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Turneul internațional „Centura de aur“

12 BOXERI ROMÂNI ÎN FINALE
• Duminică dimineața, la ora 10 - ultima reuniune • Azi, o binemeritată zi de odihnă

Mîine, în etapa a 24-a a Diviziei ,,A“ Se fotbal

LA PITEȘTI, UN MECI PENTRU
CUPELE EUROPENE

CAMPIONATUL

I Așa cum ne-am așteptat, 
’„semifinalele" Turneului inter
național de box „Centura de 
aur" au reușit să umple tri
bunele de la Palatul Sporturi
lor și Culturii încă de la prima 
pală. Perspectiva de a boxa 
in finalele programate dumi
nică dimineața a trezit ambiții 
deosebite la fiecare SDortiv. 
meciurile fiind deosebit de 
fierbinți.

Incandescente au fost chiar 
și partidele 
parcă mai dure decît de obicei. 
Astfel, Dumitru Șchiopu, într-o 
formă fizică de vîrf, l-a sur
clasat pe constănțeanul Eroi 
Geafar. Șchiopu a venit peste 
adversarul său ca un tăvălug 
căruia nu i se poate rezista 
și a plasat lovituri puternice, 
în rundurile doi și trei Geafar 
fiind numărat. Lucru mai. rar 
întîlnit la „semimuște", Șchiopu 
cîștigă prin abandon ! 
mai echilibrată decît se pre
vedea, dar și mult mai fru
moasă, a fost întîlnirea dintre 
brașoveanul Virgil Iordache și 
Pak En Ham (R.P.D. Coreea
nă), un pugilist a cărui teh
nică a smuls asistenței ropote 
de aplauze. Cu atît mai mare

„semimuștelor",

Mult

D. Șchiopu (stingă) l-a stopat pe E. Geafar prin numeroase di
recte, ciștigind partida înainte de limită. Foto : Ion MIHAICĂ 
oferit o partidă echilibrată, cu 
multe calități tehnice. Atît timp 
cit românul a avut resurse fi
zice a dominat, dar începînd 
de la jumătatea rundului se
cund Takami a trecut la con
ducerea luptei și apreciem 
că japonezul a punctat mai

PROGRAMUL FINALELOR
Semhnuscă : D. ȘCHIOPU (România) 
Muscă : G TIȚOIU (România) 
Cocoț ■ K. TAKĂMI (Japonia)
Pan6 : JE EN CU (R.P.D. Coreeană) 
Semiuțoară: E. NERGUI (R.P. Mongolă) 
Uțoară : M. FULGER (România) 
Semimijlocie : R. OBREJA (România)
Mijlocie mică : GH. SIMION (Romănia) - AL SAMONIN (U.R.S.S.) 
Mijlocie : D. MARICESCU (România) 
Semigrea : E. MISIAK (Polonic) 
Grea ; GH. PREDA (România) 
Supergrea : T. PtRJOL (România)

- PAK EN HAM (R.P.D. Coreeană)
- KIM ZU EN (R.P.D. Coreeana
- R. ECHEVARRIA (Cuba)
- V. MIROSNICENKO (U.R.S.S.)
- P. STOIU (România)
- M. GRUESCU (România)
- J. HERNANDEZ (Cuba)

— I. PETRESCU (România)
- S. LAKOMIEC (Polonia)
— M, PAISZ (România)
- AL. LUKSTIN (U.R.S.S.)

a fost meritul tînărului Ior
dache, care a avut momente 
foarte bune, în care a reușit 
să puncteze cu directe și ade
sea cu serii un adversar... in
vizibil. Pak En Ham obține 
decizia la puncte în unanimi
tate, după o _____
monstrație de scrimă pugilis- 
tică.

Semifinalele _______ __
_.s-au dezmințit. în prima, Ma

rian Fînățan (România) și ja
ponezul Kimiaki Takami au

adevărată de-

„cocoșilor" nu

în acest meci. De a-mult
ceea a surprins decizia jude
cătorilor, care ’ ..
cîștigător pe Fînățan. în cea 
de a doua partidă a „cocoșilor" 
am urmărit o luptă de uzură, 
cu schimburi dure, de aproape, 
in care superior a fost Ri-

l-au „văzut1

Petre HENT 
Pau! IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)

SPORTIVII Df IA STEAUA AU DOMINAT
„CUPA PRIMĂVERII" LA PENTATLON MODERN
Timp de 

pitală s-au 
cerile din cadrul ____ _ ___
măverii1’ la pentatlon modern, 
concurs care a inaugurat se
zonul competițional 1934. La 
start s-au prezentat sportivi 
de la Steaua, Politehnica Ti
mișoara, Olimpia București și 
C.S.Ș. Timișoara, cu această 
ocazie stabilindu-se și un re
cord de participare : 50 de
concurenți. Disputele au fost, 
în general, echilibrate, dar 

și de vremea nefa- 
(călărie, 

a fost 
de la

cinci zile, în Ca- 
desfășurat între- 

,Cupei Pri-

15133 p, 5. C.S.Ș. 14 523 p.
Paralel cu competiția senio

rilor s-au desfășurat și între
ceri de biatlon (înot și cros) : 
* “ ' (Steaua) 2 300 p, 2.

(Petrolul Ploiești) 
C. Isac (Steaua) 

triatlon (tir, înot, 
Mihăescu (Steaua)

L B. Vladu 
B. Mosor
2 200 p, S.
2170 p $1 
cros) : 1. A. _______ ________ _
3 098 p, 2. M. Enache (Steaua) 
3 082 p, 3. A. Stroe (Steaua) 
2 950 p. *

în 
marcate 
vorabilă 
petiția 
sportivii 
s-au detașat net 
tul pe echipe și 
vidual.

Iată cîștigătorii 
călărie — L. Horga 
nica) 1 100 p (0 p.p. — i.m.a,, , 
scrimă — M. Gheorghe (Stea
ua) 1 035 p (15 v) ; înot — A. 
Grozescu (Olimpia) 1 235 p 
(3:25,2) ; tir — E. Pop (Steaua) 
1 000 p (194 p) ; cros — D. 
Pătrui (Steaua) 1 354 p (12:17,0).

CLASAMENT ----------- -  ”
individual — 1. __ _____ =__
(Steaua) 5 483 p, 2. D. Pătrui 
(Steaua) * _
(Steaua) 5 318 p. 4. D. Groza 
(Steaua) 
canu (Politehnica) 5 241 p, 6. 
A. Grozescu (Olimpia) 5 ?31 p ; 
echipe — 1. Steaua I 15 973 p, 
2. Steaua II 15 535 p, 3. Poli
tehnica 15 170 p. 4. Olimpia

cros). Com- 
dominată 
Steaua, 
în
în

de 
care 

clasamen- 
cel indi-

probelor : 
(Politeh- 

- 1:04,91) :

GENERAL :
M. Ghcorghe

5 366 P. 3. E. Pop

5 241 p. 5. C. Rădu- 
P.

ALE TARII,
Organizată în anii olimpici 

și deschisă echipelor reprezen
tative care nu au luat parte 
la turneul organizat în cadrul 
J.O. de iarnă, „Cupa Thayer 
Tutt“ constituie unul din punc
tele forte ale sezonului com- 
petițional hocheistic. Ultima e- 
diție a avut loc în luna aprilie 
1980 la Ljubliana și victoria 
finală a revenit selecționatei 
Elveției (o mare surpriză) care 
în meciul decisiv a învins cu 
4—2 echipa R.D. Germane, 
clasată pe locul secund.

Ediția din acest an a dispu
tei, la care iau parte formații 
din cele trei grupe valorice

• La Pitești, într-un derby 
al unor candidate la cu
pele europene, Dobrin își 
dorește revanșa după ul
timele eșecuri în fața „alb- 
negrilor”. # La Hunedoa
ra, doi foști mari jucători, 
Nunweiller și Oblemenco 
din nou față-n față D La 
Tg. Mureș, un meci cu 
mulți..; cointeresați. • La 
Bacău, meci echilibrat în
tre Sport Club și o candi
dată la titlu # La Tîrgo
viște, echipa gazdă țintește

La București, Rapid dorește să confirme ultimele 
rezultate Q La Ploiești, Petrolul — decisă să-și mă
rească „seria** in absența golgeterului orădean Grosu
# La lași, craiovenii urcă în

au pierdut în tur,

PROGRAMUL

t.
a.
£
4.
ș. r.c. i

H £ „
t. S. C. Bacău
9. Chimia Rm. V.

10. Jiul
11. PoliL lăți
12. Corvînul
13. F. C Bala
14. Rapid
13. A.S.A. Tg. M.
10. Dunărea CSU 
17. Petrolul PI.
IB. C.S. Tirgovițte

g
Pitești : 
Hunedoara : 
Tg. Mureș : 
Bacâu : 
Tîrgoviște : 
București :

Ploiești : 
lași :

Toate

DINAMO
Steaua 
Uni». Cralora 
Spoitul stud.

Argo,
, Bihor 
. OH

M.

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

13
15
13
12
13
10
7

10
0
9
7
8
8
6
7
4
5
3

8
3
2
4
2
5 

10
4
5
5
8
5
5
7
4
8
5
6

44 20 34 
49-16 33 
38-21 28 
35-25 21

2
5
8
7
8 30-22 28
8
6
9
9
9
8

10
10
10
12
11
13
14

36-30 25 
22-15 24 
22-29 24
28-33 23
21- 27 23
22- 26 22 
31-29
24-39
19-25
19-32
16-26
18 35
17-41

21 
21
19
18
18
15
12

prima victorie a returului

Copou amintindu-și câ 
la Craiova

ETAPEI
F.C. ARGEȘ 
CORVINUL 
A.S.A.
SPORT CLUB 
CLUBUL SPORTIV 
RAPID

PETROLUL 
POLITEHNICA 

Meciul Dinamo — F.C. 
partidele vor începe

- SPORTUL STUD.
- CHIMIA RM. VÎLCEA
- DUNĂREA C.S U.
- STEAUA
- F.C. BAIA MARE
- JIUL

(Stadionul Republicii)
-------  - F.C. BIHOR

- UNIV. CRAIOVA 
Olt a fost aminat
la ora 15,30.

g

Se reia Divizia „A“ de handbal Seminin

STIINTA BACĂU* J CHIMISTUL RM. VÎLCEA 9

CAP DE AFIS“ IN ETAPA A XlV-a •------- ----------- ----------- » "
După o pauză, în care s-au 

disputat sferturile d<A finală și •— ■ ' — . — - •
„A“ de 

se reiau 
socotite a-

semifinalele „Cupei României1 
întrecerile 
handbal 
mîine cu _______ _
devărate derbyuri. în fruntea 
afișului celei de a XlV-a e- 
tape se află întîlnirea de la 
Bacău, dintre Știința — cam
pioana țării - și Chimistul 
Rm. Vîlcea — echipă calificată 
în finala „Cupei I.H.F.". Cu o 
săptămînă în urmă, la Bis
trița, în „Cupa României", vie-

Diviziei 
feminin 
meciuri

MARIN STAN (595
ÎN CONCURSUL DE
SOFIA, 16 (Agerpres). Proba 

de pistol viteză din cadrul 
concursului internațional de tir 
de la Sofia a fost cîștigată de 
sportivul român Marin Stan cu 
595 puncte (după baraj), urmat 
de G. Spiegel (R.D.G.) — 595 
puncte, Corneliu Ion (România) 
— 594 puncte. Pe echipe locul 
Intîi a revenit formației U.R.S.S. 
cu 1775 puncte, urmată de 
România 1 768 puncte. Polonia 
1 764 puncte etc.

