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Astăzi, sferturile de finală ale „Cupei României" la fotbal

F.C. ARGEȘ-STEAUA, DERBY4JL ZILEI
Cea mai 

de partide 
nostru se înregistrează astăzi, 
pentru sase dintre divizionarele 
„A", solicitate, la 48 de ore după 
etapa de campionat. în sfertu
rile ■ Cupei, corn

ii cadrul ma- 
■iada“. Deci.

A.S.A. Tg. 
Rapid. F.C. 
apar pe te- 
itepenultima 
a startul că- 

si sute de 
i zonele 
umai di- 
îala edi- 
î au lip- 

mai pu-

rapidă programare 
oficiale din fotbalul

PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR --------
SPORTUL STUD. - A.S.A. TG. MUREȘ 

M. Salomir — M. Ludoșan ți L Frunzâ
Alba lulia : CORVI NUL - RAPID

Fl. Popescu — I. Coț și S. Pantelimonescu 
Ploiești : F.C. ARGEȘ " - STEAUA

R. Petrescu - Li Măierean și P. Cadar

Sibiu

ternic eșalon compdtițional s-au 
impus în fata unora din cate- 
goriile inferioare.

Toate partidele de astăzi (vă 
reamintim că al patrulea „sfert 
de finală", Dinamo — Petrolul, 
a fost aminat) promit specta
cole fotbalistice. Să le trecem 
în revistă.

Sportul studențesc — A.S.A. 
Tg. Mures. Dacă judecăm întîl- 
nirea prin prisma locurilor din 
clasament, studenții bucureșteni 
au întiia șansă. Să nu uităm 
Insă că e vorba de un med de

DE ORE PÎNĂ LA MECIUL RETUR iN C.C.E.

INAMO BUCUREȘTI - DINAMO MINSK
pe stadionul „23 Au- 

se joacă „repriza a 
mult așteptatului duel 
București — Dinamo 

lupă prima rundă, dis- 
a 7 martie, la Tbilisi, 
eiată cu un promi- 
—1 pentru campioana 
îl.
iproape două săptămîni 
it destul de greu, la 

contribuind nerăbda- 
porterilor, care au luat 
t casele de bilete.
io s-a pregătit în mod 

ca și pentru meciul 
nuntind la partida cu 
lt, pentru a putea pune 
ct numeroasele proble- 
mico-tactice legate de 
eci decisiv. Ieri, după- 
pe stadionul Dinamo, a 

c, așa cum am anunțat, 
oală 
ui 

de
care

cu participarea 
lot. între 
vorbă cu 
urmărea

timp,
Cornel 
de pe 

margine partida condusă de 
„arbitrul" D. Nicolae-Nicușor. 
Cornel Dinu spunea : „Ne aș
teaptă un retur foarte greu, in 
fața unei echipe care ataeă 
mereu și care contează mult pe 
avantajul tactic al jocului in 
deplasare, ea avînd „jurispru- 
dența“ unor recente succese în 
acest sens (2—2 la Zurich, cu 
Grasshoppers și 6—3 Ia Gyor, cu

Baba Eto). Sigur că avem a- 
vantajul de a cunoaște pe viu 
resursele tehnico-tactice ale 
echipei bieloruse, dar nu vom 
cădea în păcatul de a limita 
desenul tactic al echipei Iui 
Pudîșev Ia ceea ce ne-a arătat 
Ia Tbilisi. Ne-am pregătit cu 
seriozitate și sperăm ca meciul 
retur să aducă clubului nostru 
satisfacția de a juca in semi
finalele 
ceea ce 
inedită 
Repet, însă, 
greu și sint 
jucat pînă la

Dinamo se 
cursul zilei de astăzi, în vede
rea definitivării formației, In 
care nu va putea fi prezent 
Andone, care a primit la Tbi
lisi al doilea cartonaș.

★
Dinamo Minsk 

cursul dimineții 
Echipa a jucat, pe 
greu, la Dnepropetrovsk, me
dul de campionat cu echipa 
campioană Dnepr. Formația 
lui Pudîșev și Gurinovici a ju
cat din nou un med de atac, 
confirmîndu-și orientarea tac
tică tradițională. Ea a pier
dut meciul cu 0—2, in urma 
unor goluri de contraatac, cu 
fundașii centrali avansați.

Față de interesul pe care 
manifestă spectatorii și 
lespectatoril, vă prezentăm 
lotul lui Dinamo Minsk, speci- 
ficind virsta fiecărui jucător,

(Continuare in pag. 2—3)
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LA OLDENBURG, CHIMISTUL RM. VÎLCEA
TREBUIE SA JOACE PENTRU VICTORIE,

NUMAI PENTRU VICTORIE!
Chimistul Rm. Vilcea a in

trat, cum se spune, în ultima 
linie dreaptă a preparative- 
lor sale pentru finala „Cupei 
I.H.F." la handbal feminin. 
Duminică, la ora 15, ora 16 Ia 
noi, formația pregătită de an
trenorul emerit Constantin 
Popescu va susține Ia Olden
burg, în R. F. Germania, pri
ma manșă a finalei acestei 
competiții continentale in 
compania echipei locale VfL, 
urmînd ca sîmbătă, 31 martie, 
la ora 17,30, să evolueze pe 
teren propriu, in Sala sportu
rilor din Rm. Vilcea, în parti
da retur.

Alături de preparativele fi
rești, sporite ca intensitate, 
Chimistul a susținut duminică 
și un test — în condiții de 
competiție oficială —, jucind 
la Bacău derbyul Diviziei „A" . 
cu Știința. Meci folositor, care 
a scos in evidență ri lucruri 
pozitive, dar și carențe asupra 
cărora antrenorul jucă
toarele trebuie stăruie

în analiză lucidă și in eli
minarea lor prin pregătiri 
adecvate. La polul pozitiv 
se află puterea fizică de a re
zista unei întreceri in viteză, 
cu mare consum de energic, de 
a avea capacitatea necesară ri
postei pînă în final, precum gi 
puterea morală de a reface die 
la 15—24 la 21—24. tocmai a- 
tunel cînd tribuna arhiplină 
scanda „ze-ce, ze-ce !“. adică 
cerea Științei să-și măreas
că avansul la 10 goluri. Cele ( 
puncte înscrise consecutiv, 
prin acțiuni susținute în- 
tr-un tempo rapid, asemănă
tor celui impus de partener», 
dovedesc, faptul că formația 

Vilcea ara 
și fizica, 

aceeași mă
sură, de forță psihică.

Meciul de la Bacău, bun pa' 
ansamblul său, aproape chiar

Chimistul Rm. 
resurse tehnice 
dispunînd, in

(Continuare în pag. a 4-a)

(Continuare In pag 2-3)

Hristache NAUM

Infiltrată pe semicerc, Elena Morariu și-a creat o bună situație 
pentru a înscrie. Poate că și la Oldenburg... Foto : Ion MIHĂICĂ

Cupei 
ar 

In

campionilor, 
fi o performanță 

fotbalul nostru, 
meciul e foarte 
convins că va fi 
fluierul final".
va antrena șl In

sosește In 
de astăzi, 

un teren

țs
Jocurile Olirppîce de vară’84z

ECHIPA DE LUPTE GRECO-ROMANt SE REAFIRMĂ,
DAR EXAMENUL PREOLIMPIC VA FI CURÎND LA C. E
Stăruie încă o prudență ne justificată

tactice, inclusiv la lupta
Cu participarea la recentele 

întreceri de la Szeged, compe
tiție deosebit de puternică (119 
concurenți — 4 campioni olim
pici, 6 mondiali și 5 europeni, 
în total 30 de medaliați !), 
componenții lotului nostru 
olimpie de lupte greeo-romane 
au încheiat o suită de 8 turnee 
internaționale de pregătire 
și verificare de diferite valori.

In
de

abordarea iniilnirllor $1
apărare „io parter"

greșeli

DACUDA J Finalele Complexului aplicativ

,Pentru apărarea patriei** 0 FRUMOASA REUȘITA>

competițiilor spor-

în cadrul cărora__ _____ ___
dați*  15 dintre fruntașii acestei 
discipline. Este, desigur, pri
lejul unui bilanț care poate 
oferi unele repere importante, 
acum, cu doar o lună Înaintea 
campionatelor europene de 
la Jonkoping (Suedia). pre
cum și în perspectiva repre
zentării la Jocurile Olimpice 
de la Los Angeles. „Un bilanț 
care — ne spunea antrenorul 
emerit Ion Corneanu — per
mite atil o analiză obiectivă de 
ansamblu, privind potenți-Jui 
echipei, cit și aprecieri indivi
duale de mare utilitate pentru 
actuala etapă de pregătire".

înaintea altor comentarii, să 
amintim că la cele 8 turnee 
internaționale, desfășurate in 
Suedia (7 concurenți români), 
Finlanda (7), Bulgaria (10),

au fost „ro- (9), IranFranța (6). Ungaria
(2), Ungaria — „Dinamoviadă" 
(2) și R. D. Germană — ju
niori (1), luptătorii noștri au 
susținut 175 de întîlniri, cîști- 
gînd 117 și pierzînd 58, cuce
rind 11 locuri 1, 11 locuri 2 și 
8 locuri 3. Sint cifre care evi
dențiază o creștere valorică a 
ECHIPEI, față de perioada în 
care (ne reamintim cu aceeași 
insatisfacție) luptătorii români 
încheiau cu un insucces parti
ciparea la 
diale de la Kiev.

Turneele
semnat, înainte de toate, nu o 
„cursă" pentru ocuparea locu
rilor fruntașe în clasamentele

Dan GARLEȘTEANU

campionatele mon-

amintite au în-

Calendarul 
tive de masă adresate pionie
rilor și înscrise sub 
ricul „Daciadei" este 
bogățit, 
cu un 
conținut 
Este ’ 
plicativ 
triei", 
locul I 
valea
Rece. ____ , _____
pe țară a acestei competiții la 
care au participat echipajele 
campioane din 25 de județe 
(cite 3 băieți și 3 fete). între
cerile, organizate de Consi
liul Național al Organizației 
Pionierilor, au constat, în prin
cipal, dintr-un „maraton**  de 
4,5 km pe schiuri de fond. Dar 
nu pe un parcurs recunoscut, 
ci cu orientare după hartă și 
busolă, cu 10 puncte de con
trol, la care se cerea trecerea 
unor probe speciale. Acestea au 
constituit adevărate exame
ne ale cunoștințelor acumulate 
la pregătirea în cadrul for
mațiunilor „Pentru apărarea 
patriei". Ce aveau de re
zolvat ? Aprecieri de distan
te și orientări în condiții deo
sebite. situații de prim-aju-

și înscrise sub gene- 
„Daciadei" este îm- 

începînd din acest an, 
concurs, cu un bogat 

instructiv-educativ. 
vorba de Complexul a- 

’ „Pentru apărarea pa- 
etapa de iarnă. La mij- 

săptămînii trecute, pe 
ce duce spre Pîrîul 
s-a desfășurat finala

Zăpada a supus la grele încercări pe participanta la etapa de 
iarnă a Complexului aplicativ „Pentru apărarea patriei", tn ima

gine : un echipaj la

(Continuare in pag. a 4-a)

De vineri, la Pitești

„TROFEUL CARPAȚI“ LA POLO,
O COMPETIȚIE DE TRADIȚIE

punctul de control

tor medical, trecerea prin te
renuri cu obstacole, aruncări 
la țintă, parcurgerea tîrîș a u- 
nor terenuri, cu schiurile la 
picioare, cercetarea zonei din 
jurul punctului de control 
și notarea observațiilor, tran
smiterea de mesaje prin

semnale cu fanioane, slalom 
pe teren în pantă pronunțată, 
probă de tir sportiv și altele. 
Această înșiruire dă imaginea

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag 2—3)

între punctele de atracție 
ale acestei săptămîni sportive 
se Înscrie și tradiționalul 
Turneu internațional de polo 
al țării noastre. Ajunsă la a 
opta ediție și dotată cu „Tro
feul Carpați", atractiva com
petiție se va desfășura, tn pre
mieră, la Pitești, unde vor fi 
reunite opt echipe reprezenta
tive, unele din elita sportului 
cu mingea pe apă. Ele au fost 
împărțite în două grupe : „A“ : 
Ungaria, Bulgaria, Polonia, 
România ; „B“ : Cuba, Iugo
slavia, Cehoslovacia, Egipt

Avem toate motivele să an
ticipăm o întrecere viu dispu
tată și așteptăm ca echipa 
noastră națională să se nu
mere printre animatoare. Po- 
loiștii din lot promit, dealtfel,

evoluții care să-i arate înscriși 
pe drumul reabilitării acestui 
atît de spectaculos ioc. Antre
norii Gheorghe Zamfirescu și 
Dinu Popescu, împreună cu ju
cătorii selecționați, au pre
gătit cu deosebită atenție im
portanta competiție. In me
ciurile de la Pitești, formația 
va fi alcătuită din Spînu, Si- 
mion — portari. Hagiu, Cos- 
trăș, Gordan, Ardelean. Ș. Po
pescu, Ungnreanu, Moiceanu, 
Cr. Dan, E. Ionescu, Gaiță, V. 
Șcrban, Fr. Kiss, Panica.

