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După marea performantă realizata in S. U. A.

CAMPIOANA A LUMII LA (ROS, MARKKA PUICA
ESTE FERICITA, CU OlNDUL LA PODIUMUL OLIMPIC!
Excelent pregătită ii/ic,
tactic și

noastră dominat

campionatul mondial
de cros ieminiti

moral, aLieta

a

mondiale 
tradițională a 

mal multe 
i diferite

Campionatele 
cros, competiția 
atletismului, după i 
ediții desfășurate în 
țări din Europa, au fost orga
nizate de trei ori în Africa (în 
Maroc 1966 si 1975. în Tunisia 
în 1963) si acum, în premieră, 
pe țărmul de est al Americii. 
la East Rutherford, locali
tate din New Jersey. Duminică, 
în ziua concursului, a foSt un 
timp foarte prielnic pentru 
cros (plus 8 grade, dar un ușor 
vint) ceea ce a compensat. .în 
parte, dificultatea traseului 
stabilit pe hipodromul „Meadow
lands", care ,a triat foarte serios 
valorile. Se poate spune, .fără 
exagerare, că mai mult decît 
altădată, la aceste „mondiale" 
de cros, n-au putut răzbi spre 
locurile de frunte ale clasamen
telor decît atletele cele mai 
bine pregătite, din toate punc- 
tele de 
atît mai 
tisfacție 
succesul

vedere. De aceea, cu 
mult, avem marea sa
de a fi 
admirabilei

consemnat 
noastre

Alergatoarea norvegiană Grete Waitz o felicită pe învlngătoarea 
sa, Maricica Puică, imediat după trecerea liniei de sosire. 
Waitz a declarat ziariștilor : „Nu pot să mă scuz în nici un fel’ 
Puică a meritat fără discuție victoria. Astăzi ea a fost ;ntr-adevăr 
cea mai puternică" (Laserfoto : A.P.-AGERPRES)

24 de ore la U. T. Arad

PREOCUPĂRI PENTRU PERFORMANTE
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CÎT MAI INALIt
„CLUBUL ARADEAN U.T.A. 

este singurul din județ cu sec
ții nominalizate de nivel olim
pic si internațional si cu spor
tivi in loturile olimpic si na
țional" — ne spune loan Pe- 
trovan, președintele clubului. 
Citită, afirmația președintelui 
clubului poate suna ca o laudă. 
Auzită, ea are o rezonanță so
bră. izvorîtă din marea răs
pundere ce reiese din cele 
spuse. Credincioși — si noi. și 
gazdele — principiului „mai 
bine să vezi o dată decît să 
auzi de 100 de ori". plecăm 
Prin cîteva din secțiile clubu
lui să... vedem, călăuziți de 
prof. Vasile Păltineanu. vice
președinte. CANOTOARELE 
sînt la acel aparat ..nemilos"
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Sezonul competițional de te
nts in aer liber ii va solicita 
pe sportivii noștri în mai mare 
măsură decit pînă acum, iar

IN REGIM DE

ADRIAN MARCU(Continuare in pag. 4-a)

de sosire la CM. de 
urma ei, Grete Waitz

cros de la East Rutherford, tn 
ji Galina Zaharova.

Laserfoto : A.P.-AGERPRES

Plutonului, 
ce-și dorea 
acum abia 
ei si o pu-

alergătoare
Puică, cea 
concursului _____ _____
participante. In afara unei bu-

Cu fata toată numai zîmbet, campioana noastră Maricica Puică 
trece linia '

care este Maricica 
mai bună la ora 

dintre zecile de

numit bac. Pereții sînt uscați, 
dar pe fețe curg apele. Neobo
sit „stroc". de pe... uscat, prof. 
Rodica Herbei, cu cronomctrul 
în mînă. nu contenește cu în
demnurile. Și dacă pe întinsul 
unei ape. fie ea si Pacificul, 
tot există un liman, la bac nu 
știi niciodată cînd se va stri
ga... „Pămînt !“. Mai ales în 
cazul începătoarelor Cristina 
Toma (născută în ’67 — 177
cm) și Georgeta Bradiu (’69 — 
184 cm) care vor s-o... ajungă 
pe Valeria Racilă plecată de 
aici si nurtînd încă tricoul cu 
..U.T.A.“. ..Trag cam 10 km în-

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 2-3)

Marți 27 martie 1984 I

ne pregătiri fizice, Maricica 
a demonstrat acum și intuiție 
tactică, ceea ce. în bună mă
sură, i-a facilitat succesul. Mai 
înainte de a se fi ajuns la ju
mătatea cursei, un mic grup, 
cu Waitz în frunte, s-a des
prins de grosul 
Era, de fapt, ceea 
atleta noastră care 
se simțea în largul 
tea urmări mai bine pe alergă-

Miine, la Bologna, in preliminariile J. O. la fotbal

„OLIMPICII44 ROMANI ÎNTÎLNESC
VIITOAREA „SQUADRA AZZURRA44

BOLOGNA, 26 (prin telefon). 
Lotul olimpic de fotbal al 
României a ajuns luni seara, 
tîrziu, la Bologna, orașul care 
va găzdui miercuri intîlnirea 
cu selecționata olimpică a 
Italiei.

