim Arpaslan 
(Turcia).

„Sferturile" categoriei mij
locii au început cu partida 
Doru Maricescu (România) — 
Woicech Pawlowski (Polonia). 
Medaliatul nostru cu argint la 
ultimele campionate europene 
a boxat bine, cum boxează cînd 
are în față un adversar mo
dest, așa cum a fost polonezul, 
în această situație, victoria lui 
Maricescu nu a stat nici o 
clipă sub semnul întrebării și 
a fost obținută in unanimitate. 
Un meci încilcit, plin de nere- 
gularități, au oferit Cristian 
Maxim (România) și Husein 
Ilordih (Siria). Nenumăratele 
neregularități din ring nu au 
fost sesizate de arbitrul Gh. 
Chivăr, care a privit pasiv, ca 
orice spectator dezinteresat, la 
bătaia celor doi boxeri și, pen
tru că trebuia dat un învingă
tor, a fost preferat cu o deci
zie de 4—1, Hofdih.

Meciul zilei a fost, după pă
rerea generală, cel dintre „ușo
rii" Dragomir Ilie și Jorge Ross 
(Cuba). Putem spune că a fost 
principalul „motiv" care a um
plut aseară pînă la ultimul loc

BALCANIADA DE SCHI
BELGRAD, 15 (Agerpres). — 

Proba feminină de slalom spe
cial din cadrul Balcaniadei de 
schi de lă Popova Șapka (Iugo
slavia) a fost cîștigată de spor
tiva iugoslavă Kuhar — 1:44,36, 
urmată de Dimitrova (Bulgaria) 
— 1:49,31, Suzana Naghi (Româ
nia) 1 :53,75, Liliana Ichim (Ro
mânia) — 1:54,14, Pesceva (Bul
garia) — 1:55,31, Della Parate 
(România) — 1:55,61. în ștafeta 
feminină 3X5 km echipa Ro- 

caleidoscop - ÎNTÎMPLĂRI DIN SPORT
Cîte și mai cîte nu se întîmplă în lumea 

sportului, „amănunte" care pot decide 
soarta unei întîlnlri. a unui rezultat, a 
unui loc mai bun în clasament 1 Ediția 
de astăzi a „caleidoscopului" nostru pre
zintă cîteva dintre aceste întîmplărl...
• Giancarlo Antognonl, jucător al Flo

rentinei și „Squadrei azzurra", campioana 
lumii, este, ceea ce se spune, un fotba
list... „ghinionist", în ultimii ani el sufe
rind două accidente foarte grave. La 22 
noiembrie 1981, într-un meci cu Genoa, 
portarul genovez Martina l-a lovit violent, 
provocîndu-1 o dublă fractură craniană șl 
timp de 25 de secunde Inima a încetat să-i 
bată 1 Chiar acolo, jos, pe gazon, medicul 
echipei a avut o intervenție salvatoare, 
făcîndu-1 respirație artificială șl tratamen
tul de urgență. Trei luni mai tîrziu, el șl-a 
reluat antrenamentele, a reintrat în echi
pă și a fost selecționat de Bearzot în na
țională ! La C.M. din Spania a avut pres
tații bune eu Argentina și Brazilia, dar în 
semifinala cu Polonia s-a accidentat șl 
astfel n-a mai putut juca în finala, victo
rioasă. cu R.F. Germania. z

Zilele trecute. într-un meci tot cu Ge
noa, într-o dispută cu apărătorul Luca 
Pellegrini, s-a ales cu o dublă fractură 
de tlbie șl peroneu. A fost operat de ur
gentă de profesorul Calandrlello. de la cli
nica de ortopedie din Toscana, care a 
spus : „Operația s-a desfășurat în condl- 
tlunî perfecte. Sînt convins că Antognonl