în proba feminină de pistol 
cu aer comprimat, pe primul 
loc s-a clasat Natalia Ermo
lenko (U.R.S.S.) — 385 puncte, 
urmată de Silvia Kapostai 
(România) — 382 puncte, Pek 
Zen Suk (R.P.D. Coreeană) — 
382 puncte. Pe echipe a cîști- 
gat R.P.D. Coreeană cu 1 125

Start în „Cupa de primăvară” 
la handbal masculin

toria a revenit — într-un meci 
aprig disputat — Chimistului 
cu 27—26. Ce va fi miine ? 
Este, desigur, greu de spus, 
chiar dacă îndîrjirea băcăuan- 
celor și a antrenorului lor, 
Eugen Bartha, anunță revanșa. 
Pentru vîlcence șl antrenorul 
Constantin Popescu este, neîn
doielnic, important rezultatul 
derbyului, dar deasupra lui se 
situează necesitatea de a trans
forma această întîlnire într-o 
repetiție generală pentru manșa 
tur a finalei „Cupei I.H.F.",

p) CIȘTIGATOR
TIR DE LA SOFIA

programată la 25 martie, la 
Oldenburg (R.F. Germania). E- 
xistă pentru aceasta toate con
dițiile : partidă în deplasare, 
miză, partener de 
loare.

Meciuri atractive 
dintre Rulmentul 
Hidrotehnica Constanța, 
greșul București și Confecția. 
Iată programul acestei 
programată mîine :

Bacău : ȘTIINTA — 
MISTUL RM. VÎLCEA.

Brașov ; RULMENTUL 
DROTEHNICA CONSTANȚA.

București : ’
TIMIȘOARA 
la ora 10).

București : 
CONFECȚIA 
de la ora 15,15).

Timișoara ; CONSTRUCTO
RUL — MUREȘUL TG. MU
REȘ.

Buhuși ; TEXTILA 
ROM IAȘI.

Tot mîine începe întrecerea 
rezervată echipelor masculine

reală va-

sînt și cele 
Brașov și

Pro-

runde,

CHI-

— HI-

RAPID — A.E.M.
(Sala Rapid, de

PROGRESUL — 
(Sala Floreasca,

(Continuare in pag 2—3)

TE-

BOGATĂ ACTIVITATE

puncte, urmată de România —
1 112 puncte și Bulgaria —
1 064 puncte.

LA ÎNTRECERI INTERNATIONALEu
au și reprezentativele Japoniei. 
Elveției și României.

Cel mai important lucru pen
tru formația noastră în acest 
turneu este că va putea face 
o foarte utilă repetiție gene
rală în vederea C.M. grupa C, 
din 1985, care va avea loc tot 
în Franța și — se pare — tot 
la Grenoble. La această dis
pută, hocheiștii români au sar
cina de onoare de a readuce 
echipa noastră în grupa B, a- 
dică acolo unde a evoluat, cu 
succes, ani și ani la rînd. Prin-

ale hocheiului mondial, va avea 
loc între 20 și 29 martie la 
Grenoble, in Franța, și va 
reuni la start 8 reprezentative 
de țări : R.D. Germană, Elveția, 
Ungaria, R.P. Chineză. Japonia, 
Olanda, România și Franța.

în mod cert, prima șansă la 
cîștigarea trofeului, care poartă 
numele președintelui Federației 
de Hochei Amator din Statele 
Unite, aparține selecționatei 
R.D. Germane, nu numai pen
tru că este singura echipă de 
grupa A prezentă la Grenoble, 
dar și pentru că este cea mai 
bună. Șanse la primele locuri (Continuare in pag. 2—3)

COMPETITIONALĂ LA SCHI
Sezonul compctițional la schi 

continuă, in program figurină 
numeroase competiții :

• „CUPA CARPAȚI". Timp 
de trei zile. începînd de astăzi, 
pe un traseu amenajat in Va
lea Cerbului, se va desfășura 
tradiționala competiție interna
țională de schi fond dotată cu 
„Cupa Carpati". la care vor 
participa sportivi din Polonia. 
Ungaria și România, concursul 
fiind înscris în calendarul 
F.I.S.. permitînd acumularea 
de puncte. Sînt prevăzute pro
be de 5 km. 10 km și șta
fetă.

• CAMPIONATUL NAȚIO
NAL DE JUNIORI. Paralel, cu 
întrecerile din „Cupa Carpati" 
vor avea loc și disputele din 
cadrul Campionatului național 
pentru juniori, la care iau par
te cei mai buni tineri tondisti 
de la secțiile din tară.

• CAMPIONATUL NAȚIO
NAL DE COPII. Simbătă și du
minică, la Sinaia se vor des
fășura întrecerile de slalom u- 
riaș (băieți) și slalom, uriaș si 
special (fete) din cadrul Cam
pionatului național de copil.



UN PROGRAM INTERESANT IN ETAPA A 12-a
A CAMPIONATULUI DIVIZIEI ,,A“ LA RUGBY
Returul campionatului Divi

ziei „A" la rugby continuă, 
mîine fiind programate parti
dele celei de a treia 
acestei faze (a 12-a 
pionatul cu două serii 
de cite zece echipe), 
mul eșalon.
CEMIN Baia Mare 
ar fi putut fi un derby, dar 
el a fost amînat. militarii e- 
voluînd peste hotare într-o în- 
tîlnire de tradiție, cu Selecțio
nata armatei franceze. Dar și 
așa programul rămîne intere
sant. Sigur. Dinamo sau Gri- 
vița Roșie au prima șansă, dar

meciul

etape a 
în cam- 
valorice 
în pri- 
Știința 

Steaua...

se poate aștepta o replică bu
nă din partea oaspetelor lor, 
în vreme ce Farul nu se poa
te considera dinainte învingă
toare pe terenul studenților 
bucureșteni, în ciuda succesului 
său categoric (66—9) din tur 
(în martie anul 
stăntenii cedau în 
6—9...).

In seria 
are loc la 
afla față
primelor două locuri. Dar și ce
lelalte jocuri se anunță atrac
tive. sub semnul echilibrului.

trecut, con- 
Capitală cu

a II-a,
Bîrlad, 
în fată ocupantele

meciul zilei 
unde se vor

SERIA 1

București : DINAMO (locul 1) 
stadion Olimpia, ora 11 ; arbitru : Gh.

— ȘTIINTA PETROȘANI (7) 
Voinea (Bz.) ; în tur : 21—6.

Azi și mîine, In Divizia „A“ de baschet

MECIUL DINAMO(locul2)-RAPID(locul 3)

în Divizia ,,A“ de voie

ÎN CAPITALĂ, SE li
PRIMELE 4 CLASA

SPORTUL STUD. CONSTR.
Teren Tei, ora 10 ; M. Bostan

(10) — FARUL (5)
(Buc.) ; în tur 9—66

R. C. GRIVIȚA
Parcul Copilului, ora

ROȘIE
10 ; C.

— POLIT. IAȘI (8)(3) ...
Stanca (Const.) ; în tur : 12—12

Sibiu :
teren

C.S.M. (6)
Dumbrava, ora 9,30 ;

— „POLI- TIMIȘ. (9)
P. Soare (Buc.) ; în tur : 3—6.

Campionatele naționale de bas
chet continuă astăzi și mîine cu 
etapa a 30-a a întrecerii mascu
line și etapa a 31-a a celei femi
nine. La băieți, cel mai impor
tant meci este — teoretic — cel 
dintre echipele Dinamo și Rapid, 
ocupantele locurilor 2 și, respec
tiv, 3 în clasament. Ar fi de do
rit ca această partidă, dintre 
două fruntașe ale clasamentului, 
să constituie cu adevărat un der
by și nu să se transforme într-o 
formalitate, așa cum s-a petrecut 
în aproape toate jocurile pre
cedente, în care rapidiștii au ce
dat din start.

La fete, Universitatea Cluj-Na- 
poca va încerca să egaleze sco
rul întîlnirilor directe cu Voința, 
aceasta din urmă conducînd a- 
cum cu 3—1. Tot la fete, dar în 
grupa 7—12, au loc partide im
portante pentru cele patru echi
pe amenințate cu retrogradarea.

Olimpia București (6—2 ; 0—4),
Universitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca — Voință București (1—3; 
1—3), Crișul Oradea — Politeh
nica Sportul studențesc Bucu
rești (5—4. 1—3); GRUPA 7—12 : 
ICEMENERG București — Chi
mistul C.S.Ș. Rm. Vîlcea <10—8; 
1—3) Politehnica Timișoara — 
Mobila C.S.Ș. Satu Mare (7—11 ; 
3—1). Comerțul Tg. Mureș — 
C.S.U. Prahova Ploiești (9—12 ; 
1-3).

Programul meciurilor din Ca
pitală : sala Floreasca, sîmbătă 
de- la ora 14,30, duminică de Ia 
ora 8,30 : I.C.E.D. — Dinamo O- 
radea (m). Steaua — C.S.U. Si
biu (m), Dinamo — Rapid (m); 
sala Progresul, ora 17,30 și, res
pectiv. ora 10,30 : Progresul — 
Olimpia (f) ; sala Construcția, 
ora 17,30 și, respectiv, ora 10 : 
ICEMENERG — Chimistul (f).

SERIA a ll-a

București :
stadion Olimpia, ora 9.30 ;

MAȘINI GRELE OLIMP. («) — 
O. Ionescu

„U- 16 FEBR. CJ.-NAP (6)
(Const. ; în tur : 3—6

C.S.M. SUCEAVA (3)VULCAN (7)
Stadionul tineretului, ora 9,30 ; V. Chirondojan (Const.) ; în tur : 3—6

Bîrlad :
teren

RULMENTUL
Rulmentul, ora

— GLORIA P.T.T. ARAD (1) 
P. Ionescu (Buc.) ; în tur 6—4

Baia Mare :

Săvinești :
Oradea :
București :

Baia Mare : 
R. Vîlcea :
Bacău : 
București :

MASCULIN I
— A.S.3
— C.S.M
— CALq
— TRAd 
— ELCd 

(sala Agronomia, d 
— UNI\| 

(sala Dinamo, orJ
FEMININ

— FARU
— PENll
— UNIV

— CHIM! 
(sala Dinamo, orJ 

CALCULATORUL — C.S.uJ
(sala Olimpia, oral 

FLACARA ROȘIE — C.S.N
(sala „23 August", sîmbăl

EXPLORĂRI
ȘT. MOTORUL BAIA M. 
RELONUL
C.S.U. ALUMINA
STEAUA

DINAMO

MARATEX 
CHIMIA 
ȘTIINTA 
DINAMO

singur meci, în Ca-

Buzău : 
teren

RAPID (10) 
Chimia, ora 13 ; Gh.