Au făcut deplasarea următo
rii jucători : Lung, Mânu (por
tari) — Iovan, Bumbescu, Stan
cu. Zare, Ungurcanj, Văetuș 
(fundași) — Balint, Dragnea, 
Irimescu, Bărbulescu (mijlocași)

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ DE FOTBAL (Continuare in pag 2-3)

A PLECAT
Ieri dimineață a părăsit 

Bucureștiul, plecînd în Kuweit, 
selecționata divizionară de fot
bal a țării noastre care, mii- 
ne, va întilni, intr-un meci 
amical, reprezentativa tării- 
gazdă. Conducerea tehnică a 
selecționatei divizionare este 
asigurată de antrenorul secund 
al echipei naționale, Mircea 
Rădulescu. Au făcut deplasarea 
următorii jucători : Moraru,
lord ache (portari), Rednic, Ne- 
griîă, Iorgulescu, Ștcfăncscu, 
Andone, Stănescu (fundași), Ți- 
cleanu, Boloni, Movilă, Klein 
(mijlocași), Gabor, Cămătarii,

OLDENBURG, 26 (prin tele
fon). — Au trecut multe ore 
de la ultimul fluier al arbitri
lor francezi Christian Lux gi 
Jean-Claude Lelarge, prin care 
s-a consfințit victoria prețioa
să, în deplasare, a handbalis
telor de la Chimistul Rm. Vîl- 
cea în prima manșă a finalei 
„Cupei F.I.H." la handbal fe
minin și — iată — acum lu
crurile au început să se con
tureze mai bine, iar bucuria 
generată de un astfel de rezul
tat, mal mult decit meritoriu, 
lasă loc preocupării pentru me
ciul decisiv.

Ne reamintim că au trecut 
11 ani de eind o altă forma
ție feminină românească (Uni
versitatea Timișoara) se cali
fica în finala „C.C.E.* (unde a 
fost învinsă de Spartak Kiev) 
și 20 de ani de cind Rapid 
București cîștiga „C.C.E." (14— 
13 în finală cu I.H. Helsingor, 
din Danemarca). Acum această 
frumoasă tradiție este pe cale 
să se reînnoade...

Meciul de duminică după- 
amiază a fost așteptat cu mult 
interes și, prin desfășurarea sa, 
confruntarea a justificat pe de
plin speranțele. înainte de par- .

In noul sezon conipctițional international de tenis

TOATE PARTICIPĂRILE - PRECEDATE DE SELECȚII
COMPETIȚIE!

Antrenorii
C. 
fiva 

director

efec- 
suslinut

— Lăcătuș, Coraș, Cirțu, Hagi, 
Manea (înaintași), 
lotului Sînt Gh. Staicu și 
Frățilă. La acest meci 
prezent și M. Lucescu, 
tehnic al F.R.F.

După antrenamentele 
tuate și după meciul 
la Oradea, cu F.C. Bihor, se 
conturează echipa: Lung-Iovan, 
Bumbescu, Stancu, Ungureauu- 
Balint, Dragnea, Irimescu-Co- 
raș, Hagi, Manca. Formația de
finitivă va fi comunicată în 
cursul zilei de marți, cînd o-

IN KUWEIT
Augustin, Crișan (atacanți). 
Medicul selecționatei este dr. 
N. Andreescu, iar masor FI. Bu- 
luș.

