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Fotbaliștii români pe cele 4 „fronturi4* internaționale

Angajați „pe patru fronturi* (olimpici, se
niori, tineret și juniori), fotbaliștii români 
au trecut eu bina examenul de ieri. In fruntea 
rezultatelor se situează VICTORIA ECHIPEI O- 
LIMPICE LA BOLOGNA. O victorie care reanhnă 
lupta pentru Los Angeles și care anunță e sosi
re strinsă, ie care primiri obstacol, indirect, este 
cel de la 4 aprilie (Olanda — Iugoslavia). Dacă 
olandezii vor obține victoria în acest meci, atunci 
derbyul pentru câștigarea grupei se va juca to 
18 aprilie la București, intre România și Iugo
slavia o adevărată finală a acestei grupe. Rnă 
atunci, insă, sâ așteptam jocul din Olanda.

leri, pe cele patru fronturi ale fotbalului i 
Bologna : Italia - România 1-2 (1-1).
Kuweit : Kuweit — Selecționata divizionară 0—0. 
Gorzow W. : Polonia — România (țin.) 0—0 
Budapesta : Ungaria - România (jun.) 1-0 (0—0). 
Alba lulia : România - U.R.S.S. (jun. II) 2—1 (1-0)
SELECȚIONATA DIVIZIONARA a încheiat cu 0-0 

meciul de pregătire în compania Kuweitului.
„TINERETUL- a reușit sâ țină în șah echipa 

similară a Poloniei.
JUNIORII ou pierdut în penultimul minut, dar păs

trează șanse de calificare la turneul final U.E.F.A.

Victorie prețioasă a „olimpicilor" no$tri la Bologna

STADIONUL as ȘCOALĂ

A EDUCAȚIEI

DE APARTENENȚA LOR LA COLECTIVUL
MUNCITORESC AL MARII CITADELE

ROMÂNIA ITALIA 2-1 (1-1)

Cînd vorbești cu performerii 
si activiștii clubului brașovean 
Tractorul, înțelegi imediat le
gătura lor sufletească cu ma
rea citadelă muncitorească si 
constat! cu satisfacție cît de 
mult se mîndresc sportivii cu 
apartenența lor la această ves
tită uzină ai la unitatea ei 
sportivă cu îndelungată tradi
ție. Activiști cu munci de răs
pundere ai clubului și-au făcut 
un bun obicei din preocuparea 
pentru educarea sportivilor, 
astfel ca „spiritul muncitoresc 
al celor ce produc tractoare să 
se transfere si în conștiința ti
nerilor performeri care, pe sta
dioane si in săli, pun și ei a 
cărămidă Ia creșterea prestigiu
lui uzinei noastre* — cum atit 
de frumos se exprima președin
tele clubului. Petre Dumitreșcu.

Ni se pare interesant să 
semnalăm eiteva inițiative care 
vizează latura educativă si

faptul că au fostcare, prin _____ ___ ___ ___
elaborate de oameni buni cu
noscători ai fenomenului spor
tiv, cu tot ceea ce implică ar
rest act si-au dovedit consis
tenta. „Cuvîntarea secretarului 
general a! partidului la Con
sfătuirea'' de la Mangalia, dl* 
august anul trecut — spune* 
președintele clubului — ne-a 
mobilizat Ia găsirea unor me
tode care să facă și mai in
teresantă, și mai concretă mun
ca educativă ce-o desfășurăm 
cu sportivii. O primă idee r-s 
materializat în constituirea co
misiei de educație si discipli
nă a clubului. Ea este alcătuit* 
din muncitori eu experiență 
din uzină, din antrenori eu 
înaltă profesionalitate, precum 
și din sportivi". Desigur, am

Ion GAVR1LESCU

(Continuare in pag. 2-3)

BOLOGNA, 28 (prin telefon). 
Cu toate eforturile depuse, an
trenorii noștri nu au putut a- 
linia o formație completă, Văe- 
tus n-a putut fi recuperat. î«r

ITALIA 1
ROMANIA 2

Stadie Comunale ; tarta excelent : 
timp frumos (reprize a douo — le 
nocturna) ; spectatori — circa 10 000. 
Șuturi : 15-14 (pe poertâ : >-«). Cer
nere : S-t. Ae marcat : IRLMESCU 
(mia. IS). 8AGM (mln. X). BAUNT 
(min. 75).

ITALIA l Taneredi — Vierchowed. 
Righetti.’ TASSOR, BONETȚ1 - Bog®. 
Sabato (min. SB Massaro). BATTIS
TINI - FANA, Monelll, Monel™ (mia. 
66 Iorio).

ROMANIA : Lung - ZARE. STANCU, 
IOVAN. UNGUREANU - Bărbuleeou 
(mils. 74 Bahnt), Orognee, Irimescu 
(mln. K LScctuj) - HAG1. CIRȚU. 
Cores-

A a-rixiaat bine A Sanchez (Spa
nia).