— RAPID BUC. (4) 
Câldâraru (Iași) ; în tur : 4—16

Cugir :
teren

METALURGISTUL 
Metalurgistul, ora 13 ;

(9) — T.C. IND. MIDIA
FI. Dudu (Buc.) ; în tur :

(5)
13—19

Programul etapelor : MASCU
LIN. GRUPA 1—6: Dinamo Bucu
rești — Rapid București (locuri
le în clasament : 2 și, respectiv, 
3 ; rezultatele în etapele prece
dente : 4—0), I.C.E.D. C.S.Ș. 4 
București — Dinamo Oradea 
(4—6 ; 2—2), Steaua — C.S.U. Ba
lanța Sibiu (1—5 ; 4—0) ; GRU
PA 7—12 : Politehnica C.S.Ș. U- 
nirea Iași — Carpați Grup 8 
Construcții București (8—11 ; 
2—2). Farul Constanța — Aca
demia Militară Mecanica Fină 
București (7—10 ; 2—2), Univer
sitatea C.S.S Viitorul Cluj-Na- 
poca — C.S.U. Brașov (9—12 ; 
2—2) ; FEMININ, GRUPA 1—6 : 
Progresul Stirom București —

(marti. 
disputa 
coope- 

baschet

0 Săptămîna viitoare 
miercuri și joi) se va 
tradiționalul campionat 
ratist internațional de 
feminin, la care vor lua parte
selecționate din Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia, Ungaria și 
România. Turneul se va desfă
șura în Sala sporturilor din Bra 
șov.

OAMENI Al MUNTELUI, PRIETENII SPORTULUI
: duminică,
cu pulberea

Păltiniș, zi de 
decor mirific, < . ______
zăpezii de pe întinderi seîn- 
teind -în soare și o întreagă 
lume a sportului pe pîrtiile 
de sub telescaun și teleschi. 
Oameni de toate vîrstele. U- 
nii coboară săgeată, alții sla- 
lomînd printre porți, se mai 
și cade, dar cursele se reiau, 
cu ambiție și cu grabă. La
tura cea mai bună a pîrtiel 
principale este dominată azi 
de copii : se derulează una 
din etapele popularei com
petiții organizate sub gene
ricul „Daciadei" și sugestiv 
numită „Cupa speranțelor si- 
biene". Participant : copii de 
la 5 la 10 ani, curajoși ne
voie mare.

Ce ne reține atenția în a- 
ceastă atmosferă plină de 
viață și veselie este seriozita
tea și pasiunea cu care o mi
nă de oameni, pe^care-i dis
tingi dintr-o privire peste tot, 
se străduiesc și veghează ca 
activitatea să decurgă fără 
reproș. Cine s nt ? Profesori 
de educație fizică, monitori

de schi, instructori — cu to
ții activiști în Comisia de 
turism din cadrul C.J.E.F.S. 
Sibiu, mereu prezenți aici, la 
Păltiniș. Nu ne surprinde 
că-1 găsm la datorie și pe 
președintele acesteia, Mircea 
Trifan, un admirabil om al 
muntelui, și îarna, și vara, 

folosim prilejul să solicl-Și

cîteva amănunte cu pri- 
la munca acestei comi-

Astăzi (un ___ ____ , _ ___
pitală) și mîine se desfășoară cea 
de a 18-a etapă a campionatului 
de volei — masculin și feminin 
— din cadrul —* •-...............
tîlnirile ce vor 
rești (5), Baia 
Vîlcea, Bacău, 
dea se anunță _______ ___ _____
resante. Tn sprijinul acestei afir
mații este destul 
în Capitală, la 
dispută meciuri 
1—4". Fruntașa

Diviziei „A“. In- 
avea loc la Bucu- 

Mare (3), Rm. 
Săvinești și Ora- 
deosebit de inte-

— pe aceea
Craiova (loci

Iată și ci 
jocurilor de

să arătăm că 
masculin, se 
între „locurile 
clasamentului, 

Steaua, primește replica echipei 
Iui Tutovan. Elcond Dinamo Za
lău (locul 3), iar Dinamo, cam
pioana „en-titre", (acum locul 2)

ECHIPELE ROMÂNIEI LA TURNEE
INTERNATIONALE DE TENIS DE MASĂ

STEAUA
Dinamo J 
Elcond r 
Universitd 
Tractorul 
Explorări 
Știința Bl 
C.S.M.U.
Calculator 
C.S.U. Al 
Relonul 
Electron™

tâm 
vire 
sil, muncă prețuită, pe drept, 
de miile de iubitori ai turis
mului din această zonă cu 
frumuseți montane inestima
bile.

Omul din fața noastră ne 
vorbește cu entuziasm despre 
tot ceea ce fac : „Sîntem
vreo 40 de oameni, de toate 
profesiile, de Ia ingineri șefi 
la muncitori sau elevi, dar

oameni de munte. Chiar dacă 
nu sînt competiții — cînd 
sînt, le oficiem, se înțelege 
— nu se poate să nu avem 
specialiști aici, în munte și 
vara și iarna". Și ce aflăm: 
dacă starea pîrtiilor din Clă- 
bucet este excelentă aceasta 
se datorează acțiunilor din va
ră pentru întreținerea lor. Ce 
ne mai spune omul muntelui, 
Mircea Trifan : „Avem la co
misie un jurnal în care se 
consemnează totul : cursurile 
de inițiere la schi organizate 
și asistate de specialiștii noș
tri, competițiile săptămânale 
organizate- sub genericul „Da- 
ciadei** de iarnă, participarea 
la buna desfășurare a fina
lelor pe țară ale unor compe
tiții de schi. Ne străduim să 
promovăm talente spre schiul 
de performanță și, mai ales, 
să le oferim oamenilor bucu
ria sporturilor de iarnă, așa 
cum o facem și pentru cele 
de vară". Lăudabile străda
nii !

• La a 28-a ediție a tradi
ționalului turneu internațional 
de tenis de masă, dotat cu 
„Cupa 8 Martie", care a avut 
loc la Ruse (Bulgaria) a parti
cipat alături de reprezentati
vele de senioare ale U.R.S.S,, 
Cubei, Poloniei, R.D.G., Ceho
slovaciei, Bulgariei și de echi
pele orașelor Bratislava, Torun, 
Ruse și o selecționată femini
nă din țara noastră, formată 
din junioarele Carmen Găgea- 
tu și Kinga Lohr. Formația 
noastră s-a clasat pe locul 3, 
cîștigînd meciurile cu Bulgaria 
II (3—1), Polonia (3—0), Cuba

(3—0). fiind învinsă de Bulga
ria I (0—3) și U.R.S.S., (2—3).

• Reprezentativele feminină 
— Maria Alboiu, Olilia Bădes- 
cu — și masculină — A. Fcjer, 
V. Florca, M. Nicorescu — au 
luat parte la ediția a 22-a a 
Campionatelor internaționale ale 
Poloniei, desfășurate la Poznan. 
Echipa feminină (3—0 cu Po
lonia II. 3—0 cu Norvegia, 3—0 
cu Cehoslovacia.
U.R.S.S.) s-a clasat pe locul 
secund. Formația 
(3—1 cu Iugoslavia.
R.P.D. Coreeană) 
minată în sferturi.

1. DINAMO
2. C.S.U. 1.1
3. C.S.M. Li
4. Univ. Cn
5. Chimia R|
6. Chimpex
7. știința B
8. Maratffix d
9. Flăcăi’ J

10. Calculatol
11. Farul C-
12. Penicilina

ÎNÎÎLNIRE

Viorel TONCEANU

C"

AZI, IN DIVIZIA „A"
Azi, în campionatul divizio

nar de popice se dispută e- 
tapa a XV-a, devansată din 
14 aprilie, cînd va avea loc 
dubla intilnire internațională 
de verificare dintre reprezen
tativele României si Cehoslova
ciei, care se pregătesc pentru 
C.M. Confruntarea de azi se 
anunță deosebit de interesantă, 
deoarece, atît la femei cit și 
la bărbați, au loc cîteva me-

0—3 cu

masculină
0—3 cu 

a fost eli-

Mîine dl 
16,30. în Sd 
Brașov, va 
resantă înti 
de volei m 
chipa Steau 
ționata arnj

DE POPICE - O ETAPA A D
ciuri derby. Astfel, în seria 
Sud a campionatului masculin 
se întilnesc formațiile bucu
reștene Gloria (locul I) și O- 
limpia (7 
meniul 
echipei 
(IV) - 
regulă,
sare. La femei, se dispută cite 
o partidă derby în fiecare ser

II), iar la Brașov, Rul- 
(III) va primi replica 

Constructorul Galați 
o formație care, de 

joacă bine în depla-

Recent, I.T.H.R. București ne-a 
invitat la o conferință de presă 
în cadrul căreia am aflat o 
veste bună pentru iubitorii mun
telui : pe Bd. Republicii nr. 68 
s-a inaugurat o agenție specia
lizată — unică în țară — în or
ganizarea turismului montan, „de 
creastă“ cum i se mai zice, pen
tru valorificarea cabanelor mon
tane și organizarea de excursii 
în aceste zone.

In noul sediu — pe pereții că
ruia se află afișe pe care sînt 
înscrise cabanele la care se pot 
organiza excursii, obligațiile ghi
zilor. modul cum trebuie să te 
îmbraci într-o excursie pe mun
te ș.a. — am aflat, de la gazde, 
ce își propune să realizeze aceas
tă agenție cu profil special: „Con
centrarea atenției asupra excur
siilor montane, de creastă".„

„Organizarea de excursii, tabere 
școlare, minivacanțe pentru oa
menii muncii, elevi și studenți"... 
„Inițierea de excursii și drumeții, 
bine organizate, cu ghizi specia
lizați, cu programe diferențiate 
pentru toate vîrstele, începînd 
cu cel mici șl terminjnd cu cei 
din virsta a treia"... „Agenția va 
pune Ia dispoziția celor care 
pleacă In zone montane mate
rialele necesare (cordeline. pto- 
leți, colțari, lanterne, truse me
dicale, portavoce ș.a.)**... „Dru
meții montane nu doar pe „bule
vardul Bucegi", ci șl in alți ma
sivi : Ceahlău, Apuseni, Făgă
raș, Retezat ș.a.“... „Se va ține o 
legătură strînsă cu stațiile Sal- 
vamont"...

Evident, tn cadrul acestei în- 
tîlniri, la care au participat In
tre alții șl oaspeți din țară (re-

prezentanți ai unor oficii jude
țene. ghizi ș.a.) s-a vorbit mult 
despre turismul montan. Despre 
necesitatea alegerii cu grijă a 
traseelor, despre alterarea spi
ritului turistic prin organizarea 
de către unii a unor chefuri la 
cabane. S-a cerut mărirea spiri
tului de răspundere al ghizilor, 
întărirea grijii față de cabane 
și mobilierul acestora (spunea 
un cabanier, șarjînd, evident, că 
„cel mai mare dușman al turis
mului este... turistul", în caz că 
nu este educat). Din cuvîntul tu
turor, o concluzie (la care sub
scriem) : inițiativa I.T.H.R.
București de a înființa această 
agenție specializată este bine
venită, lăudabilă...

/
Modesto FERRARINI

NEGLIJENȚA COSTA

rie. în... S'J 
dintre cele 
din C 
și Gloria (1 
HidromecarJ 
C.S.M. r.eși 
mâții cu ju

Alte med 
tenția : Voi 
trom Brașot 
ința Oradc 
— Voința I 
Iul 
stanța, 
Secuiesc — 
Mureș și I 
Turzii — cJ

IOCIPI IA CABANE Șl TABERE ȘCOLARE

cabanele montane și organizarea

DISPONIBILE LA CABANE și 
Cîinelui — 31 martie/1 aprilie ;

La fiecare sfîrșit de săptămînă, cabanele din Bucegi 
sînt pregătite să primească oaspeți, dornici să profite de 
ozonul pădurilor montane și de bucuriile iernii. Pîrtiile 
de schi pentru începători și avansați din imediata apropiere 
a cabanelor constituie atracții în plus.