își va putea relua activitatea competițio- 
nală normală. La Jumătatea Iul iulie el va 
putea Începe antrenamentele...* Giancarlo 
Antognonl (născut la 1.4. 1954, de 72 de ori 
internațional „A") va găsi tăria sufleteas
că s-o la de la început T
• După ce a dispus prin K.O. în r. 3 de 

etiopianul Haile Tadesse șl prin R.S.C. în 
r. 1 de Irlandezul Sean Doyle, pugilistul 
român Florin Livadaru trebuia să-1 întîl- 
nească în sferturile de finală la categoria 
60 kg pe polonezul Kazimerz Adach. Aces
ta a fost meciul cu numărul 193 al tur
neului olimpio de box din 1980, de la Mos
cova, învingătorul urmînd să primească 
medalia de bronz. Florin Livadaru a avut 
numeroase momente de superioritate, ca 
urmare a directelor puternice de dreapta șl 
loviturilor sale clare Ia corp. Dar lată că, 
tn urma unul „clinei", el a ieșit cu arca
da spartă, sîngerînd abundent. Meciul a 
continuat dar, fapt extrem de rar, ctnd 
mai rămăseseră doar ...PATRU SECUNDE 
de luptă, arbitrul mexican Tavira a In
tervenit și a dictat oprirea meciului, aban- 
donîndu-1 pe campionul nostru 1 Pentru 
doar patru secunde Livadaru și-a văzut 
năruite atîtea speranțe, făcîndu-i-se Inuti
le atîtea șl atîtea ore de Intensă pregăti
re...
• în „Forumul" din Montreal, tn 1976, 

s-a desfășurat concursul olimpic de gim
nastică. Printre competitori, Dan Grecu, 
care povestea : „La Încălzire mă simțeam

kg), G. Kcrekeș, A. Noagu (57 
kg), T. Marinescu (62 kg), C. 
Damaschin, CL T&măduianu 
(74 kg), D. Chiru (82 kg), R. 
Ciprian, Gh. Broșteanu (90 kg), 
V. Pușcașu (100 kg). Lotul este 
însoțit de antrenorul Ion Crâs- 
nic.

bucură și pot constitui un se
rios stimulent pentru continua
rea, în aprilie, la Rimini, a 
tradiției succeselor românești 
în campionatele europene de 
junioare.

Rezultate tehnice la indivi
dual compus : 1. RALUCA
BUGNER (România) 37,85, 2. 
Valerie Legali (Franța) 37,80, 
1 Yumy Mordre (S.U.A.) 37,60, 
.„5. Aurelia Dobre (România) 
șl Florence Laborder’.e (Fran
ța) 37,15-

---------------- REZULTATE TEHNICE -----------------
nat muse* : C. Tițoiu (România) b.p. (5—4) Z. Rubo (Polo

nia). A. Angln (Turcia) b.p. (3—4) M. Neanagln (R.P. Mongola), 
Kum Zu En (R.P.D. Coreeană) b.p. (3—2) M. Vișan (România), 
S. segawa (Japonia) b.ab.2 L Tănase (România).

Cat. mijlocie mică : Gh. Simion (România) b.p. (5—0) C. Ra- 
dovano (Italia), N. Balaban (România) b.p. (4—1) H. Arpaslan 
(Tur rj a), '

Cat. mijlocie : D. Maricescu (România) b.p. (5—4) W. Paw
lowski (Polonia). IL Hordih (Siria) b.p. (4—1) Cr. Maxim (Ro
mânia), L Petrescu (România) b.ab.3 M. Popa (România), D. 
Senduc (România) b.p. (3—4) L Ivanov (Bulgaria)

Cat. pană 1 E. Rivera (Cuba) b. ab. 3 N. Talpoș (România), 
Je En Ca (R. P.D. Coreeană) b.p. 0—2) C. Stancu (România). 
B Blagoev (Bulgaria) b.p. (3—2) L Panaite (România), V. 
Mirosnlcenko (U.R^^.) b.p. (>—•) H. Satoru (Japonia).
FL Tîrcomnlcu (România) b.p. (3—0) San San Cean (R-P.D. Co-

CaL ușoară : M. Fulger (România) b.p. (5—0) J. Gazai (Siria), 
reeanâ), M. Gruescu (România) b.p. (3—2) G. Hudlșteanu 
(România), D. me (România) b.p. 0—2) J. Ross (Cuba).