Partida de mîine face parte 
din seria de meciuri de veri
ficare pe care internaționalii 
noștri le susțin în cadrul cam
paniei de pregătire a impor
tantului sezon competițional 
care îi așteaptă. Din grupul 
celor 16 jucători deplasați în 
Kuweit reține atenția revenirea 
în cadrul lotului a jucătorilor 
Crișan, Stănescu și Movilă. 
Selecționata divizionară va re
veni în țară joi seara.

in
ia meciul tur. Lucru- 
9-au petrecut așa. Șl 
mai ales pentru că an- 
emerit Constantin I*o-

Udă, ziarele din această parte 
a R.F. Germania, tn mod deo
sebit cele dig Hamburg, oraș 
in apropierea căruia se află 
Oldenburgul, socoteau, realist, 
că prima șansă în cîștlgarea 
„Cupei F.I.H." o are Chimistul 
Rm. Vîlcea, dar că Iul VfL Ol
denburg Q rămîne posibilita
tea de a se evidenția în fața 
înflăcăratulul său public, 
vîngînd * - - -
rile nu 
aceasta, 
trenorul
PCSCu a știut SăLși îndrume bi
ne echipa Ia pauză, fapt care 
a dus la revirimentul din re
priza secundă, cînd Chimistnl 
Rm. Vîlcea a anihilat in mare 
măsură manevrele tactice ale 
lol VfL Oldenburg, apărindu-se 
inteligent prin marcarea atit 
cit era necesar a lui Becker 
(componentă a echipei repre
zentative a R.F. Germania), ca 
și prin „scoaterea din mină" a 
masivului portar Arnold. Re
zultatul? în aceste 30 de mi
nute Chimistul a înscris 15 go-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a) 

participările la turnee indivi
duale si la tntilnirile continen
tale 91 balcanice vor fi subor
donate integral abordării cu 
potențial maxim a meciului de 
„Cupa Davis” cu reprezenta
tiva R.F. Germania (in depla
sare, la sfirșitul lunii septem
brie), tntilnire care va hotărî 
dacă echipa României iși va 
păstra locul în „grupa mon
dială” (cele mai bune 16 for
mații din lume).

Acestea au fost argumentele 
pentru care biroul F.R. Tenia 
a hotărît ca participările la 
fiecare competiție internațio
nală SA FIE PRECEDATE DE 
ÎNTRECERI CU CEL PUȚIN 
10 TENISMANI LA START, 
urmînd ca primii patru clasați 
să primească responsabilitatea 
de a aborda turnee in străină
tate. „Considerăm — spunea 
antrenorul federal Alcxe Bar- 
dan — că pregătirea în regim

Ion GAVRILESCU

(Continuure in pag. 2-3) 

limpicii noștri vor veni în con
tact și cu gazonul de pe „Sta- 
dio Comunale" din Bologna.

în tabăra italiană, pregătirile 
se apropie de finisare. Antre
norul principal al „olimpicilor", 
Cesare Maldini, fostul fundaș 
al lui A.C. Milan, conlucrează 
direct cu selecționerul primei 
echipe italiene, Enzo Bearzot, 
care vede în acest meci 
test important pentru 
rea noii 
complet, 
jucători,

un 
forma- 

echipe a Italiei. Lotul 
care cuprinde 22 de 

a apelat doar la fot-

Constantin ALEXE

I. MIDII Șl S. HfDTH - 
PE LOCUL I ÎN TURNEUL 

OE LA PfRNIK
La Pernik (Bulgaria) s-a des

fășurat un puternic turneu in
ternațional de lupte greco-ro
mane pentru juniori, la care 
au luaț parte tineri sportivi din 
țara gazdă, din Iugoslavia, R.F. 
Germania, Polonia, România și 
Uniunea Sovietică. Dintre re
prezentanții noștri, iele mai 
bune rezultate le-au obținut 
Ilie Miuți (cat. 48 kg) și So
rin Herțea (cat. 82 kg), clasați 
pe locul I.



Vineri și simbătă, la Palatul sporturilor și culturii Un nou trial al loturilor de moto

DERBYUL DE BASCHET DINAMO-STEAUA NU TOȚI SELECȚIONABILII SINT I
VA FI COMPLETA T DE UN PROGRAM A TRA CTIV
Federația de baschet, venind 

în întîmpmarea dorinței - nu
meroșilor Iubitori ai acestui 
sport, de a urmări meciunle- 
derby Dinamo — Steaua, din 
cadrul Campionatului național 
de baschet, a programat dubla 
întilnire dintre fruntașele cla
samentului (din cadrul etapei 
a 32-a a competiției) la Pala- 
tui sporturilor și culturii. Jocu
rile vor avea loc vineri și 
simbătă și vor fi încadrate de 
un atractiv program baschet- 
balistic. definitivat astfel :

VINERI, ora 14.15 : I.C.E.D. 
C.S.Ș. 4 București — CLS.U. 
Balanța Sibiu (Div. „A". giupa 
1—6). ora 15,45 : Academia Mi
litară Mecanica Fină București
— Carpați Grup 8 Construcții 
București (Div. _A“. grupa 
7—12), ora 17,15 : meci in ca
drul „Cupei Informația Bucu
rești ului- pentru selecționate 
de licee, ora 18,38 : DINAMO
— STEAUA.