Venind în sprijinul amatorilor de drumeții, agenția de 
turism a I.T.H.R. din Bd. Republicii nr. 68 se ocupă cu 
valorificarea locurilor la

' taberelor școlare.
Iată ce LOCURI SlNT 

datele plecărilor r Piscul
Vîrful cu dor — 24/25 martie ; Cuibul Dorului — 31 martie/ 
1 aprilie ; Valea cu brazi — 21/22 aprilie ; Miorița — 21/22 
aprilie ; Căminul Alpin — 24/25 martie, 31 martie/1 aprilie ; 
Caraiman — 31 martie/1 aprilie ; Babele — 24/25 martie, 
31 martie/1 aprilie ; Scropoasa — 24*25 martie, 31 martie/ 
1 aprilie ; Padina — 24/25 martie și 31 martic/1 aprilie ; 
Peștera (hotel) — 24/25 martie, 31 martie/1 aprilie ; Piatra 
Marc, Dimbul Morii, Susai, Gîrhova — 24/25 martie și 
31 martie/1 aprilie.

LOCURI PENTRU TABERELE ȘCOLARE se asigură în 
perioada 9—15 aprilie 1931, la: Călimăncști — Căciulata 
(vile) ; Maluaș (vile) ; Eforie Nord (hotel) ; Neptun (hotel) ; 
Poiana Brașov (vile și hotel) ; Sovata (vile) ; Pucioasa (vile).

Se pot face înscrieri individuale și grupuri organizate 
prin agenția de turism din Bd. Republicii nr. 68 (tel. 14 08 00).

„CUPA CARAIMANUL"

la SCHI ALPIN JUNIORI
Pe Valea Albă s-a desfășu

rat, în condiții de zăpadă ex
celentă, „Cupa Caraimanul" la 
probe alpine deschisă juniori
lor. Mihaela Fera s-a eviden
țiat la slalom, obținînd o vic
torie categorică, la aproape 6 
secunde diferență față de ur
mătoarea clasată. REZULTATE 
TEHNICE, slalom special, fete :
1. Mihaela Fera (Șoimii Sibiu)
92,42, 2. Daniela Soroceanu
(C.S.O. Sinaia) 98,12, 3. Adriana 
Macrea (Șoimii Sibiu) 98,13 ; 
băieți : 1. D. Focșeneanu (A.S. 
Armata Brașov) 93,30, 2. M. 
Mărtoiu (Brașovia) 93,12, 3. F. 
Cristea (Dinamo) 95,22 ; slalom 
uriaș, fete : 1. A. Macrea 76,62,
2. Ibolya Magda (Dinamo Bra
șov) 78,61, 3. D. Soroceanu
79,99 ; băieți : 1. D. Focșeneanu 
139,78, 2. I. Hosu (Dinamo)
140,54, 3. I. Chioțea (Dinamo) 
140,75. (Victor ZBÂRCEA — co- 
resp.)

• Pentru a stimula procesul 
de depistare și formare a ti
nerelor cadre, Federația ro
mână de popice a introdus 
în regulamentul de desfășu
rare a campionatului divizio
nar obligativitatea ca fiecare 
echipă să prezinte în concurs 
cel puțin doi juniori. Antre
norii și instructorii sportivi 
au înțeles. în covîrșitoarea 
lor majoritate, imperâtivul 
creșterii elementelor talenta
te, formațiile feminine 
masculine 
Ia, Rapid 
mecanica 
București,
Mureș, Voința București, Vo
ința Oradea, Voința Tg< 
reș — ca să dăm doar cîte
va exemple — obișnuindu-ne 
să intre pe arenă chiar cu 
mai multi juniori din pro
pria pepinieră. Dornici de 
afirmare, mulți dintre' repre
zentanții generației tinere 
s-au impus rapid în fața 
specialiștilor forului de re
sort. fiind promovați — așa 
cum este firesc — în loturi
le reprezentative pentru C.M. 
de juniori.

Dar nefiresc este altceva : 
că o serie de tehnicieni 
care nu acordă atenția cuve
nită asigurării „schimbului de 
mîine" se uită adesea 
curtea vecinului, punînd 
chii pe cei mai buni 
pregătiți de confrați, 
conducătorii echipelor 
Timișoara, Aurul Baia 
Laromet București etc.

sau
Constructorul Gher- 
București, Hidro- 

Brașov, Gloria 
Electromureș Tg.

mu

în... 
o- 

elevi 
Astfel, 
C.F.R. 
Mare, 

îsi

rezumă munca cu tineretul 
mai mult la... transferarea de 
juniori aparținînd altor sec
ții, iar unele formații au în 
efectivul de bază doar doi ti
neri sub 23 de ani, exact cit 
prevede regulamentul 
pionatulul divizionar.

Lipsa de preocupare 
tru crearea unui bogat 
vor de cadre de perspectivă 
s-a răzbunat pe echipa mas
culină chimpex Constanța, 
într-o partidă în care pornea, 
sîmbăta trecută, ca mare fa
vorită. Deși conducea după 
primul schimb la o diferen
ță apreciabilă, in final a pier
dut meciul cu C.F.R. Con
stanta 4a un scor astronomic. 
deoarGoe arbitrul întîlniril a 
fost nevoit să întrerupă în
trecerea fiindcă al doilea ju
nior. Lucian Străinu, de la 
CHIMPEX, nu a putut (sîn
tem Informați), din motive 
obiective, să participe la joc. 
Conform regulamentului, s-a 
consemnat în foaia de arbi
traj victoria feroviarilor cu 
5 050—0 p.d. Rezultat întilnlt 
numai în cazuri de neprezen- 
tare a unei echipe, și care i-a 
coborît pe popicarii de la 
CHIMPEX în zona periculoa
să a clasamentului. O lecție 
usturătoare pentru antreno- 
rul-jucător Vasia Denos, din 
care trebuie să invete și alții 
care continuă să neglijeze 
problema juniorilor.

cam- TREI
pen- 

rezer-

Traian IOANIȚESCU

Centrul de perfecționare a cadrelor din mișcarea sportivă, 
împreună cu Consiliul municipal pentru educație fizică și sport, 
sub auspiciile Universității cultural-științifice din București, 
organizează în ziua de 19 martie 1984, orele 12,30, în sala Dalles, 
o masă rotundă cu tema : „Potențialul sportiv al cluburilor 
bucureștene pentru J.O. din 1988“. Participă conducerea cabi
netului metodic și specialiști ai clubului Dinamo. Dezbaterile 
sînt conduse de conf. dr. Nicu Alexe.

(V

tre jucători 
folosi
și Ion^tihM 
tarii Gh. I 
Netedo, fun] 
Justinian. I 
pescu și J 
Hă’ăucă, Cj 
Solyom, PiT 
Chiriță sau I 
tuind o ed 
decît în an 
unele (din 
NELE !) ml

D/V/Z
(Urm<

de Divizia 
„Cupa de 1 
țiile nu vor 
torii selecții 
pic, compet 
menținerea 
vitate și < 
rodării ian< 
Cele 12 p; 
împărțite î 
Steaua, I 
Tractorul B: 
șov, înde 
Mirșa < K 
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Constructori



Capete de afiș
. TG. Dobrin luptă pentru UEFA

Steaua titlul
o speranță!Dunărea — încă

I
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ții C.F.R.

Iînaintea

I
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I
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I
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se

C.E. Este
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te 
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orul Tg. 
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MliNE ETAPA A 24-a

BUC«
ZALAU

IOVA

IBIU

:16
:21
:21
:24
:26
:36
:39
:39
:38

12 25:40 
12 20:40 
12 27:38

32
29
29
28
28
25
23
23
23
22
22
22

Un util schimb de experiență

PRIMUL (URS DE PERFECf 1ONARE
A CONDUCĂTORILOR DE CLUBURI

CONVOCAREA LOTULU!

OLIMPIC PENTRU

MECIUL CU ITALIA

IONALĂ |

AȘOV
, la ora 
ir din 
o inte- 
atională 
care e-
i Selec-

I

ată de programul jocuri- 
' ! mîine. pu

blicat în prima pagină, să 
desprindem întîlnirile-cheie. A- 
cestea sînt :

1. F. c. Argeș — Sportul stu
dențesc

2. Sport Club Bacău — Steaua
3. A.S.A. Tg. Mureș — Dună

rea C.S.U. Ga!a(i.
Primul e un meci foaite ta

re. F. C. Argeș, nemulțumită 
de faptul că se cultivă mereu 
ideea că întrecerea campiona
tului este un „meci în patru", 
a ajuns în preajma cvartetului. 
Performantă deosebită din par
tea unei echipe care nu a 
transferat mai nimic, spre deo
sebire de alte echipe...

F. C. Argeș marchează o fru
moasă ascensiune de cind Ia 
conducerea ei se află Dobrin. 
Foarte multi suporteri laudă 
munca anonimă a lui Cîrstea. 
dar anvergura ultimelor rezul
tate i se datorează în primul 
rînd lui Dobrin, care cunoaș
te toate tainele fotbalului, cu 
sau fără curs de pregătire...

în tabăra 
studențesc, 
mantele de 
Regie, va 
-tactica lui 
dus atîtea 
sare. La Sportul, trecerea de 
la trio-ul de sprinteri (FI. Gri
gore — M. Sandu — Bucu- 
rescu) la „duetul" mai subtil 
(Coraș — Hagi) nu s-a realizat 
încă, alb-negrii oscilînd în idei
le de joc.

Derby-ul de astăzi este poa-

LOR
A

Nord — 
(IV) și 

’> Ie for-
Vidnare. 

rețin a- 
i — Me
ii - Vo- 
București 
f), Meta-

Fată de progri 
lor etapei de
Î">1 înot în nrirv

cealaltă. Sportul 
după contraperfor- 
la Craiova și din 

reveni probabil la 
0—0, care i-a a- 
puncte din depla-

decisiv pentru ambele echipe 
perspectiva Cupei U.E.F.A.

La Bacău, un alt meci de 
mare interes. Steaua și 
Dinamo se „bat“ pentru 

puncte în clasamentul adevă
rului. Steaua a înregistrat un 
plus în meciul de la Iași, ne- 
multumindu-se cu remiza. Se 
pare că roș-albaștrii sînt deciși 
să continue fără jumătăți de 
măsură. Dar ei întîlnesc o e- 
chipă (normal) mobilizată de 
„drama minutului 90”, cind a 
pierdut ambele puncte în fata 
Argeșului.

Un meci pe muchie de cuțit, 
chiar dacă echipa lui Radules
cu nu este direct amenințată, 
în cazul ei, însă, orgoliul e la 
fel de important.

La Tg. Mureș, normal ar 
fi să cîștige gazdele, chiar 
după infringerea la scor 

din etapa trecută. Iată. insă, că 
Dunărea — ca și Petrolul — 
nu vrea să renunțe. Vă închi
puiți că gălătenii văd în me
ciul de la Tg. Mureș un pri
lej unic de relansare a spe
ranțelor lor evident reduse.

Și cine știe dacă nu vor reuși 
acest lucru...