în ziua inaugurală^ vineri, au 
Ioc două 
mâniei
Polonia, 
Ungaria, 
mii și a

reuniuni. Echipa Ro- 
joacă dimineață cu 
iar după-amiaz.ă cu 

vicecampioană a. lu- 
EuropeL



SPORTIVII DE LA STEAUA-TREI TITLURI
Sîmbătă și duminică, în Sala 

sporturilor „Victoria" din Plo
iești s-au desfășurat finalele 
Campionatelor republicane de 
judo pentru tineret. 165 de ju
doka și-au disputat cele 7 titluri 
de campioni ai tării, pe anul 
1984, oferind numerosului public 
prahovean aflat în sală partide 
viu disputate $i de un bun. nivel 
tehnic. O performanță cu totul 
remarcabilă au realizat sportivii 
de Ia Steaua (secția de judo a 
fost înființată anul trecut) care 
au reușit să obțină 3 titluri. C-- 
teva amănunte:

In cadrul categoriei superușoa- 
ră, finala s-a disputat între 
Mihai Țîrlea (Rapid Oradea) șl 
Sorin Mitîtelu (Energia Buc.). 
Pînă în min. 2, sportivul oră- 
dean nu a reușit să se impună 
decisiv, conducînd doar cu 3 p. 
Dar, a.jungînd în luptă la sol. 
Tîrlea reușește să-și fixeze ad
versarul și astfel a cîștigat îna
inte de limită. Pe locul 3 s-au 
clasat: * * Stănică Olteanu (Viito
rul Pitești) și Orlando Zamfir 
(T.C.A.Z. BUC.).

schimburi ale oaspetelor. Junioa
rele Rodica Boltașiu (420) si 
Elena Covaci (397), au acționat 
relaxat, ta timp ce principalele 
realizatoare ale gazdelor, Rose
marie Peter (402) șl Mariana 
Constantin (443), n-au mal putut 
declt să reducă diferența la 66 
p.d. Scor final: 2 513 — 3 M7 
(4—2) pentru reșițence. A arbi
trat bine Gh. Vlăduțu din Bucu
rești. (Tr. IOANIȚESCU).
• LAROMET BUCUREȘTI — 

GLORIA BUCUREȘTI 2441 — 2486 
P d (scor individual 2—4). Frun
tașa seriei Sud a Jucat foarte 
bine, cîștigînd pe merit. Cele mal 
mari rezultate le-au obtinut 
Margareta Cătineanu — 456 și
Ana Petrescu — 450 de la în
vingătoare. respectiv Stela An
drei — 441. (N. Costache-coresp.)
• VOINȚA TG. MUREȘ — C.F.R. 
TG. MUREȘ 2412 — 2299 (4,5 — 
1,5), Meci frumos, ta care Ell- 
sabeta Albert (V) a fost prin
cipala performeră cu 434 p. (I. 
Păuș-coresp.) • VOINȚA ODOR- 
HEI — ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 2517 — 2452 (4—2) fi O- 
LIMPIA BUCUREȘTI — CAR- 
PATI SINAIA 2347 — 2255 (4—2)

RAPID BUCUREȘTI — VOTN- 
A BUCUREȘTI 2434 — 2374 (5—1)

• VOINȚA PLOIEȘTI — ME-
TROM BRAȘOV 2539 — 2320
(5—1). Mlnela Mihăilă, de la Vo
ința, a Jucat excelent, reușind 
să doboare 454 popice. (A. 
Crtstea-coresp.) • VOINȚA TI
MIȘOARA — CONSTRUCTORUL 
GHERLA 2278 — 2188 (4—2)
• VOINȚA GALAȚI — PETRO
LUL BAICOI 2108 — 2393 (3—3)
• U.T. ARAD — VOINȚA ORA
DEA 2292 — 2354 (2—4).

MASCULIN
UN ADEVARAT derby • 

Partida dintre cele mai bune, 
două echipe bucureștene, Gloria 
șl Olimpia, s-a ridicat la nn 
bun nivel tehnic, avind atribu
tele nnui adevărat derby: dispu
tă spectaculoasă de la început șl 
pînă la sfîrșlt, rezultatele bune 
de ambele părți. Jocul a în
ceput în nota de dominare a O- 
llmpiei, care după două schim
buri conducea cu 1793 — 1731 p. 
A venit apoi rîndul Gloriei să 
se detașeze și. după patru

Cea mai spectaculoasă întîlni- 
re a fost cea din finala de la 
„semiușoară“. dintre componen- 
ții lotului olimpic Adrian Mudu- 
ra (Steaua) și Dorin Drîmbe 
(C.S.Ș. Gloria Arad). Pînă în 
min. 5. ambii sportivi aveau în
scris pe tabela de marcaj cîte 
un yuko (5 p). După cîteva se
cunde. arădeanul reușește un 
procedeu de koka (3 p) însă, 
văzîridu-se în avantaj, slăbește 
ritmul și este penalizat cu shido 
(3 p). In ultimul minut sporti
vul de la Steaua insistă, atacă 
mal mult, dar fără eficacitate. 
Terminîndu-se la egalitate (5—5) 
decizia arbitrilor a fost, firește 
în favoarea sportivului bucu- 
reștean care a dominat lupta în 
final. Locul 3 a fost ocupat de 
Iulian Rusii (Energia Buc.) și 
Marian Chirazi (Rulmentul Bîrlad).

Primul concurs ds verificare a loturilor de motocros

UN TEST CU MULTE iNVĂȚĂMINTE
După intense antrenamente de 

pregătire- fizică specifică și de a- 
telier, seniorii și tinerii motocro- 
siști de la cluburile Steaua, Stea
gul roșu Brașov, Poiana Cîmpl- 
na, Torpedo Zărnești, Locomoti
va Ploiești, Electro Sf. Gheorghe,
I.T.A.-Chimia  Buzău. I.R.A. 
Tg. Mureș, I.U.P.C. Băicoi și 
I.T.A. Tg. Jiu s-au aliniat dumi
nică dimineața la startul primu
lui concurs al sezonului, desfă
șurat pe traseul de pe Dealul 
Muscel, de la marginea orașu
lui Cimpina. în program a figu
rat o clasă mixtă (250 cmc seni
ori și 125 cmc — tineret) în două 
manșe, fiecare a 30 de minute, 
plus două ture.

întrecerile au constituit și un 
prim test al loturilor reprezen
tative de seniori șl tineret. In 
ceea ce privește evoluția aler
gătorilor fruntași, maestrul spor
tului ștefan Chiț.u a fost pe de
plin mulțumit de comportarea 
campionului țării Ernest Mul- 
'ner, care s-a detașat în meri
tuos învingător, în ambele man
șe. Pentru restul selection abili- 

-lor, cu mai multe sau mai pu- 
ține scăderi de ordin tehnic sau 
fizic, antrenorul lotului de seni
ori a indicat . un program su
plimentar de pregătire în vede
rea creșterii formei sportive. In 
schimb, la tineret, maestrul e- 
merit al sportului Gheorghe Io- 
niță are de pe acum certitudini 
asupra a trei din cei patru ti
tulari ai echipei de la clasa 125 
cmc. Paul Schmidt (duminică, în 
vervă deosebită), Florian Pop și

COMPLEXUL APLICATIV „PENTRU AP ARARE A PATRIEI"
(Urmare dir t>ag. 1)

complexității competiției. Este 
adevărat, pionierii participă 
de opt ani la Complexul apli
cativ „Pentru apărarea pa
triei", dar vara. Acum, însă, la 
dificultățile probelor specifi
ce, s-a mai adăugat una : ză
pada de peste un metru gro
sime.

Am văzut echipaje „tao- 
tînd“ pur și simplu în ză
padă, dar reușind să se 
descurce de minune. Alți copii, 
pierzînd cîte un schi la sla
lom, au coborît mal mult tîrîș

Cea de a doua reuniune din 
acest sezon a fost mai echilibra
tă, alergările fiind mai disputate, 
cu sosiri mal strînse șl rezultate 
mal concludente. Vigu, puternic 
susținut pe a doua parte a cursei, 
a reușit să-l întreacă în final pe 
Percutor, care a confirmat astfel 
forma sa bună. In cealaltă aler
gare importantă din program, To- 
poraș, lansat puternic din start, 
a luat pe partea opusă un avans 
hotăritor, el nemai puțind fi a- 
Juns de Răsad, care s-a mulțumit 
eu locul doi. Dintre formații s-au 
evidențiat cele ale HU T. Mari
nescu sl G, Solcan, ambele era 
câte două victorii. Acomodîndu-ee 
toarte bine cu starea terenului! sl 
a vrerard, Li și-a dominat net ad- 
•ersarifi iar Oazan a condus din

„Ușorul*  Ștefan Nagy (Steaua) 
în finala cu Petrică Fluieram 
(C.S.S. Pitești). după o suită 
de procedee tehnice cotate cu 
5 p, reușește o secerare (ashi- 
barai) prin care își „proiectează* 4 
adversarul și obține ippon-ul. 
Pe locul 3, Nicolae Mihu (Oțe
lul Tîrgoviște) și Attila Biro 
(Rapid Oradea).

Marian Albișor (Steaua), la 
„semimijlocie". nu a avut pro
bleme, învingînd în min. 1, prin 
ippon, pe Valeriu Constantinescu 
(C.S.Ș. Energia Buc.). Următorii 
clasați: Nicolae Iosif (Spartac 
Oradea) și Teodor Pop (C.S.Ș. 
Gloria Arad).

La „mijlocie*,  finala s-a dis
putat între doi judoka orădeni, 
Ferencz Szabo (Spartac) și 
Laszlo Dobai (Rapid). Victoria a 
revenit Iui Szabo (7 p). Pe lo
cul 3 Petre Anițoaie (Unirea 
Iași) și Mihai Luca (C.S.Ș. Iași).

