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lumină, dragoste, 
_ _ si conștiințele tu-

turor fiilor patriei — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități —, strins uniți în jurul Partidului Co
munist Român, centrul vital al întregii națiuni, ai secre
tarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, strălucit conducător po
litic și de stat, ctitorul vieții noi a poporului nostru.

Cu asemenea gînduri și alese sentimente trăim 
aceste zile care ne apropie iot mai mult de marile eveni
mente ale acestui an, evenimente cc se vor înscrie cu li-

Fierbintele omagiu al sportivilor
tere de aur în istoria țării, în viața poporului și partidului 
nostru : aniversarea a patru decenii de Ia victoria revoluției 
de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- 
listădin August 1944, și cel de al XHI-lea Congres al parti
dului, marii sărbători pe care poporul român le intimpină, in
tr-o atmosferă de puternică efervescență politică, cu minu
nate fapte de muncă.

Ne este scump tot ceea ce putem așeza astăzi, după Pa
tru decenii de luptă și muncă eroică, în bilanțul de pro
gres continuu, de înflorire a României socialiste. Cifre și 
date, imagini și fapte din toate domeniile de activitate do
vedesc, spre m ndria noastră si in stima tuturor națiunilor, 
că, într-o perioadă istorică relativ scurtă, România a real zat 
cit ntf a realizat în veacuri dc-a rindul, sporindu-și bogă
țiile materiale și spirituale, spre bunăstarea și fericirea oa
menilor, pentru o viață liberă si plină de demnitate.

Sint în acest bilanț omagial al celor 40 de ani străluciri 
cu totul deosebite, succese de o măreție fără seamăn care 
au făcut ca ultimele două decenii să reprezinte in istoria 
patriei cea mai fertilă perioadă, perioada cea mai boga ă 
în împliniri din întreaga istorie națională si pe care astăzi 
poporul a legat-o trainic si pentru totdeauna de numele 
și fapta secretarului general ai partidului, numind-o cu 
legitimă mindrie „EPOCA NICOLAE CEAUȘEÎSCU". în 
această perioadă de glorios avinl pe drumul socialismului și 
comunismului, poporul român a obținut cele mai mari suc
cese în economie, care a înregistrat un ritm de dezvol
tare f.ără precedent, în continua înflorire a științei, învă- 
țămintului. culturii ; in acești ani. slujind cu exemp'ară 
consecveniă telurile libertății, independenței, păcii și în
țelegerii între popoare. România a cucerit cele mai înalte 
cote ale prestigiului internațional.

Datorăm partidului, personal tovarășului Nico ae 
Ceaușescu, și filele de cronică a celei mai impetuoase dez
voltări din întreaga istorie a sportului românesc. în aceste 
două decenii s-a născut si s-a afirmat ca o adevărată 
„OLIMPIADĂ A SPORTULUI ROMANESC" DACIADA, 
marea competiție națională de masă si de performanță care 
la ultima ediție. încheiată anul trecut, a angrenat peste 
8 milioane de tineri și oameni ai muncii din toate judete'e 
tării, contribuind in bună măsură, așa cum a cerut-o secre
tarul general al parl:du'ui la educarea tineretului, a ma
selor largi de oameni ai muncii, la dezvoltarea fizică ar
monioasă și păstrarea sănătății populației. Cele mai viguroa
se afirmări a cunoscut in acest răstimp si sportul de per
formanța, sportivii români făcînd dovada deplină a puterii 
lor de muncă în pregătire, a talentului, a dăruirii și voin
ței de a învinge, răspunz'nd prin performanțe de răsunet 
internațional condițiilor create, grijii permanente cu care 
sînt înconjurați. Din 1965 și pînă în prezent, „tricolorii" ro
mâni au cucerit 83 de mșdalii (dintre care 17 de aur) Ia 
Jocurile Olimpice. 353 (dintre care 86 de aur) la campiona
tele mondiale și 462 (dintre care 101 de aur) Ia campiona
tele europene ; România i ocupat in anul 1983 locul 6 în 
lume în clasamentul pe națiuni al medaliilor obținute !a 
campionatele mondiale, la sporturile olimpice.

Marile evenimente din acest an ale poporului și partidului 
nostru prilejuiesc și sutelor de mii de practicanți ai exer- 
cițiiior fizice, sportului și turismului de masă, performerilor 
angajați in acest :in într-o intensă pregătire pentru o pres
tigioasă reprezentare a țării la Jocurile Olimpice de la Los 
Angeles, la Turneul final al C.E. de fotbal de la Paris, 
la celelalte mari întreceri, mobilizarea tuturor energiilor, 
creșterea eforturilor în vederea realizării unor succese pe 
care să le poată dedica, cu dragoste și recunoștință, ani
versării marii sărbători de la 33 August,
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Campioana lumii la
Florile fac parte, în mod obiș

nuit. din ,,decorul" aeroportu
lui de la Otopeni, la fiecare 
sosire a unei aeronave din toa
te colțurile lumii. Ieri, parcă 
mai mult ca în alte asemenea 
ocazii, flori dintre cele mai 
frumoase i-au fost oferite Ma- 
ricicăj Puică la reîntoarcerea 
de dincolo de Atlantic, de la 
campionatul mondial de cros, 
iar zeci de mîini i-au fost în
tinse cu căldură, prietenie si 
bucurie pentru excepționalul 
său succes la întrecerile de la 
East Rutherford. Modestă. ca 
întotdeauna, cu fața numai zîm- 
bet, Maricica Puică abia de 
mai făcea fată întrebărilor care 
se întretăiau. venind din toate 
părțile...

».A fost greu, mai greu decît 
mi-am închipuit, ' a declarat 
campioana mondială de cros. 
Știam, iată, că traseul avea să 
fie de 4500 m ; acolo insă am 
aflat că el măsoară 5050 m ! 
Și ce traseu ? Probabil să fie 
cel mai greu pe care am aler
gat vreodată, în atîtea și atitea

cros, Maricica Puică,
crosuri. Era acoperit cu o 
iarbă foarte mare, pînă aproape 
de glezne, care te împiedica în 
alergare, iar pe el au fost 
„plantate" două dune de nisip, 
un pod de lemn, cit o casă 
mare, tot felul de alte obsta
cole, între care si niște balo
turi cu paie. Am alergat foarte 
prudentă, atentă însă la Waitz 
și la Zaharova, pe care le-am 
considerat ca principale adver
sare. Buna pregătire efectuată 
în această iarnă, m-a ajutat 
mult să birui toate greutățile 
traseului, timpul rece si mai 
ales concurența foarte puter
nică a atitor crosistc de mare 
valoare, tn final am primit tro
feul „Mărul de cristal" pentru 
titlul mondial și onorurile cu
venite pentru atletismul româ
nesc. Sînt foarte, foarte feri
cită pentru că mi-am repre
zentat țara cu cinste 
sînt încă o dată fericită 
pot dedica diu toată inima 
cest titlu mondial celei de

a revenit ieri acasă
40-a aniversări a zilei de 23 
August, zi care a deschis por
țile afirmării multilaterale a ta
lentului ți hărniciei românești**.

FOTBALIȘTII NOȘTRI EVOLUEAZĂ AZI 
ÎN 4 CONFRUNTĂRI INTERNAȚIONALE

Două partide oficiale și două amicale, de verificare
Fotablul nostru se prezintă astăzi în intere

sante confruntări, pe patru fronturi, în. jocuri 
oficiale sau de pregătire si verificare. Se poate 
spune că este o. veritabilă trecere în revistă a

reprezentativelor 
meciuri in patru

Iată tabloul celor

soccerului nostru, angajate în 
colturi ale Europei si... Asiei.

patru întilniri :

BOLOGNA:
KUWEIT :
GORZOW WIELKOPOLSKI : Polonia 

BUDAPESTA : Ungaria

- România, joc in preliminariile olimpiceItalia
Reprezentativa Kuweitului - Selecționata divizionară a României

înregistrăm prin urmare, o continuare a pro
gramului de mare intenstitate al fotbalului nos
tru. pe plan interna iortal.

Ne exprimăm speranța că jucătorii noștri din 
cele patru selecționate, înglobînd toate genera
țiile de fotbaliști de frunte, de la internaționalii 
consacrati la speranțele noastre, juniorii, vor

CAMPIONATELE
DE
ALE

SCHI FOND
SENIORILOR
de astăzi, pe traseele 
Rîșnoavei, din apro- 

‘ se Vor des-

Incepînd 
din Valea 
pierea Predealului, 
fășura întrecerile Campionatelor 
naționale de schi fond ale se
niorilor. In programul competi
ției (care se va termina sîmbă- 
tă) figurează Întreceri individuale 
de 30 șl 15 kilometri, precum și 
cursa de ștafetă 4X10 kilometri. 
Actuala competiție este ultima de 
acest gen din sezonul 1933—04 in 
sporturile pe zăpadă.

nostru gsrin citeva orașe reședințe de județ 
să prezentăm aspecte din preocupările cluburilor 
sportive pentru pregătirea bazelor sportive in

Continuăm 
și asociațiilor 
perspectiva începerii activității in aer liber. Relatările corespon
denților noștri reflectă preocuparea majorității unităților spor
tive posesoare de terenuri sportive, dar semnalează și unele si- 

după cum se va vedea
cu care am constatat cu satis
facție că lucrările de reparații și 
renovări la Complexul sportiv 
„Dunărea", la sălile de antrena
ment, bazinele de înot și tere
nurile de tenis se află intr-un 
stadiu avansat de finalizare. S-nu 
înlocuit filtrele șl aparatele de 
conlra-curent la bazinele 
înot, s-au reparat sectoarele de 
atletism la stadionul „Dv-'lrea" 
(unde s-a amenaja» și o pistă de

tuații mai puțin plăcute,

GALATI : REPARAȚIILE Ș( RE
NOVĂRILE SE AFLĂ INTR-UN 

STADIU AVANSAT
Gospodarii gălățeiti depun e- 

forturi în vederea amenajării, 
pentru noul sezon, a bazelor 
sportive. împreună cu ing. Ni- 
colae Florescu, directorul A.B.S., 
am întreprins un raid la bazele 
pe care le administrează, prilej

rumeguș) șl se lucrează de zor 
la montarea aparatelor ajutătoare 
și amenajarea unei săli de forță 
la Sala sporturilor.

La fel de buni gospodari s-au 
dovedit și cei de la C.S. Oțelul, 
datorită hărniciei lor terenul de 
joc și amenajările auxiliare pre- 
zentîndu-se în condiții excelente.

Telemac SIKIOPOL

MULTE LUCRURI 
MAI

de

ORADEA:
BUNE, DAR Șl ALTELE

PUȚIN PLĂCUTE
tn municipiul de ne Criș. 

ciațiile sportive au început
aso- 
incă

(Continuare in pas i-3)

— România (echipe de tineret)
- România, meci-tur in preliminariile C.E. de jun.1

avea comportări care să confirme frumoasele 
trepte ale marii performante urcate. în ultima 
perioadă de timp, de reprezentativa României, de 
Dinamo București si de Universitatea Craiova.