Cat. mijlocia mie* : AL Samonin (Ci5.S.) b.p. (4—1) C. 
Ghindâoanu (România), E. May (Polonia) b. k.o. 2 J. Rlx 
(R. F. Germania).

Cat semigrea : G. Donicl (România) b.p. (5—0) M. Vasilache 
(România), D. Misiak (Polonia) b.p. 0—2) G. Tențea (România) 
F. Pamfil (România) b.ab. 1 T. Panait (România), S. Lakomlek 
(Polonia) b.k.o. 1 P. Boraescu (România).

Palatul Sporturilor și Culturii. 
Așteptările au fost onorate de 
cei doi pugiliști printr-o parti
dă de care ne vom aminti mul
tă vreme. Lupta a început tăios, 
Inițiativa avînd-o boxerul cu
banez, campion „en titre" al 
țârii sale. Ilie se deplasează 
derutant, surprinzindu-și ad
versarul eu lovituri izolate, dar 
foarte puternice, la față și corp. 
Ross, de o rezistență incredibi
lă, a găsit mereu resurse sâ 
atace și sâ puncteze cu serii la 
față. Meciul se menține echili
brat pini în ultimul rund, dnd, 
cu clasicul său croșeu de stin
gă, Ilie îl surprinde pe cubanez 
la figură, obligîndu-1 pe arbitru 
să-l numere. Alte lovituri pu
ternice expediate la stomac

mâniei (Ungureanu, Bako, Han- 
ganu) s-a situat pe locul doi cu 
37:59,9, precedată de Iugoslavia 
36:37,3. La seniori în ștafeta 3 X 
10 km a cîștlgat Bulgaria — lh 
35:25,3, urmată de Iugoslavia 
lh36:14,l, România lh40:10.3, Gre
cia 2h02:36,2. La juniori, în ștafeta 
3X5 km formația României a 
ocupat locul trei. Proba mascu
lină de slalom special a revenit 
schiorului Iugoslav Petrovlo — 
2:00,26. Z. Balazs (România) s-a

METZ. Tenismanul român 
Ilie Năstase s-a calificat pen
tru sferturile de finală ale tur
neului de la Metz, contînd 
pentru „Marele Premiu", învin- 
gîndu-1 pe francezul Thierry 
Tulasne cu 2—6, 6—3, 6—3. Re
zultatul este apreciat ca sur
priză. Alte meciuri din optimi : 
Ramesh Krishnan — Pascal 
Portes 7—6, 2—6, 6—3, Tim
Wilkison — Bernie Mitton 7—6, 
6—0, Miroslav Mecir — Libor 
Pimek 6—1, 6—3, Balasz Ta- 
roczy — Florin Segărceanu 
6—2, 7—5.

REAL MADRID A CIȘTIGAT „CUPA CUPELOR" LA DASCHET
OSTENDE. în fața a 2 000 de 

spectatori .s-a desfășurat finala 
masculină a „Cupei cupelor" 
la baschet, între Real Madrid 
și Simac Milano. La capătul 
unei dispute foarte echilibrate, 
spaniolii au cîștigat cu 82—81 
(34—38), punctele victoriei fi- 

temperează elanul lui Ross in 
ultima parte a meciului, cînd 
Ria realizează avantajul nece
sar obținerii deciziei. El este 
declarat învingător la puncte, 
in ciuda unui avertisment pri
mit in rundul doi pentru atacuri 
periculoase cu capul. Pentru 
meciul (greu) ciștigat în fața 
unui adversar deosebit de valo
ros, Ilie Dragomir merită un 
sincer .BRAVO !“

★
Juriul internațional al „Cen

turii de aur" analizând decizia 
din meciul „supergreilor" L 
Gonzales (Cuba) — E. Ștefi 
(România) — „Învingător prin 
descalificare Steti* — a hotărit 
schimbarea ei in „învingător 
prin descalificare Gonzales".