SIMBATA. ora 14 : I.CE.D.
— C.S.U. Sibiu, ora 1539: A- 
eademia 
ora 17 : 
baschet. 
Dinamo

Militară — Carpați. 
demonstrație de mini- 
ora 17,30 : Steaua — 
— meci între fostele

glorii ale acestor echipe, ora 
18.38 : DINAMO — -STEAUA.

Subliniem că demonstrația de 
minibaschet va fi inedită, prof. 
Stelian Gheorghiu, președintele 
comisiei centrale de minibas
chet. pregătind un program- 
premieră pentru publicul bucu- 
reștean. Mai notăm că din e- 
chipele de „old-boys" nu vor 
lipsi Andrei Foibert, Emil Ni- 
eulcscu (Steaua). Radu Diaco- 
nescu. Pavel Visner (Dinamo), 
precum și alți jucători care au 
reprezentat cu cinste aceste for
mații.

Foarte 
levi : ei 
(intr-un 
vat) pe baza unor tabele sem
nale de 
respective, 
profesorii 
in special 
trenori ai 
școlare și 
de juniori, să profite de ocazie 
pentru a-și călăuzi elevii spre 
Palatul sporturilor și culturii, 
unde cele două reuniuni vor 
prilejui lecții utile.
• In urma disputării meciu

lui restanță Voința — Crișul.

important pentru e- 
au intrarea gratuită 

sector special rczer-

direcțiunile școlilor 
Este de așteptat ca 
de educație fizică, 
cei care sint si an- 

cluburilor sportive 
ai celorlalte secții

Etica și civilizația „tribunei44

„LĂTRĂU" ȘI SEMENII SĂI...
Spectacolul sportiv, indife

rent de valoarea lui (dar mal 
ales cel de calitate), își face 
din publicul spectator un par
ticipant activ care, prin ati
tudinea sa manifestată sonor 
(cîntece, încurajări scandate, 
dezaprobări), poate avea im
portante influente asupra 
moralului celor angajați în 
„piesă", prestației lor și re
zultatului (nu fără temei se 
spune că, la sporturile de e- 
chipă, publicul devine jucă
torul în plus). Adesea gale
riile își aleg liderii, dirijorii, 
dintre cei mai înfocați și mai 
activi suporteri. Rolul acestor 
lideri devine uneori major 
atît în ceea ce privește to
nusul galeriei, cît și în pri
vința ținutei ei morale.

Tn sălile de volei, în care 
se pare că în ultimul timp 
amatorii spectacolului volei- 
balistic sînt tot mai nume
roși, galeriile și liderii lor se 
manifestă din ce în ce mai 
intens, la meciurile de cam
pionat. E bine și pentru echi
pe (care sînt astfel impulsio
nate) și pentru frumusețea 
spectacolului în ansamblu, 
pentru atmosfera din jurul 
întrecerii, atmosferă care este 
firesc să nu se asemene celei 
de concert, să zicem. Ne-a 
impresionat plăcut cîndva ga
leria Penicilinei Iași, condusă 
de, pe atunci, studentul Radu 
Ruscior, ne impresionează a- 
cum cea a echipei Elcond 
Dinamo Zalău, prin felul fru
mos de manifestare a dragos
tei pentru echipa favorită, 
prin osteneala remarcabilă în 
a-i susține efortul si moralul, 
prin încurajările fierbinți si 
decente, prin cîntecele fru
moase din repertoriul lor...

Dar am auzit zilele trecu
te și altfel de galerii, mal 
bine-zis altfel de lideri de 
galerii. înconjurați de mici 
grupuri mai înflerbîntate, 
care ies în evidență din mij
locul publicului spectator prin 
manifestări ce nu fac cinste 
galeriilor respective. Am mai 
scris despre astfel de spec
tatori care, în loc să-și încu
rajeze favorițil, își îndreaptă 
eforturile (vocale) împotriva 
partenerilor de întrecere, in-