Citiți în pag. 2—3 relatări ale trimișilor zia-i 
rului nostru la aceste meciuri.

Azi, în campionatul feminin de volei

0 ETAPĂ CU JOCURI DE MARE INTERES
O foarte interesantă etapă 

(a 20-a) este programată astăzi 
în campionatul feminin al pri
mei divizii. Toate partidele 
sînt deosebit de importante, fie 
în lupta pentru podium, fie în 
cea — si mai aspră — pentru 
evitarea 
întîlniri rețin în primul rînd 
atenția : Dinamo (locul 1) — 
C.S.U.-I.M.N, Galați (locul 3). 
în care campioanele dețin pri
ma sansă. dar gălătencele 
(care, în tur au ciștigat cu 
3—0. acasă) speră să facă din 
nou o figură frumoasă, si Chi
mia Rm. Vîlcea (locul 5) —

retrogradării. Două

C.S.M.
2). un 
șansele 
putînd 
iul terenului propriu de caro 
beneficiază echipa vîlceană. în 
Capitală, alte două partide ce 
se anunță extrem de echilibra
te. gazdele — Flacăra roșie și 
Calculatorul — aflîndu-se într-o 
ambițioasă cursă pentru înde
părtarea de pozițiile retrogra- 
dante. La Constanta, derbyul 
codașelor, iar la Baia Mare 
două' echipe caută liniștea de
plină. Iată programul etapei :

Lbertatea Sibiu (locul 
meci echilibrat. în care 
sînt egale, sibiencele 

să treacă1 peste avanta-

București

Rm. Vilcea : 
Constanța : 
Baia Mare :

- C.S.U.-I.M.N. GALAflDINAMO
(Sala Dinamo, ora 17)

CALCULATORUL - UNIVERSITATEA CRAIOVA
(Sala Olimpia, ora 14)

FLACĂRA ROSIE
(Sala M.I.U.,

CHIMIA
FARUL
MARATEX

- ȘTIINȚA BACĂU 
ora 16,30)
- C.S.M. LIBERTATEA SIBIU
- PENICILINA IAȘI
- CHIMPEX CONSTANTA

Tn clasament : Dinamo 36 p.
C.S.M. Libertatea 33 p.
C.S.U.-I.M.N, 32 n Universita
tea 31 p, Chimia 31 p, Știința

27 p, Chimpex 27 o Maratex
26 p. Calculatorul 25 n Flacăra 
roșie 25 p. Farul 25 p, Peni
cilina 24 p.



ACTIVITATEA SPORTIVA Df MASA St IMBIAA
ARMONIOS CU CEA DE PERFORMANTA

SIBIUL - PRIMUL LOC
IN FINALELE PE

BUCURIILE CABA

Tehnicianul Ion 
la institutul 
ICEMENERG (Institutul de cer
cetări și modernizări energeti
ce) este apreciat pentru exem
plul pe care îl oferă în mun
că. Este „un om legat cu sufle
tul de rostul lui in unitate** — 
spunea cineva. Și mai este a- 
preciat pentru ceva : pentru 
pasiunea pe care fostul cano
tor de performantă și handbar 
list, om suplu, inalt, cu privi
re deschisă, prietenoasă, o are 
pentru sport, 
ales, pentru 
președinte al asociației sporti
ve. îl căutăm, îl găsim și stăm 
de vorbă. Ce înseamnă munca 
și sportul în viața tehnicianu
lui din colectivul cercetări-pro- 
iectări prin relee, Ion Viașu ?

„Ce să vă spun 7 
zi de activitate care 
5,45 și se încheie pe 
După ceasurile de 
urmează. problemele 
Și sînt destule, dacă vrei 
faci ceva* 
faptele dovedesc că se face. 
O disciplină de mare audiență 
aici este baschetul. Asociația 
are o echipă de fete (antrena
tă de prof. Gh. Lăzărescu) in 
Divizia „A" și o echipă în Di
vizia „B“. E ceva, dacă ținem 
seama că fetele au fost cres
cute în echipele de atelier, de 
secție, în cadrul „Daciadei". A- 
pol, tinerii din institut au În
drăgit sporturile tehnice. Aso
ciația are o secție de navomo- 
deie de nivel internațional (Va- 
sile Petrache și soția sa, Elena, 
campioni republicani, Ioan 
Oros, Vladimir Goga, Sorin 
Pîrloagă — deținători ai unor 
performanțe care fac cinste 
Institutului). Oamenii mai iu-

Viașu de
bucureștean

Oamenii l-au 
aceste calități.

înseamnă 
începe la 
Ia ora 21. 
producție, 

sportive, 
să 

Și la ICEMENERG

besc și sporturile de iarnă. Și 
aflăm că sînt în plină desfășu
rare campionatele pe asociație 
din cadrul „Daciadei** la șah și 
tenis de masă, iar la „Cupa a- 
sociației" la schi, ajunsă la cea 
de a 8-a ediție și desfășurată 
la Sinaia, au participat peste 
250 de sportivi. Sportivi, sub
liniem, în frunte cu secretarul 
adjunct al comitetului de par
tid, Virgil Angelescu, cu pre
ședintele comitetului sindicatu
lui, Ion Roșculete, și vicepre
ședintele Dumitru Stelescu, cu 
alți sufletiști ca Adrian Dinică, 
Petre Poenarea, Mihai și Ga
briela Lavric. Sport la 
ICEMENERG mai înseamnă, 
după cum ne spunea Ion Viașu, 
„munca depusă de noi pentru 
continua dezvoltare a bazei 
sportive pe care o avem. Pen
tru că 95 la sută din angajați 
sînt membri ai asociației. Și nu 
pe hirtie...".

Un om ne vorbește cu pasiu
ne despre... pasiunile colectivu
lui din care face parte. Și fap
tele îl confirmă.

Viorel TONCEANU

sală a sporturilor 
a găzduit, de vi-

Frumoasa 
din Focșani ._
neri pînă duminică, finala pe 
tară a „Cupei Pionierului" la 
tenis de masă, competiție or
ganizată sub genericul „Dacia- 
dei" de C.N.O.P.. împreună cu 
C.N.E.F.S. și cu sprijinul orga
nelor locale. Timp de trei zile, 
aproape 150 de copii din toate 
județele țării (minus Brăila) 
au oferit spectatorilor — care 
au umplut mereu tribuna — 
întreceri de toată frumusețea, 
au demonstrat, multi dintre ei, 
o adevărată măiestrie în_  jon
gleriile cu mica minge albă de 
celuloid. Este încă o dovadă 
că tenisul de masă atrage tot 
mai multi copii. De fapt, cei 
ce au venit la 
stituit ceea ce 
sita unui șir 
cepînd de la
Erau campionii județelor. S-a 
jucat la opt mese, pe categorii 
de vîrstă, in condiții ireproșa
bile, cu asistentă tehnică com
petentă și interesată in a des
coperi talente. Și s-au eviden
țiat multi jucători care promit 
că vor urca treptele perfor
mantei. Aceștia au si fostluati 
in evidența specialiștilor.

Focșani au con- 
a ales mai bun 
de întreceri în- 
etapa pe clasă.

CONCURS DE CĂLĂRIE LA LUGOJ
La baza hipică din Lugoj a 

avut loc un concurs de veri
ficare a lotului, la care au luat 
parte și călăreți de la Timiș 
Izvin și C.S.M. Lugoj. Nu
meroșii spectatori au asistat la 
întreceri atractive, sportivii, 
mai ales cei din lot. manifes- 
tînd o formă bună In preajma 
deschiderii sezonului eompeti- 
țional intern și internațional.

S-au remarcat Alexandru Bo- 
zan și Mircea Neagu, precum 
și I. Ciobanu (Timiș Izvin). De 
notat ți evoluția promițătoare 
a juniorului lugojan ȘL Mo- 

, care a făcut 
greșeală. Urmă- 
va avea loc in 
sfîrșitul săptă- 
(C. OLARU —

canu (15 ani), 
parcursul fără 
torul concurs 
București, la 
minii viitoare, 
coresp.)

TARA o
trei zile de disputeDupă cele 

dirze, primele trei locuri in 
clasamente au fost ocupate de : 
11—12 ani (f) — Ramona Preda 
(Brașov), Serenela Rozner 
(Dîmbovița). Ecaterina Ovagiuc 
(Suceava) ; 11—12 ani (b) — 
Alexandru Negrea (Sibiu). A- 
lexandru Enciu (Ialomița), 
Marcel Curtea (Maramureș) ; 
13—14 ani (f) — Livia Butiuc 
(Caraș-Severin), Cornelia Voicu 
(Giurgiu), Cristina Buha (A- 
rad) ; 13—14 ani (b) — Octa
vian Finată (Arad), Laurențiu 
Tincu (Sibiu), Marin Safta 
(Prahova). In clasamentul pe 
județe, pe primele trei locuri 
s-au situat : Sibiu, Arad, Dîm
bovița. Sîmbătă seara, pionierii 
din Focșani au oferit invita- 
ților o surpriză : un frumos 
spectacol cultural-artistic.

*îț

„CUPA STIROM“
LA CICLISM

Sub egida „Daciadei", dumi
nică. pe traseul din str. Maior 
Coravu. a avut loc a IV-a edi
ție a cursei de ciclism in cir
cuit „Cupa STIROM". După 
dispute foarte echilibrate, cîș- 
tigătorii s-au impus 
turtle finale.

Rezultate tehnice : 
pători (6 tururi, un 
1 200 m): M. Penciu 
eat. juniori mici — __ _____ _
N. Părșan (Voința) cat. ju
niori m3ri — 15 tururi : V. Ru- 
su (STIROM). In clasamentul 
pe 'echipe locul 1 a revenit e- 
chipei C.S.Ș. 1 (antrenor C. Ba
ciu) urmată de STIROM (C. 
Voicu) șl de Voința (I. Goci- . 
man).

la sprin-

înce- 
avînd

cat.
tur_____
(Olimpia): 

10 tururi :

BASCHET. FAIR-PLAY. Minutul M al me
dului steaua — LCI.D. La o săritură pen- 
‘ Carpen (LCJE.D.) a căzut

Aflat la podea, el acuza 
— conform regulamen- 
arbitrli nu puteau opri 
se da Îngrijiri) declt in

tru minge, Iulian 
și s-a accidentat, 
dureri mari, dar 
tulul f.i.b.a. — 
meciul (pentru a_____ __,____ ___
cazul unei Întreruperi a timpului de joc. 
întreruperea a avut loc. Insă, repede, pen
tru că Florentin Ermurache, de la Steaua, 
aflat in posesia mingii, a aruncat-o pur 
șl simplu in lateral, permlțtnd arbitrilor 
să fluiere oprirea jocului șl medicilor să 
intervină. Bravo, Ermurache I fi RECORD, 
în decursul anilor am tatllnit de citeva 
ori cazuri ta care un jucător a înscris 
peste 50 de puncte, dar nici o dată pes
te 60. Iată insă că la Cluj-Napoca, cu pri
lejul medului Universitatea — Politehnica 
Iași, Horea Nieoarl („U") — talia 1,93 m — 
a marcat 62 de puncte (30 de coșuri șl 
"* * - eeea ee constituie

țara noastră 1
ECHIPA FEMININA Mureșul 
intrat ta zona „fierbinte" a 
(penultimul loc) poate și da- 
H bare din partida cu 
Jucătoarele din Tg. Mureș 

, parcă, pentru o deloc de

două aruncări libere) 
cn record in f

HANDBAL 
Tg. Mureș a 
clasamentului 
toritâ celor— 
TEROM Iași, 
s-au Întrecut, _____ _ ______ __________ ____
Invidiat... supremație. Pe primul loc — 
Zita Biro ți Eszter Laszlo, eu c*te trei yu- 
turl ta bară, armate de Maria Dorgo yl 
Adriana Bărbat — efie două (ultima din 
7 m !) $i Maria Boman eu... numai o bară 
la activ. Șl cîr.d te gin deșii că mureșen- 
cele au fost ta! teren propriu
eu patru goluri S-ar putea să

coste scump oereglarea la timp a 
Joi".