Cartonase galbene : VI ER CH O WOO. 
BARBULESCU, HAGI.

(1) 
(1)

Lnmescu și Coraș au jucat cu 
febră. In pofida acestei situa
ții, total olimpie al țării noas
tre, printr-c dăruire totala, a 
învins toate obstacolele ți, lup- 
tind exemplar, a reușit să ob
țină, pe Stadie Comunale din 
Bologna, o victorie prețioasă, 
ta tata olimpicilor italieni, de 
fapt — cu douâ-trei excepții — 
viitoarea formație * tui Bear- 
zot, prezent ți eL de eiteva 
zile, aici.

După eiteva minute in care 
fotbaliștii noștri au pasat bine 
balonul, gazdele au inițiat pri
mul atac tn min. 5 și au șu
tat pentru prima oară la poar
tă in min. 9 (Battistini), pentru 
ea după două minute Cirțu să-1 
imite. In continuare, Lung se 
remarcă la trei centrări înalte 
și, tn min. 15, spre consterna
rea eelor 19 MO de spectatori, 
fotbaliștii noștri au deschis 
scorul : Zare (excelent pe pos

tul de fud*s lateral), a șutat, 
balonul Va lovit pe Viercho- 
wod. a deviat spre partea stin
gă și IRIMESCU, jenat de 
Bagni, a reușit să scape de to
cata și. eu un șut puternic, 
din unghi, de la 19 metri, l-a 
învins pe Taneredi Am avut

Constantin ALEXE

(Continuare la oag 2-3)

Kuweit — Selecționata divizionară 0-0

O „REMIZA" DE MARE LUPTĂ
KUWEIT, 28 (prin telefon). 

Mecj foarte greu pentru se
lecționata divizionară 
care a întUnit 
sar puternic, 
foarte tehnici 
rapizi, dintre care nouă fotba
liști au evoluat la turneul 
final al C.M. din Spania.

Din punct de vedere al ve
rificării stadiului de pregătire a 
jucătorilor noștri în perspecti
va turneului final al C.E. din 
Franța, se poate aprecia că ei 
au făcut un test util tocmai da
torită dificultății lui.

un
cu

ȘÎ

română, 
adver- 

jucători 
foarte

Meciul ia sine a avut două 
reprize eu o fizionomie net 
deosebită. In primele 45 de 
minute partida a fost echilibra
tă. fotbaliștii români controlînd 
totuși jocul printr-o evidentă 
maturitate tactică, ei avînd si 
două ocazii mari de a înscrie 
prin Cămătaru (min. 25) si Au
gustin (min. 37). Nu e mai pu
țin adevărat însă că si gaz
dele puteau marca în min. 10,

Marius POPESCU

(Continuare in pag 2-3)

SELECȚIONATA MASCULINĂ DE HANDBAL A BUCUREȘTIULlfl
LA „TROFEUL CAPITALELOR

Astăzi părăsește Capitala lo
tul reprezentativ masculin de 
handbal al Bucureștiului, care 
urmează să ia parte In zilele 
de 31 martie ai 1 aprilie la 
„Turneul Capitalelor*, o atrac
tivă competiție internațională

unde si-au anunțat participa
rea selecționatele Moscovei, 
Madridului gt Parisului. Tur
neul are loc la Paris, în noul 
Palat al Sportului Paris-Bercy. 
In prima zi handbaliștii români 
var intflni echipa Parisului.

Etapa a- 20-a Io campionatul feminin de volei

OASPETELE All (IȘT16AT
NUMAI UN SET!

Ieri s-au desfășurat partidele 
drul campionatului feminin al 
lei. O etapă in care formațiile 
în 5 din cele 6 partide, jocurile 
la un nivel tehnic si spectacular

etapei a 20-a din ca- 
orimei divizii de vo- 
gazdâ s-au impus net 

neridiclndu-se insă 
mulțumitor.

DINAMO — C.S.U. I.M.N. 
GALATI 3—9 (10, 13. 5). Cam
pioanele si-au luat o previzi
bilă revanșă asupra studentelor. 
Victoria dinamovistelor a fost 
decisă de un blocaj mai ferm 
si de forța superioară de atac, 
coroborată 
in același 
țencele au 
eficacitate 
o prestație mult îmbunătățită) 
in setul al doilea, în care au 
condus detașat la început : 
5—0, 7—1, 8—3. 9—4... 12—10, 
datorită neglijentelor campioa
nelor la preluare. S-au remar
cat Georgeta Lungu și Irîna 
Velicu (minus preluarea) de la 
învingătoare si. parțial Spe-

cu gafele oaspeteloc 
compartiment. Gălă- 
avut o perioadă de 
surprinzătoare (fără