clasat pe locul T eu 2:17.24, Iar 
Em. Focșeneanu a ocupat locul 
1» cu 2:11.37.
• Concursul de schi de la 

Pamporovo (Bulgaria) a conti
nuat cu proba masculină de sla
lom special, în care victoria a 
revenit Iul Mathias Berthold 
(Austria), cu timpul de 1:54.24. 
urmat de compatriotul său Tho
mas Stangassinger — 1:54,53. în 
clasamentul general al „Cupei 
Europei" se menține lider aus
triacul Dietmar Koelbichler — 
162 p, secundat de Stangassinger 
— 133 p.

PALM BEACH GARDENS. 
In cadrul turului secund al 
turneului feminin al circuitu
lui din Florida au fost con
semnate rezultatele : Tina Mo- 
chizuki (S.U.A.) — Kathy Ri
naldi (Ș.U.A.) 6—3, 6—4,
Carling Bassett (Canada) — 
Etsuko Inoue (Japonia) 7—5, 
6—2, Bonnie Gadusek (S.U.A.) 
— Michelle Torres (S.U.A.) 
6—3, 4—6, 6—2, Vicki Nelson 
(S.U.A.) — Mima Jausovec
6—4, 5—7, 6—1, Pam Casale
(S.U.A.) — Anne Minter (Aus
tralia) 6—3, 7—6 etc.

ind marcate, in ultimele se
cunde de joc, de Jackson, din 
două aruncări libere. Cei mai 
buni realizatori : Jackson 27, 
Robinson 14, Martin și Rullan 
cite 12 (Real), Premier 25, 
Lamperti 21, d’Antoni 14 (Si
mac).

REINTRA SEBASTIAN COT

LONDRA. După cum trans
mite Agenția „France Presse", 
atletul britanic Sebastian Coe, 
campion olimpic la 1 500 m și 
deținător al recordurilor mon
diale la 800 m, 1 000 m șl o 
milă, va reintra mîine în com
petiții. Coe a fost multă vreme 
suferind de pe urma unei 
toxoplasmoze glandulare, care 
l-a constrîns să-și întrerupă 
antrenamentele și, evident, 
concursurile. Acum el se simte 
bine și dorește ca la Los An
geles. să-și apere titlul olim
pic.

ECHIPA DANEMARCEI SUR
CLASATA LA AMSTERDAM

Reprezentativa Danemarcei, 
participantă la turneul final al 
C.E. din Franța, a jucat la Am
sterdam, cu selecționata Olandei. 
Gazdele au ciștigat cu scorul ca
tegoric de 6—0 (2—0). Golurile 
au fost marcate de Kieft, Van 
der Gljp (2), Houtman (2) șl 
Hoekstra. Este de semnalat fap
tul că danezii au evoluat fără 
o serie de Internaționali, care 
joacă în străinătate. Iată forma
țiile aliniate : OLANDA : Schrij- 
vers — Wijnstekers, Gullit, Op- 
hof, Silloy — Hoekstra, Rijkard, 
Van Tiggelen — Van der Gijp, 
Houtman, Kieft. DANEMARCA : 
Kjaer — Slveback, Molby, Niel
sen, Madsen — Bertelsen, Si
monsen (Manniche), Lauridsen 
(Frimann), Laudrup — Brylle 
(Hansen), Larsen.

NIGERIA - CAMERUN 
IN FINALA „CUPEI AFRICII*

Semifinalele „Cupei Africii", 
care au avut loo la Bouake Șl 
Abidjan (Coasta de Fildeș), au 
fost dramatice, Învingătoarele 
fund decise ta urma loviturilor 
de la 11 metri I La Bouake. Ca
merun șl Algeria au terminat cu 
un scor alb (4—0), după prelun
giri. La loviturile de la li m a 
ciștigat Camerun cu 5—4. La 
Abidjan : Nigeria — Egipt 2—3 
(1—2, 2—2) după prelungiri. La 
penalty-uri a învins Nigeria cu 
S—7. Astfel, in finală se vor tn- 
tlnl Nigeria șl Camerun.