Component și el al lotului o- 
limpic, Adrian Clinei (Metalul 
Plopeni), după ce a cîștigat toa
te în t îlni rile de la cat. semigrea 
prin ippon, reușește în finala cu 
Marian Dinu (Voința . Focșani) 
aceeași performanță, el fiind de
clarat și cel mai tehnic judoka 
al campionatelor. Pe locul 3, 
Marian Grozea (C.S.M. B orz ești) 
și Dan Arimie (C.S.Ș. Șoimii Si
biu).

In ziua cînd împlinea 18 ani, 
„greul*  Arcadie Mariaș (Gloria 
Arad) reușea să cîștlge șl titlul 
de campion în fața lui Gabriel 
Burlău (Spartac Oradea), prin 
tradiționalul procedeu al „gre
ilor*  — fixare. Pe locul 3, So
rin Cojocaru (Unirea Focșani) și 
Viorel Tarău (Rapid Oradea).

întrecerile s-au desfășurat în 
condiții de deplină sportivitate, 
o contribuție deosebită avind și 
organizatorii.

Nicolae CHINDEA

Lazslo Tomoșvari prezentîndu-se 
țn evident progres. Pentru ulti
mul loc In echipa națională de 
tineret candidează Vasile Poen^- 
ru, Gabriel Florea, Eugen Moa
șa și al ți taler.tați motocrosiști. 
care s-au străduit, dar încă n-au 
reușit să se remarce în fața 
publicului.

$1 acum cîteva constatări, mai 
puțin îmbucurătoare, comune •- 
proape tuturor concurențelor. 
Marea majoritate a alergătorilor 
nu au știut să aleagă varianta 
cea mai bună de teren pe un 
traseu desfundat în multe por
țiuni, intrlnd cu roțile aproape 
în... fiecare groapă (de aid, 
șocuri repetate și o mal mare 
uzură a suspensiilor de 'Ta ma
șini) ; alții au accelerat în zone 
alunecoase răstumîndu-se de cî
teva ori în același loc; iar, în 
sfirșit, cei mai mulți n-au avut 
suflerente resurse fizice pentru 
a menține un ritm constant de 
la o tură la alta. Aceste caren
țe. ca și cele referitoare la pre
gătirea temeinică a motocicle
telor de concurs, se impun a fl 
remediate pînă la începutul lu
nii viitoare, cînd se va da startul 
în prima competiție oficială a 
anului „Cupa federației*.

CLASAMENT: 1. E. Mfclner 
(Torpedo Zărnești), 2. Paul 
Schmidt (Poiana Cîmpina), 3. 
Al. Enceanu (Steagul roșu Bra
șov), 4. Fl. Pop (I.R.A. Tg. Mu
reș), 5. A. Illeș (Steaua), 6. V. 
Poenaru (Steaua).

Troian 1OANIȚESCU

pentru a salva situația echi
pei. „Mulți concurcnți au 
luptat admirabil — aprecia 
și Iulian Ghițescu, șeful comi
siei de specialitate din cadrul 
C.N.O.P. Dar trebuie să spu
nem că se eere ca profesorii, 
instructorii acestor sportivi 
să pună mai mult accent in 
pregătire pe cunoștințele de o- 
rientare după hartă și busolă". 
Subscria la aceasta și prof. 
Traian Popa (Brașov), directo
rul tehnic al competiției.

Finala acestui concurs — 
căruia C.N.O.P. !*a  acordai 
multă grijă — constituie un 
promițător început de drum.

VIGU Șl TOPORAȘ-PRINCIPALII ÎNVINGĂTORI Al ZILEI
Iu Odeon (Costiică) 1®A fi Su-cap in cap, fără dubli asupra 

soartel alergării. G. Suditu. ti- 
nărul driver, conducSndu-i cu 
mult brio la sosire. G. Solcan, 
pregătindu-și ta perioada de 
iarnă pensionarii așa cum se cu
vine, a învins cu Jurata, fără 
probleme, si cu Pericola, care a 
început să confirme originea el 
•dectă. Au mal Învins Secărica, 
o mtnzâ cu frumoase perspecti
ve, Odeon, care a confirmat din 
nou că se adaptează ta terenul 
moale, tntrecîndu-1 la mare luptă 
po Secret, care a galopat pe 
potou, și Mohor, aflat la cea de 
a doua victorie consecutivă, "Se- 
vedind o formă de zile maxi. Am 
lăsat la urmă victoria obținută 
<3e Virtutea, care a produs o ex
celentă tmțzresieu 'M. Stmlon pre-

ILEANA HANGAN, UN TALENT AUTENTIC ECHIPA MASCULINĂ I C E D. A REVE
BUȘTENI, ÎS (prin telefon). 

După ce sîmbătă s-au desfășu
rat probele individuale. Campio
natul republican al Juniorilor la 
sebi fond, care a avut loo pe 
trasee amenajate pe Valea Cer
bului, s-a încheiat luni cu pro
bele de ștafetă.

Fără îndoială, in prlm-plan s-a 
situat, din nou, Ileana Hangan, 
de la CSȘ Bistrița care, in cele 
3 zile (duminică a alergat și în 
„Cupa Carpațl") a făcut tot 
atîtea curse, in toate demon- 
strînd o formă bună. După ce a 
ciștlgat la o diferență apreciabi
lă titlul la Individual, ea a fă
cut o cursă remarcabilă si la 
ștafetă — ninsoarea abundentă 
a îngreunat traseul — aducînd 
victoria echipei sale. Ea a ple
cat in ultimul schimb cu un 
handicap de 1:40,0 față de Lu
minița Bașa (Dinamo I-C.S.Ș. 
Rișnov) reușind să o ajungă, să 
o întreacă și să încheie cu un 
avans consistent. Referindu-ne la 
Întrecerile fetelor, sa menționăm 
și disputele din cadrul concursu
lui republican al junioarelor n 
șl m, in care s-au detașat schl- 
oareie de la C.S.S. Vatra Dornei, 
C.S.Ș. Constructorul Miercurea 
Clue. Dinamo Brașov șl C.S.S. 
Bistrița, o mențiune și pentru 
Mîhaela Ctrstol (C.S.S. Predeal) 
care, deși are doar categoria co
pil, s-a situat printre primele 
la Junioare n.

Dacă individualele băieților au
oferit curse .-cuminți", 
toria vicecampionulul 
trecut. Caroly Kope 
Brașov). in schimb.

eu vic- 
de anul 

(Dinamo 
ștafeta a

prilejuit o dispută echilibra'5, 
pasionantă, decisă abia pe ulti
mii metri cînd al 4-lea schimb al
echipei A.S-A. Brașov, Șandor 
Csedo, a reușit un avans de

„CUPA MIAU44 $1 „CUPA
Plrtiile din Poiana Brașov vor 

găzdui, tnceptnd de mllne. două 
competiții internaționale de schi 
alpin: „Cupa Poiana" și „Cupa 
Teleferic", concursuri eu punc
taj F.I.S.. prevăzute in calenda
rul federației internaționale de 
schi.

întrecerile vor debuta eu „Cu
pa Poiana", la care vor fi pre- 
zenti schiori din Bulgaria, Ce
hoslovacia, Italia. Polonia, Unga
ria. Uniunea Sovietică ți Româ
nia. Vor avea loc curse de sla
lom special sl slalom uriaș Or
ganizatorii au luat toate măsu
rile pentru buna desfășurare a in-

„CUPA FEDERAȚIEI'*

LA SANIE SENIORI
SINAIA (prin telefon). Pe 

pfrtia din localitate, sîmbătă și 
duminică. s-a desfășurat „Cupa 
Federației- la sanie, la startul 
căreia s-au aliniat sportivi de 5a 
C.S.S. Petroșani, C.S.S. Vatra 
Dornei. C.S.S. Miercurea Ciuc, 
Tractorul Brasov. A.S.A. Brașov, 
C-S.O. Rinaia, C.S.S. Sinaia, Bu
ce-! Sinaia, Carpați Sinaia. Vo
ința Sinaia. In ciuda ninsorii u- 
șoare, concursul a fost reușit, 
confirmând ierarhiile de la cam
pion at naționale, recent dispu
tate. REZULTATE, senioare : 1. 
Llvia Gheorghiță (C.S.S. Petro
șani) 141,00. 2. Gabriela Haja
(A_S_A.) 1<1,O7. 3. Rita Gheorghiță 
(Tractorul) 144,42 ; seniori : 1. 

L Apostol (A.S.A.) 145,77, 2. R.
Vasîle (Tractorul)' 148,45 3. V.
Comșa (A.S.A.) 150,79 ; dublu : 
1. L Apostol — L. Bălănoiu 
(A.S.A.) 92,99, 2. V. Comșa — A. 
Comșa (A.-S.A.) 94,26 . 3. L Bă2ă- 
nică — S. Barteș (C.S.O, Sinaia) 
96^9.

în ceea ce-i privește pe micii 
participanți, credem că nu 
vor uita multă vreme dificul
tățile întrecerii. Primele trei 
locuri ocupate ta clasa
ment evidențiază, firește, pe 
cei mai buni, ca și munca pro
fesorilor care s-au ocupat de 
pregătirea copiilor : L e- 
chipajul Liceului de mate- 
mătică-flzică nr. 3 Cluj-Napoca 
(conducător prof. A. Mar
ton), 2. echipajul Scolii gene
rale nr. 4 din Vulcan. Hune
doara (prof. D. Dumea). 3. e- 
chlpajul Școlii generale din 
Grtațești, Neamț (prof. V. 
Rășchitoru).

zentind-o totr-o totală transfor
mare. ____

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
Is 1. Jurata (Solcan) 1:42,4, fi. 
Honorlcă, 3. Trandafir. Cota: cășt. 
fi ord. triplă 93. Cursa a n-a : 
1. Secărlcă (Gestică) 1:41,6, fi fflr 
mileasca. Cota : dșt. 4. ev. SB. 
Cursa a HI-a : 1. Virtutea (Si- 
tnion) 1:47,4, 3. Iezna, 3. Porto
cala. Cota : dșt. 4, ev. 70, ord. 
triplă Z55. Cursa a TV-a : fi In 
GSudltu) 1:39,0, . fi Sincera, fi 
Persoana. Cota : eîșt. H, ev. 17, 
ord, triplă 169. Cursa a V-a: fi 
Pericola (Sandu) 1:41^9, fi Res
pect. Cota : clșt. 2.20, ev. 38.
Cursa a Vi a : 1. Vigu (V. Popa) 
1:32,9, fi Percutor, fi Gogol Cota: 
etșt. 3, ev. 7, ord. triplă 99, tri
plu 3—4—6 450. Cursa a Vil-a 1 

doar 3 se.cunde fața lui Ca
roly Kope, după o alergare ,.cap 
la cap44 pe întregul traseu. în 
concursul juniorilor II șl III, am 
consemnat victorii detașate ale 
reprezentanților de la ASA Bra
șov șl C.S.S. Gheorgheni.