Mariana Ionescu 
(Dinamo) plasează 
mingea peste blo
cajul gilitencelor 
Maria Muscă și 
Speranța Găman
Foto : ’
Dragoș NEAGU’

La „Trofeul Car pafi" de la Pitești

POLOISTII NOȘTRI AU CORESPUNS DOAR PARTIAL
Chiar dacă nu s-a ridicat la 

un nivel tehnic deosebit, cea 
de a opta ediție a turneului 
internațional de polo al țării 
noastre a fost apreciată una
nim drept o competiție de in
teres, desfășurată in condițiile 
remarcabile oferite de piscina 
din Pitești și cu un mare suc
ces de public. Elocvente sînt 
cuvintele delegatului 
ropene de natație, 
Keetelaar (Olanda), președin-; 
tele comisiei de polo " ~ " 
„Am urmărit o dispută atrac
tivă, într-o organizare la înăl
țime. Nu bănuiam, mărturisesc, 
să văd in acest oraș, necunos
cut mie pină acum, un bazin 
atit de frumos, de modern. 
Dintre participante s-a desprins 
echipa Cubei, o îndreptățită 
pretendentă la medaliile olim
pice de la Los Angeles Apoi, 
prima reprezentativă a Româ
niei, după cum selecționata 
dumneavoastră de tineret a 
constituit o plăcută surpriză și 
gindesc că puteți privi cu în
credere viitorul*.

Dacă privim in profunzime 
lucrurile, observăm că numai 
o singură adversară face parte

i»

Ligii eu- 
Henny Z.

a L.E.N.

Spectatorii piteșteni au umplut, reuniune de reuniune, tribu
nele frumoasei piscine de dimensiuni olimpice...

Foto : Ion MII-IAICA
lecția excelent efectuată fiin- 
du-i principalul argument — 
și cele ale Cehoslovaciei, Bul
gariei sau Egiptului, selecțio
nata divizionară din Ungaria, 
fiecare cu plusuri și minusuri, 

în acest context, echipa țării 
noastre nu a satisfăcut decît

tim plutonul de frunte al po- 
loului internațional 
zentativa Cubei, un 
bine pus la punct, 
tori experimentați, 
multe întreceri de 
Celelalte echipe prezente la 
Pitești se încadrează, acesta-i 
adevărul, în alte eșaloane ale 
sportului cu mingea pe apă. 
Și naționala Poloniei — ce-i 
drept, surpriza competiției, se-

— repre- 
mecanism 
cu jucă- 
căliți in 

anvergură.

Gfeo RAEȚCHI

(Continuare in pag 4-a)

ran ta Găman si Gabriela 
jocaru de la învinse. Bun 
bitrajul : O. Drăgan și I. 
meanu (A.B.)

CHIMIA RM. VlLCEA 
C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 
3—1 (12, —15, 13, 15). Partidă 
dramatică. Disputa a fost tot 
timpul echilibrată, cu schim
bări de situații pe parcursul 
seturilor. Cel mai frumos set — 
al patrulea, în care oaspetele 
au condus cu 7—0, dar au fost 
egalate la 13 și învinse in pre
lungiri dramatice. întreaga e-

Co- 
ar- 
Ar-

chipă vîlceană s-a comportat 
bine (o subliniere în plus pen
tru junioara Natalia Duliei), 
iar de la oaspete au Ieșit 
vidență Mirela Popoviciu 
Marinela Țurlca, Arbitri :■ 
Farmuș — C. Gogoașe, 
GEORNOIU, coresp.).

flacAra roșie 
REȘTI — ȘTIINȚA 
3—0 (7, 2, 6). Meciul, încheiat 
în numai 45 de minute, a fost 
tehnicamente mediocru și ne-

in e- 
Și 
R.

(P.

BUCU- 
BACAU

(Continuure in pag 2-3)

Vineri șl slmbătă, meciurile de baschet Dinamo - Steaua

Echipele de baschet DINAMO si STEAUA își continuă pre
gătirile. urmînd ca vineri si sîmbătă (de la ora 18,30), la Pa
latul sporturilor și culturii, cele două fruntașe ale clasamentu
lui Diviziei ,,A“ să susțină meciuri de importanță majoră in 
lupta pentru titlu. în ultimele zile, dinamoviștii și-au desfășurat 
pregătirile in sala proprie, iar 

Iată cum privesc întîlnirile cei
GHEORGHE NOVAC, 

tru emerit al sportului, 
norul echipei Dinamo, 
oana en-titre : „Vor fi 
dificile pentru ambele 
și echilibrate. Cine va cîștiga ? 
Ultimele două meciuri au dat 
invingători pe cei mai proas
peți și mai lucizi în final Nu 
am fost noi șl, de aceea am 
pierdut. Am încredere, însă, că 
de data aceasta noi vom fi 
aceia care vom izbuti victoriile 
necesare rămînerii în posesia 
titlului. Ca antrenor al lotului

maes- 
antre- 

campi- 
partide 
echipe.