sult!ndu-l sau răcind glume 
nesărate pe seama lor, cu vă
dita intenție de a le cobori 
moralul de concurs, aducînd 
totodată injurii arbitrilor, pe 
care încearcă să-i determine 
să devină părtinitori cu favo- 
ritli ‘ “
insă, 
ter" 
ciul 
nu poate fi reprodus, 
„dirijorul" unul mic _ .. 
care prefera cele mai urite 
insulte Ia adresa arbitrilor, 
ta termeni de-a dreptul vul
gari, ce brutalizau timpane
le, termeni insotUl de gesti
culații indecente, triviale, ne
rușinate. Am întrebat pe lo
calnici cine este individul, 
dar nimeni nu-i știa numele 
adevărat 
nea de 
„Lătrău" 
„înfocat 
liștilor de la Tractorul". Dar, 
după cum se manifestă, este 
clar că „Lătrău" trebuie pus 
cu... botul pe labe. De chiar 
adevăratii suporteri al brașo
venilor. în contrast, o zi mal 
tirzlu. la Baia Mare, la un 
meci important (Explorări — 
Dinamo) am ascultat comen
tariile unul altfel de înfocat 
suporter, prof. Gh. Pop, care, 
pe un ton decent, pitoresc și 
glumeț, șarja imparțial cu 
jucătorii ambelor echipe (că
rora le făcea publice, spre 
hazul galeriei, unele slăbi
ciuni sau carențe de ordin 
educativ). Nu jigniri grosolă

niei insulte, nici violente 
limbaj, ci fine înțepături 
tentă educativă. Dar, din 
loc al aceleiași tribune 
auzit din cînd ta cînd 

ins

lor. Ceea ce am auzit, 
din gura unul „supor- 
brașovean, la me- 

Tractorul — Steaua, 
Era 

grup,

pentru că 1 se spu- 
către toată lumea 
(potrivit nume !), un 

suporter al voleiba-

ne, 
de 
cu 
alt 
am 
vocea stridentă a unui __
care-1 Insulta pe jucătorii dl- 
namoviști. amenlnțindu-1 cbiar 
cu... bătaia după meci !

Asemenea .uscături' 
descoperit și în alte 
pe care cel în drept : 
bui să le curețe, in i 
eticii si fair-play-ulul, 
tudinii civilizate care 
să caracterizeze 
sportive.

I* am 
galerii, 
ar tre- 
numele 
al atl- 
trebuie 

Întrecerile

Aurelian BREB EA NU

TOATE PARTICIPĂRILE PRECEDATE
(Urmare din pag 1)

dc competiție este testul eel 
mai edificator. Am și organizat 
un prim concurs in sala cu 
suprafață de zgură a clubului 
Steaua. Fină Ia meciul cu e- 
chipa R.F. Germania vom mai 
avea încă trei asemenea ac
țiuni". Se înțelege că jucătorul 
nostru nr. 1, Florin Scgărceanu, 
va participa și el la acțiunile 
de selecție, în răstimpul cînd 
nu se va afla la marile turnee 
în care este angrenat.

Să revenim la primul exa
men al tenismanilor noștri. Se 
impune mai întii o observație : 
pentru prima selecție doar trei 
cluburi bucureștene au putut 
oferi sportivi dintre care să 
fie aleși cei care urmează să 
ia parte la circuite internațio
nale : steaua (Adrian Marcu, 
Crisîinel Ștefănescu. Răzvan 
Constantinescu, Mihai Șovar,

Dorel Pop și Mihnea Năstase 
— antrenor Dumitru Viziru), 
Dinamo București (Andrei Dîr- 
zu, Laurențiu Bucur și Emil 
Hnat — antrenori Aurel Segăr- 
ceanu și Gheorghe Boaghe) și 
Tenis Club București (Manuel 
Nicolae — antrenori Gheorghe 
Văideanu și Gheorghe Chitan).

O pregătire bună și regimul 
de viață sportivă i-au permis 
lui Adrian Marcu ocuparea pri
mului loc. Loviturile sale s-au 
dovedit eficace, mai ales cele 
de serviciu și voleu. Progresul 
evident pe care l-a marcat 
Adrian Marcu față de sezonul 
trecut l-a impus atenției an
trenorului echipei naționale, 
Alexe Bardan, care i-a alcătuit 
un program special de pregă
tire. Marcu nu a suferit nici 
o înfringere. încheind turneul 
cu 9 victorii. El a cedat doar 
ci ie un set colegilor de club 
Ștefănescu și Șovar. Locurile 
următoare au fost ocupate de :

ordinea echipelor în Campio
natul national feminin este 
următoarea : GRUPA 1—6 : 1. 
Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca 77 p. 2. Olimpia 
București 75 p, 3. Voința Bucu
rești 70 p, 4. Politehnica Spor
tul studențesc București 64 p. 
5. Crișul Oradea 61 p, 6. Pro
gresul Stirom București 59 p : 
grupa 7—12 : 7. Chimistul 
C.S.Ș. Km. Vilcea 62 p, 8. Poli
tehnica Timișoara 62 p, 9. Co
merțul Tg. Mureș 58 p, 10. 
ICEMENERG București 57 p, 
11. Mobila C.S.Ș. Satu Mare 
56 p. 12. C.S.U. Prahova Plo
iești 53 p.