★
în restul etapei, jocuri mai 

cuminți... Se așteaptă insă re
plica echipei craiovene la Iași 
și chiar a lui F. C. Bihor, care 
a încheiat meciul cu Rapid cu 
un scor neobișnuit pentru clu
bul orădean. Să vedem ce 
spune ploieșteanul Dragomir, 
antrenorul returului...

Săptămîna trecută a avut loc, 
in Capitală, Cursul de perfec
ționare cu președinții cluburi
lor si asociațiilor de fotbal din 
Diviziile „A” și „B“. Acțiunea 
a urmărit. în primul rînd. o 
amplă dezbatere cu conducăto
rii echipelor noastre in vederea 
reîmprospătării cunoștințelor. A 
fost un util schimb de expe
riență si de reorientare a în
tregii activități pentru a se 
putea face față cit mai bine 
sarcinilor care stau în fata fot
balului nostru în anul califică
rii la turneul final al C.E. din 
Franța.

Regretabil este faptul că u- 
nii dintre conducători au igno
rat importanta cursului, absen- 
tînd nemotivat. N-au răspuns 
prezent conducătorii unor clu
buri și asociații din Divizia 
„B“. cum sint Ceahlăul P. 
Neamț, F.C.M. Brăila, Dunărea 
Călărași. Unirea Dinamo Foc
șani, Unirea Slobozia. Chimia 
Fălticeni, Automatica Bucu
rești, Rova Roșiori. Construc
torul T.C.I. Craiova, Minerul 
Motru și Minerul Cavnie. Toți 
acești conducători au demon
strat că sint.. degajați de in
teresele majore ale fotbalului 
nostru. Toți cei în culpă, sîn- 
tem siguri, vor primi sancțiuni 
meritate din partea conducerii 
C.N.E.F.S. și a forului de spe
cialitate.

în cele 5 zile de dezbateri 
(5—10 martie) s-a urmărit u- 
nirea eforturilor conducătorilor 
și antrenorilor pentru a se cu
noaște cit mai bine procesul 
de lucru din cadrul unui club 
— nu numai cel organizatoric 
și administrativ — pentru îm
bunătățirea nivelului de selec
ție și 
carii 
rilor.

Au
bleme importante :

1. Direcționarea și

pregătire in vederea ridi
colei valorice a jucat o-

fost abordate patru pro-

orientarea

© ȘAPTE dintre com
ponența echipei Lucea
fărul, din anul trecut, 
au evoluat în etapa a 
23-a a Diviziei „A” : 
Hagi, Mateuț, Barba, 
Săndoi, Bica, Pană și 
Topoiinschi. Un altul, 
Rus, a fost promovat, 
tn acest retur, la C.S. 
Tirgoviște, iar trei sint 
titulari la două echipe 
care luptă pentru pro
movare in „A” : Me- 
zaroș și Muznai — la 
„U” Cluj-Napoca șl 
Stîngaciu — Ia F.C.M. 
Brașov. Din același lot 
al promoției 1983, patru 
jucători fac parte — 
ca titulari — din echipa 
acestui an, care 
pregătește pentru pre
liminariile 
vorba de Mărgărit, Cir-

stea, Mihali și Bănuță
• Din nou cartonașele! 

etapei 
a Jucat 
(califica tl- 
1-am păs-

In derbyul 
ștefănescu 
foarte bine 
vul excelent 
trat pentru Ticleanu !), 
insă n-a fost subliniat 
In cronică pentru că a 
primit un cartonaș gal
ben. Șl Eduard ni s-a 
părut printre cel mai 
buni, dar șl el a pri
mit un avertisment. 
De unde se vede că 
aceste cartonașe creea
ză probleme șl... cro
nicarilor. • M. Popescu 
(F.C. Olt) a jucat ex
celent miercuri, do
vedind că are toate 
„armele” necesare unei 
aripi moderne, rapide, 
penetrante. Merită să 
fie urmărit cu aten

ție ! • Intr-o echipă 
rapid debusolată de o 
replică viguroasă a ad
versarului, Boloni a 
făcut toate eforturile 
spre a salva ce se pu
tea salva. Din păcate... 
• Antrenorul Sportu
lui studențesc. Con
stantin Ardcleanu,
foarte afectat de în- 
frîngerea echipei sale, 
a avut totuși forța să 
recunoască meritele în
vingătoarei, Petrolul, 
spunind : „Ploieștenii
au jucat cu o dăruire 
exemplară, dar princi
palii vlnovați slntem 
noi. Ne-am bătut sin
guri, pentru că ce 
scuză pot invoca jucă
torii mei cind au ratat 
zeci de ocazii, unele 
de la numai 2—3 m ?!“

• Foarte mulți supor
teri ploieșteni au fost 
prezenți in tribunele 
stadionului Sportul stu
dențesc. Semn că ei 
mai speră în salvarea 
Petrolului. • Credem că 
Dinescu (care a con- 

meciul de 
s-a pri- 

i-g arătat 
lui

întregii activități pe baza do
cumentelor Consfătuirii de la 
Mangalia, din august 1983. Li
niile de perfecționare a spor
tului românesc de performanță 
reieșite din mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresat Con
ferinței pe țară a mișcării spor
tive in anul 1982. Teme susți
nute de conf. Nicu Alexe și 
prof. Gheorghe Bălașa.

2. Urmărirea și îndrumarea 
procesului instructiv-educativ 
prin creșterea conceptelor mo
derne folosite în teoria și prac
tica sportului ; modelarea, o- 
biectivizarea, algoritmizarea și 
simularea. Temă susținută prin 
prelegeri și proiecții video de 
conf. N, Alexe, prof. univ. 
hai Eparan, prof. univ. I. 
clovan și prof.. Grigore 
chiti u.

3. Conținutul, sarcinile și 
Iul de lucru al conducătorului 
modern al clubului de fotbal. 
Referate susținute de vicepre
ședintele F.R.F. Mircea Pascu 
și prof. Victbr Stănculescu.

4. Probleme privind refacerea 
și recuperarea jucătorilor. Le
gătura dintre conducător, me
die și antrenor, în vederea a- 
rigurării condițiilor de desfășu
rare a procesului de pregătire 
și a refacerii și recuperării ju
cătorilor, subiect prezentat de 
conf. doctor Ion Drăgan — di
rectorul Centrului de medicină 
sportivă.

Pe marginea referatelor, au 
luat cuvintul Corneliu Costi- 
nescu (S. C. Bacău). Florin 
Dumitrescu (F. C. Olt). Dumi
tru Dragomir (F.C.M. Brașov), 
Cornel Cacovean (A.S.A. Tg. 
Mureș). Gheorghe Ivan (U.T.A.).

în ultima zi, cursanții au sus
ținut o lucrare de yerificare a 
cunoștințelor de fond ale con
ducătorilor, 
subiect 
ducere 
dintre 
zatoric 
de fotbal.

în încheierea cursului a luat 
cuvintul tovarășul Nicolae Stan, 
vicepreședinte al C.N.E.F.S.

Mi- 
Si- 
Si-

sti-

care a avut ca 
modelul ideal de con- 

a unui club și raportul 
concepfional și organi- 
in conducerea unui club

Gheorghe NERTEA

TATIVE
. i)

: îi vor 
,r<T Pană 
află^por-
Valcrian 

oniță, G.
M. Po- 
atacanții 
Huțanu, 

», Nislor, 
toți alcă- 
omogenă 
care în 

ar în U- 
impetițio-

nale ale sezonului s-a compor
tat bine. Să sperăm că la Gre
noble nu vor exista decît ast
fel de comportări...

Iată și programul liocheiști- 
lor români în această dispută : 
marți 20 martie — cu Olanda, 
miercuri 21 martie — cu Franfa, 
vineri 23 martie — cu R.P. 
Chineză, sîmbătă 24 martie — 
cu Ungaria, luni 26 martie — 
cu R.D. Germană, 
martie — cu Japonia și 
martie — cu Elveția.

Tot în Franța, dar la 
se va disputa între 19 
martie grupa B a C.M.

R.D. marți 
joi

27
29

Caen, 
și 25 

de ti-

' DE HANDBAL FEMININ
I. 1)

otată cu 
. Forma- 
(je jucă- 

itul olim- 
ca scop 

1 in acti- 
psibilității 
ri _ tineri, 

au fost 
serii : I. 
București, 
amo Bra- 

Carpați 
II. 

ire. Poli- 
Mincrul 

ii Arad, 
Uni-

versitatea Cluj-Napoca. După 
jocurile tur-retur din serii, for
mațiile clasate pe primul Ioc 
în cele două grupe își vor dis
puta, la 27 mai, finala com
petiției.

Prima etapă, programată 
mîine, cuprinde meciurile ;

București : Steaua — Dinamo 
București (Sala Floreasca, de 
la ora 14).’

Brașov : Tractorul — Inde
pendenta Carpați Mîrșa.

Piatra Neamț : 
neșii

Cluj-Napoca :
— Politehnica Timișoara.

Baia Mare : Minerul Cavnie
— H.C. Minaur.

Oradea : Constructorul — 
Constructorul Arad.

Retail Săvi- 
Dinamo Brașov.

Universitatea

bine
Oradea) 
dnd

dus 
la
Pit ,
cartonașul galben
A. Mincy, pentru simu
lare. In realitate, fun
dașul Di a nil, la o cioc
nire in lupta 
balon, " 
luntar 
du-i 
două 
poane 
acel prilej, tricoul. Ac
cidentarea nu a fost 
gravă și Mincu a pu
tut relua jocul imediat.

pentru
l-a călcat invo- 
pe spate, lăsîn- 

giuleșteanului 
dire de cram- 
șl ruptadu-i, cu

(20 de ani) la care ia 
și echipa noastră, care 

trecut a cîștigat grupa C

neret 
parte 
anul . _ _ .
a acestei întreceri, organizată 
pe patinoarul „23 August'* din 
Capitală. Cele 8 formații par
ticipante au fost impăitite în 
două grupe : Norvegia, Austria, 
Franța și România (grupa A), 
Japonia, Olanda, Polonia și 
Danemarca (grupa B). în ca
drul fiecărei grupe se joacă 
sistem turneu, după care pri
mele două clasate în fiecare 
serie își dispută un alt turneu 
pentru primele patru locuri, 
iar celelalte două clasate, din 
fiecare serie, joacă pentru locu
rile 5—3.

în sfirșit, selecționata în care 
se pun cele mai mari speranțe, 
cea de juniori (18 ani), ia 
parte, între 26 martie și 1 a- 
prilie, la Campionatul Euro-

pean grupa B, organizat in o- 
rașul Heming (Olanda), unde 
face parte din seria B. alături 
de reprezentativele Poloniei, 
Danemarcei și Bulgariei, in 
timp ce în cealaltă serie e- 
voluează Italia, Austria, Iugo
slavia -și Norvegia, si în ca
drul acestei competiții, siste
mul de desfășurare este ace
lași ca la C.M. de tineret. E- 
chipa noastră, antrenată de Al. 
Kalamar și S. Ciubotaru, are 
în componența ei cîteva de
mente dotate, cum ar fi ata- 
canții Gliga, K. Antal, Dumi- 
triu, fundașii Daia, Herlea, A- 
lexe — toți fiind frecvent uti
lizați în echipele lor de primă 
categorie (Steaua, S.C. Miercu
rea Ciuc sau Dunărea Galați).