REZULTATE TEHNICE: indivi
dual, junioare I: 1. Ileana Han- 
gan (C.S.S. Bistrița) 38:33,6, 2.
Ildiko Ballo (IEFS) 40:07,9, 3.
Viorica Vrăjmaș (C.S.S. Bistrița) 
40:38.3; 4. Daniela Filimon (C.S.S. 
Vatra Dornei) 41:01,9, 5. Daniela 
Toc (Tractorul) 41:20,2, 6. Angela 
Rîșnoveanu (Tractorul) 41:54,10; 
junioare II: 1. Veronica Ungurea- 
nu (C.S.S. Vatra Dornei) 19:28,8,
2. Luminița Bașa (Dinamo Bra
șov) 20:23,9. 3. Llvia Răcllă
(C.S.S. Bistrița) 20:49.0; junioare 
ni: 1. Edith BakS (C.S.S. Con
structorul Miercurea Ciuc) 20:04,4,
2. Emeșe Kovacs (C.S.S. Con
structorul -Miercurea Ciue) 20:41,1,
3. Marla Bratu (Dinamo Brașov)
20:42,6: ștafetă: 1. C.S.Ș. Bistrița 
(Vrăjmaș, Alexandra Conț, Răci
tă, Hangan) ihl9:41,2, 2. Dinamo 
I — C.S.S. Rișnov lh20:03,4, 3.
Brașovla lh20:19,6; juniori I: 1.
C. Kcpe (Dinamo) 57:04,8. 2. B.
Abriham (Dinamo) 57:18,0, 3. G.
Bolt’ș (A S.A.) 57:23.2, 4. S. CedQ 
(A.S.A.) 57:34,0, 5. C. Onodi (Di
nam?' 57:49,5 6. E. Pop (Dina
mo) 58:11.5; juniori II: 1. N. Șer- 
ban (A.S.A.) 34:43,8. 2. F. Bur
că (Dinamo — C.S.S. Predeal) 
36:09.9, 3. D. Cristoloveanu (C.S.S. 
Rișnov) 36:19,6: juniori III: 1. E. 
Tanko (C.S.S. Gheorgheni) 
35:52.6 2. V. Zaharie (C.S.Ș.
Bistrița) 36:38,6, 3. I. Senchea 
(Dinamo) 36:57,7; ștafete: 1. ASA 
Brașov (Boitiș, Onodl, Șerban, 
Cedo) lh30:56.3, 2. Dinamo lh30: 
59,4, 3. A.S.A. I Brașov lh31:42,3.

Emanuel FANTANEANU

TfLHERIC44 LA SCHI ALPIN
trecerilor, deoarece In ultima pe
rioadă in Poiana Brașov — șl 
nu numai acolo — a nins din 
abundență. Sintem convinși că 
Plrtiile de concurs se vor pre
zenta în cele mai bune condiții.

Vineri șl simbătă schiorii își 
vor disputa „Cupa Teleferic".

Printre sportivii noștri se vor 
afla Zsolt Ealazs, Viii 'Podani, 
Mihai BIră, Carol Adorjan, Alin 
N&stase, Dorin Dinu. Alexandru 
Manta, precum și speranțele E- 
mUlan Focțcneanu, Ortvin Frflhn 
S-a.

CAMPIONATELE NAȚIONALE
ALE BIATLONIȘTILOR SENIORI

Tncepînd de miercuri, traseele 
amenajate în Valea Rîșnoavei de 
Bagă Predeal vor găzdui între- 
eerile Campionatelor naționale 
ale seniorilor biatloniștL în pro
gram figurează probele de 20 șl 
10 kilometri individual, precum 
și întrecerea de ștafetă. în ziua 
de pauză (joi) va fi organizată 
cursa feminină de 20 de kilo
metri din cadrul campionatelor 
naționale de schi fond, restanță 
de la întrecerile desfășurate la 
începutul lunii februarie Ia Pia
tra mtînele.

Divizia ,,A“ de popice 0 ETAPA £11 rtEZtftta
în campionatul divizionar de 

popice s-a disputat sîmbătă o 
etapă.

FEMININ

VICTORIA GINDIRII TACTICE 
• Aflate la egalitate de puncte 
(14), după 12 etape, echipele 
Hidromecanica Brașov și C.S.M. 
Reșița, angrenate direct în lupta 
pentru locul IV In seria Nord, 
care acordă drept de partici
pare la turneul final divizionar, 
au furnizat un joo de bun nivel 
tehnic, Încheiat cu victoria, pu
țin scontată, a oaspetelor. Pe 
cele patru piste din Brașov, ex
trem de pretențioase, s-au con
fruntat două ..scheme" tactice 
diametral opuse: antrenorul gaz
delor, M. Constantin, a început 
meciul cu junioarele Florica Za- 
haria (397) și Rodica Ștefan 
(391), iar confratele său C. lor- 
dache a ales ca „deschizătoare 
de pîrtie" pe experimentatele 
Maria Zsizsik (449) șl Maria 
Stanca (415). Avind și ta linia 
de mijloc pe rutinata Eugenia 
Lăcătușu, care a obținut stmbă- 
tâ un rezultat de excepție — 
453, reșlțencele au condus după 
patru schimburi cu 119 p.d. Cu 
această „zestre", ultimele două

fix, fi Hemeiuș. Cota: clșt. 3. 
ev. 26, ord. triplă 390. Cursa a 
Vin-a : 1. Toporaș (Toduță)
132,6. 2. Răsad, 3. Sorin. Cota : 
clșt. 5. ev. 34, ord. triplă M. 
Cursa a IX-a s 1. Humor (Nacu) 
1344, fi Cochet, 3. Suibotdca. 
Cota: cișt. 1,00, ev. 15, ord» triplă 

triplu 5—7—9 120. Cursa a X-a: 
fi Oazan (Suditu) 1:484, fi Ga- 
Bța» Cota : clșt. 9, ord. 16. ev. 8.

Salutăm desființarea pariului 
ordinea, cu excepția ultimei aler
gări a zilei. Dar mal trebuie tă
cute modificări prin supSimenta- 
rea alergărilor cu cri puțin trei 
cal pe cursă spre a se putea 
mări numărul combinațiilor de

A. MOSCU

Miercuri șl joi, cfapă Intcrmc
cu dcrbyul Olimpia — universitar

După meciurile etapei a 30-a 
a întrecerii masculine și a 31-a 
a celei feminine, în clasamentele 
campionatelor naționale de bas
chet s-a produs o singură modi
ficare importantă : echiipa mas
culină I.C.E.D. C.S.Ș. 4 București' 
a revenit pe locul 3. în locul 
formației Rapid București (trecu
tă acum- pe locul 4). La fete, 
Universitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca s-a distanțat la 2 puncte 
față de Olimpia, dar lupta pentru 
titlu continuă — între aceste e- 
chipe — cu multă dîrzenie. în 
acest sens, partidele Olimpia ■— 
„U“, care vor avea loc miercuri 
șl joi (în sala Olimpia, Ia ora 
18,30 și respectiv 12,30), în cadrul 
etapei a 32-a a Diviziei „A*,  au 
o importantă majoră în decide
re câștigătoarei titlului. Iată acum 
unele amănunte de la meciurile 
de simbătă și duminică :

FEMININ. GRUPA 1—6

OLIMPIA BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 1—1 : 64—65 
(34—86) și 71—55 (35—31), Ne vom 
referi la prima din ce'e două în- 
tîliuri (găzduite de sala Progre
sul) în care s-au înregistrat nu
meroase răsturnări de scor, iar 
în repriza secundă avantajul a 
alternat la diferente minime. în 
final, Olimpia a condus cu 64—61, 
dar Progresul a realizat--âouă oo-, 
șuri prin Elena Pușcașu și Lu
minița Măringuț, preluând condu
cerea. Olimpia a mai avut pose
sia mingii în ultimele 33 de secun
de, însă nu a izbutit să înscrie 
împotriva unei foarte mobile a- 
părări în zonă. Progresul a meri
tat vîcteria pentru că a făcut un 
joc colectiv și pentru că a avut 
în Elena Pușcașu șl Georgeta Si- 
mîoană realizatoare excelente, iar 
Viorica Ciocan (care a înlocuit-o 
pe Cornelia Stoichiță, accidenta
tă) și-a îndeplinit foarte bine ro
lul de conducătoare de joc. La 
Olimpia, faptul că Mariana Bă- 
dinici a avut o eficientă deose
bită nu a suplinit mediocritatea 
celorlalte componente ale echipei. 
A doua zi, de la scorul de 41—41 
Cmtn, 25) Olimpia s-a desprins 
la 55—41 în fața unei formații „o- 
bosită*  de efortul depus în ajun. 
Au înscris : Pușcașu 22+1A, SL 
mloană 13+11, Măringuț 12+12. 
Kapelovies 2+4ț. Ciocan 2+10, 
Alixandru 9+8 pentru Progresul, 
respectiv Pîrvan 8+2, Stingă 0+2, 
Trlcă 0+15, Bîră 6+2, Cristea 
8+12, Marinache 10+8, Bădlnlcl 
28+14, Lefter 0+8, Ciubăncan 
4+8. Cuplurile de arbitri Em. Nî- 
eolescu — I. Olaru (sîmbătă), P. 
Pasere — M. Dîinancea (dumini
că) au condus foarte bine. (I). 
STANCULESCU).

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — VOINȚA BUCUREȘTI 2—0: 
79—67 (43—33) și 67—54 (33—24).
Meciuri dominate, uneori cu au
toritate. de dujenee. care s-au 
dovedit mai omogene și mal pre^- 
else în acțiuni. (M. RADU, oo- 
resp.).

CRIȘUL 1 
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BUCUREȘI 
01 47—76
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GRUPA 7
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LA PETROLUL: OAMENI NOI, VALORI NOI
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Roman Opși-taru (in imagine il 
vedem aruneînd la coș) și-a fă
cut o bună reintrare cu prile
jul meciului Steaua — C.S.U. 
Sibiu Foto : Dragoș NEAGU
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STEAUA — C.S.U. SIBIU 2—0 î 
103—69 (56—41) si 95-*57  (61—31).
Sibietnii s-au „văzut" simbăită 
zece minute (scor 24—20, mim. 10), 
iar duminică doar cinci minute 
(.12—9, min. 5), după oare bucu- 
reștenii, în rîndul cărora Roman 
Opșitaru a avut o reintrare efi
cientă. s-au dezlănțuit.
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GRUPA 7—12
FARUL CONSTANTA — ACA

DEMIA MILITARĂ BUCUREȘTI 
2—0 : 95—93 (48—50) șl 99—83
(50-42). Jocuri echilibrate, spec
taculoase, în care oaspeții au 
luptat de la egal cu gazdele. (C. 
POPA — coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — CAR- 
PAțl BUCUREȘTI 2—0 3 112—73 
(88—40) și 102—95 (57—37). Jocuri 
la discreția gazdelor. (M. MACO- 
VEI — coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA — C.S.U. BRAȘOV 2-0 : 
77—46 (32—21) șl 66—53 (36—18).
Clujenii au Învins net „umbra*  
odei ce a foot odată o echipă re
dutabilă. (M. RADU — coresp.).

CLASAMENTE

FEMININ, GRUPA 1-4
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>. Vodnța Buc.
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40 34
40 32
40 n
40 21
40 18
40 16 56

I
I
I
I
I
I
I
I
I

MțlADEA 
bl tl—57 
pe echili-
Hngătm- 
Lllnia de 
[roate de

GRUPA 7—12

I. a rupt 
minute, 

o victo-

7. „Poli" Ttmș. 40 20
S. Ch. Rm.V." 40 ~
4. Oom. Tg.M. 40

10. ICEMENKRG 40
1!L. Mobila S.M. 40
13. C.S.U. PI. 40
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4. Rapid Buc. 38 18 20 2361:3008 56 
8. C.S.U. Sibiu 38 15 23 2871-3101
’ Din. Oradea 38 13 25 2786^021
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• ASTAZI — ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE 1 • De la agen
țiile Loto-Pronosport se mal pot 
procura numai astăzi bilete pen
tru tragerea obișnuită Pronoex- 
pres de miine, 21 martie 1984, 
care va avea loc începînd de 
la ora 18 în sala Clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Staicovlcl nr. 42 • De asemenea,
astăzi este ultima zi pentru de- ■ 
punerea buletinelor de partici- 1 
pare la concursul Pronosport de 
mllne, care cuprinde următoa
rele partide din cadrul cupelor 
europene la fotbal : 1. Dinamo 
Buc. — Dinamo Minsk ; 2. Ben
fica Lisabona — F. C. Liverpool ; 
3. Dundee United — Rapid Vle- 
na ; 4. Dynamo Berlin — A. S. 
Roma ; 5. Manchester U. — C. F. 
Barcelona ; 6. Șahtior Donețk — 
F. C. Porto ; 7. Juventus — Haka 
Valkeakosen ; a. F. c. Aberdeen 
— Ujpestl Dozsa ; 9. Austria Vie- 
na — Tottenham; 10. Hajduk 
Split — Sparta Praga ; 11. Spar
tak Moscova — Anderlecht ; 12. 
Sturm Graz — Nottingham F.