Forban.steliștii la complexul 
doi antrenori:
național, am credința 
care jucător va da tot 
prilejuindu-ne astfel 
tatea să vedem pe cine contăm 
cu adevărat în perspectiva în
trecerilor 
cest an“.

că fie
ce poale, 
posibili-

internaționale din a-

NEDEF. maestru e- 
sportului. antrenorul 

actuala frun-

MIHAI 
merit al 
echipei Steaua,

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in oag 2-3)



La .fina, In Mărginimea Sibiului TURNEE INTERNAȚIONALE LA HANDBAL MASCULIN Meciuri

0 FRUMOASĂ DUMINICĂ CUITIIIIAI-SPIIIITIVA
Potrivit unei vechi tradiții, la 

«fîrșit de iarnă, in una din du
minicile lunii lui Mărțișor, ti
nerii din satele de sub munte 
Se string la Jina. unde se în
trec la schi, dar iau parte st 
la frumoase activități cultural- 
artistice. In acest an, acțiunea, 
organizată de Comitetul jude
țean Sibiu al U.T.C., a cuprins 
peste 2 000 de tineri ți tinere 
veniți la Jina din satele mon
tane Siliște, Tilișca. Gura Riu- 
lui, Rășinari. Mirșa, Poiana, 
Miercurea, Rod, Dobirca.

Programul, destul de pariat, a 
cuprins întreceri de schi, do
tate cu „Cupa Mărginimli", de
monstrații si jocuri distractive 
pe zăpadă, iar după -acestea, 
pînă seara tîrziu, la Căminul 
cultural, au avut loc programe 
cultural-artistice. Revenind la 
întrecerile de schi, desfășurate 
pe pîrtia din „Grădina mare".

trebuie să amintim că local
nicii, cei din Jina. și-au ad
judecat primele patru locuri la 
categoria pini la 14 ani, prin : 
Gheorghe Dordea. Constantin 
Panfiloiu, Viorel Miu și Mi
hai Dordea. fii de oieri, elevi 
la Școala generală din sat. în 
schimb, reprezentanta între
prinderii mecanice Mirșa au 
ciștigat primele locuri, atit la 
fete cit și la băieți, in cadrul 
categoriei peste 14 ani, prin 
Karin Schultz și Liviu Enache. 
Și la această categorie, local
nicii s-au remarcat ocupind 
locurile 2 și 3. prin Dumitru 
Budră și Cornel Morar.

A fost, după opinia partici- 
panților, • frumoasă fi reuțită 
acțiune de masă. în care „Da
ciada** fi-a dat mina cu „Cin- 
tarea României".

Ilie IONESCU-coresp.

Unele dintre echipele mascu
line de handbal din țara i oas- 
tră au participat, recent, Ia 
cîteva* competiții internaționale, 
pe teren propriu • sau în 
plasare.

„CUPA PRIMĂVERII- 
TIMIȘOARA. Clubul local 
litehnica a organizat un 
neu internațional cu participa
rea echipelor Ferencvaros Bu
dapesta, Elore Spartacus Bekes- 
csaba (ambele din Ungaria) 
și Dinamo Pancevo (Iugosla
via). Competiția a fost cîști- 
gată de formația studenților 
timișoreni. Politehnica a dis
pus cu 38—26 de Dinamo Pan
cevo, cu 28—25 de Spartacus 
Bekescsaba și cu 19—18 de 
Ferencvaros Budapesta. Locul 
secund a fost ocupat de Fe
rencvaros (31—26 cu Dinamo 
Pancevo și 31—21 cu Sparta
cus). (C. CREȚU — coresp.)

H.C. MINAUR BAIA MARE 
ÎN TURNEU tN R.F. GERMA
NIA. Elevii lui Lascăr Pană și

de-

LA 
Po- 
tur-

Petre Avramcseu au efectuat 
un turneu în R.F. Germania, 
Ia capătul căruia ei au obținut 
un bilanț bun : 5 meciuri cîști- 
gate, un joc egal și numai o 
înfringere. Handbaliștii de Ia 
H.C. Minaur — după cum scrie 
presa din R.F. Germania — au 
evoluat bine în atac și s-au 
apărat avansat și agresiv, dar 
în limitele regulamentului. Iată 
victoriile obținute de băimă-

reni 
nix 
TV 
cu ____ .
(22—9) cu TV Malsch și 37—19 
(21—9) cu TSV Burgau. H.C. 
Minaur a fost învinsă cu 22—17 
(11—7) de MTSV Schvabiug 
Munchen și a obținut un „e- 
gal“, 23—23 (9—Î2). cu TSV
Milb'et Sihofen Miinchen. (A. 
CRIȘAN — coresp.)