După această activă prezență 
internațională, hocheiul 
mează, în luna aprilie, 
de întreceri interne, 
care figurează „Cupa 
niei“. (c.a.)

progra- 
o serie 
printre 
Româ-

ADMINISTRAȚIA DE STAT 1010 PRONOSPORT INTORMEAlA
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO' 

A EXCURSIILOR 
DIN 16 MARTIE 1981

TRAGERII EX- 
PRONOEXPRES 

1984. FAZA I : 
B : 1 variantă 100% a 50.000 

ii 3 variante 25% a 12.500 lei ;
Extragerea

11, 22, 3, 2,
Extragerea 

68, 8, 62, 17, 
Extragerea

74, 31, 88,I :
77.
a Ii-a : 13, 23,
51, 19.
a IlI-a: 56, 9.

46,

40,

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
1.735.643 lei, din care 506 000 lei 
report la categoria 1 și 42.556 lei 
report la categoria a 2-a.

CIȘTIGURILE 
TRAORDINARE 
DIN 7 MARTIE 
cat. 
lei și t _______
cater C : 26,50 a 4.951 lei ; cat. D : 
109,75 a 996 lei ; cat. E : 170,50 a 
641 lei ; cat. F : 7,509,25 a 60 lei. 
FAZA a Il-a : cat. 1 : 1 variantă 
100% — autoturism „Dacia 1300** 
șl 5 variante 25% a 17 500 lei ; 
cat. 2: 3 variante 100% a 28 882 lei 
șl 9 variante 25% a 7.221 Iei ; cat. 
3 : 73,50 a 2.063 lei ; cat. 4 : 286,75 
a 529 lei : cat. 5 : 656,25 a 231 lei; 
cat. 6 : 19.543,25 a 60 lei. FAZA a

Miercuri 23 
logna. va avea 
tre reprezentativele ____ ,___
ale Italiei și României, din pre
liminariile J.O.. grupa „C“.

în vederea acestui meci, coni- 
ponentii lotului olimpic se vor 
reuni miercuri 21 martie, ora 
13. la hotelul „23 August" din 
Capitală (mai puțin jucătorii 
dinamoviști. care urmează să 
se prezinte la lot a doua zi, 
după meciul cu Dinamo Minsk, 
din cadrul C.C.E.).

Pentru partida cu Italia, au 
fost selecționați următorii ju
cători : Lung si Mânu — por
tari : Ungureanu, Stancu, Io- 
van, Văetuș, Zare, Bumbescu 
— fundași : Bărbulescu. Balint, 
Dragnca. Irimescu. Multescu — 
mijlocași ; 
Lăcătuș și 
Antrenorii 
ghe Staicu 
stantin Frătilă (secund) ; me
dic — dr. Florin Brătilă, iar 
masor — Iordache Parcea.

martie. Ia Bo- 
loc partida din- 

olimpice

Coraș, Cir Iu, Hagi, 
Orac — înaintași, 

lotului sînt Gheor- 
(principal) și Con-

SANCȚIONAREA
UNOR JUCĂTORI

• In ședința de joi seara a 
Comisiei de disciplină a F.R.F. 
au fost luate In discuție abate
rile unor jucători săvirșite în eta
pa de miercuri a campionatului 
Diviziei „A”. Este vorba de Un
gureanu (Universitatea Craiova) 
— proteste, Stoica (Steaua) 
Arteni (Sport Club Bacău) 
pentru faulturi repetate. Cei 
jucători au fost sancționați 
cite o etapă de suspendare.
• A Început șl returul Diviziei 

B. La Călărași, în minutul 20 al 
meciului cu echipa locală, Dună
rea, la scorul de 0—0 Paraschiv, 
portarul formației Ceahlăul Piatra 
Neamț, a protestat împotriva u- 
nel decizii a arbitrului și nu s-a 
potolit nici cind a primit carto
nașul galben. Firește, a fost eli
minat. Șl tot firește, jucînd în 
zece oameni, fără portarul titu
lar, Ceahlăul a pierdut cu 2—1 1 
Iată ce serviciu a făcut Paraschiv 
echipei sale. In plus, Comisia de 
disciplină l-a suspendat pe o 
etapă.

și
trei 
cu

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI „B“
SERIA I : Gloria Buzău — Delta Tulcea : Al. Mustățea (Pitești), 

C.S.M. Borzeștl — C.S. Botoșani : V. Maxim (Iași), Oțelul Galați — 
C.S.M. Suceava : M. Niculescu (București), F.C.M. Progresul Brăila
— Unirea Slobozia : M. Buciumeanu (Tirgoviște), Prahova Ploiești
— Olimpia Rm. Sărat : Gh. Ofițeru (București), Unirea Dinamo Foc
șani — Metalul Plopeni : L. Pantea (București), Gloria Bistrița — 
Dunărea Călărași : M. Constantinescu (București), Chimia Fălticeni
— Partizanul Bacău : S. Rotărăscu (Iași). F.C. Constanța — Ceahlăul 
P. Neamț : L. Măierean (Brașov).

SERIA A II-a : Carpațl Mîrșa — Avîntul Reghin : S. Pantelimo- 
nescu (Boldești-Scăeni), Gaz metan Mediaș — Nitramonia Făgăraș : 
Gr. Macavei (Deva), I.P. Aluminiu Slatina — Chimia Tr. Măgurele : 
C. Popovici (C. Turzll), Automatica București — Autobuzul Bucu
rești : T. Cruceanu (Tecuci) — terenul Automatica, Șoimii i.p.A. 
Sibiu — Chimica Tîrnăveni 1 D. Buciuman 
sul Vulcan 
(Buzău) — 
C. Corocan 
R. Nicoară 
torul T.C.I.

SERIA A

Automatlca București 
T. Cruceanu (Tecuci) - --------- -----
— Chimica Tîrnăveni : D. Buciuman (Timișoara), Progre- 

Bucureștl — Dinamo Victoria București : C. Teodorescu 
stadionul Progresul, Rova Roșiori — Unirea Alexandria : 
(Reșița), Metalul București — I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe : 
(Tulcea) — terenul Metalul, F.C.M. Brașov — Construc- 
Craiova : O. Ștreng (Oradea).
IH-a : Minerul Cavnie — C.F.R. Timișoara : C. Olteanu 

(Drobeta Tr. Severin). Gloria Reșița — Minerul Motru : T. Bone 
(Oradea), Steaua C.F.R. Cluj-Napoca — Aurul Brad : V. Măndescu 
(București). U.T. Arad — C.S.M. Reșița : D. Petrescu (București), 
Armătura Zalău — C.F.R. Victoria Caransebeș ; Ad. Morolanu (Plo
iești), Minerul Lupeni — Someșul Satu Mare : M. Ionescu (Pitești), 
Ind. slrmei C. Turzll — „V” Cluj-Napoca : S. Necșulescu (Tîrgo- 
viște). Politehnica Timișoara — Metalurgistul Cuglr : I. Crăciunescu 
(Rm. Vllcea), Olimpia Satu Mare — Rapid Arad : C. Nistor (Arad).

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI ® ȘTIRI ®
• BRIGADA DE ARBITRI DIN 

ANGLIA LA MECIUL DINAMO 
BUCUREȘTI — DINAMO MINSK. 
Partida retur din Cupa campio
nilor. care se va disputa miercuri 
21 martie, de la ora 15,30, pe 
stadionul „23 August” din Ca
pitală, va fi condusă de o bri
gadă de arbitri din Anglia, a- 
vfndu-1 la centru pe K. Hackett.

la centru pe I. Igna, ajutat ia 
linie de O. Streng și M. Axente. 
în aceeași zi. la Atena va avea 
loc meciul Grecia — Iugoslavia 
din preliminariile C.E. de juniori. 
Jocul va fi condus la centru de 
arbitrul Dan Petrescu.

• ARBITRI ROMANI PESTE 
HOTARE. Miercuri 21 martie se 
dispută partidele retur din Cu
pele europene. Intîlnirea din 
Cupa cupe’or dintre Juventus 
Torino si Haka Valkeakoski va 
fi condusă de o brigadă de ar
bitri din tara noastră, avlndu-1

• DATELE DISPUTĂRII ETA
PELOR RETURULUI DIVIZIEI 
„C“: etapa a 16-a : 25 
etapa a 17-a : 1 aprilie 
a 18-a : 8 aprilie, etapa 
15 aprilie ; etapa a 20-a 
prilie ; 
etapa 
23-a : 
mai ; 
pa a 
27-a : 
iunie ; 
etapa a 30-a : 24 Iunie.

martie ; 
; etapa 
a 19-a t 
: 22 a- 
aprllie;

a
; etapa a 21-a : 29 
a 22-a : 2 mai ; etapa 
6 mai ; etapa a 24-a : 13 
etapa a 25-a : 20 mai;
26-a : 27 mai ; etapa.
3 iunie ; etapa a 28-a : 10 

; etapa a -29-a : 17 iunie;

c'.a-
a

IH-a : cat. H : I variantă 25% a 
2.500 lei ; cat. I : 5,50 variante a 
1.000 lei ; cat. J : 24,50 a 200 lei ; 
cat. K : 53 a 100 lei ; cat. L : 
2.017,25 a 60 lei. Ciștigul de 50.000 
lei de la Faza I a revenit lui 
GHEORGHE ELENA din Mizil — 
Prahova, iar autoturismul „Dacia 
1300“ de la Faza a II-a a fost 
obținut de BBATU ILEANA din 
București.

® Tragerea Loto 2 de mîine, 13 
martie 1984, este programată în- 
cepînd de la ora 16 în sala clu
bului sportiv Progresul din Bucu
rești, str. dr. Staicovici nr. 42 ; 
numerele cîștigătoare vor fi ra
diodifuzate la ora 20,10.

Clubul Dinamo anunță că 
pentru meciul Dinamo Bucu
rești — Dinamo Minsk, care 
se va disputa miercuri 21 
martie pe stadionul .,23 Au
gust”, stat valabile numai le
gitimațiile de culoare roșie, 
gri și verde (pentru ziariști). 
Posesorii biletelor de neluza 
I au acces prin Bd. Marelui 
Stadion (Șoseaua Iancului), 
iar cei cu bilete de peluza a 
II-a prin Bd. Muncii, in zjua 
meciului nu se vor vinde bi
lete -la casele stadionului.
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BĂILE HERCULANE, 16 
(prin telefon). „Statu quo" 
înaintea ultimei runde. Am în
cercat să rezumăm astfel eve
nimentele ce anticipează căde
rea de cortină în Turneul in
ternațional de șah al Româ
niei, de care ne mai desparte 
o singură după-amiază. Aceas
ta, privind setul de rezultate 
al penultimei 
a 12-a rundă, 
bundat (cinci 
ce dovedește 
concurenților 
păstreze locurile din clasament 
înaintea „liniei de sosire".

Așadar, cel doi lideri își îm
part în continuare prima 
treaptă a podiumului. Ion Mă- 
rășescu, după impresionanta sa 
serie de partide animate, i-a 
oferit lui Espig remiza după 
numai 11 mutări. Și marele 
maestru din R.D.G. (prudent) 
a acceptat-o... Situație asemă
nătoare și in cel de al doilea 
derby, opunind pe Ratmir Hol
mov lui Theodor Ghițescn, A- 
cesta din urmă (avînd o sar
cină grea în ultima rundă, ând 
îl întilnește pe A. Petrosian) 
n-a mers la complicarea jocu
lui, ci a urmărit egalarea, care 
s-a produs la mutarea 22. Și, 
aproximativ, la fel au procedat

reuniuni, cea de 
Remizele au a- 
la număr), ceea 

că majoritatea 
au dorit să-și

IN IliRMlI CANDIDAIfLOR

IRINA inniNA
CONDUCE (U 3-1

Finala candidatelor la titlul 
mondial feminin de șah a con
tinuat la Soci, cu partida a 
4-a. dintre sportivele sovietice 
Irina Levitina si Lidia Seme
nova. Jocul s-a încheiat re
miză. Acum scorul este 3—1 în 
favoarea Irinei Levitina. Cea 
de a 5-a partidă se va juca azi.