Membrii loturilor republicane 
de seniori și tineret la moto- 
cros au participat duminică 
dimineață, la Cîmpina, la un 
nou concurs de verificare, in 
compania unor adversari de la 
o serie de cluburi și asociații. 
Desfășurat pe un traseu extrem 
de greu (desfundat pe lungi 
porțiuni) testul nu a prilejuit 
specialiștilor federației prea 
multe constatări îmbucurătoare.

în mod cu totul neașteptat 
s-a înregistrat un adevărat re
cord de defecțiuni mecanice ; 
cu excepția campionului țării, 
Ernest Miilner (excelent pre
gătit la toate capitolele), restul 
selecționabililor au abandonat 
din această cauză. Este adevă
rat că marea majoritate a mo- 
tocrosiștilor au evoluat pe mo-
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tocicletele de antrenament. Dar 
tot atît de adevărat este și fap
tul că ei nu și-au pregătit te
meinic mașinile pentru toate 
variantele de concurs. în prima 
manșă, pe un traseu alunecos 
și plin cu apă, au dat satisfac
ție de-a lungul celor 30 de 
minute, plus două ture, Ernest 
Miilner, Petrișor, Titilencu, A- 
lexandru Ilieș, Ladislau Td- 
moșvari și Paul Schmidt, care 
au sosit în această ordine. în 
cea de a doua „repriză", cînd 
urma să se testeze și poten
țialul fizic al concurentilor, 
doar primul alergător a reușit 
să termine cursa, principalilor 
lui adversari oprindu-li-se mo
toarele... cînd le era lumea 
mai dragă. învingătorul a fost 
urmat, de data aceasta, da Eu
gen Moașa, Francisc Fodor și 
alți cîțiva motocicliști care, ne- 
fiind selecționați în lot, s-au 
străduit să se remarce. în 
acest trial, ca și în preceden
tele concursuri de verificare,
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nest Miill 
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jamente). 1 
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• Performera reuniunii de la Brașov, junioara Corina Oance 
(Constructorul Gherla) • luliu Bice (Aurul Baia Mare) □ doborît 

1 000 de popice din 200 de bile !
In campionatul divizionar de 

popice simbătă s-a disputat e- 
tapa a V-a a returului în care 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate '.

FEMININ 
MUREȘ — 
TG. MUREȘ 
(scor individual 4—2). Formația 
clubului Voința, campioana tă
rii și cîștigătoarea ediției de a- 
nul trecut a „Cupei campionilor 
europeni". a învins după o 
dispută aprigă in derbyul lo
cal. Cele mai bune jucătoare 
au fost Ileana Mayos — 432. 
Elisabeta Albert — 426 și. res
pectiv. Ilona Bartha — 416. (I. 
Păuș — coresp.) • RAPID 
BUCUREȘTI — VOINȚA GA
LAȚI 2 425—2 291 (5—1). Fero
viarele. în revenire de formă, 
au ciștigat relativ ușor. Vasili- 
ca Pintea — 425 și Nicoleta 
Dinu — 408 au fost cele mai 
precise concurente. (D. Diaco- 
nescu — coresp.) O VOINȚA 
PLOIEȘTI — PETROLUL 
BAI COI 2 525—2 480 (4—2). Prin
cipalele realizatoare 
două divizionare au 
Godeanu 
Marieta Oprescu 
Cristea — coresp.) ® HIDRO
MECANICA BRAȘOV — CON
STRUCTORUL GHERLA 2 477— 
2 329 (5—1). Cea mai bună ju
cătoare a reuniunii a fost ju
nioara Corina Oancea (17 ani), 
de la Gherla, cu 441 p d (re
cord personal). De la gazde s-a 
evidențiat Mariana Constantin — 
436 (cu nici o bilă în gol). (C. 
Gruia — coresp.) ® OLIMPIA 
BUCUREȘTI — VOINȚA BUCU
REȘTI 2 287—2 325 (2—4). Meci 
de slabă factură tehnică. (P. 
Ignateneu — coresp.) • LARO- 
MET BUCUREȘTI — METROM 
BRAȘOV 2 568—2 495 (4—2) • 
U. T. ARAD — C.F.R. TG. MU
REȘ 2 340—2 237 (4—2) ® VO
INȚA TIMIȘOARA — VOINȚA 
ODORHEIU SECUIESC 2 349— 
2 210 (4-2) « C.S.M. REȘIȚA 
— VOINȚA ORADEA 2 498— 
2 437 (1—2).