: 41—25 (23—14) cu Phoe- 
Sinzheim, 36—13 (21—6) cu
Grenzach. 41—23 (24—12)

TSV Freudenstadt, 39—21 St A

CAMPIONATELE „CUPA DINAMO" LA SCHI ALPIN
DE SCHI FOND SENIORI
PREDEAL, 28 (prin telefon). Miercuri, 

pe o vreme însorită și zăpadă din 
abundență, pe Valea Rtșnoavei din 
apropierea Predealului au început 
Campionatela naționale de schi fond 
pentru seniori. In prima zi s-a dis
putat cursa de 30 km, la care au 
fost prezenți ce» moi buni schiori ^din 
tara. Imediat după start s-a văzut 
eâ schiorii de la A.S.A Brașov sint 
puși pe fapte mari, ei instalîndu-se 
la conducerea ostilităților. SportivH 
de la Dinamo au încercat să răs
pundă la atacurile adversarilor lor, 
dar replica nu a avut efectul scon
tat. REZULTATE TEHNICE, 30 km, se
niori: 1. Gyula Kiss 1h36:30, campion 
național, 2. knre Le^kyen 1h37:42, 3. 
Vasîle Băjenaru (toțr de la A.S.A. 
Brașov) 1h38:40, 4. Ion Lung oc iu
1b4O:25, 5. Gyorgy Laszto 1M1:25, 6. 
Csalla Atila (toți de la Knamo Bro- 
șov) 1h41:33.

Ion COD LEAN U — coresp.

Da Poiana Brașov s-a desfă
șurat, marți, prima probă din 
cadrul „Cupei Dinamo- la schi 
alpin. A avut loc cursa de slalom 
uriaș, in două manșe eu die 
44 de porii fiecare, marcate de 
antrenorii N. Barbu șl Gh. Bă
lan. La întrecere sănt prezenți 
aproape 50 de seniori si schioare

Disputa _ fetelor a fost domi
nată de - ~ ~
depășit 
treecere 
bună șl

Cursa------ ----------- ----- —
brată. In lupta pentru primul 
loc s-au angrenat. încă după 
primele coborîri, sportivii de la 
Dinamo șl A^.A. Dlnamovistul 
Minai Bîră a arătat o bună 
formă sportivă si a reușit să 
se impună în fața ooiegUor de 
la lotul național. VIU Podarii a 
sosit pe locul secund, în timn 
ce Zsolt Balasz a abandonat fri 
manșa a doua I O remarcă pen
tru Cristinel Bucur, pe locul 3

3 fost doml- 
Delia Parate, care și-a 

net partenerele de în- 
printr-o tehnică mai 
cunoașterea traseului, 
băieților a fost echili- 

lupta pentru 
angrenat.

■* *rîri, sp

al clasamentului. REZULTATE : 
fete : 1. Delia Parate (Dinamo) 
2:36.72, 2. Carmen Coma (CSȘ 
m. ciue — ASA) 2:38.15, 3. Ma
riana Radu (Dinamq) 2:49,67, 4. 
Adriana Maerea ' /
2:41^0, 5, Claudia P-etoUche (Di
namo) 1:4190. * 
(CSȘ M. Clac
băieți : 1. Mihai Bir* (Dinamo) 
2:28.95, ----- _ ‘ -------------
2:28,67,

(Șoimii Sibiu)

Ș. Suzana Nagy 
— AS A) 2:42,43 :

2.
3.

Vili Podara (Dinamo) 
___ .... Cristmel Bucur (CSU 
Brașov) 2:30,83 4. Aurel Foieiuc 
(Dinamo) 2:30.87. 5. Emilian Foe- 
șeneanu (ASA) 2:34.89. 9. Csaba 
Portik (Dinamo) 2:32.17.

//

ETAPA A ll-a A „CUPEI DE PRIMĂVARĂ"
S-a desfășurat etapa a II-a 

a „Cupei de primăvară" la 
handbal masculin. Iată rezul
tatele înregistrate.

SERIA I
DINAMO BRAȘOV — TRAC

TORUL BRAȘOV 30—20 (12— 
13). Dinamoviștii au ciștigat 
fără probleme, conducted de-a 
lungul întregii partide (I. 
STANCA — coresp.)

DINAMO BUCUREȘTI — RE- 
LONUL SAVINEȘTI S2—22 (9— 
12). Partidă de bun nivel teh
nic. Handbaliștii ambelor e- 
chipe au avut pe rînd iniția
tiva, astfel că „egalul" apare 
cu totul echitabil.