„Succasul, ia mare parts, stă ia eo- 
ința de a irwinge ; sâ ne străduim, deci 
șl sâ stăruim I*

LUCIUS ANNAEUS SENECA
(4 t.e.n. — 65 e.n.) 

scriitor șl filosof knin

excelent. Eram tn formă și eram convins 
că nu-mi poate scăpa „aurul". Și ca să 
mă impun clar, ca să fiu și mai bun, am 
forțat o trecere din planșă în cruce. N-am 
calculat Insă că, forțind, depășeam niște 
Urnite cu care mă obișnuisem de luni de 
zile : brațele, trupul, pumnii Încleștați pe 
inele trebuie să urmeze exact aceeași tra
iectorie. Am greșit cu un grad. A fost 
fatal, dar logic : mintea a greșit, mușchiul 
a cedat". Voința sportivului a fost însă cu 
mult mal mare decît suferința sa șl, chiar 
așa accidentat cum era, cu un bandaj elas
tic în jurul mușchiului rănit. Dan Grecu 
s-a comportat admirabil, cucerind medalia 
de bronz la inele cu 19,500 p, după sovie
ticii Andrianov — 19,650 p și Dltiatin — 
19,550 p.

După patru ani. la Olimpiada de la Mos
cova. în finala pe aparate, la Inele, Dan 
Grecu a suferit un nou accident grav (ru
pere de fibre musculare la umărul stîng) 
care avea să grăbească, de fapt, sfîrșîtul 
unei admirabile cariere sportive.

Romeo VILARA

TELEX • TELEX
ATLETISM • Carlos Lopez șl 

Fernando Mamede figurează în 
fruntea echipei Portugaliei pentru 
apropiatul campionat mondial de 
cros de la East Rutherford (New 
Jersey). Din echipa feminină face 
'parte și Rosa Mota, campioana 
europeană la maraton.

BOX • A fost perfectat meciul 
dintre Larry Holmes, fost cam
pion mondial la categoria grea 
(versiunea W.B.C. ; în prezent 
recunoscut de I.B.F.) și Gerry 
Coetzee, campionul recunoscut de 
W.B.A. Meciul va avea loc la 
Las Vegas, la 1 sau 8 lynle. • 
Greul britanlo Frank Bruno a 
obținut a 21-a victorie consecu
tivă înainte de limită în cariera 
de profesionist, învlngîndu-1, la 
Londra, prin K.O. In repriza 1, 
pe argentinianul Juan Figueroa.

CICLISM • Cursa clasică Pa
ris — Nisa s-a încheiat cu vic
toria Irlandezului Sean Kelly, 
care obține a treia victorie con
secutivă, egalînd recordul belgia
nului Eddy Merckx. Clasament : 
1. Kelly 29h 41:50, 2. Stephen
Roche (Irlanda) 29 h 42:02, 3.
Bernard Hinault (Franța) 29 h 
43:36, 4. Michel Laurent (Franța) 
29 h 44:25, 5. Phil Anderson (Aus
tralia) 29 h 44:47, 6. Robert Mil
lar (Anglia) 29 h 45:29. • Cursa 
Marea Tirenlană — Marea Adria- 
tlcă s-a încheiat la San Bene
detto del Tronto cu victoria sue
dezului Tommi Prim, 28 h 39:41, 
urmat la 2 secunde de Erlch 
Maechler (Elveția) și la 5 se
cunde de Roberto Visentini (Ita
lia).

HANDBAL • La Szfeged, în 
meci amical feminin : Ungaria — 
U.R.S.S. 25—25 (12—13). în pri
mul joc, la Budapesta, sovieti
cele au cîștigat cu 19—14.

SANIE • La Bratsk, titlul u- 
nional a fost cîștigat de Valert 
Dudin, medaliat cu bronz la J.O. 
de la Sarajevo.