« C1ȘTIGURILE TRAGERII
PRONOEXPRES A EXCURSII
LOR DIN 14 MARTIE 1984. FAZA 
I. Cat. 1 : 2 variante 25% — Auto
turism Dacia 1300 (70.000 
cat. 2 : 4 variante 100% 
și 15 variante 25% a

a 
variante 
variante 
variante 
variante

lei) ;
a 8.072 lei
2.018
1.787 

a 508 
a 221 
a 40 
a 200

lei ; 
lei ; 
lei ;• 
lei ; 
lei ; 
lei ;

35 variante
123,25
283.50
9.791

294,75 va.idme u awj xvi ;
4.771.50 variante a 40 lei.

a Il-a. cat. A : 31 va-
100% Excursie a 2 locuri 
P. Polonă în valoare de

FAZA 
riapte 
în R.
10.551 lei, fiecare. Report la cat.

90 lei. Autoturismele Dacia
au fost obținute de :

I
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1,
1300 __ ___ __T____ __ .
MERAOIU teodor din Jariștea 
jud. Neamț și TOADER BUT- 
NARU din București.

I

Alături de F. C. Argeș, Pe
trolul poate fi socotită reve
lația returului. Dintr-o echipă 
resemnată, vlăguită, fără per
sonalitate, cu un atac fali
mentar șl o apărare doar cu 
numele, lată că cele 7 etape 
de campionat scurse in retur
— ca șl calificarea In sfer
turile de finală ale Cupei Ro
mâniei — au înfățișat Iubito
rilor de fotbal o altă echipă 
de fotbal Petrolul : nu numai 
una cu nume noi șl în lot 
șl pe banca antrenorilor, cl 
șl o echipă plină de vitali
tate. mereu mal sigură pe ea, 
care nu se sperie de nici un 
adversar, o formație care, 
desfășurînd un fotbal mo
dern, In continuă mișcare, a 
făcut să renască speranțele 
suporterilor săi, foarte nume
roși, de a se salva de Ia re
trogradare. Avînd acum un 
stil de joo vădit Incomod 
pentru adversari, Petrolul a 
acumulat 9 .puncte (golaveraj 
7—3), aflîndu-se In clasamen
tul returului pe locul 3—i, la 
egalitate de puncte (9) cu 
Steaua, după F. C. Argeș, li
dera de pînă acum a primă
verii fotbalistice șl după Di
namo, tot cu 9 p, dar avlnd 
un golaveraj superior. (Inte
resant de amintit că după a- 
celași număr de meciuri ju
cate astă-toamnă, formația 
plofeștcană deținea „lanter
na*  : reușise doar 2 p — vic
torie asupra Rapidului cu 3—1
— șl un golaveraj deloc de 
Invidiat : 7—17 I)

Cum explică antrenorii Pe
tre Dragomir și Eduard Ju- 
hasz trezirea formației plo- 
leștene 7 Ne-a răspuns, In nu
mele celor doi, antrenorul 
principal : „Elementele sînt 
mal multe șl toate au concu
rat la revenirea eebipei pe 
făgașul cel bun. Astfel — do
rința de afirmare a noilor 
venlți, noua Idee tactică im
primată echipei (șl în care 
presingul constituie un ele
ment foarte Important, prin 
pregătirea fizică fără cusur, 
zicem noi). Toate la un Ioc

ca talentul nativ și 
jucătorilor din lot, 

veniți cit și cei ră- 
renască. O atenție 
acordăm creșterii

au făcut 
latent al 
attt noii 
mași să 
deosebită 
personalității fiecărui jucător 
pentru ca echipa In totalita
tea el să aibă personalitate. 
Iar rezultatele Înregistrate ne 
dau curaj și Încredere tutu
ror In forțele, in posibilitățile 
noastre". Alături de cei doi 
tehnicieni, medicul echipei, 
V. Cristea, a ținut să adauge 
că Întreg procesul de antre
nament se desfășoară sub 
control medical, toate testele 
efectuate pînă acum Inchein- 
du-se cu rezultate dintre cele 
mal bune.

Se știe, Petrolul a renunțat 
in aceăstă primăvară ta ‘ o se
rie de jucători considerați a 
nu mai putea face față noilor 
cerințe. Ca de pildă, Cojoca
rii, I. Toma, Simaciu, Libiu, 
Haralambie, Stanciu, Savu, 
Borz, deși unii dintre aceștia 
au evoluat în prima etapă 
(Cojocaru, I. Toma, Simaciu, 
Libiu), Iar Marica s-a retras 
din activitatea competițională. 
In locul lor, numai jucători 
tineri, dispuși să nu precupe
țească eforturile : P. Gușă 
(de Ia Chimia Brazi) — 20 
ani, Cirlan (I.U.P.S. Chitlla)
— 22, Mocanu (Metalul Plo-
peni) — 21, Catinca (Prahova 
Ploiești) — , 20, Pană (de la 
juniori) — 18, Moldoveanu
(fost jucător al Petrolului, 
revenit pe traseul Poiana 
Cîmpina — Metalul Plopeni)
— 23, Vasilescu (Poiana Cîm
pina ; nu a intrat încă In fo
cul Diviziei „A") — 21. Ală
turi de aceștia, doi jucători 
cu mal vechi state de servi
ciu ca Bărbulescu (26 ani) de 
la F. C. Olt și Cringașu (33 
ani), revenit în formația plo- 
leșteană după aproape un de
ceniu. Aceștia slnt oamenii 
noi de care slnt legate spe
ranțele ploieștenllor de a avea 
din nou o echipă cu faima 
vechil formații care învingea 
pe F. C Liverpool...

Mircea TUDORAN

SEMNAL PENTRU PUBLICUL ARGEȘEAN
Meciul de la Pitești, considerat pe bună dreptate derbyul 

etapei, a prezentat o mare importanță pentru ambele echipe, 
dar mal ales pentru cea locală, care — printr-o victorie — își 
putea mări șansele de candidatură la podiumul campionatului. 
Cum meciul — care se anunța deosebit de interesant — se 
disputa într-o zi nelucrătoare, iar vremea devenise mal mult 
decît îmbietoare pentru o ieșire la stadion, era de așteptat o. 
mare afluență a publicului, chiar dacă televiziunea anunțase 
transmiterea în direct a desfășurării acestui joc. Dar, spre 
surprinderea generală, o bună parte din tribunele stadionului 
din Trivale au rămas goale, dezolant de goale, înregistrîndu-se 
doar în jur de 4 000 spectatori plătitori. Lăsînd de o parte 
aspectul financiar al problemei — care, totuși, este de o impor
tanță vitală pentru clubul piteștean — se poate pune sub 
semnul întrebării însăși fidelitatea suporterilor argeșeni față 
de echipa lor favorită. Pentru că ce ar putea face această 
echipă mal mult decît a realizat ea în ultima vreme — o 
singură înfrîngere în ultimele 11 etape de campionat (4 din 
tur și 7 din retur) ! — pentru a-șl apropia suporterii, a-i 
atrage pe stadion la meciurile sale, unde are hevoie nu numai 
de sprijinul lor material, el mal ales de acela moral, de încu
rajările publicului.

Poate că acest semnal îl va face să reflecteze pe suporterii 
șl slmpatlzanțll merituoasei formații argeșene, care le oferă 
atîtea frumoase satisfacții.

Constantin F1RÂNESCU

„CLASAMENTUL ADEVĂRULUI" DE U+12 LA -12
Ultimele două etape ale 

Diviziei „A" au cam răvă
șit configurația celor 18 divi
zionare „A“ în „clasamentul 
adevărului". O primă consta
tare : echipele primei divizii 
sînt eșalonate pe distanța a 
24 de puncte, de la +12, cît 
are lidera, Dinamo, la —12, 
cît a înregistrat noua „lan
ternă", C. S. Tîrgoviște. Ma
rea surpriză (negativă) a ul
timelor etape, mal exact spus 
de Ia reluarea întrecerii în re
tur, este Politehnica Iași, stu
denții din Copou risipind tot 
ee au agonisit în tur, ei a- 
jungînd acum la un îngrijo
rător —1. în replică, ascen
siunea Petrolului, acum doar 
la trei puncte diferență de 
Corvinul și A.S.A. Tg. Mureș, 
primele din pluton care pri
vesc cu emoție șl mal ales

cu grijă „parcursul" ploiește- 
nilor.

Situația la zi în „clasamen
tul adevărului" este urmă
toarea (între paranteze — di
ferența de golaveraj) :

1. Dinamo
2. Steaua

+12 
+11

3. Univ. Craiova + 7
4. F. C. Argeș + s
5. Sportul stud. + 3
6. S. C. Bacău + 2
7. F. C. Bihor + 18. F. C. Olt 0 (+ 7)
9. Chimia 0 (— 3)

10. Politehnica Iași — 1 (- 4)
11. Jiul — 1 (— 7)
12. F. C. Baia Mare — 1 (—14)13. Rapid — 3
14. Corvinul — 4 (+ 2)
15. A.S.A. — 4 (—11)
16. Petrolul — 7
17. Dunărea C.S.U. — 8
18. C. S. Tîrgoviște —12

DINAMO BUCUREȘTI-DINAMO MINSK
(Urmare din pag. î)

numărul de meciuri susți
nute in campionat și numărul

de goluri marcate. (Situație la 
zi la startul campionatului, 
care a . început acum două săp- 
tămîni).

Fundași

Mijlocași :

Atacant! :

Portari : Kurblko născut 1956 79 jocuri
Jekiu 1956 79 —
Kurenin ? 1954 188 15 goluri
Borovski 1956 179 4
lanusevskl 1960 115 2
Sișkin 1955 75 1
Belov 1954 65 wa
Truhan 1961 52
Pudîsev 1954 216 17
Goțmanov 1959 123 15
Zîgmantovici 1962 65 3
Aleinikov 1961 64 10
Rumbutis 1955 89 3
Vasilevski 1956 158 38
Gurinovici 1960 129 45
KondraMev 1960 72 19
Sokol 1954 63 15

irincipal V. Ar- atins vîrsta de 30 de ani.Antrenor 
zama4s(ev, fost înaintaș în e- 
chipa Dinamo Minsk. Secunzi : • 
A. Gorbîlev, I. Savostikov si 
M. Vergheenko.