INDEPENDENȚA CARPAȚI 
MIRȘA — STEAUA EUCU- 
REȘTI 30—30 (16—19). Meci de 
valoare bună în care gazdele 
au reușit să echilibreze jocul în 
repriza secundă, realizînd un me
rituos rezultat de egalitate cu 
formația campioană a țării. 
Printre marcatori : Tătaru 7, 
Paraschiv 4, Becicheri 3----
pentru Independența Carpați 
Mirșa ; Drăgăniță 10, Birîălan

CUPA PRIMĂVERII"

DANIELA MOISE A CÎȘTIGAT PRIMUL 
CONCURS-TEST LA TENIS

Perioada pregătirii de iarnă 
pentru loturile feminine de tenis 
ale târli noastre s-a încheiat, la 
sala „23August“ din Capitală prln- 
tr-un concurs care a avut darul să 
arate posibilitățile reale ale te- 
nismanelor noastre în perspec
tiva bogatului sezon oompettțlo- 
nal internațional. In această ac
țiune au fost angrenate Daniela 
Moise, Daniela Ivana (Steaua), 
Alice Dănilă, Monica Radu, Teo
dora Tache, Daiana Samungi, 
Corina Taloș (Dinamo București), 
Florența Mihal, Aurelia Gheor- . 
ghe șl OtiUa Pop (Progresul). 
Pe primul loc s-a situat Daniela 
Moise (20 de ani), care a obți- 
aut 5 victori, dar care a fost 
departajată de următoarele două 
clasate — șl ele cu cite 6 vic
torii — prin setaveraj superior. 
Mal matură în Joc, cu o gamă 
variată de lovituri, jucătoarea 
«telistă s-a impus în fața lui 
Tache. SamungL, Pop, Gheorghe 
r Ivana. Pe locurile următoare :

Alice DănllA 3. Teodora

Tache (in evidentă ascensiune). 
La acest grup de tenlsmane și la 
Samungi s-a văzut tendința de a 
aborda jocul ofensiv, prin aceasta 
ele aproplindu-se ceva mai mult 
cerințelor pe plan mondial. Des- 
pre celelalte jucătoare afirmăm că 
nu au calități deosebite, care 
să le eonfere dreptul de a 
participa la competiții de an
vergură. Menționăm, de aseme
nea, faptul că unele jucătoare, 
cînd se vedeau In inferiori
tate, nu găseau altă. solu
ție decît să protesteze la deci
ziile arbitrilor. Acte de indisci
plină cane au fragmentat cursul 
firesc al jocului și au creat 
destule momente de adevărată 
tirguială I Să sperăm că antre
norii din ale căror grupe de pre
gătire fac parte sportivele oe nu 
au dat satisfacție se vor ocaua 
de mal buna lor instruire. Obli
gație care revine, deopotrivă, sl 
tehnicienilor de la cluburi.

Duminică dimineață s-a des
fășurat t>e drcuitui — devenit 

' clasic — din str. Maior Coravu, 
etapa a II-a a competiției 
de marș dotatâ cu „Cupa 
Primăverii*. Au avut loc curse 
— ' pe diferite distanțe — pentru 
toate categoriile de vtrstă, de la 
începători pînă la seniori. După 
cum ne declara Ion Parasciii- 
vescu, arbitru internațional de 
marș, competiția a însemnat un
real succes, prilejuind o puter
nică afirmare a unor centre

Plopeni, Dorohoi, Alba 
Brăila, Focșani, Vaslui, 
Buzău. Craiova șa.), pe 
eforturilor care se fac 
revitalizarea acestei dis- 
atletice, aflată — pînă

(Deva, 
Tulia, 
Reșița, 
fondul 
pentru 
cipline

I

Doina STANESCU

MECIURILE DE BASCHET DINAMO-STEAUA
(Urmare din pag. 1)

tașă a clasamentului : „Am 
venit Ia cabana Forban deoa
rece aici avem condiții mai 
bune de recuperare și, In ge
neral, de pregătire. Respectăm 
Srogramul de antrenament ini- 

al, insistăm asupra temelor 
tactice și aruncărilor la coș și 
susținem jocuri de verificare 
In compania formației I.C.E.D., 
aflată și ea aici. Sini convins 
că intilnirile vor satisface pu
blicul, căruia se cuvine să I se 
arate frumusețile acestui dina
mic și spectaculos joc sportiv. 
Cine va cîștiga ? Este firese să 
cred în succesul echipei Steaua, 
mai cu seamă că aceasta are 
acum efectivul complet, nu 
cum s-a petrecut la ultimele 
două meciuri, cînd Roman Op-

șitaru era indisponibil. Dar șl 
atunci am ciștigat ambele par
tide-.

Nu este o surpriză că ambii 
antrenori cred in victoria e- 
chipei lor. Dar locul I in cla
sament poate fi ocupat de o 
singură formație. Care va fi 
aceasta ?