POLO. O BUNA PARTE din lumea spor
tului nostru cu mingea pe apă (tehnicieni, 
jucători, arbitri) a fost prezentă la Pi
tești, la „Trofeul Carpați". Ceea ce e șl 
normal, fi bine. Dar acești cunoscători ți 
direct interesați ta... problemă nu au con
siderat necesar să șl încurajeze echipa na
țională, mulțumlndu-se cu rolul de simpli 
privitori (li avem ta vedere, ta primul 
rind, pe colegii de cluburi al selecționa
ților). Noroc cu spectatorii din localitate, 
eu studenții de prin alte părți ! fi DEȘI 
FARA EXPERIENȚA (obișnuința marilor 
competiții de natațle o au doar antrenorii 
de Înot Giea și Petre Deac — acesta a șl 
pus umărul la treabă ori de cîte ori a 
fost nevoie), organizatorii piteștenl al tur
neului internațional au trecut cu brio „exa
menul* celei dinții competiții de amploare 
găzduite ta cel mai modem bazin din țară. 
Felicitări ! fi O MUNCA ANONIMA, dar 
deloc lipsită de importanță, au desfășurat, 
ea ta atîtea alte ocazii, mulți activiști ob
ștești ai federației. O listă cu nume ar fl 
destul de lungă. Să le spunem oricum, 
tuturor, eă activitatea depusă de el nu 
trece chiar neobservată...

RUGBY. DOI JUNIORI, eu gabarit, cu 
reale posibilități șl perspective, stat loan 
Doja fi Traian Orolan, promovați cu curaj 
ta echipa de seniori, divizionară „A*, din 
Cluj-Napoca, de către antrenorul Alexandru 
Paloșanu. Primul e născut ta 1966, celă
lalt ta 1863 si vor alcătui, sperăm — ală
turi de Dumitrescu, Iovan, Sava, Răducami

șl ceilalți colegi de generație — o puter
nică selecționată a țării pentru C.E. de 
juniori. • RUGBYUL FACE „casă bună- 
cu fotbalul. O demonstrează șl frații Tul
pan, unul fundaș In „XV“-le din Petroșani, 
celălalt tot fundaș, în „U“-le din Pitești. 
• CU TOTUL ALT CLIMAT la Sportul 
studențesc-Construcțil, ceea ce a determi
nat, dealtfel, șl prima victorie a „XV--lui 
condus de ing. N. Ureche de la 25 septem
brie, anul trecut, încoace. Un 10—4, cu 
Știința CEMIN Bala Mare, care... promite 
viitoare reușite. Așa cum promite șl tînă- 
rul centru Daniel Dinu.

VOLEI. ANTRENOAREA Doina Ivănescu 
era, la Iași, după meciul clștlgat de ele
vele sale, dinamovlstele bucureștence, ne
mulțumită de prestația echipei. Iată că nu 
toate victoriile în deplasare aduc șl satis
facții 1 Cum s-o fl simțit antrenorul ieșean 
N- Boibescu, a cărui echipă, fostă cam
pioană, pierdea din nou pe teren propriu, 
lntrfnd tn posesia........lanternei" 7 fi ARBI
TRUL de volei băimărean Nicolae Siiistraru 
se afirmă deopotrivă la microfonul sălii 
„Dacia", prin intermediul căruia face o 
documentată, Interesantă șl obiectivă infor
mare a publicului, Înainte șl pe parcursul 
Jocurilor fi TINĂRUL arbitru brașovean 
C, Aruță ne-a impresionat prin corectitu
dinea desăvîrșită cu care a semnalat de la 
linie. In meciul Tractorul — Steaua. Un 
exemplu pentru toți localnicii folosiți la 
linie. Intre care unii agită stegulețul mal 
mult ta favoarea gazdelor, o DUMINICA, 
antrenorul băcăuan VirgU Moșescu a Îm
plinit 44 de ani. Elevele sale l-au sărbă
torit cu o victorie care le-a adus ta plu
tonul fruntaș Frumos cadou I fi C.S.M. 
LIBERTATEA SIBIU a ajuns din nou pe 
locul (al doilea) cuvenit unei echipe se
rios pregătite de un tehnician, Mareș 
Gheorghiță, competent și exigent. Din 8 
meciuri, ta retur, a clștlgat 7.

fi „SERBĂRILE BUCIUMU
LUI", o tradițională manifes
tare sportivă de iarnă a ie
șenilor, care are loc ta fle
care an pe dealul Repepea 
(de Ungă comuna Bucium), 
a atras ți la această ediție 
sute de tineri eoncurențl — 
tatre care multe familii de 
cite 4—5 persoane — fi nu
meroși spectatori. Pe o vre
me splendidă ți intr-un de
cor autentic de iarnă, au 
avut loc entuziaste Întreceri 
la schi șl sănluț. b> final, 
cel mal merituoși Ia schi (sla
lom șl fond) șl sanie au fost 
premiațl de către CJXJ.S. 
Iași, Consiliul municipal al 
organizației pionierilor ți Con
siliul județean al sindicate
lor. Printre aceștia, Simona 
Morariti, Tatiana Bălan. Dra- 
goș Constanttaescu, Bogdan 
Crețu — la schi, Mibaela A- 
bunel, Cezarina Popiștațu ți 
Adrian Păun — la sanie, fi 
A. S. ELECTROMOTOR TIMI
ȘOARA a organizat un reușit 
turneu de țah, cu participa
rea a peste 100 de Jucători, 
printre care ți 14 maeștri in
ternaționali, 28 maeștri din 
numeroase orașe ale țarii, ea 
București, Arad, Cluj-Napoca, 
Iași. Tirgovlște, Brașov, Hune
doara etc. ți invitați de peste 
hotare. După disputarea ce
lor 9 runde, tn fruntea clasa
mentului s-an situat s 1. Cor
nel Bușu (Rerculanc) W p, 
a. Emu Uneoreana (nid-

țoara) T p, *. Goran Todo- 
rovlcl (Iugoslavia) 7 p, 4. 
Emil Pessl (București) 7 p, t. 
Sergiu Granberg (Timișoara) 

7 p. * ECHIPA DE FOTBAL 
Petrolul Ianca — Brăila, care 
Joacă In Divizia „C", a evo
luat, duminică, ta noul sezon, 
pe un nou teren, amenajat din 
inițiativa conducerii asocia
ției sportive Petrolul (preșe
dinte : Ing. Ivan Dinu). Un

noKSPomm
noștri
sprijin efectiv au dat noii 
amenajări sportive din comu
nă consiliul popular (preșe
dinte: Aurel Cloranu), precum 
șl noua fabrică de zahăr. 
Numeroși iubitori al sportu
lui de la schela petrolieră șl 
din localitate au prestat un 
mare număr de ore de muncă 
patriotică. 9 ZILELE TRE
CUTE, tn frumoasa localitate 
montană Lunca Uvei, situată 
în nord-estul județului Bls- 
trița-Năsăud, a avut loc un 
reușit concurs de schi, «Cupa 
Lunca", la care au fost pre- 
zențl, pe lingă localnici, schi
ori din satele învecinate, pre
cum 9! din Coțna ft Dorna

Candrenilor din județul limi
trof Suceava. Animatorii curse
lor au fost frații Cătălina ți 
Cătălin Constantin, Cristian 
Hetea, frații Rodlca, Marin ți 
Teodor Pop — toți din Lunca 
Rvel, pregătiți de profesorul 
de educație fizică Leonida 
Guzu. fi LA ODORHEIU SE
CUIESC șase echipe feminine 
de handbal s-au Întrecut !n 
„Cupa primăverii*, competi
ție bine organizată de A. S. 
Voința odorhelu Secuiesc, Fi
nala s-a disputat tatre Voința 
Odorhel șl Tricotext Slghet, 
victoria revenind formației lo
cale la scorul de 25—19. Prin
tre jucătoarele evidențiate 
s-au numărat : Etellca Kajtar 
(Voința Odorhel) — golgeteră 
(33 de goluri), Anlca Pasare 
(Tricotext Slghet) șl Tamara 
Neagoe (Constructorul Hune- 
doara). fi IN MUNICIPIUL 
TULCEA există o preocupare 
serioasă pentru sportul cu 
balonul oval. Echipa de rug
by Pescărușul din Divizia „B* 
(locul n ta seria „dobrogea
nă", după încheierea turului) 
a format un lot valoros sub 
conducerea antrenorului Ion 
Bogol, ta care a promovat, 
din pepiniera proprie, pentru 
noul sezon, șapte jucători ti
neri. Echina aparține între
prinderii de pescuit oceanic.

RELATĂRI DE LA t AL 
Nour, C. Crețu, Tr. Enaebe, 
D. Tomuța, I. Bartha ți P. 
Comța.

Vasile Pavel este unul 
tre cei mai cunoscuți și 
țuițl cabanieri de pe

din- 
1 pre- 

_________ ___ r- Valea 
Prahovei. 11 prețuiesc turiștii 
care urcă la cabana sa, de la 
Poiana Secuilor, toți cei care 
au avut ocazia să-i descopere 
vocația de admirabil gospodar. 
Țin, însă, Ia el, din toată 
inima — poate cel mai mult 
— copiii, elevii care fac po
pas Ia primitoarea Cabană din 
Bucegi cu prilejul excursiilor 
de la sfîrșit de săptămînă sau 
în vacanțe.