• VOINȚA TG.
ELECTROMURES

2 467—2 393 p d

lî“

ale celor 
fost Stela 

447 și, respectiv, 
440. (A.

MASCULIN • CHIMPEX CON
STANTA — CONSTRUCTORUL 
GALAȚI 5 017—5 148 (3—3). V

Clubul sportiv univer
sitar I.E.F.S. anunță pe 
cei interesați că noua 
sa adresă este : str. Ste
fan Furtună nr. 140. sec
tarul 6. cod poștal 77 221.

2.
3.

DE SELECȚII
Răzvan Constantinescu 7 v, 
Andrei Dirzu 6 v, 4. Lau-

rențiu Bucur 6 v. Cite patru 
victorii au obținut Cristinel 
Ștefănescu și Manuel Nicolae 
(acesta din urmă născut Ia 6 
septembrie 1967). în ciuda 
vîrstei sale tinere, elevul lui 
Gh. Văideanu dispune de re
surse ce pot fi încă valorifi
cate.

Cele mai puține victorii — 
două — au fost obținute 
Mihnea Năstase. E drept_
Mihnea are 17 ani și se •_on- 
fruntă cu parteneri cu doi, trei 
sau chiar mai multi ani mai 
vîrstnici, dar să nu uităm că 
experiența sa în competiții in
ternaționale este incomparabil 
mai mare decit a adversarilor

Așa cum s-a stabilit, primii 
patru clasați urmează să ia 
parte, începind din primele zile 
ale lunii viitoare, la circuite 
în R.F. Germania și Iugoslavia.

de
că

Donos de la gazde și V. Ivan 
de la oaspeți au daborit cîte 
913 popice. (C. Popa — coresp.) 
• METALUL ROMAN — C.F.R. 
CONSTANȚA 5 034—4 995 (3—3). 
Cei mai buni jucători au fost 
I. Bisoc — 889. I. Ifciuc — 859, 
respectiv frații Frigea, Constan
tin — 871 și Ion — 868. (I.
Vega — coresp.) • VOINȚA 
BUCUREȘTI — CARPAȚI SI
NAIA 5 120—4 825 (5—1). ®
AURUL BAIA MARE — TEH- 
NOUTILAJ ODORHEIU SE
CUIESC 5 587—5 022 (6—0). For
mația bâimăreană. net supe
rioară a -dominat detașat de 
la început și pînă la sfîrsit. 
avind în I. Bice un jucător de 
excepție, care a doborît din 
200 lovituri mixte nu mai pu
țin de 1 000 de popice 1 _La fel 
de bine a iucat și S. 
un alt component al 
național care a punctat 
la oaspeți — un singur 
mai bun. al lui Rozsa 
(A. Crisan — coresp.) 
LECTROMURES TG. MUREȘ — 
CHIMICA TlRNAVENI 5 459— 
5 143 (5—1) • C.F.R. TIMI
SOARA — PROGRESUL ORA
DEA 5 156—4 882 (5—1) • ME
TALUL HUNEDOARA — CON
STRUCTORUL TG. MUREȘ 
5 261—4 984 (5—1) • GLORIA
BUCUREȘTI — LAROMET 
BUCUREȘTI 5 434—5 074 (4—2).

® Meciurile cîtorva echipe — 
care au avut jucători la con
cursuri peste hotare la sfîrși- 
tul săptămînii trecute — au 
fost aminate.

„Ctapa F. R. T

SECȚII NOI PAI
ÎN ARIA PERFOR

Boariu. 
lotului 

967. De 
rezultat
— 900. 
® E-

Pe poligoanele Dinamo și 
Domnești din Capitală, s-au în
cheiat întrecerile dotate cu 
„Clipa Federației române de 
tir". Menită să deschidă sezo
nul în aer liber, deosebit de 
important în condițiile _ în 
care. în vară, tirul românesc 
trebuie să-și apere pozițiile de 
onoare cucerite la edițiile ante
rioare ale Jocurilor Olimpice, 
competiția nu și-a atins în to
talitate scopurile. în primul 
rind pentru că vremea urîtă. 
cu lapovită și ninsoare, i-a îm
piedicat pe trăgători să-și eta
leze toate atuurile în lupta 
pentru obținerea victoriei. în 
principal însă, rezultatele au 
fost scăzute, din cauza muni
ției de calitate mediocră, care 
favorizează ieșirile frecvente 
din centrul țintelor. E deci ris
cant să facem acum constatări 
privind comportarea, forma si 
valoarea de moment ale celor 
mai buni tintași români. To
tuși trebuie remarcate victo
riile realizate de către Virgil 
Suciți, la pistol viteză seniori 
(594 p. învingător la barai asu
pra lui G. Calotă, cu același 
punctaj promițător). Elena Ta-
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24 DE ORE LA U. T. ARAD
(Urmare din vag. 1)