Vinzareo biletelor pentru 
meciurile de baschet 

Dinamo - Steaua
Biletele pentru meciurile de 

baschet Dinamo — Steaua, de 
vineri și sîmbătă, de la Pa
latul sporturilor șl culturii, se 
pun în vînzare incepînd de 
azi, ora 12, la casele agențiilor 
C.C.A., C S. Dinamo, Palatul 
sporturilor și 
C.N.E.F.S.

Elevilor (care 
gratuită pe baza __ _____
semnate de direcțiunile școli
lor) le sînt rezervate sectoa
rele M, N șl o.

culturii șl

au intrare 
unor tabele

6, Mirică 3 — pentru Steaua. 
(I. VERZESCU — coresp.)

SERIA A ll-a
CONSTRUCTORUL ARAD — 

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA 32—26 (15—10). Victorie 
merituoasă a arădanilor. Prin
tre marcatori : Rusu 8, Codoiu 
6, Nedelea 5 — pentru Con
structorul ; Pop 7, Bolorcc 6
— pentru Universitatea Cluj- 
Napoca (N. STRAJAN — co
resp.)

H.C. MINAUR BAIA MARE
— CONSTRUCTORUL C.S.U. 
ORADEA 39—29 (22—13). Prin
tre marcatori : Mironiuc 13, 
Flangea 12, Marta 6 — pentru 
Minaur ; Cristache 7, Popa 5, 
Tudor 3 — pentru Constructo
rul C.S.U. Oradea. (A. CRIȘAN
— coresp.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— MINERUL CAVNIC 25—26 
(15—15). Joc foarte frumos, 
victorie meritată a handbalișți- 
lor din Cavnic. Printre mar
catori : Nagy 9, Voicu 4, Knu>f 
4, respectiv Cojocaru 10, Odae 
4. (C. CREȚU — coresp.)

LA MARȘ-O COMPETIȚIE REUȘITĂ
loc si 

35 km 
Steaua 
cei (le

nu demult — in declin.
Cu acest prilej a avut 

un trial pe distanța de 
(cîștigător : Șt. Enache — 
2to45:45) care, alături de
la Constanța, ii va desemna pe 
atleții care ne vor reprezenta 
In concursurile internaționale de 
marș din Bulgaria, R.D. Germană 
și Cehoslovacia.

Rezultatele etapei a n-a a 
„Cupei Primăverii" (ultima etapă 
va avea loc duminică, la -Sta
dionul Tineretului).

SENIORI (20 km) i D. Eiricâ 
(Explorări Deva) lh27:44, I. Păun 
(Steaua) lb27:44, T. Gogan (Met. 
Flopeni) 11127:55 ; JUNIORI 1 (10 
km) : 1. Măcinie (C.S.Ș. Unirea 
Focșani) 44:10 ; JUNIORI II (10

km) s I. Toma (CSM Buzău) 
47:20 ; JUNIORI III (5 km) : D. 
Desper (CSȘ Reșița) 25:30 ; ÎN
CEPĂTORI (2 km) : I. Velișcu 
(CSM Craiova) 15:28 ; SENIOARE 
(5 km) : Nicoleta Dinu (PTT) 
25:3S. Mia Gologan (CS Brăila) 
23:46, Liliana Drăgan (Alba lu- 
lia) 25:52 ; JUNIOARE I (5 km) : 
Lenuța 
25:52 ; «3u«îavj« 
Liliana Eremia 
15:26 ;

Ignat (Viitorul Vaslui) 
JUNIOARE II (3 km) i 
____ „a (CSȘ Dorohoi) 

____ . JUNIOARE in (2 km) : 
Nicoleta Pet-rache (CSȘ Reșița) ; 
ÎNCEPĂTOARE (2 km) î Dumitra 
Alecu (Steaua).

Andi VILARA

DIVIZIA „B“ LA RUGBY
Gloria București întrece pe Dunărea Giurgiu, în derbyul seriei I

Meci-derby, duminica trecută, In 
Divizia „B“ de rugby, seria L in
tre Gloria București și Dunărea 
Giurgiu, în care gazdele au cîș- 
tigat cu 12—6 (3—0), prin punctele 
realizate de Jipa (3 l.p.) și Lazăr 
(drop). Rugbyștli giurgiu veni au 
înscris prin Dobre (eseu) și Ili
escu (transformare). Terenul greu 
(Tineretului IV) a cerut eforturi 
mari de ambele părți.