Printre vizitatorii frecvenți 
ai cabanei gospodărite de Va- 
sile Pavel se află și elevii de 
la Liceul „Alexandru Sahia" 
din Capitală. Ii conduce, de 
fiecare dată, profesorul de e- 
ducație fizică Emil Jeeu. A- 
proape că n-a existat vacanță 
școlară în care, pentru 7—10 
zile, apreciatul dascăl de 
sport să nu urce șl să se 
oprească cu elevii săi, acolo, 
la Poiana Secuilor. Cabanierul 
îi întîmplnă cu fața senină, 
cu multă bucurie și le oferă 
condiții foarte bune de ca
zare și masă. Copiii aprecia
ză aceste strădanii, își invită 
deseori amfitrionul la între
cerile lor sportive, la serile

CUM SÎNT PREGĂTITE
(Urmare din pag. 1)

din primele zile ale lunii repa
rarea bazelor sportive. Un exemplu 
bun îl constituie asociația Voința 
Oradea (președinte: Petre Nicoa- 
ră) care are In administrare sta
dionul cu un teren de fotbal, 
două de baschet, două de hand
bal, volei și tenis. Lucrările de 
amenajare a spațiului de joc a- 
coperit cu zgură s-au terminat 
zilele trecute. De asemenea, la 
„Sănătatea" cele nouă terenuri 
de tenis sînt deja date în folo
sință, timpul favorabil permlțtnd 
acest lucru.

La baza sportivă a clubului 
Crișul, terenurile de baschet sînt 
în stare de funcționare, de ase
menea cele din Șanțul Cetății, 
administrate de asociația Blănuri 
„1 Mai".

Situații mai puțin plăcute le 
tntîlnim însă la A.S. Interlndus- 
trial (Fabrica de ulei), unde te
renul de fotbal nu este Împrej
muit ca și cel de Ia asociația 
Energia, care nu are nici Insta
lații sanitare corespunzătoare. 
Terenul n de fotbal de la Sta
dionul 
intr-o

culturali 
nizează.1
Ce a I 
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elevi 1 I 
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Tineretului se află și el 
stare necorespunzătoare.

— GHIȘA

IARNA
Iile

IAȘI : PENTRU UNII, 
N-Ă CONSTITUIT UN OBSTA
COL ; PENTRU ALȚII, IARNA 

PARCĂ ABIA ÎNCEPE
pe meleagurile ieșene a fost o 

iarnă grea, cu geruri mari și 
multă zăpadă, care s-a prelungit 
pînă ta acest început de primă
vară. Cu toate acestea, bunii gos
podari au luat din timp măsuri 
pentru asigurarea celor mai bu
ne condiții de desfășurare a com
petițiilor sportive ta aer liber. 
A.B.S., care răspunde de cele 
mal multe baze sportive, a asi
gurat permanent curățirea tere
nurilor, astfel că cele din com
plexul „Copou", inclusiv stadio
nul „23 August", se prezintă ta 
condiții acceptabile. Stadionul Ti
neretului. cei al A.S. Constructo
rul, ca și poligonul de tir cu 
arcul (C.S. Municipal Iași) ara
tă ca In zilele de vară. O situa
ție bună am găsit și la multe 
școli șl licee, la unele baze spor
tive de la institutele de învăță- 
mlnt superior. La Școala genera
lă 13 (director: Virgil Dragu), 
terenurile de handbal se prezin
tă foarte bine, ca și cele de la 
liceele de informatică „Mihai E- 
minescu" și „Costache Negruzzi".

Din păcate, am tatîlnlt și mul
te aspecte negative, generate de 
comoditate și lipsa inițiativei, 
care fac ca bazele sportive să 
arate ca la începutul iernii. La

IAȘI : SI

In localltl 
reluării ad 
Pe stadion] 
la drenarea 
tru dirtrtra 
handbaft șil 
stare bunăl 
A.S. Indepl 
nat; la ba1 
școlar, teri 
baschet (cl 
șl cele de 1 
sînt gata 
gătidifc și

rul, 
tate, totul 
tru a oferi 
fă șu rare rrJ 
din Divizia I

DE

ANUNȚ
Clubul de tenis București organizează in tot cursul anului 

1984 cursuri de inițiere In tenis pentru persoanele doritoare, de 
orice vîrstă.

De asemenea, clubul eliberează abonamente lunare și de 
lungă durată pentru cel ce doresc să practice jocul de tenis, 

înscrierile se fac zilnic la sediul clubului, din Cal. Plevnel nr. 
85, Intre orele 12—14.

CITIȚI NUMĂRUL 3 (martie)

AL REVISTEI ILUSTRATE
SPORT

In cuprins :
• Un amplu reportaj, bogat ilustrat, asupra

Dinamo București în semifinalele “ ' “
la fotbal.

G Două pagini de comentarii și 
box „Centura de aur**.

® Un titlu european pentru o
@ Maricica Puică — după Balcaniadă, 

de cros !
© Fetele noastre, campioane europene la 

cu aer comprimat).
O Trei pagini dedicate activității sportive în județul Timiș.
O Istoricul turneelor finale ale C.E. de fotbal (II).
© Orizont extern • Cruyff, de la 17 la 37 de ani • Scoția 

cîștigă „Turneul celor 5 națiuni" la rugby • Caleidoscop 
fotbalistic • Pe meridianele sportului.
9 Magazin sportiv: două pagini de fotografii originale din 

sportul de peste hotare.
• Rubricile: Viața sportivă, Cuvinte încrucișate. Cutia cv 

scrisori.

calificării echipei
Cupei Campionilor Europeni

imagini

carieră

de la competiția de 

model: Fița Lovin, 
campioană mondială

tir (proba de pistol

i.d.m.sB 
formează 
teresați ■ 
I.D.M.S. ■ 
rești — fl 
lefon 1.2fl 
prezentai 
ARO 10-fl 
opțional ■ 
Înscriși E 
DAOTA 11 
depunerefl 
C.E.C. arfl 
martie isfl 
toturlsmefl 
prelată) fl 
depunerii® 
în cont ■ 
me DACli 

I.D.M.sl 
zare și fl 
CIT Club] 
pârătorilo] 
depuși pfl 
anterior ] 
tie 1981 I 
OLTCIT I 
cumpărătl 
banii dep] 
CIA 1300 I 
30 aprilie I 

Opțiunill 
rarea aut] 
CIT se f| 
auto I.d| 
str. Valea 
24, sector! 
8—15 (tel! 
terlor 152)1 

La prezl 
zinul autd 
re la aud 
crr, cuml 
vea asupri 
tru autotJ 
1300, chita 
certificatul 
nanciară d 
care Jtă rl 
timii cincd 
bîndit un 
actul de 1 
verințâ dl 
la locul d< 
cua-’pa l£ui



l ITALIA - ROMANIA, UN MECI IMPORTANT
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TAMA

| PENTRU OLIMPICII NOȘTRI

HIVE ?
le trei tere- 
rpracticabile, 
Centrul teri- 
wgtfura" și 
& sînt în

I BOLOGNA. 27 (prin telefon). 
Miercuri seară, pe „Stadio 
Comunale" din Bologna. are 
loc meciul Ralia — România 
din preliminariile J.O.. grupa 

IC. Un meci care trezește mult 
interes, deși gazdele practic nu 
mai speră in calificarea lor. 
După lotul pe care l-au anun- 

Itat la F.I.F.A.. fotbaliștii ita
lieni vizează, însă, o revanșă. 
De ce ? Ei Iși amintesc de 
Florența (0—0), de București 

1(1—0 pentru România) In în- 
tîlnirile primelor reprezenta
tive din preliminariile C.E. A- 

| poi. la olimpici de acel 0—0 
la Brasov.

I
„Corrierre dello Sport — 
Stadio", de pildă, prezintă pe 
spatii largi meciul de miercuri 
seară, cu declarațiile lui Mal-

■ djni si Bearzot, care nu uită 
* de eliminarea italienilor din 

campionatul european și în- 
I cearcă acum să găsească scuze 

pentru egalul de la Florența și 
}înfrîngerea de la București.

dînd un caracter de revanșă 
meciului de la Bologna pentru 
noua echipă a ..azzurrilor", 

IMaldini spunînd că jocul acesta 
nu înseamnă doar o îmbrăcare 
a tricoului national.

lor care lu- 
lortivă să se 
lunderea de 
■rea bazelor, 
le cadrul a- 
Iportive de 
Iși celor din 

„Dacia-
Idru NOURI
Irtiv Petrolul 
I din Parcul 
le de band- 
I se prezintă 
Imenea, se 
Icțlonare ba- 
portive ale 
ho, 12, 21, 24 
hlceelor „I.L. 
rlteazul", In- 
ledagogic. La 
Indicale „Do- 
i I.C.I.M. au 
nrlle de fot-

Lotul gazdelor s-a reunit in 
două etape (duminică seară si 
luni dimineață) si este canto
nat la hotelul .,Carlton" din 
Bologr>-> Lotul comunicat ii 
cuprinde pe internaționalii „A"

earc au jucat ultimele partide 
cu Mexic (5—0) și Turcia 
(2—1), de la 4 februarie și, res
pectiv, 3 martie, cînd au figu
rat si olimpicii Galli. Rigbetti, 
Vierchowod. Bagni. Battistini, 
Sabato și Fanna. Pentru 
miercuri sînt incerti Righetti 
si Nela, accidentați în meciul 
de duminică cu Ascoli. fapt 
pentru care a fost chemat, în 
ultimul moment, Tricella de la 
Verona.

Jucătorii noștri au urmărit 
pe ..video" un rezumat de 40 
minute din meciul Ascoli — 
Roma, i-au revăzut pe Conti, 
Cerezo si Falcao, pe cei patru 
olimpici de la Roma, dintre 
care portarul Tancredi se 
pare că va fi titular, rezerva 
lui fiind Zenga, de la Inter.

După călătoria de luni, de la 
Oradea la Milano, fotbaliștii 
noștri, cazați la hotelul „Gar
den". au avut un program de 
recuperare și odihnă, iar marți 
seara (ca si italienii, dealtfel) 
au efectuat un antrenament pe 
.Stadio Communale", cel pe 
care se va desfășura meciul. 
Cu toate eforturile făcute, pro
blema alcătuirii formației ră- 
mine... o problemă. Din moti
vele anunțate (accidentări) 
n-au făcut deplasarea Geolgău, 
Multeseu si Orac. Iovan aș
teaptă avizul medicului ca si 
Văetuș (infecție la piciorul 
sting). Alți 4—5 jucători acuză

o stare gripală. Așadar, forma
ția probabilă pe care o anun
țăm poate suporta modificări 
de ultimă oră.

Jucătorii noștri sînt dornici 
să-si mențină, totuși. șansele 
de calificare. Menționăm că în 
această grupă mai sînt de dis
putat următoarele jocuri : O- 
landa — Iugoslavia (4 aprilie), 
România — Iugoslavia si O- 
landa — Italia (ambele la 18 
aprilie).

Aici, vremea este frumoasă, 
cu soare strălucitor (luni seară 
buletinul meteo arăta că în 
zona Regio Emillia tempera
tura era de +15 grade). Meciul 
va începe la ora 18 (19 ora 
noastră) si va fi cohdus de 
arbitrul spaniol Arminîo San
chez.