Dan Bărbulescu cu Parik Ste
fanov, Iulius Armaș cu Rei- 
naldo Vera și Sergiu Griinberg 
cu Constantin Ionescu, în ale 
căror partide au fost consem
nate, de asemenea, remize.

O luptă foarte interesantă 
s-a dus în întîlnirile decise ale 
rundei, cele dintre Peter 
Lukacs — Giorgios Makropou- 
los și Arjak Petrosian— Ovi- 
diu Foișor. Makropoulos s-a 
convins, probabil, că nu se 
poate forța în orice poziție 
punctul întreg, cind el trebuie 
să se împartă „Argumentele" 
lui Lukacs, cu atacuri și con
traatacuri pe flancul regelui, 
au fost mai convingătoare și 
el a ciștigat. De mare tensiune, 
întîlnirea Petrosian — Foișor. 
După manevre poziționale, dar 
și asalturi incisive, piesele 
albe, conduse de șahistul so
vietic, au ocupat posturi mai 
bune, pe spații largi. Negrul, 
cu regele expus atacului, a 
trebuit să cedeze material și 
apoi partida.

înainte ca arbitrii să pună 
în mers ceasurile de control 
pentru ultima rundă, clasa
mentul se prezintă astfel : 
HOLMOV, MARAȘESCU 1» p, 
Ghițescn. Bărbulescu, Espig, 
Lukacs 7 p, Makropoulos, Pe
trosian 6.5 p. Foișor 6 p, Ar- 
miș, Vera 5 p, Ionescu. Grfin- 
berg 4.5 p, Stefanov 3 p.

Așadar, totul se va decide 
in ultima rundă care progra
mează întîlnirile : Vera — nol- 
mov, Ghițeseu — Petrosian, 
Foișor — Ștefanov. Bărbulescu 
— Mărășescu, Espig — Lukacs, 
Makropoulos — Grunbcrg, Io- 
nescu — Armaș. Să consem
năm faptul că loan Mărășescu 
a îndeplinit norma de maestru 
international iar lui Dan Băr
bulescu ii mai este necesară 
o jumătate de punct pentru a 
obține această clasificare.

Tn cadrul campionatelor de hal
tere ale L.R.S.S., Vladimir Gra- 
ciov a corectat recordul mondial 
la categoria ușoară la „smuls" 
ridicînd 155,5 kg, corectind cu 
500 de grame vechiul său re
cord. La categoria pană, I. A- 
mirzov a „smuls" 138,5 kg (v.r. 
138 kg — Sewerin. R. P. Po
lonă).

...și la sărituri cu schiurile
trambulina de la 
(R.F.G.), finlande- 
Nykae-.ien a sărit

Ieri, pe 
Oberstdorf 
zul Matti 
182 m, stabilind un nou record
al lumii (vr. 181 m — Pavel 
Ploc, Cehoslovacia, la 20 mar
tie 1983).

VIDIN, 16 (prin telefon). în 
sala „Festivalna" din localitate, 
a fost inaugurată cea de a 24-a 
ediție a „Cupei Dunării" pen
tru seniori, la haliere. La star
tul întrecerilor s-au aliniăt 
sportivi din Austria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Iugoslavia, Româ
nia și Ungaria.

în prima zi au avut loc în
trecerile la categoriile muscă 
(52 kg) și cocoș (56 kg). Re
prezentanții țării noastre, care 
fac parte din garnitura secun
dă (prima formație a Româ
niei pregătindu-se pentru C.E.) 
au ocupat locurile 3—4, prin 
Teodor Iacob și respectiv Ion 
Balaș. Primul a reușit să co
recteze recordul țării la seniori 
cu 103 kg la „smuls", dar în 
concurs a contat cu 102,5 kg.

Iată rezultatele :
CAT. MUSCA (52 kg). 1. Nikola 

Dimitrov (Bulgaria) 250 kg !, 2. 
Istvan Baboczi (Ungaria) 230 kg, 
3. Teodor Iacob (România) 210 kg.

Pe stiluri. Smuls : 1. Dimitrov 110 
kg, 2. Barboczi 105 kg ; 3. Iacob
102.5 kg. Aruncat : 1. Dimitrov 140 
kg, 2. Barboczi 135 kg, 3. Iacob
107.5 kg.

CAT. COCOȘ (56 kg). 1. Imre 
Stefanovits (Ungaria) 247,5 kg, 2. 
Jenia Sarandaliev 235 kg, 3. Ja
roslav Moravetz (Cehoslovacia) 
215 kg, 4. Ion Bălaș (România) 
210 kg. Smuls : 1. Stefanovits 115 
kg, 2. Sarandaliev 102,5 kg, 3. Mo
ravetz 95 kg, 4. Bălaș 90 kg. 
Aruncat : 1. Stefanovits 132,5 kg, 
2. Sarandaliev 132,5 kg, 3. Mora- , 
vetz 120 kg, 4. Bălaș 120 kg. Con- - 
cursurile continuă sîmbătă și • 
duminică. 5

Horia CRISTEA

Radu VOIA

CENTURA DE AUR“99
(Urmare din pag. I)

cardo Echevarria (Cuba) in 
fața Iui Amarjarkal Terendon 
(R.P. Mongolă).

Lunga cursă a preliminarii
lor acestui turneu a început 
să lase urme. La „semiușoară” 
nu a avut loc nici o semifinală, 
din cauza accidentării boxeri
lor Viorel Ioana și Ravslalia 
Otgonbayar (R.P. Mongolă), o- 
priți de medic să boxeze. In 
această situație, Ehnbat Nergui 
(R.P. Mongolă) și Petrieâ Stai» 
s-au calificat in finală.

La semimijlocie. oe cit de 
ușor s-a calificat Rudei Obreja, 
învingător prin abandon in 
rundul secund in fața lui Mar
cel Mihalache. pe atit de greu 
a promovat in finală viitorul 
său adversar. Jose Hernandez 
(Cuba). Acesta din urmă l-a 
avut ca partener de întrecere 
pe Mihzi C'jbotaru. A fost un 
meci cu lovituri năoraznice, 
ambii sportivi încercând să câș
tige înainte de limită Avan
tajat de alonjă Hernandez 
punctează dur de la distanță 
cu directe și „un-dor‘-uri, Cio- 
botaru răspunzîndu-i cu ful
gerătoare croșee de dreapta. 
Asistăm la un meci de mare 
tensiune, care se poate încheia 
în orice moment. Dar nici unul 
dintre cei doi nu reușește lo
vitura de k.o. In aceste con
diții, Hernandez, care a punc-

5
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Turneul celor 5 națiuni la rugby

LOCUL I SE HOTĂRĂȘTE AZI,■> '

LA EDINBURGH. SCOȚIA SAU FRANȚA?
rea rugbyștilor scoțieni, care au 
recoltat două dintre succesele 
lor în deplasare : 15—9 cu Țara 
Galilor (la Cardiff) și 32—9 (!) 
cu ’ ■ ’ " .. .............................
lea
cu
zat
12

Astăzi, ia ultima etapă a 
.Turneului celor 5 națiuni". 
Anglia va juca cu Tara Gali
lor. la Londra si. in ciuda 
prestației neconvingătoare din 
ultima etapă (infrîngerea cate
gorică la Paris), rămine favo
rita intilniru. Toate privirile 
se vor îndrepta insă spre ce
lălalt meci al etapei. Scoția — 
Franța. în fapt, derbyul actua
lei ediții a Turneului, fiecare 
dintre cele două echipe prezen- 
tindu-se in postura de prezum
tivă câștigătoare a Întrecerii. 
Atit Scoția, cit si Franța ocu
pă poziții excelente în clasa
ment ambele fiind neînvinse : 
3 victorii din 3 meciuri l Cu o 
notă in plus, totuși, în favoa-

Irlanda (la Dublin), al trei- 
fiind obținut acasă. 18—6 

Anglia. Francezii au reali- 
două victorii, la Paris : 25— 
cu Irlanda și amintitul suc

ces cu Anglia (32—18) și una în 
deplasare, la Cardiff, 21—16 cu 
Țara Galilor. Așadar, astăzi, la 
Edinburgh, pe celebrul Murray- 
field. în perspectivă, un mare 
meci de rugby. în care învin- 
gătoarea va realiza ceea ce se 
cheamă marele șlem.
sau 
cum

Scotia
Pentru noi. ori- 
de maxim inte- 
„XV“-le Româ- 

pe rînd, în acest

LA BOX
REZULTATE TEHNICE

Geafar (Ro-
V. Iordache

Cat. semimuseă : D. Șchiop-a b.abJ E.
mânia). Pak En Ham (R.P.D. Coreeană) b.p. (S—•) 
(România).
Cat. cocoț : K. Takami (Japonia) b.p. a—Z) M. FInâțan (Ro
mânia) . R. Echevarria (Cuba) b.p. (S—•) A. Terendon (R. P. 
Mongolă).

Cat. semluțoară : E. Nergul (R.P. Mongolă) c. r.eprez. V. 
Ioana (România), p. stolu (România) c. neprez. R. Otgonbayar 
(R. P. Mongolă).

Cat. semimijlocie : R. Obreja (România) b.ab.3 M. Mihalache 
(România), J. Hernandez (Cuba) b.p. (4—1) M. Ciobotaru (Ro
mânia).

Cat mijlocie : D. Maricescu (România) b.p. (3—2) ?! H. Hor- 
dih (Siria), L Petrescu (România) b.p. (î—2) 7 ! D. Senciuo (Romania)

Cat. muscă : C. Tițoiu (România) b_ab. 2 A. Algin (Turcia). 
Kțm Z-j Eu (BJ»J).Coreeană) b.p. (5—0) s. Segawa (Japonia).

Cat. pană : Je En Cu (RJ>J>. Coreeană) b.p. (1—2) E. Rivera 
(^^trU)V* Wirosrllcenko (V-R-S.S.) c. neprez. B. Blagoev

Cat. nțoarâ : M. Fulger (România) b.p. (4—1) FI. Tircomnicu 
M. Gruescn (Bomânia) c. neprez. D. nie (România).

Cat. mijlocie mică : Gh. Simlon (România) b.p. (5—0) N Ba- 
lahan (România), AL Samonin (U.R.S.S.) c. neprez E. May 
(Potoala).

Cat. semigrea : E. Misiak (Polonia) b.ab. I G. Donld (Româ
nia). S. Lakomiec (Polpnia) b.ab. I F. Pamfil (România).

Cat. grea : Gh. Preda (România) b.p. (3—2) D. Răcaru (Ro
mânia). M. Paisz (România) b.ab. 1 P. Golumbeanu (România).

Cat. supergrea : ~ —
(Ralia). AL Lukstin (U.R.S.S.)

B.

T. PIrjol Otomâr.ia) b.p. (3—2) B. Chianese 
“ b.p. (1—?) J. Gonzales (Cuba).

tat mai mult, primește «VriHa 
la puncte.