După cum se vede, jucătorii 
eu cea mai mare experiență au

____  Este 
vorba de Kurenin, Pudîșev și 
chiar Sokol ; în jurul acestora 
acționează cîțiva dintre cei 
mai talentați jucători sovietici, 
ca. de pildă. Ianușevski, Goț- 
manov și Gurinovici, autorul

0 NOTĂ BUNĂ PENTRU APĂRĂTORI. 
DAR UNDE AU FOST GOLGETERII ?
Am trecut de jumătatea lui 

martie, dar vremea e mai ca
pricioasă ca orieînd. La Bucu
rești. duminică a fost frumos, 
dar în noaptea spre luni a nins 
din nou. La Ploiești primăvară, 
în timp ce la Bacău a nins pu
ternic. făcînd să crească năme
ții de zăpadă de pe marginile 
străzilor și ale... terenului de 
joc („Pur si simplu ne-am sătu
rat tot curățind terenul — ne 
spuneau conducătorii clubului 
băcăuan. Ziua îl curățăm, și cu 
ce eforturi, și noaptea zăpada 
se așează la Ioc“).

Indiferent de „condițiile me
teo". campionatul Diviziei „A“ 
își vede de drumul său, adică 
de respectarea unui program 
care nu poate fi modificat. Tur
neul final al Campionatului eu
ropean se apropie tot mai mult 
și parcă simțim primii fiori...

Duminică s-au jucat Dartidele 
etapei a 24-a (mai puțin jocul 
Dinamo — F.C. Olt. campionii 
pregătindu-se pentru partida de 
miercuri, cu Dinamo Minsk). 
S-au disputat 8 jocuri, meciuri 
interesante, care sporesc inte
resul fată de prima competiție 
internă.

Da. campionatul nostru, acest 
retur al ediției 1983—’84, prin 
echilibrul care există, retine a- 
tentia tuturor iubitorilor aces
tui sport. La Ploiești, de la ora 
14, pe stadionul Petrolul nu 
mai era nici un loc liber din 
cele 20 000. Rapidul a adus din 
nou în tribunele din Dealul Spi- 
ril mai bine de 20 000 de în
flăcărați suporteri. La Iași, re
cordul sezonului în timp ce la 
Bacău, pe o vreme de... biatlon 
sau sanie, au venit 10 000 de 
adevărati iubitori ai fotbalului.

Si ce le-a oferit etapa acestor 
entuziaști ? (Păcat că la Tîrgo
viște publicul și-a abandonat e- 
chipa în aceste momente grele).

O etapă. în general, cu „sco
ruri italiene", cu trei de 0—0, 
cu două victorii la limită, cu 
două rezultate de 2—0 (la Tg. 
Mureș si Ploiești) si cu un scor 
de „masa verde", tocmai acolo 
unde lumea se aștepta mai pu
țin. la Bacău, unde evolua Stea
ua ! Vorbind de scorurile ita
liene. să spunem că ele nu su
pără dacă jucătorii noștri au 
învățat cum se cuvine „lecția 
apărării". Si din acest punct de 
vedere se pot spune cuvinte 
frumoase Ia adresa jocului în a- 
părare, mai echilibrat, mai or
donat. ca să nu mai spunem că 
sase dintre portari au fost tre- 
cuti cu majuscule în casetele 
tehnice ale cronicilor de ieri, 
urmare a prestațiilor lor foarte 
bune.

Dar trebuie să privim si re
versul medaliei. în cele 8 jocuri 
s-au înscris doar 9 goluri (11 
echipe n-au reușit să înscrie !?) 
si această ineficacitate se dato
rează unor carențe mai vechi, 
de mult cunoscute : MARILE 
RATĂRI SI COMBATIVITA

TEA MAI SCĂZUTĂ A ECHI
PELOR AFLATE ÎN DEPLA
SARE. Iată, într-o etapă în care 
au jucat în deplasare Steaua, 
Universitatea Craiova. Sportul 
studențesc (ocupantele locurilor 
2. 3 și 4) si F.C. Bihor (7) (o- 
noarea oaspeților este... salvată 
(doar) de. golul lui Tulba, la 
Tîrgoviște. în 8 meciuri, OAS
PEȚII AU MARCAT DOAR UN 
GOL și în rîndurile lor s-au 
aflat Coraș, Lăcătuș. Cămătaru, 
Cîmpeanu, Cîrțu, Balint, Irimes- 
cu. Georgescu. Cum Augustin, 
Dragnea, Grosu și Pițurcă n-au 
jucat duminică, dintre primii 14 
jucători din clasamentul golge- 
terilor DOAR TULBA A MAR
CAT UN GOL !

Tocmai prin această prismă 
apare atît de... neverosimil acel 
3—0 de la Bacău. Acolo unde 
au învins Petrolul si F.C. Ar
geș. Steaua a primit trei go
luri (două din lovituri de pe
deapsă). și nu a reușit să în
scrie nici unul, și de aici un 
nou „accident" al acestei echipe 
care îți joacă festa si te con
trazice tocmai cînd ești gata s-o 
lauzi (după succesul de Ia Iași, 
de pildă).

Cu egalul Universității la Iași 
și cu remiza din „Trivale", 
lupta pentru un loc în Cupa 
U.E.F.Ă.' rămîne la aceleași 
cote de interes. în timp ce la 
subsolul clasamentului „marșul 
Petrolului" animă întrecerea si 
campionatul — care părea să-i 
scutească de griji pe alții („Aaa. 
nu retrogradăm, acolo treaba e 
rezolvată"...) — devenit intere
sant și în partea inferioară. Re
virimentul Petrolului dă mari 
bătăi de cap la alții. Sînt mulți 
care au uitat de „cine va cîș- 
tiga campionatul sau „cine 
va juca în cupele europene ?“ 
și te întreabă unde te văd : „ce 
zici, scapă Petrolul Si Pe
trolul îsi vede de drum. Dumi
nică a obtinut a patra victorie 
consecutivă și în 7 etape a rea
lizat mai multe puncte (9) de
cît o făcuse în toamnă. în 17 
etape (8). Frumos. Frumoasă 
pildă de ambiție, de apărare a 
șanselor pînă în ultimul minut

Vorbind de etapa a 24-a (cite 
nu s-ar mai putea spune de vic
toria Rapidului din min. 90, de 
recordul de ratări al jucătorilor 
de la Corvinul sau de egalul, 
dacă vreți, al Chimiei, la Hu
nedoara de victoria băimăreni- 
lor la Tîrgoviște). un cuvînt se 
cuvine pentru ARBITRI, care 
cu sase calificative de foarte 
bine și două de bine au fost la 
un pas de un frumos record.

Pînă la 1 aprilie campionatul 
se întrerupe. Azi vor fi me
ciurile de Cupă, mîine e „ziua 
lui Dinamo", și tot mîine olim
picii se vor reuni la București, 
unde îsi vor începe pregătirile 
pentru meciul cu Italia, din 
preliminariile J.O. Să le urăm 
de pe acum succes !

Constantin ALEXE

SFERTURILE DE FINALĂ ALE „CUPEI ROMÂNIE!-
(Urmare din pag. î)

cupă, să nu uităm că mureșenii 
vin după o tonifiantă victorie în 
fata Dunării C.S.U. Galati Si că 
ei pot folosi Cupa drept un pri
lej de reabilitare pentru stearșa 
lor evoluție din campionat. In

singurului gol marcat de 
dinamovlștii din Minsk In pri
mele două etape ale actualului 
campionat.

Fotbaliștii din Minsk se vor 
antrena în cursul zilei de as
tăzi.

• LOTUL DE JUNIORI 
U.E.F.A. >84 se află de eiteva 
zile la Arad, unde se pregătește 
in vederea meciurilor cu echipa 
Ungariei, din preliminariile cam
pionatului european de juniori I. 
Intr-un prim joc de verificare, 
echipa antrenată de Marcel Plgu- 
lea șl Costică Toma a evoluat în 
compania divizionarei „C“ Strun
gul Arad, pe care a Intrecut-o 
cu 1—0 prin golul marcat de 
Mărgărit, in min. 65.

O DUBLU MECI DE JUNIORI 
CU U.R.S.S. Luni 26 martie va 
sosi ;n țara noastră selecționata 
de juniori a Uniunii Sovietice, 
recenta cîștlgătoare a turneului 
de la Tașkent, care va susține 
două meciuri cu selecționata 
noastră U.E.F.A. ’85. Meciurile 
sînt programate la 28 martie, la 
Alba lulla, șl la 30 martie, Ia 
Brașov.

mod normal. Sportul studențesc, 
care a marcat o regăsire a ca
denței în jocul de campionat de 
la Pitești, se prezintă ca favo
rită, cum am mai menționat.

Corvinul — Rapid. Vecinele 
de locuri în clasamentul primei 
divizii vor evolua la Alba Iulia, 
într-un meci al ambițiilor. Joc 
foarte echilibrat nu numai prin 
prisma pozițiilor din clasament, 
ci si prin raportul de forte din 
teren. Hunedorenii contează pe 
grupul de jucători de apreciată 
valoare tehnică (Klein. Gabor, 
Petcu. Mateut), Rapid pe otno- 
genitate tot mai pronunțată si 
mai fructuoasă în ultima pe
rioadă de timp. plus... Manea.

F.C. Argeș — Steaua. Par
tidă care se bucură de fru
moase tradiții din campionat, 
unde fiecare întîlnire dintre 
cele două a oferit dispu z de 
mare echilibru și frumusețe. Nu 
va face excepție, sîntem con
vinși, nici jocul de astăzi de la 
Ploiești, oraș care iubește cu 
atîta pasiune fotbalul si unde 
„capul de afiș" al sferturilor de 
finală va face, credem, tribune 
arhipline-

Meciurile de astăzi vor în
cepe la ora 15. Vă reamintim că 
în caz de egalitate după 90 de 
minute se vor disputa prelun
giri iar în situația menținerii 
egalității departajrea se va 
face prin executarea de lovituri 
de pedeapsă.



ÎNOTĂTORI ROMÂNI-ALTE ViCTORII
LA BUDAPESTA

în ziua a doua a concursului 
internațional de la Budapesta 
— la care au mai luat parte 
sportivi din R. D. Germană, 
Italia, R.F.G., Polonia. Ceho
slovacia Bulgaria'. Cuba, Un
garia —. înotătorii romani pre
zent! la start au obținut alte 
trei victorii. Astfel. Anca Pă- 
trășcoiu a cîștigat lejer și pro
ba de 200 m spate, fiind crono
metrată în timpul de 2:15,71. 
Gabriela Baka s-a impus, de 
asemenea, și la 400 m mixt, 
cu 4:56,62 (pe locul doi s-a cla
sat Noemi Lung, cu 5:01,64). 
Cea de a treia victorie a zilei, 
a șasea în bilanțul general al 
participării sportivilor noștri 
la întrecerea de la Buda
pesta. a fost realizată de Fla
vius Vișan, la 100 m fluture 
(57:32).

Rezultate sub posibilități : 
Teodora Hauptricht — 4:28.68 
la 400 m liber (locul IV), Oli
viu Băcuieti — 1:00,02 la 100 
m fluture (VI), Laura Sachela- 
rie — 1:00,08 la 100 m liber 
(VII). Costin Negrea, al op
tulea la 100 m liber în prima 
zi. nu a reușit duminică să se 
califice in finala la 200 m 
liber, ca și Robert Pinter, de
altfel. după ce bâimăreanul 
ciștigase în ajun cursa de 
200 m fluture cu un timp 
(2:05,57) la numai trei sutimi 
de recordul național de juniori, 
care îi aparține—

ECHIPA DE LUPTE GRECO-ROMANE SE REAFIRMĂ

Intr-o convorbire telefoni
că, antrenorul emerit Gheor- 
ghe Dimeca se referea în spe
cial la comportarea ' Ancăi 
Pătrășcoiu, componentă a lo
tului olimpic, aprecijnd că 
„participarea la acest con
curs s-a înscris în graficul 
prevăzut pentru abordarea ma
rii întreceri de la Los Angeles, 
Anca a cîștigat clar ambele 
probe de spate, fără a se între
buința la nivelul optim al po
sibilităților, arătat cu puțin 
timp in urmă, la campionatele 
naționale de la Reșița".