Iată si echipele probabile :
ITALIA: Tancredi (Zenga) — 

Tassotti, Vîerchowod, Tricella, 
Bonetti — Bagni. Battistini, 
Galderisi (Mancini) — Fanna, 
Iorio. Sabato.

ROMÂNIA: Lung — Bărbu- 
lescu, Stancu, Iovan (Bumbes- 
cu), Ungureanu — Balint, Drag- 
nea, Irimescu, Hagi — Coraș, 
Cîrțu.

Constantin ALEXE

Clasamentul grupei C (preliml-
narii olimpice) 
Iul de astăzi :

înaintea meclu-

1. Iugoslavia 4 3 1 0 13—5 7
2. România 4 1 2 1 4—4 4
3. Italia 4 0 3 1 5—9 3
4. Olanda 4 0 2 2 3—7 2

O partidă amicală așteptată cu interes

■ KUWEIT - SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ A ROMÂNIEI

IĂLTEANU 
>ATE 
JL

apropierea 
aer liber.

se lucrează
| zgură (pen- 
kerenurile de 
| pifezintă în 

de fotbal al 
fost regazo- 

ă a Clubului
handbal și 

bituminlzate
uă) cu zgură 

găzdui pre- 
e ejgrtlor si- 

JL. «■Flocali-

I KUWEIT. 27 (prin telefon).
Aflată de luni după-amiază în 
Kuweit, selecționata divizionară 

Ide fotbal a României va juca 
mîine (n.r. astăzi) o partidă 
amicală cu echipa tării gazdă. 

Iîn jurul meciului e un mare 
interes. Un interes explicat de 
gazde prin calificarea echipei I României în turneul final al
campionatului european, ca și 
prin performantele deosebite 
obținute de Dinamo București I— eliminarea lui Hamburger
S.V., a lui Dinamo Minsk și 
intrarea în semifinalele Cupei I campionilor europeni. în con
secință. ni s-a explicat că lo
calnicii sînt foarte curioși să-i 

Ivadă pe Cămătaru și Augustin, 
pe Băloni si Ticleanu, pe Ște- 
fănescu și Iorgulescu. Se con
tează pe o asistentă maximă 

Iîn tribunele stadionului Kaz- 
mah, pe care se va desfășura 
partida.

I Acest meci reprezintă, in ca

drul- pregătirilor, o etapă de 
lucru a selecționatei în pers
pectiva campionatului european 
din Franța. Demn de mențio
nat este și faptul că selecțio- 
nabilii dinamoviști, reținuți 
plnă acum la clubul lor pen
tru pregătirea dublei manșe cu 
Dinamo Minsk, participă pen
tru prima oară în acest an la 
o acțiune a lotului.

Citeva cuvinte despre condi
țiile de desfășurare a jocului. 
Terenul este excelent, gazonul 
— exceptional. Să reținem 
însă temperatura ridicată : 
28—30 grade. în paranteză fie 
spus, localnicii ne-au relatat 
că numeroase echipe de dub 
europene, printre care olan
deze si chiar engleze, au con
dus jocul în prima repriză, 
fiind învinse. însă după pauză, 
cînd nu au mai putut face 
fată căldurii toride. Rămîne 
de văzut cum vor depăși se- 
lectionabilii noșltri acest obsta

col. in fata unei echipe națio
nale care a produs o frumoasă 
impresie la Mundialul din 
Spania, unde a obținut, între 
altele, o remiză de luptă 
(1—1) cu selecționata Ceho
slovaciei si un onorabil 0—1 
cu aceea a Angliei.

Antrenorii celor două echipe 
au anunțat următoarele for
mații probabile:

KUWEIT: Marjan — Flai- 
tah, Mayouf. Jouma, Moubarak
— Al-Ghanem, Hassan, Had
dad — Anbari, Kamil Al-Dak- 
heel.

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA A ROMÂNIEI : Morarii
— Negrilă. Iorgulescu, Stefâ- 
nescu. Rednic — Țideanu. B<5- 
Ifini. Klein — Augustin, Cămă
taru. Gabor.

Partida va începe la ora 16, 
ora locală, care este și ora 
Bucurestiului.

Marius POPESCU

pregătit pen- 
bune de des
ele handbal | UNGARIA - ROMÂNIA ÎN PRELIMINARIILE
e IONESCU

I . E JUNIORI I

„Trofeul fair-play Sportul"

0 SPECTACULOASĂ REVANȘĂ: DOAR 3 CARTONAȘE GALBENE!
După ne'doritul record înregis

trat in etapa a 23-a, cind s-au 
acordat trei cartonașe roșii (Un
gureanu s-a aflat la a doua eli
minare — prima In etapa a 5-a —, 
craioveanul egalind „performan
ta" lui Biro I, trimis la cabine în 
etapele a 13-a și a 16-a) și 11 
galbene, divizionarii „A" s-au re
vanșat în etapa a 24-a. O frumoasă 
revanșă: în opt meciuri s-au ară
tat DOAR TREI CARTONAȘE 
galbene ! cifră care bate toa
te recordurile din ultimii ani (re
cordul actualei ediții — numai 
2 cartonașe In etapa a 10-a) ți, 
în același timp, scoate în evi
dență faptul că jucătorii primu
lui eșalon au șl la acest capitol, 
al disciplinei, resurse reale pen
tru a trece cu bine — și din a- 
cest punct de vedere — dificilul 
examen al parcursului actualului 
campionat, cu etape duminică — 
miercuri — duminică. Aș
teptăm reluarea întrecerii de la 
această „cotă" a sportivității, mal 
ales că ne apropiem de finiș, 
cînd ultima linie dreaptă este do
minată de pasionantele dispute

pentru podium ți pentru evita
rea retrogradării. Tocmai de a- 
ceea așteptăm de la toți jucă
torii un fair-play desăvirșit, dis
pute sportive, pentru a triumfa 
cel mal bun. Deziderate perfect 
realizabile, exemplul etapei a 
24-a fiind mobilizator șl stimu
lator.

Situația la zi în „Trofeul fair- 
play Sportul" este următoarea :

1. DINAMO 245 p
2— 3. A.S.A. TG. MUREȘ 215 p

F. C. ARGEȘ 215 p
4. DUNĂREA C.S.U. 205 p
5. S. C. BACAU 208 p

6- 7. F. C. BAIA MARE 195 p
RAPID 195 p

8. F. C. BIHOR 190 p
9. JIUL 180 p

10—12. CHIMIA RM. VlL. 175 p
„POLI" IAȘI 175 p
PETROLUL 175 p

13. F. C. OLT 155 p
14.. STEAUA 145 p

15—16. CORVINUL 130 p
SPORTUL STUD. 130 p

17. C. S. TIRGOVIȘTE 105 p
18. UNIV. CRAIOVA 60 p

CE REGULAMENT VALIDEAZA
JOCUL LA INTIMIDARE?

Am vizionat, duminică, me
ciul Minerul Motru — Poli
tehnica Timișoara, din seria 
a in-a a Diviziei „B*; un 
med care se anunța deosebit 
de disputat șl de mare miză 
pentru arhbele formații. Re
zultatul îl cunoașteți: „alb- 
violeții" (mult schimbați în 
bine) s-au impus, firesc, ca 
foști divizionari „Aa, pe toa
te planurile.

Să evidențiem, înainte de 
toate, atitudinea publicului 
spectator, care 
— deși supă
rat pe echipa 
favorită — s-a 
comportat spor
tiv, bărbătește,
recunoscînd, în finalul 
ciului, că Politehnica a fost 

. mult superioară Minerului. Ei, 
acești suporteri locali, au 
dovedit fair-play șl față de 

. mica galerie timișoreană, că
reia nu i-a stat glasul nici 
un singur minut. Deci, nota 
10 sportivității în tribune.

La polul opus vom situa 
ceea ce am văzut în teren. 
Ne așteptam ca echipa loca
lă să-și apere corect șansele, • 
cu acele mijloace permise de 
regulament (joc bărbătesc în 
înțelesul bun al cuvîntului), 
cu dăruire exemplară, așa 
cum o fac de regulă „micile* 
echipe, cum șl este, de fapt, 
Minerul Motru. El bine, ne-a 
surprins foarte neplăcut, încă 
din startul partidei, jocul la

intimidare, descurajator, prac- 
ticat de mulți din jucătorii J i 
locali, unele dintre interven- ,> 
țiile lui Gașpar, Catană, Țur- i, 
caș, Muscalu și, mai ales, ale 11 
lui Cojocaru vizând nu balo- j' 
nul, ci picioarele adversaru- ■1 
lui, punîndu-se, astfel, în ma- •' 
re pericol integritatea corpo- ' i 
rală a acestuia. De multe ori 
deposedările erau făcute cu... ‘i' 
crampoanele înainte. Așa se 1, 
face că echipa antrenată de ! i 
Titu Niculcioiu ne-a părut • [ 

obsedată de re- 1, 
■p zultat și nu J > 
= preocupată, mai / 

întîi, de joc, ' j 
care... determi- S 
nă, logic, re- J' 

zultatul. „Tactica — intimidă- [i 
rii“, fiindcă de așa ceva a 
fost vorba în acest joc, s-a i [ 
întors ca un bumerang îm- \ 
potriva gazdelor, deschiderea 
scorului fiind mărturie în a- i [ 
cest sens: Gașpar (foarte bun 'i 
jucător, dar și foarte... rău în ji 
comportare) s-a aruncat vio- ,' 
lent cu ambele picioare în i, 
Rotariu, timișoreanul a „sărit 
coarda", pasîndu-și balonul în / 
față, Gașpar s-a dus ca pe 
sanie și... Rotariu a dat gol. 
Grav este că antrenorul gaz- Ji 
delor nu a încercat să-și tem- i' 
pereze elevii, așa cum — de- \ 
altfel — avea datoria s-o facă, [i 

Oare aceasta este adevărata , • 
față a echipei Minerul Motru? •'

Stelian TRANDAFIRESCU
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BUDAPESTA, 27 (prin tele
fon). Iată-ne la mai puțin de 
24 de ore de meciul oficial 
Ungaria — România din cadrul 
preliminariilor C.E. pentru ju
niori I confruntare decisivă 
(deși există si returul, de la 
11 aprilie, de la Oradea), pen
tru că de rezultatul de aici, de 
la Budapesta, va depinde în 
cea mai mare măsură califica
rea în turneul final al compe
tiției (U.R.S.S.. luna .
Luni, în drum spre capitala 
Ungariei, am trecut și prin lo
calitatea Mako. unde. exact 
cu trei ana în urmă, în 1961, si 
tot Ia un sfîrsit de martie, e- 
chipa noastră de juniori a reu
șit un 0—0 în fața selecționa
tei tării gazdă. Acel egal a 
fost, atunci, o premisă a ca

mai).

lificării obținute peste 
săptămînî la Hunedoara 
Sigur, nimeni nu poate _ 
că partida de mîine Cn.r. azi) 
este ușoară. Dimpotrivă 1 Ju
niorii unguri, din eîte știm de 
la Tașkent si. mal ales, din 
cîte am aflat aici, după sosire, 
abia 
să-și 
mele 
iilor.