tr-o 4iă“ — ne spune prof. 
Herbei. „Au făcut întii 5x400 
pe stadion și un circuit de 
forță. Sint de 4 zile la noi si 
dacă n-au dat bir cu fugiții în
seamnă că vor într-adevăr să 
ajungă la performanță..." (Prof. 
M. Petruș). Bacul are și o 
inovație : scindura cu 4 scau
ne. pentru caiacisti. care se 
schimbă, la nevoie, cu cea pen
tru canotori. LINGĂ BAC. UN 
APARAT MULTIFUNCȚIONAL 
PENTRU FORȚA, cu 10 posturi 
și un „cadru suedez", creație 
a prof. V. Păltineanu. TRĂGĂ
TORII ..mari" erau la Bucu
rești la un concurs, cu antre
norul Gh Csik. Cea mai bună 
secție în 1983. cu Sorin Babii 
(dublă legitimare) si Dorina 
Guler, cu locul 3 De tară (după 
Steaua si Dinamo), are un po
ligon bun. recent renovat (8 
linii de 25 și 50 m) și o sală 
pentru tirul cu arcul (6 linii) 
— antrenor Tiberiu Szakozi. 
loan Popovici, antrenor se
cund. care a decorat poligonul 
cu o grafică adecvată si mo
bilizatoare, ne arată 
pentru stabilitatea 
care sint „testați" 
pe zi, fără nici o 
cartușe, chiar în 
pertive : ideea 
realizarea si perfectionarea — 
Csik, în colaborare cu Lie. 
ind. nr. 2 Arad. în standul de 
glonț lucrează Zitta Erdely, o 
speranță ca si Ion Bardi (14 
ani) și Claudiu Tudor (12). O 
SECȚIE IN DEVENIRE, popi
cele. se bizuie, ca și celelalte, 
pe pepiniera proprie, din care 
crește în prezent 15 junioare 
și 11 începătoare (3 cu norma 
de drept de joc). După o pro
bă de alergare, se face pregă
tire tehnico-tactică : perfecțio
narea unor „figuri care nu 
prea merg". Antrenorul Gheor-

•i«

„testerul 
brațului", cu 
100 de elevi 
cheltuială de 
școlile res- 

— Popovici.

ghe Moisă nu scapă nici un 
amănunt din „întrecerea" Me
tania Beseny — Florica Hcgcl, 
care lansează 200 de bile la un 
antrenament. In sprijinul an
trenorului, Gabriela Pintea — 
căpitana echipei — muncește 
suplimentar pentru pregătirea 
începătoarelor care i 6-au în
credințat. HALTERELE DE LA 
CAIAC-CANOE. Antrenorii 
Francis Fiildi — coordonator — 
si Alexandru Vcreș — cu fetele 
si începătorii — au peste 60 de 
sportivi, dintre care 20 de fete. 
Balazs Karda (5 titluri națio
nale de juniori în 1983. la 500 
și 1 090 m), Ionel 
’69 — 184 cm, în 
tilor"). Ladislau 
loan Marchiș sint 
tional de juniori — caiac. Ma
rius Ionescu — In cel de ca
noe. I-am găsit în sala de for
ță. ridicînd haltere. ureînd 
pe spaliere și la inele, treaba 
grea, monotonă, care necesită 
eforturi mari. „Cum mai stau 
treburile cu Mureșul 7” am în
trebat. „Colții de fier de la 
vechiul pod continuă să ame
nințe fragilele și costisitoarele 
ambarcații, mai ales cînd e 
prea scăzută apa" — ni se 
răspunde. Am mai scris despre 
asta, dar noi am scris, noi am 
citit... TENISUL se bizuie în 
continuare pe fetele din Divizia 
„A" (antrenor Mircea Paar), 
sînt pregătite fetițe de 8—14 ani, 
iar Ernest Takacs se ocupă de 
băieți, cu speranța că va da 
peste un... Ilie Năstase. ÎN
CHEIEM RAIDUL la magazia 
cu materiale si echipament 
sportiv, bine dotată si într-o 
ordine exerriplară. „Aveți re
zultate bune, iar unele foarte 
bune" — ne dăm cu părerea ia 
plecare. „Cam așa e — ne 
răspunde, cil un vraf de pla
nuri dinainte, Ioan Petrovan — 
numii că aceste rezultate nu-s 
de ajuns... Vrem mereu altele, 
Si mai bune". Bine zis I
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