Multașteptatul duel dintre 
„semigreii* noștri și cei polo
nezi s-a încheiat, surprinzător, 
ia favoarea oaspeților. Georgi- 
câ Don ici și Fedea Pamfil au 
fost învinși înainte de limită 
de polonezii Eduard Misiak și.

...BOBURILt SmOIROIHIf
Bobul nu figurează printre sporturile cele moi populare. Cu toate 

acestea, concursurile olimpica U arată cișt'9*nd mereu odrr. rotor . 
G.eutatea de a face prozeliți, anturajul restrins ol acestui sport pro
vin din marile cheltuieli pe care le knpun pistele de întreceri, bobu
rile și, mai ales, transportul acestora, într-o perpetuă peregrinare, de 
la o stațiune la alta.

De mai mulți ani am pledat In coloanele acestui ziar pentru o sim
plificare a situației, printr-o soluție la îndemînă. Am sugerat adopta
rea formulei de mult materializată in yachting și în proba de călărie 
a pentatlonului modem ! concentrarea materialului nu la boberi, ci 
In stațiunile montane care posedă piste de bob. Ceea ce înseamnă 
că nti ar mal fi necesară decît deplasarea boberilor dintr-un loc în 
oftul, acolo unde boburile locale se vor trage Ia sorți. Ceea ce pre
supune, firește, construirea unor boburi standardizate.

După cum s-a văzut șl la Sarajevo, departajarea echipajelor la 
miimi de secundă evidențiază nu atît o diferență de capacitate în 
pilotarea bobului, cit mol ales una de calitate în utilajul folosit, lată 
ce a șl determinat cercuri tot mal largi să propună introducerea, la 
concursuri, a unor boburi tipizate, trase îc sorți și distribuite fie în 
ziua întrecerii, fie de la antrenamente, făcind astfel ca toți partici- 
panțil sâ îc startul de la egal. Forul internațional a aprobat propune
rea...

Paralel, boburile de competiție dezafectate sau altele mai puțin cos
tisitoare, de tip stabil, uniforme, destul de robuste, vor putea fi puse 
Ia dispoziția publicului pentru divertisment (șl o publicitate indirectă) 
pe porțiuni reduse de pîrtie. Din asemenea coborîri de distracție s-ar 
putea naște, poate, viitori boberi de concurs, iar disciplina, la nivelul 
înaltei performanțe, se va bucura. In mod cert, de o reducere de 
buget, binefăcătoare.

Victor BANCIULESCU

$

I
I

Franța ? 
un meci 
deoarece 
va juca, 
cu ambele fruntașe alean, 

rugbyului european.
Reamintim că ultima victorie 

a Scoției In turneu datează din 
1964. iar ultimul ei mare șlem 
din 1938 (!). Franța, in schimb, 
a terminat neînvinsă în Turneu 
in 1968, 1977 și 1981. Irlanda (cu 
4 înfrângeri) și-a epuizat jocu
rile si s-a clasat pe ultimul 
loc. (D. C.).

Echipele d.i grupa .B4. pe 
care reprezentativa României 
le va întîlni în turneul final 
al C.E. din Franța, vor susți
ne următoarele jocuri de pre
gătire :

R. F. GERMANIA — cu 
U.R.S.S., la Hanovra — 28 mar
tie ; Franța, la Strasbourg — 
18 aprilie ; Italia, la Zurich — 
22 mai. A jucat pînă acum 
2 partide : 3—2 cu Bulgaria, la 
Varna și 1—0 cu Belgia, la 
Bruxelles.

PORTUGALIA, 
via, la Lisabona 
Luxemburg, la 
9 iunie.

SPANIA. Cu
Zaragoza — 11 
ția, la Geneva — 26 mai ; Un
garia, la Budapesta — 31 mai ; 
Iugoslavia, la 
nie. A jucat 
partide : 0—1 
Cadiz și cu 
în deplasare.
• Echipele 

și Barbados nu vor participa, din 
diferite motive, în preliminariile 
G.M. (zona Americii Centrale și de 
Nord) — se anunță, ,de la sediul 
F.I.F.A. din Zurich. Astfel, re
prezentativele Canadei, Trinidad- 
Tobago ’ ~ 
califica 
lea.

■ In 
natului
Paris St. Germain 2—1, Nancy — 
Lens 2—0, Bordeaux — Brest 
1—1, Strasbourg — Toulon 2—0, 
Rouen — Nantes 2—0, Toulouse 
— Laval 0—0. Bastia — Metz 1—0, 
Rennes — Auxerre 1—3, Lille — 
St. Etienne 1—1. Nimes — Mo
naco 1—2. Pe primele locuri 5 
Bordeaux 43 p, Monaco 42 n. 
Auxerre 40 p. Pe ultimele: 19. 
Nimes 20 p, 20. Rennes 19 p.

Cu Iugosla-
— 2 iunie ; 

Luxemburg —

Danemarca, la 
aprilie ; Elve-

Madrid — 7 iu- 
pînă acum două 
cu Ungaria, la 

Luxemburg 1—0.

Jamaica, Granada

și Costa Rica se vor 
direct în turneul al dol-

etapa a 31-a a camplo- 
Franței : sochaux —

REINTRĂ, TOTUȘI, BORG ?
Retragerea din activitatea competiționali a marelui tenisman 

suedez Bjorn Borg, in urmă cu aproape doi ani, a provocat, 
cum era firesc, o mare surpriză in rîndurile iubitorilor sportu
lui, care au tot așteptat ca Bjorn să revină asupra acestei ho- 
tăriri. Timpul a trecut insă și, cu excepția unor turnee demon
strative, Borg n-a mai revenit nici la Roland Garros, nici la 
Wimbledon, nici la Flushing Meadow sau la alt turneu oficial... 
Ziarul „Goteborgs-Posten* anunță insă că ar fi totuși posibilă 
revenirea lui Borg și precizează chiar startul său : intr-un tur
neu la Stuttgart, programat intre 16 și 22 iulie. Organizatorii 
competiției au dezmințit insă informația, dar au anunțat, la 
rindu-le, că in perioada amintită Borg se va afla, intr-adevăr, 
in R.F. Germania, la Wiesbaden (nu departe de Stuttgart), in 
cadrul unei campanii publicitare a unei societăți specializată 
in construcția terenurilor de tenis...

NEÎNVINS DE PESTE ȘASE ANI I

Î
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respectiv, Stanislav Lakomiec.
La categoria grea, am avut 

„semifinale* între boxeri ro
mâni. Pentru prima dată pe 
ringul de la Palatul Sporturilor 
și Culturii, reprezentanții „nou
lui val* al acestei categorii : 
Dorin Răearu și Mikloț Paizs. 
E» i-au avut ca adversari pe 
consacrării Gheorgbe Preda și 
Paal Golumbeanu. Răcaru nu a 
putut trece de Preda, cedind la 
puncte ; în schimb, colegul său 
de generație, Paisz, l-a învins 
prin abandon în primul rund 
pe Paul Golumbeanu, datorită 
unor serii prelungite de lovi
turi, după ce Golumbeanu fu
sese numărat în 
ționării 
la față.

Unul dintre cei mai renumiți 
șpgrtivi ai anilor din urmă 
erte judoka japonez Yasu- 
hiro Yamashi ta, campion la 
categoria grea, care cintărește 
128 kg, atunci cind te află fn 
formă rportivă de vîrf. Ya-

mashita este cel mai popular 
dintre sportivii niponi, ti pal
maresul său figurează peste 
200 de 
ani, el 
acum 1

victorii tn ultimii șase 
fiind neînvins pînd

Princes*, echipele deZilele trecute, la 
fotbal ale Franței și Angliei s-au tntllnit pentru a 30-a oară, 
victoria revenind gazdelor, cu scorul de 2—0. Apropo de acest 
joc, cite va amănunte sint interesante : au trecut 21 de ani de 
la precedenta întîlnire, la Paris, a celor două echipe (1963 : 
5—2) ; bilanțul general este 21 victorii ale echipei engleze, 3 me
ciuri egale și 6 succese ale reprezentativei franceze, scorul ge
neral fiind favorabil insularilor, cu 128—35. Primele jocuri 
revenit, 
15-0 în 
torie a

urma
unui croșeu de

★

Internațional al

recep- 
dreapta

Juriul 
tiției a 
rea deciziei din meciul M.

internațional al compe- 
anunțat aseară schimba- 
.............. ” fî- 

nățan — K. Takami (Japonia), 
acordînd decizia la puncte pu- 
gilistului japonez.

ou 
fără excepție, echipei Angliei, la scoruri categorice : 
I9oe, 12—0 în 1908, II—0 tn 1909, 10—I tn 1910. Prima vic- 
11-lui francez datează din anul 1921 (3—1)...
UN „RECORD* : PESTE 5000 DE PUNCTE 1

Hare (se numește, de 
Hare)

Dusty _ . 
fapt, William Henry 
este fundașul XV-ului Angliei 
și unul dintre cei mai eficace 
rugbyști din lume. După ce, 
de la 17 la 21 de ani a fost 
jucător profesionist de cricket, 
s-a dedicat exclusiv rugbyu- 
lui, In cariera sa înscriind 
5007 puncte ! Ultimele 14 le-a 
realizat, cu două săptămîni In 
urmă, la Paris, în meciul cu

Franța, cînd a marcat 14 din 
cele 13 puncte ale echipei 
sale. Hare are 31 de ani, 173 
cm și 78 kg ; joacă la echipa 
din Leicester și a îmbrăcat 
de 23 de ori tricoul naționalei 
engleze. Astăzi, el va încerca, 
tn meciul cu Tara Galilor, 
să-și majoreze „recordul* 
punctelor...

I

Romeo VILARA

• TELEX @ TELEX • TELEX @ TELEX @ TELEX TELEX £ TELEX • TELEX ® TELEX
BASCHET • Finala competi

ției continentale masculine dota
tă cu „Cupa Koraci“, desfășu
rată la Paris, a revenit echipei 
franceze EB Orthez care a dis
pus de Steaua roșie Belgrad cu 
97—73 (49—34). Cei mai îbuni 
marcatori : McCullough 29, Kaba 
și Henderson 20. respectiv Niko- 
licl 22, Bogosavljev 17, Radovici 
14.

BOX La Osaka, japonezul

Jiro Watanabe și-a apărat cu 
succes titlul de campion mon
dial (WBA) la cat. super-muscă 
dispunînd, 
de arbitru 
șalangerul 
(Panama).

PATINAJ _
tinoarul feMedeo“ din Alma Ăla, 
sovieticul Valeri Guk a înregis
trat un record mondial de juni
ori la 3000 m cu timpul de 4:05,99.

prln abandon 
în repriza a 

său Celso

dictat
15-a, de 
Chavez

VITEZA Pe pa-

SCHI • slalomul special de la 
Zakopane a ‘ ‘ ”
hoslovacul 
1:42,77.

TENIS •
Segărceanu,
frații argentinieni Yunis, cu 6—3,
6— 4 • La Rotterdam : Connors
— Buhning 6—2. 6—1, G. Mayer-
— Fitzgerald 6—3 6—1, Purcell —
Smid 6—4, 6—0, Lendl — Ostoja
7— 5. 6—1.

fost cîștlgat de ce- 
Miroslav Simmer

La Metz, perechea 
Arraya a dispus de
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