La . _ _ . .
noștri sînt ferm hotărîțl să facă 
tot posibilul pentru a obține 
Un rezultat bun. „Vom căuta 
să-i surprindem pe adversari 
prinlr-un joc ofensiv. dacă 
vrem să mergem mai departe" 
— ne spunea mijlocașul Măr
gărit, căpitanul echipei. „To
tul e să nu primim gol, pen

două 
(1-0). 
spune

așteaptă medul, dorind 
la revanșa, după dti- 
înfrÎngeri in fata trîcolo-

rîndul lor, si Jucătorii

(emisune
speculăI
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Fond special 
ACORDATE DE 
as. LOTO 
PRONOSPORT

tru ca, la Oradea, să obținem 
calificarea !“ — sublinia. la 
rtndul lui. Mateuț. omul în 
care se pun mari speranțe. Ul
timul antrenament, condus de 
M. Pigulea si C. Toma, a fost 
axat pe exersarea unor lovi
turi din faze fixe si repetarea 
unor scheme tactice. Medicul 
E. Cristea confirma sî el. du
pă acest ultim antrenament, că 
toți jucătorii din lot se află în 
plenitudinea forțelor.

Meciul, care se va disputa 
pe stadionul Csepel, va începe 
cu o oră mai tîrziu decît fu
sese stabilit inițial, deci la ora 
15, ora Budapestei (16, ora 
Bucurestiului) si va fi condus 
de arbitrul sovietic V. Mnska- 
vet. Sînt anunțate următoarele 
formații probabile :

UNGARIA : Szeiler — Ta
kacs, Pinter, Szelpal, KeUer — 
E. Kovacs, Deak, Vincze — K. 
Kovacs, Szabo, Zsjinka.

ROMANIA : Zlotea — Mol
dovan. Cîrstea. Drăghfcl. BS- 
nută — Bobaru, Mihail, Ma- 
teut. Mărgări — Achim, A- 
lexandru.

Lourențiu DUMITRESCU

ARBITRII MECIURILOR DIN ETAPA 
DE DUMINICĂ A DIVIZIEI „A"

F.C. OLT — PETROLUL PLO
IEȘTI: N. Dinescu; Gh. Constan
tin (ambii din Rm. VÎIcea) șl p. 
Balaș (București);

SPORTUL STUDENȚESC — PO
LITEHNICA IAȘI: S. Necșulescu 
(Tîrgovlște); D. Bucluman (Ti
mișoara) și L. Mălerean (Brașov);

F.C. BAIA MARE — S.C. BA
CĂU: C. Teodorescu; N. Gogoa
șa (ambii din Buzâu) șl Al. Mus- 
tățea (Pitești);

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
DINAMO: I. Igna; L Ferenczl 
(ambii din Tim^oara) șl V. An- 
tohl (Iași);

CHIMIA RM. V1LCEA — A^.A.

TG. MUREȘ: A. Glieorghe; p. 
Plenescu (ambii din P. Neamț) 
și J. Grama (București);

F.C. BIHOR — DUNĂREA 
C.S.U. GALAȚI: V. Mândescu;
G. Iohescu (ambii din București) 
șl I. Velea (Craiova);

C.S. TIRGOVIȘTE — RAPID: 
O. Ștreng; N. Bițln (ambii din 
Oradea) și M. Axente (Arad);

STEAUA — CORVINUL HUNE
DOARA: M. Salomir (Cluj-Napo- 
ca); R. Petrescu (Brașov) și L 
Ghergheli (Baia Mare);

JIUL PETROȘANI — F.C. AR
GEȘ: D. Petrescu; R. Matei șl 
V. Dobrescu (toți din București).

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• LOTUL DE TINERET JOACĂ. 

ASTĂZI, ÎN POLONIA. In aceas
tă dupâ-amlaiâ, la Gorzow Wlei- 
kopolskl, tn Polonia, reprezenta
tiva noastră da tineret va tn- 
tflrd, într-un Joc amical, aelec- 
tlonata «1 rutieră a țării gazdă. 
Este revanșa pentru „amicalul" 
de la Ploiești, de anul trecut, 
cînd rezultatul a foat ♦—4. Pen
tru întâlnirea de astăzi, antrenorul 
Cornel Drăgu*tn a anunțat urmă
toarea formație probabilă: Barba 
— Mărginean, Belodedlei, M. Po
pa, We:«enbaeber — Lazăr, P»-

plcu, Botezan, Burdujan — Soa
re, O. Popescu.
• ORA DE ÎNCEPERE A PAR

TIDELOR ÎN LUNA APRILIE. 
Meciurile de Divizia „A" din lu
na aprilie vor începe la- ora 17, 
tar întUnlrlle formațiilor de spe
ranțe Ia ora 15.
• AFLAM TRISTA VESTE a 

Încetării din viață a fostului ju
cător Mihai Țlrlea, care a activat 
ani de-a rîndul tn formația 
U.T.A.. iar In ultimul timp fusese 
antrenor 1a Vulturii Textila Lu
goj.

Imitată) AUTOTURISME 
DACIA 1300“

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• AȚI ALES PRONOSTICURILE?

Concursul Pronosport de la 
cfîrșitul acestei sâptâmînl, cu 
meciuri deosebit de atractive din 
campionatele Italiei (diviziile A 
și B) și României (Divizia B), 
oferă participanților șanse de noi 
și mari succese. Iată programul 
concursului:

1. Avellino — Verona, 1. Ca
tania — Lazio, 3. Genoa — As
coli, 4. Juventus — Fiorentina, 5. 
Milan — Napoli, 6. Pisa — To
rino, 7. Roma — Inter, 8. Udl- 
nese — Sampdoria, 8. Atalanta

— Como, H. Varese — Crefâone- 
se, 11. Rapid Arad — „U" CluJ-N., 
12. F.C. Constanța — Gloria B-ța.
• TRAGEREA SPECIALĂ PRO- 

NOEXPRES de astăzi, 2t martie 
19«4, se desfășoară toeeptnd de 
la ora 17.15 ta sala clubului spor
tiv Progresul din București, str. 
dr. Stalcovicl nr, a; numerele 
câștigătoare vor fi radiodifuzate 
la ora 19 pe programul 2 și la 
ora 23 pe programul L

© CTȘTIGUBILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 25 MAR

TIE 19*4. Categoria 1 (Ti rezul
tate) 1 variantă 100% a S0.000 lei 
șl 11 variante 25% a 12.500 lei; 
categoria 2 (10 rezultate) îl va
riante 100% a 5.123 lei șl 159 va
riante 25% a 1.281 lei; categoria 
3 (9 rezultate): 178 variante 100% 
a 877 lei și 1.653 variante 25% a 
219 lei. REPORT LA CATEGORIA 
1 : 19.975 lei. Cîștigul de 50.000 Iei 
de la categoria 1, obținut pe o 
variantă jucată 100%, a revenit 
participantului SEBBSTYEN IST
VAN din Tg. Seculesc^ jUdCFil 
Covasna.



O frumoasă recunoaștere a valorii rugbyuiui nostru OTILIA BAOESCU A

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI - PROGRAM COMPLET DE JOCURI
CU ECHIPELE ȚÂRILOR MEMBRE ALE „INTERNATIONAL BOARD"!

International Board a stabi
lit programul de 
echipei de rugby 
cu țările membre ale acestui 
for pînă în anul ................ .
după vizita „XV“-lui scoțian in

întîlniri al 
a României

1993. Astfel,

tara noastră, din luna mai a 
acestui an, vor urma : • 1985 
— echipa României in Anglia, 
cu un meci test la 5 ianuarie 
• 1986 — echipa României in 
Australia și aceea a Scoției in

„CUPA F. R. C.“,
CONSTANȚA, 27 (prin telefon). 

Participanții la tradiționala com
petiție cicliști internațională, 
„Cupa F.R.C., au luat startul 
marți în etapa a 3-a : Constan
ța — Negru Vodă — Mangalia 
(118 km) în condiții tehnice ex
celente : soare, temperatură plă
cută, șosea uscată. Secvența a- 
cestei disputate competiții, deși 
a avut un traseu mai lung de- 
cît al etapelor din ajun, nu a 
reprezentat pentru competitori un 
motiv pentru rulaj ponderat. Din 
nou s-a gonit furtunos, din nou 
plutonul s-a spart, dar după cîți- 
va kilometri de goană principa
lii inițiatori ai marii majorități a 
ruperilor au fost cicliștii din 
R.D.G. Deși de data aceasta, ți- 
nînd seama de lungimea traseu
lui, organizatorii competiției au 
oprit de a lua startul o parte 
dintre cicliștii considerați drept 
mai puțin experimentați (40 din 
totalul de 113 înscriși în con
curs), datorită trenel excesiv de 
alerte impusă de fruntașii între-

ETAPA A lll-a

CONCURS PREOLIMPIC Dt TIR
LOS ANGELES. între 10 și 

17 aprilie, circa 500 de sportivi 
din 50 de țări de pe toate con
tinentele vor lua parte la com
petițiile preolimpice de tir. în
trecerile se vor desfășura pe 
poligonul din „Prado Recrea
tion Park" din apropiere de 
Chino, localitate situată la 70 
de kilometri est de Los An
geles, gazda Olimpiadei a 
XXIII-a.

cerii, plutonul s-a destrămat in 
nu mai puțin de opt grupuri 
după 5 km de fugă. In frunte 
au rămas să pedaleze doar 17 
cicliști, dintre care 5 români iar 
restul din R.D.G. Acest grup a 
rulat de aici înainte compact, 
într-o formație care avea să fie 
apalaudată de zeci și' zeci de 
spectatori din localitatea Negru 
Vodă și din stațiunile Mangalia 
(unde fruntașii aveau un avans de 
4:30), din Eforie și Constanța la 
punctul de sosire. Bătălia pentru 
sprintul final cu 5 km Înainte de 
sosire a relevat tentativa lui M. 
Romașcanu de a se desprinde în 
învingător, dar de fiecare dată el 
a fost anihilat de vlguroșii ci
cliști din naționala R.D.G. A clș- 
tlgat, din nou, A. Petermann cu 
timpul de 2h56:08 — medie ora
ră 40,200 km, urmat de 2. F. 
Herzog (ambii din R.D.G.), 3.
R. Ingo, 4. M. Prix (Vorwarts 
Berlin), 5. H. Groger (R.D.G.), 
6. M. Romașcanu (Dinamo). 
Miercuri are loc etapa a 4-a pe 
ruta Constanța — Mangalia — 
Constanța (80 km).