ULTIMELE REZULTATE ALE FESTIVALULUI
ȘAHIST „HERCULES ’84"

O dată cu încheierea turneului 
internațional de șah al României, 
la Băile Herculane au luat sflr- 
șit și întrecerile Incluse In ca
drul Festivalului șahist ..Hercule® 
'84" ajuns la a 6-a ediție. Pri
mul turneu „open" masculin a 
fost cîștigat de doi concurențl, la 
egalitate. Paul Joița (Politehnica 
București) și Mihail Marin (LT. 
București), totalizind dte 9 punc
te din 11 posibile, urmați de Dan 
Bondoc (Voința Tirgoviște) șl 
Cristian Ionescn (Mecanică tin*  
București), cu dte 8.5 p. Turneul 
rezervat jucătorilor de categoria 
I a revenit lui Bade Lisanluc

PATINATORUL ROMÂN Z. ZAKARIAS -
PE PODIUM LA

Un grup de patinatori de vi
teză, condus de antrenorul 
Ernest Uricbt-Fetric, a parti
cipat la un concurs internațio
nal desfășurat pe pista na
turală din Ulan Bator în com
pania unor alergători din 
R. P. D. Coreeană. Uniunea So
vietică și din țara gazdă. Tî- 
nărul vitezist Zsolt Zakarias 
s-a aflat printre animatori 
la mai multe probe din pro
gram : 3 080 m ; 1. A. Furin

(C. S. Hercule Băile Herculane), 
iar cel al categoriei ■ II-a lui 
Ervin Diț*  (Medicina Iași), fle
care cu dte 8,5 p.

La feminin, In afara turneu
lui internațional (ale cărui rezul
tate au fost publicate) a-au mai 
disputat două grupe pentru ju
cătoarele de categoria I și • n-a, 
dștlgate de Raluea Stegărolu 
(Petrolul Ploiești) cu 9 p (din 11) 
șt respectiv, Teodora Kusn 
(I.M.U. București) cu I p (din 
19). In total, la întreceri au par
ticipat peste 19» de jucători șl 
jucătoare.

ULAN BÂTOR
(U.R.S.S.) 7:40,4, 2. Z. Zaka
rias 7:45,4... 4. E. Mikloș
7:59,9; 1500 m: 1. A. Furin 
2:02,6,... 3. Z. Zakarias 2:04,3... 
7. E. Mikloș 2:07,2 ; 10 000 m : 
1. A. Boldirev (U.R.S.S.) 
16:30,2... 3. Z. Zakarias 16:38,5,
4. E. Mikloș. 16:42,5 ; poliatlon : 
1. A. Furin 176,571, 2. Z. Za
karias 178,698... 5. E. Mikloș 
182.038 (din 17 concurenți).

în clasamentul general femi
nin primul loc a revenit pati
natoarei coreene Son Zva Son 
cu 182,816 p, sportivele noastre 
ocupînd următoarele locuri :
6. Gabriela Voina 199,432, 7.
Cerasela Hordobețiu 201,316, 8. 
Mihaela Dascălu 202,666 p (din 
14 concurente).

TiimiElll 01 LUPTE LIBERE 01 U JAMBOL
La Jambol (Bulgaria) s-au În

cheiat întrecerile de lupte libere 
din cadrul „Memorialului Dan 
Kolov». Dintre sportivii romani 
cete mal bune comportări le-au 
avut Nlcn Hlncu șl Vasile Puș
caș u, clasați pe locul al doilea 
la cat. 41 kg șt respectiv, 100 kg 
șl Aurel Neagu, al treilea la cat. 
57 kg. Iată tfștlgătoril ", cat. 48 
kg : Torkan (Iran) ; 52 kg : Ior-

LAURA CUTiNA —LOCUL 001 
ÎN „CUPA AMERICII“ 

LA GIMNASTICA
NEW YORK. Al doilea con

curs pentru „American Cup“, 
desfășurat la Madison Square 
Garden, a prilejuit o frumoasă 
evoluție a tinerelor noastre 
gimnaste Laura Cutina și 
Eugenia Golea. Clasamentul : 
1. Mary Lou Ratton (S.U.A.) 
39,50 p, 2. Laura Cutina 
(România) 38,95 p, 3. Julianne 
McNamarra (S.U.A.) 38,85 p,
4. Eugenia Golea 38,25 p. 5. 
Elke Haine (R.F.G.) și Silvia 
Topalova (Bulgaria) 38,15 p,
7. Hana Ricna (Cehoslovacia) 
37,90 p, 8. Martina - Polorova 
(Cehoslovacia) 37,15 p. Compe
tiția masculină a revenit ame
ricanului Peler Widmar cu 
59,20 p, urmat de Jim Hartung 
(S.U.A.) 59,00 p, Yeng Yueshan 
(R. P. Chineză) 58,70 p. U 
Ning (R. P. Chineză) 53.50 p.

danov (Bulgaria) ; 57 kg : Clo- 
cev (Bulgaria) ; 62 kg : Grigoriev 
(U.R.S.S.) ; oat. 68 kg : Hasanov 
(Bulgaria) ; 74 kg : Nanev (Bul
garia) ; 82 kg : Kamberov (Bul
garia) ; 90 kg : Lutvlev (Bulga
ria) ț 100 kg : Neupert (R.D.G.) ș 
+100 kg : MermanșvlU (U.R.S.S.). 
Au partldpat luptători din 10 
țâri.

(Urmare din pap. 1) 

categoriilor de greutate, d 
un important mijloc de pre
gătire și verificare în compa
nia unor sportivi din elita eu
ropeană a acestui sport. Privi
tă din acest punct de vedere, 
participarea la cele 8 turnee 
internaționale a prilejuit con
statarea că" luptătorii noștri 
fruntași manifestă un plus de 
combativitate, căutînd — in
diferent de rezultatul final 
— să încheie cu cit mai .multe 
puncte tehnice fiecare intîl- 
nire. să inițieze și să realizeze 
un număr sporit de acțiuni teh- 
nico-tactice. capitol adesea 
vulnerabil, in trecut, in e- 
voluția componenților echi
pei de greco-romane. Este con
cludent în această privință fap
tul că 83 din cele 117 victorii 
ale sportivilor romăni au 
fost obținute înainte de li
mită șl că din cele 58 de me
ciuri pierdute numai 4 s-au în
cheiat fără ca ei să puncteze. 
Cîteva exemplificări indivi
duale întregesc această con
statare. In intilrurile susți
nute. Ion Draica a realizat IM 
de puncte față de numai 30 
reușite de adversarii lui. Vasile 
Andrei — 84 fată de 22. Nico- 
lae Zamfir — 82 fată de 46, 
Ștefan Negrișan — 84 fată de 
52...

Antrenorii care i-au Înso
țit pe sportivii noștri, chiar 
unii dintre luptători, ne-au 
vorbit și de. o serie de minu
suri (unele mai vechi) care, fi

„CUPA I. H.F." LA
(Urmare din pag. 1)

de calificativul foarte bun 
(este adevărat. In special da
torită comportării gazdelor), 
a scos insă in evidentă și o se
rie de lipsuri in evoluția vll- 
cencelor. In primul rînd. ele 
n-au avut preocuparea necesa
ră pentru defensivă, mobilita
tea și agresivitatea care se im
pun în jocul echipelor dornice 
să obțină marea performanță 
aflîndu-se la cote nesatis
făcătoare. Apoi, portarul Doi
na Rodeanu. deși a apărat 
spectaculos unele mingi, a 
stricat totul irosind atacurile 
propriei echipe orin lansa
rea greșită (la adversare..,) a

ATLETISM • Concurs In aer 
liber la Los Angeles: 400 m — 
Biggars 48,4; lungime — Tav® 
1.08 m (vlnt favorabil): înălțime 
— Balkln 2,23 m: prăjini — 
Tully 5,60 m; greutate — Muir 
20,58 m; suliță: Vilhjalmsson 
(Islanda) 85,78 m_ Petranoff
79.70 m.

HALTERE • Titlurile de cam
pioni unionali au fost cucerite, 
la Minsk, de: cat. 52 kg: Rîjlk
247.5 kg, cat. 56 kg: Diu 257.5 kg, 
cat. 60 kg: Sarklzlan 305 kg, cat.
67.5 kg: Gracikov 340 kg, cat. 
75 kg: VI. Kuznețov 360 kg, cat.
82.5 kg: Krapattl 385 kg. cat. 90 
kg: Solodov 412,5 kg cat. 100 kg: 

rește, vor trebui grabnic elimi
nate. Este vorba, printre al
tele, că sportivii noștri încep 
uneori lupta, in special in in- 
tiinirile grele, cu o prudență 
prelungită, incercind si punc
teze decisiv abia în repriza se
cundă, cind efortul de recupe
rare este foarte mare și nu de 
puține ori— tardiv. S-au pier
dut meciuri și din greșeli tac
tice, și din slăbiciuni manifes
tate in lupta de apărare in 
„parter*.  Si lucrurile bune 
și cele mai puțin bune l-au 
ajutat, poate in egală măsură, 
pe antrenorii și sportivii noștri 
să constate, cu multe date o- 
biective. cum au muncit și ce 
mai au de făcut in perioada 
următoare. In acest context.
credem că era bine ca Stefan 
Rusu (pină atunci cu evoluții 
foarte bune) să participe și la 
turneul international de la 
Szeged, unde ar fi avut posi
bilitatea să-și verifice pro
priul potențial în compania 
celor mai valoroși adversari 
din cadrul categoriei, in frunte 
cu polonezul Ândrzej Supron 
(campion mondial si european) 
și ungurul Ferencz Kocsis 
(campion olimpic).

De cîteva zile, lotul repre
zentativ de lupte 
mane își continuă 
cu un scurt stagiu 
Arsă, urmînd ca.

greco-ro- 
pregătirile 
la Piatra 
la Poia

na Brașov, să continue „cursa*  
pentru titularizare în vede
rea participării la campio
natele europene din luna 
aprilie. Deocamdată. antre
norii au la dispoziție un lot in

HANDBAL FEMININ
acțiunilor ofensive. In fine, 
pripeala din atac, din cauza 
căreia au fost ratate o serie de 
Situații de posesie a mingii 
prin aruncări neinspirate, 
după doar cîteva secunde 
de la intrarea în terenul ad
vers, a constituit o altă lacună 
a prestației elevelor antrenoru
lui Constantin Popescu.