SCHI • Slalomul special de la 
Pamporovo, pentru Cupa Euro
pei, a fost cîștigat de Mathias 
Berhold (Austria) în 1:54,24, ur
mat de Thomas Stangassinger 
(Austria) 1:54,53.

TENIS • Turneul fostelor glo
rii de la Boca Raton (Florida) a 
fost cîștigat de Ken Rosewall, 
7—5, 7—5 în finală cu Rod La
ver. • După turneul de la Bru
xelles, John McEnroe a trecut 
pe primul loc In clasamentul 
A.T.P., înaintea Iul Lendl, Con
nors, Wilander, Noah, Arias etc.

De notat că la ambele meciuri 
au asistat doar 20 000 de specta
tori (15 0C0 la Bouake șl 5 000 la 
Abidjan).

ITALIA Șl U.R.S.S. AU CELE 
MAI MARI...

...șanse de a organiza turneul 
final al C.M. din 1990, se aprecia
ză la Zurich, după ce a fost dat 
publicității comunicatul F.I.F.A- 
Dosarele de candidatură ale Ita
liei șl U.R.S.S. au fost reținute 
spre a fi supuse aprobării Co
mitetului executiv al F.I.F.A„ 
care se va reuni la 19 mai. Fe
derația engleză și-a retras can
didatura, iar cea a Greciei nu a 
prezentat propuneri complete la 
„caietul de sarcini* al F.I.F.A.

CUPE, CAMPIONATE
• In sferturile de finală ale 

„Cupei Angliei" s-a rejucat par
tida dintre Derby County șl 
Plymouth. Surprinzător, Ply
mouth, care activează în liga a 
3-a, a învins In deplasare cu 
1—0. In semifinale : Plymouth — 
Watford șl Everton cu tnvingă- 
toarea dintre Southampton și 
Sheffield Wednesday, meci pro
gramat marți 20 martie. Semifi
nalele vor avea loc la 14 aprilie, 
în campionatul englez s-au ju
cat două partide restante : Not
tingham Forest — Everton 1—0, 
Norwich — Notts County 0—L 
în clasament conduce Liverpool 
cu 63 p, urmată de Manchester 
Utd. — 61 p, Nottingham Forest 
50 p. Norwich ocupă locul 10 cu 
42 p, Everton locul 15 cu 37 p, 
iar Notts County locul 21 cu 
25 p.
• Alte două rezultate din 

„Cupa R. F. Germania" (sfer
turi de finală) : Werder Bremen
— V.f.B. Suttgart 1—0, Hertha — 
Schalke 3—3 (se va rejuca).

Pînă acum sînt calificate în 
semifinale : Bayern Munchen, 
Borussia Monchengladbach șl 
Werder Bremen.
• In C.E. juniori (sub 16 ani): 

Iugoslavia — Italia 1—0 (în tur 
1—1). Iugoslavia s-a calificat pen
tru semifinale.
• In C.E. de juniori : Luxem

burg — Olanda 1—2. Returul la 
11 aprilie.
• La Tirana, în meci pentru 

C.E. de tineret, Italia a întrecut 
cu 1—0 (0—0) Albania. A marcat 
Pletro Monemi, în minutul 89.
a Pentru semifinalele „Cupei 

Spaniei" s-au calificat Athletic 
Bilbao, C.F. Barcelona, Real 
Madrid și Las Palmas. Meciurile 
retur din sferturi (între paran
teze rezultatele din tur) : Bil
bao — Gijon 2—0 (1—2), Osasuna
— C.F. Barcelona 3—2 (0—4),
Real Madrid — Corruna 2—0 
(1—2), Las Palmas — castilia 
3—0 (0—2).
• In „Cupa Llbertadores". la 

Asuncion, echipa argentiniană 
Independiente a învins cu 1—0 
(1—0) formația Sportivo Luqucno 
(Paraguay). în aceeași competi
ție s-au întîlnlt formațiile chiliene 
Unlversidad Catolica — O’Hig- 
glns 2—0 (1—0).
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