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

România • 1987
României in Irlanda 
echipele Angliei și 
în România O 1989 — echipa 
României în Noua Zeeîandâ 
în Țara Galilor © 1990 — 
chipa Irlandei in România 
1991 — echipa României
Scoția ® 1992 — echipa Țării 
Galilor în

Iată un onorant și angajant . 
program internațional, care se 
constituie intr-o frumoasă re
cunoaștere a valorii, a compe
titivității rugbyuiui românesc ! 
Echipa noastră națională va 
mai susține anual și alte Par
tide. în primul riad tradițio
nalele meciuri cu Franța, pre
cum și celelalte jocuri din ca
drul Campionatului organizat de 
F.I.R.A.

— echipa 
© 1988 — 
Australiei

Și 
C- 
• 
in

România.

în ultimul număr al Bule
tinului A.I.P.S. 
de masă- se 
noile „topuri“ 
tuite pe baza 
anul trecut. La
tea ierarhiei sc afl.
al tenisului de masă românesc,

.pentru tenis 
dau publicității 
europene, alcă- 
rezultatelor din 
cadete, în frun- 

ă „uoiil star

TREI

PE

LUPTĂ!OR! JUNIORI.

LOCUL 1 IN POLONIA
turneul internațional do 
greco-roraane rezervat ju-

In 
lupte 
niorilor de la Walbrze (Polo
nia) tinerii sportivi români 
Nicolae Onică (52 kg), Nîcolae 
Ștefan (57 kg) și Cristian Al- 
buț (100 kg) s-au clasat pe lo
cul 1 la categoriile respective. 
Pe echipe selecționata română 
a ocupat locul doi din șapte 
formații participante.

SEGĂRCEANU A CÎȘTIGAT TURNEUL
DE LA CLUBUL „FOREST HILLS" DIN PARIS

calen-

un indiscutabil lider", 
campioană europeană 
Bădescu. Pe locul 13,

tinăra 
Otiiia 

____ Anca 
Gheler. La seniori continuă să 
se afle pe primul loc Mikael . 
Appelgren (Suedia), în timp ce 
la feminin a trecut în frunte 
noua cîștigătoare a concursului 
..Europa Top 12“, cehoslovaca 
Mărie Hrachova. Două locuri a 
urcat și sportiva noastră Maria 
Alboiu, ea situîndu-se acum 
pe poziția a 24-a. La juniori 
conduce Jan-Ove Waldner 
(Suedia) — locul 2 la seniori, 
în clasament figurind și Va- 
sile Fiorea (11) , și Cristian Tiu- 
gan (19).

ACTUALITATEA SAHISTĂ

„SULIȚA DE AUR“
STOCKHOLM. Un juriu for

mat din antrenori și ziariști 
specialiști în atletism au acor
dat trofeul „Sulița de aur“ at
letei finlandeze Tiina Lillak, 
campioană mondială și dețină
toare a recordului lumii cu 
74,76 m.

Campionul nostru de tenis. 
Florin Segărceanu a participat 
săptămina trecută la turneul 
de la Paris, inclus în 
darul ..Marelui Premiu Volvo“

-.și organizat de clubul de tenis 
„Forest Hills" din capitala 
Franței. Favorit nr. 1 a 
francezul Georges Goven. iar 
Segărceanu a figurat cap 
serie nr. 2. La capătul 
meciuri de bun nivel. în care 
specialiștii prezenți au apreciat 
jocul în viteză si retururile de 
backhand. Segărceanu a termi
nat . învingător în finala cu 
peruanul Araya întrecîndu-1 
cu 6—3, 2—6, 6—3. în parti
dele anterioare, Segărceanu i-a 
învins cu 6—2, 7—5 pe Yunnis 
(S.U.A.) si cu 6—2. 6—2 pe 
Goven.

Segărceanu 
acum 

la 
viitoare, 
în noul 
aer liber.

fost

de 
unor

se 
în Bucu- 

mijlocul 
Apoi 

sezon 
Mai 

după

Florin 
antrenează 
rești, pînă 
săptăminii 
va debuta 
de turnee în
întii in Italia, la Bari. 
care va aborda tradiționalele 
turnee de pe Coasta de Azur : 
Nisa, Monte Carlo și Aix en Pro
vence. In ordine. Segărceanu 
figurează pe tablourile princi-> 
pale la turneele de la Ham
burg (R.F. Germania) și Roma, 
în sfîrșit, unul din marile e- 
xamene ale sezonului : turneul 
de la Roland Garros.

MOSCOVA. Runda a patra 
turneului feminin : Titorenko

■ Modrova întreruptă. Așka- 
murova — Nuțu 1—0, Mathe —■ 
Baumstark 0.5—0,5. 
kova - "
ka — 
seliani 
net Michel

BLED, 
de aici, 
elvețian, 
maestrul 
singer, 
hovici. 
Ra j ici, 
Traian 
Nikolici — cite 6.5 p 
tima rundă, S’tanciu 
cu Nipici. Turneul 
disputat în aceeași 
a revenit maestrei 
Zorica Nikolin, cu 
cundată de Dragasevici. cu 7 p.

SARAJEVO. Dună consuma
rea a 6 runde, conduce maeș
trii! iugoslav Drajko — 4 o, 
urmat de Korcinoi — 3,5 p (1). 
Iusupov — 3,5 p etc. în runda 
a 6-a, Drajko a cîștigat la Ve- 
limirovici, Dizdar la Lobron, 
Timman a remizat cu Korcinoi.

a

Fatalibe- 
■ Zaiteva 0,5—0.5. Vois- 
Konopleva 0,5—0.5. Io-, 
— de Armas 1—0. Wag.

Balașova 1—0.
Turneul internațional 
desfășurat în sistem 
a fost cîștigat de 
iugoslav Gojko Me- 

cu 7,5. p urmat de Șa- 
Damianovici. Petrbvicl, 

Murkici —■ cite 7 t>, 
Stanciu (România). N. 

etc. în ul- 
a remizat 

feminin, 
localitate, 
iugoslave 

7.5 p, se-

o

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ • NOUTÂTI DiN ANGLIA • „CUPA LIBERTADORcS" IN rJNÂ 
DESFĂȘURARE • NUMEROASE VEDETE - ABSENTE

GRENOBLE. Ia etapa a cincea 
a Turneului de hochei pe gheață 
care se desfășoară în acest oraș, 
au fost înregistrate rezultatele : 
B.D. Germană — România 11—4 
(3—1, 3—3, 5—0). Au marcat: Ra- 
dant 3, Grâul 3, Lcmpio, Lud
wig, Steinbock. Frenzel și Kun- 
hnke, respectiv Tureanu, Antal, 
Solyom și Chiriță. în celelalte 
jocuri: Elveția — Japonia 7—3, 
Olanda — Franța 7—4, R.P. Chi
neză — Ungaria 7—3.

Marti, echipa României a în
vins Japonia cu 9—4 (1—0, 4—3, 
4—1) prin golurile realizate de 
Solyom 3, Cazacu 2, Pisăru, Hă- 
Iăucă, Gereb șl Nistor. Pentru 
niponi au marcat : Azuma 2. 
Hoshino și Iwamoto.
• Publicăm, în continuare, cla

ALGERIA. Cu prilejul unei conferințe de presă ținute la 
Alger, unde a efectuat o vizită de două zile, președintele Co
mitetului Internațional olimpic, J.A. Samaranch, a declarat câ 
la Olimpiada de Vară de la Los Angeles și-au anunțat partici
parea sportivi din 140 de țări. In ceea ce privește Olimpiada de 
vară din anul 1S92, președintele C.I.O. a arătat că au fost 
primite candidaturile a 7 orașe: Paris, Delhi, Stockholm, Am
sterdam, Rotterdam, Barcelona și Brisbane.

ELVEȚIA. Cea de a treia ediție a „Cupei Alpllor" la mont- 
golfiere, desfășurata pe platoul Valalsan, la Crans'Montana, 
a fost cîștigată de aeronautul francez Pascal Trouttet, învin
gător șl anul trecut. Concurențl din Anglia, Franța, R.F. Ger
mania, S.U.A., Ungaria etc trebuiau să urmărească un balon 

vulpe") și șă aterizeze cit mal aproape de el. Se spune că 
această urmărire a fost foarte spectaculoasă și plină de pe
ripeții...

U.R.S.S. Intrecînd, la Moscova, cu 11—4 pe hocheiștii de la 
Sibir, formația Ț.S.K.A. șl-a asigurat punctele necesare pen
tru a putea fl considerată campioană a țării, chiar cu cîteva 
săptămini mai Înainte de a se încheia această populară com

petiție. La acedia coxție a campionatului Ț.S.K.A. Moscova 
a obținut, pînă acum, 34 de victorii, Cu acest nou succes, în 
palmaresul clubului moscovit figurează 27 de titluri unionale, 
dintre care opt realizate consecutiv 1

R.P. CHINEZA. In a doua jumătate a lunii viitoare, la in- ' 
vitațla forului chinez de specialitate, membrii lotului de tir 
cu arcul al Uniunii Sovietice vor efectua un turneu în R.P. 
Chineză. El vor lua parte la mal multe concursuri, între care 
șl cel internațional, de amploare, de la Nanning.

R.F. germania. Fostul ciclist Siegfried Adler, deținător, în 
19SS, _ al recordului de o oră pe un velodrom acoperit (46,847 
km în luna august), aflînd de Intenția Italianului Moser de a 
încerca să-1 doboare recordul, i-a adresat acestuia o scrisoare 
deschisă, din care spicuim: ..... După spectaculoasele recorduri
de la Mexico nu mă Îndoiesc că vei reuși și în noua tentativă 
și mă gindesc că vei face cu cel puțin doi kilometri mai mult 
ea mine. Iți doresc mult succes !“. Tentativa Iul Moser, anun
țată pentru începutul lunii februarie, pe velodromul de 
Bercy (Paris) a fost însă amînată. Gestul lui Adler ni

la 
seBercy (Paris) a fost însă amînată. Gestul lui

pare, oricum, plin de sportivitate 1
FRANȚA. Semifinalele campionatului național de fotbal 

juniorilor miei au fost programate în ziua de ' 
Strasbourg șl Saint Etienne, In deschidere _________
ewnnionatul eurooean R.F. Germania — Portugalia șl, respec
tiv. România — Spania.