Fără discuție, Chimistul Rm. 
Vîlcea are resurse — la toate 
capitolele — pentru ridicarea 
cotei evoluției sale la nive
lul pretenților impuse de 
cîștigarea „Cupei I.H.F.*.  Este 
nevoie ca acum, în zilele pre
mergătoare meciurilor finale, 
echipa. antrenorul și cei 
din jurul lor să dovedească lu
ciditate și calm, coeziune per

TELEX • TELEX © TELEX @ TELEX © TELEX © TELEX

P. Kuznețov 430 kg, cat. 110 kg: 
Kravciuk 435 kg, cat. +110 kg: 
Pisarenko 460 kg.

ÎNOT • Med triunghiular, la 
Karlsruhe: 1. R.F. Germania 296,5 
p, 2. Olanda 231,5 p, 3. Ceho
slovacia 192 p # La Merida, în 
Mexic, a avut loc a 12-a ediție 
a „Cupei latine» încheiată cu 
următorul clasament: 1. Italia 
265 p (22 victorii individuale), 2. 
Spania 215 p (3 v), 3. Mexia 189 
p (1 v), 4. Brazilia 188 p (2 v),
5. Portugalia 150 p (1 v). 8. 

care sini cuprinși atit luptăto
rii consacrați, cdt și o serie de 
tineri performeri. cu reale 
posibilități de afirmare și, 
evident, cu șanse la un loc in 
echipă. Urmează ea valoarea, 
munca, seriozitatea. discipli
na și dăruirea in pregătire să— 
hotărască. Pină la „ora răs
punsurilor*.  iată-i pe prin
cipalii... candidaU : Hie Miuți 
— Nicolae Onica (cat 48 kg), 
Ștefan Marian — Mihai Cișmaș 
(52 kg). Nicolae Zamfir (57 
kg). Constantin Uță — Gheor- 
ghe Savu (62 kg). Ștefan Ne
grișan (68 kg). Ștefan Rush (74 
kg). Ion Draica — Sorin Ilerțea 
(82 kg). Ilie Matei — Aurel 
Glonț (90 kg). Vasile Andrei — 
Ion Grigoraș (100 kg). Victor 
Dolipschi (+100 kg). Cu toUi 
au datoria să-și sporească e- 
forturile pentru ca. in mod co
respunzător obiectivelor ur
mătoarei etape de pregătire, să 
realizeze — la toate categoriile 
de greutate — o creștere valo
rică, intrarea in formă sporti
vă cerută de o bună reprezen
tare la campionatele europene, 
pentru luptătorii români pri
ma (dar, poate cea mai impor
tantă) selecție pentru Jocu
rile Olimpice de la Los Ange
les, acolo unde așteptăm ca 
ei să onoreze pe deplin bogatul 
palmares al luptelor greco- 
romane din țara noastră, să 
continue tradiția victoriilor 
de aur realizate de Dumitru 
Pirvulescu, Gbeorghe Bercea- 
nu, Nicolae Martinescu, Ștefan 
Rusu.

fectă, dorință unanimă pen
tru a se crea toate condițiile 
victoriei. Este necesar să 
se pornească Ia drum cu 
convingerea că totul este po
sibil prin abnegație și dă
ruire. prin eforturi maxime, 
comune, și mai ales cu credin
ța că la Oldenburg Chimistul 
trebuie să obțină victoria și 
numai victoria. Lingă Chi
mistul se află intreg handbalul 
nostru feminin și gestul e- 
chipei . băcăuane .— de a juca 
în condiții de total fair-play, 
ca și al antrenorului Eugen 
Bartha — de a-i comunica co
legial lui Constantin Popes
cu concluziile sale privind e- 
voluția formației vîlcene și 
de a-1 încuraja, manifestîndu-și 
optimismul față de posibi
litățile jucătoarelor sale sint 
revelatorii.

Port® Rico_105 p (1 v). 7. Cuba 
50 p (0 v).

MOTOCICLISM 3 La Villelum- 
ga, lingă Homa, a avut loo cursa 
de viteză, la 500 cmc, din cadrul 
campionatului european: 1. Mar
co Papa (Italia) 115,987 km/h 
(„Honda”),

RUGBY • Med In cadrul cam
pionatului european — FIRA, la 
Piacenza: Italia — Maroa 27—0 
(9—0). Au marcat: Ghizzonl, 
Zanon și Scrend — Încercări, 
Bettarello — 3 transformări șl 3 
lovituri de pedeapsă.

PE GHEATA ȘI PE ZAP ADA
Caen (Franța). Pe patinoarul 

din localitate au Început ieri 
Întrecerile din cadrul grupei „B“ 
a campionatului mondial de ju
niori. In primul med s-au in- 
ttlnlt echipele Norvegiei (retro
gradată din „A») șl României 
(promovată din ,,C“). Evoluînd 
foarte bine norvegienii s-au im
pus categoric cu 11—2 (4—0, 2—0. 
5—2). Punctele echipei noastre 
au fost înscrise de Lukacs (mln. 
49) șl Dospln (mln. 60).

Lillehammer (Norvegia). Cursa 
de schi mare fond (55 km) des
fășurată în localitate a fost clș- 
tigată de norvegianul Rlsmyhr 
In 2.59:28.

Fairbanks (S.U.A.). Cursa de 
IS km, care a avut loo In Alas
ka, a revenit campionului olim
pic Gunde Svan (Suedia) 38:17,9 
(2. Andreas GrOnfelder — Elve
ția 39:34,3). înaintea ultimei pro
be. de la Murmansk, Svan este 
virtual ciștigător al „Cupei mon
diale". el totalizind 145 p. cu 
49 p mal mult dedt Thomas 
Wassberg (Suedia).

Sverdlovsk (U.R.S.S.) Campio
natul feminin de patinaj viteză 
a! U.R.S.S. a fost dștlgat de

CAMERUN A CÎȘTIGAT „CUPA 
AFRICII*

Disputată la Abidjan (Coasta de 
Fildeș), finala „Cupei Afridi» 
(de fapt campionatul inter-tări al 
acestui continent) a avut loo in
tre Camerun șl Nigeria. Selec
ționata Camerunului a cîștigat 
cu 3—1 (1—1) cucerind trofeul ce
lei de a 14-a ediții a competiției. 
Golurile au fost marcate de 
Ndjeya (mln. 34), Abega (min. 80) 
șl Ebongue (min. 85) pentru în
vingători. respectiv Lawal (min. 
10). Au asistat 50 000 de specta
tori.

CAMPIONATE
SPANIA (et. 28) : Zaragoza — 

Cadiz 1—2, Salamanca — Real 
Sodedad 1—1, C.F. Barcelona — 
Valencia 0—0, Atletico Madrid — 
Malaga 3—L F.C. Sevilla — Betis 
Seivilla 2—L Osasuna — Real Ma
drid 1—1. Majorca — Valladolid 
1—1, Athletio Bilbao — Gljon 
1—8, Murcia — Espanol 2—0. cla
sament : 1. Athletic Bilbao 40 p,
2. Real Madrid 39 p, 3. C.F. Bar
celona 36 p, 4. Atletico Madrid 
36 p, 5. Real Sociedad 31 n. 0. 
Betis Sevilla 30 p, 7. Zaragoza 
20 p, 8. Murcia 28 p, 9. Espanol 
27 p, 18. Gljon 27 p, IL Valen
cia 27 p, 12. F.C. Sevilla 27 p. 13.

TENIS • Turneul feminin de 
la Palm Beach Gardens a re
venit lul Chris Evert care a dis
pus de Bonnie Gadusek cu 6—0, 
6—1 tn 47 minute I -© Finală de 
dublu la Rotterdam: Fibak, 
Curren — Buehning, Taygan 6—4, 
6—4 • La Metz, în finala de du
blu: Edwards, Visser — Hamp
son, Masur 3—6, 8—4. 6—2.

tenis DE MASA • La Kato
wice, In meciul Polonia — R.P. 
Chineză 1—10 la bărbați șl 0—6 
la femei • Finala feminină în 
C.C.E., la Budapesta: Statisztlka 
B-pesta — VOrOs Lobogo Tolna 
5—0.

Olga Pleșkova cu 179,401 p. Pe 
locul doi s-a clasat Valentin® 
Lalenkova cu 182,649 p,

Strbske Pleso (Cehoslovacia). 
Cursa feminină pe 5 km contînd 
pentru „Cupa mondială»: 1.
Kveta Jeriova (Cehoslovada) 
14:59,0, 2. Anette Boe (Norvegia) 
15:03,1, 3. Inge Nybrăten (Norve
gia) 15:08,5.

Aare (Suedia). Slalom uriaș, 
pentru „Cupa mondială": L
Hans Enn (Austria) 2:25,27, 2.
Hubert Strolz (Austria) 2:25.43. 
Ingemar Stenmark (Suedia) 
2:25.50, 4. Maro Girardelli (Lu
xemburg) 2:25,59. La „special*,  
ordinea a fost următoarea: L.
Girardelli 1:28,84, 2. Franz Gru
ber (Austria) 1:28,91, 3. Lars
VOran Helvarsson (Suedia) 1:29,47. 
L Stenmark 1:29,51.

Jasna (Cehoslovacia). Concurs 
feminin pentru „Cupa mondială», 
slalom special: 1. Roswitha Stei
ner (Austria) 1:35,53, 2. Perrine 
Pelen (Franța) 1:35,82, 3. Paoletta 
Magoni (Italia) 1 :36,34; slalom 
uriaș: 1, Erika Hess (Elveția) 
2:17.08, 2. Mlchela Flginl (Elve
ția) 2:17,89, 3. Christine' Cooper 
(SUA) 2:17,96.

Malaga 26 p. 14. Osasuna 26 o, 
15. Valladolid 21 p, 16. Majorca 
21 p, 17. Salamanca 18 p 1*.  
Cadiz 16 p.

IUGOSLAVIA (et. 22) I Ha'duk 
Split — Osijek 3—0 Partizan — 
Dinamo Zagreb 1—0. Vinkovici — 
Rijeka 1—0, Pristina — Ljubljana 
2—1, Titograd — Vojvodina 1—L 
Zeleznioeăr Sarajevo — F.C. S*-  
rajevo 5—2. Tuzla — Zenlca 1—», 
Nlș — Skoplje 0—L Velez — 
Steaua roșie Belgrad 1—0. Pe pri
mele locuri : Hajduk Split 29 n. 
Zelezn oear Sarajevo 26 o. Steaua 
roșie 25 p. Pe ultimele : 16—17. 
Dinamo Zagreb șl Ljubljana dte 
18 p. 18. Zenica 17 p.

CEHOSLOVACIA (et. 18). Spar
ta — Lek. Kosice 1—1, Preșov — 
Ostrava 0—1, Zilina — Nltra 1—0, 
Cheb — Slavia 3—0, Trnava — 
Teplioe 4—1, Vltkevice — Ban
ska Bystrica 1—L Inter Bratis
lava — Dukla Praga 1—1. Bohe
mians — Slovan 1—0. Pe primele 
locuri : Sparta Praga 28 p. Dukla 
Praga șl Banska Bystrica dte 
24 d. Pe ultimele: 14. Slavia 14 p, 
15. Teplioe 12 p, 16. Nltra 12 p.

BULGARIA (et. 19) : Cerno 
More Varna — Levski-Spartak 
0—0. Lokomotiv Plovdiv — 
Ț.S.K.A. Sept, zname 4—2, Ha»- 
kovo — Lokomotiv Sofia 2—8. 
Cemomeret Burgas — Botev Vra- 
ta 0—0, Șomen — Belașița Pe
trie! 2—0, Slavia Sofia — Trakia 
Plovdiv 6—3, Sliven — J.S.K. 
Spartak Varna 1—0, Beroe stare 
Zagora — Etar Tlrnovo 3—2. Pe 
Primele locuri : Levski Spartak 
30 p, T.S.K.A. Sept, zpame 29 p, 
Sliven 21 p. Pe ultimele : Be-V 
lașița 16 p, Haskov® 12 p.

UNGARIA (et. 18) : Videoton — 
Raba Eto 1—2, Csepel — Szeged 
1—L Nyiregyhaza — Ferenc/aroi 
0—4, Honved — Szombathely 2—0." 
Pecs — VăSas 1—0. Uipesti Dozsa 
— MTK 1—1, Diesgybr — Zalae- 
gerșzeg 1—2, Tatabanysr—- Volan 
4—1. Pe primele locuri: 1. HonTcd 
26 p. 2. Videoton 24 p 3. UJoest 
Dozsa 24 p. pe ultimele: 14. Volan 
13 p, 15. Nyiregyhaza 11 n. K- 
DiesgySr 10 n.