14 iunie, 
la meciurile

al 
la 

din

I

samentele ,,Cupei mondiale* la 
schi la încheierea sezonului com- 
petițional 1983/84: BARBAȚI: CLA
SAMENTUL GENERAL: 1. Pirmin 
Zurbriggen (Elveția) 256 p, 2. In- 
gemar Stenmark (Suedia) 221 p,
3. Marc Girardelli (Luxemburg) 
217 p, 4. Andreas Wenzel (Lie
chtenstein) 191 p, 5. Anton Stei
ner (Austria) 145 p, 6. Franz 
Heinzer (Elveția) 128 p; SLA
LOM SPECIAL: 1. Girardelli 120 
p, 2. Stenmark 10T p, 3. Franz 
Gruber (Austria) 82 p, 4. Petar 
Popanghelov (Bulgaria) 71 p, 5. 
Bojan Krizaj (Iugoslavia) 66 p,
6. Wenzel 60 p; SLALOM URIAȘ:
1. Stenmark 115 p (4 victorii), 2. 
Zurbriggen 115 p (3 v), 3. Hans 
Enn (Austria) 105 p, 4. Girardelli 
92 p, 5. Juri Franko (Iugoslavia)

I

i

68 p, 6. Hubert Strolz (Austria)
65 p; COBORIRE: 1. Urs Răber 
(Elveția) 94 p, 2. Erwin Resch
(Austria) 91 p, 3. Bill Johnson
(S.U.A.) 87 p, 4. Franz Klammer 
(Austria) 79 p, 5. Steve Pod-
borski (Canada) 76 p, 6. Helmut
Hoflehner (Austria) 74 p ; PE 
NAȚIUNI: 1. Austria 1205 p, 2. 
Elveția 1116 p, 3. Suedia 437 p,
4. Italia 351 p, 5. Iugoslavia 276 p,
6. Liechtenstein 239 p, 7. S.U.A. 
237 p, 8. Canada 166 p, 9. R.F. 
Germania 118 p, 10. Franța 76 p; 
FEMEI: CLASAMENTUL GENE
RAL: 1. Erika Hess (Elveția) 
247 p, 2. Hanni Wenzel (Liechten
stein) 238 p, 3. Tamara McKin
ney (S.U.A.) 194 p, 4. Irene Ep- 
ple (R.F.G.) 178 p, 5. Michela Fi- 
gini (Elveția) 166 p, 6. Christin 
Cooper (S.U.A.) 161 p; SLALOM 
SPECIAL: 1. Me. Kinney 110 p.
2. Roswitha Steinrer (Austria) 
100 p, 3. Perrine Pelen (Franța) 
90 p, 4. Hess 89 p, 5. Rosa Ma
ria Quarto (Italia) 77 p, 6. Do- 
rota Tlalka (Polonia) 70 p; SLA
LOM URIAȘ: 1. Anita Wachter 
(Austria) 191 p. 2. Vreni Schnei
der (Elveția) 170 p, 3. Ulrike 
Maier (R.F.G.) 78 p, 4. Corinne 
Engster (Elveția) 75 p, 5. Heidi 
Wiesler (R.F.G.) 60 p, G. Anita 
Braunagger (Austria) 60 p; PE 
NAȚIUNI: 1. Elveția 912 p, 2.
5. U.A. 564 p, 3. Austria 550 p,
4. R.F. Germania 499 p, 5. Fran
ța 397 p, 6. Liechtenstein 282 p,
7. Canada 249 p, 8. Italia 158 p,
9. Iugoslavia 75 p; CLASAMEN
TUL GENERAL — MIXT: 1. El
veția 2028 p, 2. Austria 1755 p, 3.
5. U.A. 801 p, 4. R.F. Germania 
617 p, 5. Liechtenstein 521 p, 6. 
Italia 509 p, 7. Franța 473 p, 8. 
Suedia 439 p, 9. Canada 415 p,
10. Iugoslavia 351 p

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Turneul feminin 

de la Beijing: „1 August* (R.p. 
Chineză) — Polonia 84—74, R.P. 
Chineză — Japonia 87—46 9 Mac- 
cabi Tel Aviv a dispus de Ha- 
poel Ramat Gan (87—81) și a cîș
tigat astfel pentru a 25-a oară 
titlul • de campioană a Israelului.

CICLISM • A 10-a ediție a 
„Trofeului Pantalica*, desfășurată 
în Italia, în regiunea Syracuza, 
a fost cîștigată la sprint de ru
tierul Italian Pierino Gavazzi, 
care a parcurs 183 km în 4.40:00. 
în același timp au mai sosit încă 
nouă alergători.

GIMNASTICA 9 O delegație 
sportivă din R.P. Chineză va e- 
fectua un turneu de mai multe 
concursuri în Uniunea Sovietică.

TENIS • Turneul de la Boca 
West (S.U.A.). din cadrul ..Ma
relui premiu — Volvo*: Davis 
(S.U.A.) — Clerc (Argentina) 6—1, 
6—3. Giammalva (S.U.A.) — Van 

' Nostrand (S.U.A.) 6-1, 6—3, Odi- 

AZI se va rejuca finala „Cu
pei ligii engleze*, între echipele 
F.C. Liverpool și Everton (tot 
din Liverpool). După cum se știe, 
duminică cele două formații au 
terminat la egalitate (0—0), după 
prelungiri, în jocul desfășurat pe 
stadionul ,,Wembley*, din Lon
dra. Intîlnirea de azi va avea 
loc la Manchester. Și fiind vor- 

> ba tot de soccerul britanic vom 
aminti că în cadrul campionatu
lui insular, la 4 aprilie, la Lon
dra, va avea loc un meci inte
resant, din punctul nostru de ve
dere, în care se vor întîlni echi
pele Angliei și Irlandei de Nord, 
viitoare adversare ale reprezen
tativei României în preliminariile 
C.M. Din lotul englez fac parte 
și doi jucători de la Liverpool : 
Kennedy și Lee. Dintre vedetele 
engleze mai figurează în lot 
Shilton (Southampton), Rix, San
som, Mariner, Woodcock (toți 
de la Arsenal), Francis (Samp- 
doria Genova), Walsh (Luton). 
Tot în Anglia a fost dată publi
cității lista celor mal buni fot
baliști profesioniști din 1983. In 
frunte se află doi jucători de la 
Liverpool: galezul Ian Rush și 
scoțianul Graham Souness. Ei 
sînt urmați de Bryan Robson, 
căpitanul echipei Manchester U- 
nited șl de Kenny Dalglish (F.C. 
Liverpool). Pe primele locuri în 
clasamentul tinerilor figurează 
Paul Walsh (Luton), urmat de 
scoțianul Steve Nichol (F.C. Li
verpool) șl Steven Hodge (Not
tingham Forest). Precum se vede, 
viitoarea adversară a dinamoviș- 
tllor bucureșteni are un mare 
număr de jucători bine cotați.
• MECIURILE din cadrul „Cu

pei Libertadores* (un campionat 
intercluburi al Americii de Sud)

zor (Nigeria) — Taroczy (Unga
ria) 7—6, 7—5 • Clasamentul în 
„Marele premiu — Volvo*: 1. 
McEnroe 775 p (3 turnee), 2. Con
nors 708 p (4), 3. Lendl 577 p (3), 
4. Edberg 450 p (2), 5. Smid 392 
p (6), 6. Teltscher 298 p (5) etc. 
• Clasamentul circuitului femi
nin ; 1. Chris Evert și Hana
Mandlikova cîte 200 p, 3. Zina 
Garrison 180 p, 4. Kathy Jordan 
110 p, 5. Carling Bassett și Pam 
Shriver cîte 90 p. 7. un grup de 
opt jucătoare, între care și Vir
ginia Ruzici, cu cîte 60 p.

TENIS DE MASA » La Phe
nian, în meciuri amicale: R.P.D. 
Coreeană — Cuba 5—0 la bărbați 
și 3—1 la femei 9 Finala mascu
lină a C.C.E.. desfășurată la Os
trava: Tj Vitkovice — T.T.C. Si- 
mex Julich (R.F.G.) 3—5.

VOLEI Q Joc amical masculin, 
la Belo Horizonte: Brazilia — Ja
ponia 3—1 (—12, 9, 8. 2) ! ? 

sînt în plină desfășurare. In gru
pa I, Olimpia (Paraguay), după 
ce a învins cu 2—1 pe Estudian- 
tes (Argentina), a trecut in 
fruntea clasamentului (5 p), îna
intea lui Independiente (Argenti
na) 3 p și Estudiantes (Argenti
na) 2 p. In grupa a Il-a, Blo
oming (Bolivia) a fost învinsă cu 
2—1 pe teren propriu de Univer- 
sidad Catolica (Chile), care a tre
cut în fruntea clasamentului, a- 
vînd 4 p (3 j) și fiind urmată 
de Bolivar (Bolivia) 3 p (2 j). 
In grupa a V-a, Deportivo Por- 
tuguesa (Venezuela) a învins cu 
4—0 pe Melgar (Peru). Pe pri
mele locuri: Portuguesa și Uni- 
versite Los Aucles (ambele din 
Venezuela), eu cîte 4 .p (3 j). La 
Portuguesa joacă fostul interna
țional brazilian Paulo Cesar, 
care, în ultimul meci, a marcat 
un gol.
• IN PRELIMINARIILE C.M. 

(zona Americii de Sud) s-a fă- 
cut o modificare în ceea ce pri
vește regulamentul de desfășurare. 
Această zonă va da patru echi
pe pentru turneul final din 
Mexic: cîștigătoarele celor trei 
grupe, plus încă una. Inițial, cea 
de a 4-a calificată ar fi fost cîș- 
tigătoarea unui turneu cu parti
ciparea formațiilor clasate pe lo
curile secunde din grupe. Acum’ 
s-a adoptat un alt regulament : 
se vor juca semifinale între for
mațiile clasate pe locul al doi
lea, iar din grupa „A* (Argenti
na, Columbia, Venezuela, Peru), 
considerată cea mai puternică, se 
va califica în semifinale și a tre
ia clasată. Iată formula de des
fășurare pentru desemnarea celei 
de a patra participante în tur
neul final: a doua clasată tlin 
grupa „B“ cu a doua clasată din 
grupa „AH; a treia clasată din 
grupa „A“ cu a doua clasată din 
grupa ,,C“. învingătoarele se vor 
întîlni în finală, iar câștigătoa
rea se va califica pentru C.M. 
din Mexic.

9 INTERNAȚIONALUL vest- 
german Karl-Heinz Rtimmenigge 
nu va juca în meciul amical de 
azi dintre echipele R.F.G. și 
U.R.S.S., programat la Hanovra. 
El este gripat și a jucat cu fe
bră în partida de sîmbătă. pe 
care echipa sa, Bayern Mnnchen,- 
a pierdut-o cu 3—0. la Mdnchen- 
gladbach. Nici Michel Platini nu 
a jucat duminică la Juventus, fi
ind suspendat o etapă. La Udi- 
nese a lipsit celebrul brazilian 
Zico, ușor accidentat. Bernd 
Schuster (C.F.. Barcelona) nu va 
evolua cel puțin pînă la sfîrși- 
tul campionatului spaniol (29 a- 
nrilie). în urma un^l de
ferite la degetul unui picior, m 
meciul de campionat cu Real So- 
ciedad, cîștigat de Barcelona cu 
1—0, în deplasare. Prin urmare, 
mal mult ca sigur că în aseme
nea condițiuni Schuster nu va fi 
selecționat în lotul vest-german 
în vederea turneului final a! 
C.E.
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