Alte cîteva rezultate tehnice — 
seria I: I.O.R. —. A.S.E. 12—38, 
Aeronautica — Rapid n 9—22; 
seria a ll-a: Tabllerul Pitești — 
Textila Pucioasa 9—4, Rulmentul 
Alexandria — C.S.U. Prahova Plo
iești 16—3; seria a III-a: Chimia 
Năvodari — I.T.C. Constanța 9—3, 
Auto Constanța — Dacia Con
stanța 0—4, Constructorul Con
stanța — Pescărușul Tulcea 9—3 
(meci Important tn serie șl re
zultat oarecum surprinzător), Por
tul — C.F.R. Constanța 9—3: se
ria a iv-a: Politehnica n Timi
șoara — Carpați Mirșa 4—8. CJS.U. 
Oradea — Unirea Săcele 4—0, 
C.F.R. Brașov — C.S.U. Brașov 
12—3; seria a V-a: Chimia Ba
cău — Automobilul Galați 16—19.

șl unele rezultate din campio
natul juniorilor...

Scria I: MG. olimpia Bucu
rești — Petrochimistul Pitești 
18—9, Steaua — Rulmentul A- 
lexandria 92—0; seria a II-a: C.S. 
Școlar 2 n Constanța — Pescăru
șul Tulcea 4—0, C.S. Școlar Lo
comotiva II București 
Școlar Triumf București 6—16, 
R.C. Grivița Roșie — C.S. Școlar 
Auto Galați 40—9, C.S. Școlar 3 
București — Farul Constanța 
0—36; seria a iv-a: C.S. Școlar 
Gloria Arad — C.S. Școlar Loco
motiva Cluj-Napoca 10—39, C.S. 
Școlar știința Petroșani — Liceul 
industrial nr. 2 Mediaș 4—0, C.S. 
Școlar 2 n Bala Mare — Liceul 
Industrial Independența Sibiu

c.s.

SPORTIVII DE
(Urmare din pag. 1)

ANUNȚ
Magazinele auto LD.M.S. livrează în luna aprilie a.e. 

turisme DACIA cumpărătorilor care au depus banii la 
la sflrșltul lunii martie — începutul lunii aprilie 1981, 
cum urmează : 
Mag. BUCUREȘTI

auto- 
C.E.C. 
după

pînă la nr. 17.000/1983 
și 18.000/1983 

livrare de la mag. auto Pitești 
și 18.500/1983 

livrare de la mag. auto Craiova 
pînă la nr. 3.500/1983 

și 1.000/1934 
pentru cumpărătorii din jud. Sibiu (Înscriși la mag. Brașov) 
Mag. BRAȘOV ‘ ----------

Mag. PITEȘTI

cu

cu

cu

CAMPIONATUL
(Urmare din pag. 1)

spectaculos, băcăuancele făcînd 
pur și simplu act de prezență 1 
De la gazde s-au remarcat Da
niela Drăghici. Daniela Iacob 
(o tînără cu frumoase perspec
tive, pentru prima oară titu
lară), Corina și Mariana Ol- 
teanu. in timp ce de la oasp- 
pete s-au „văzut" din cînd în 
cînd Florentina Mangeac și 
Margaret a Pescaru. Arbitraj 
fără probleme : V. Arhțre — 
Al. Dragomir (M.Fr.),

FARUL CONSTANȚA — PE
NICILINA IAȘI 3—0 (5, 1, 11). 
Victorie a gazdelor în 35 de 
minute f Hotărîtoare, serviciile 
Mirelei Nistor și Măriei E- 
nache, atacurile acesteia din 
urmă și ale Elenei Cucoș. Oas
petele au dat o replică slabă, 
doar în setul trei (prin tetro-

LA TRACTORUL

La turneu 
la Budapest! 
clpat concu 
Cehoslovacia 
R.F. Germal 
lonia și Ro 
picari româj 
portare slabi 
sibilități. A| 
nar (Rulmel 
cupat locul I 
concurenți 4 
cu 970 
neanu 
situat 
392 p 
460 p). 
mănar

P), 
(Gl< 

Pe
(cîi 

La 
și C

în ca

PARADE
într-o sen 

cadrul cama 
de popice al 
evoluțiile ne 
multor juca 
manșele „ia 
ultimele eta 
preciziei la 
tice" sau in 
în rezolva^ 
unele echîfl 
usturătoare, 
arene, ale 
le cunoșteaJ 
decît advers

Deși porn 
chipa femii 
Brașov a ti 
noască îiptii 
șița la o a 
fiind

etapa c^^Vl 
șovencele n 
tot acasă. 8 
fan lansînd 
frîngeri pe 
mai suferit 
cu Voința 
(30—15 bila 
București q 
2441—2486 1 
Constanta q 
lăți 5047—51 
„izolate"). 1 
te lansarea 
Stanța a ra

DIVIZIEI
ducerea I 
prestația ld 
bună. Arbij 
C. Emil (d

MAKATE1 
CHIMPEX 
(12. 14. 9). I 
putat și dq 
mai aldBâq 
turi. u^B] 
aflat apTOad 
mul. constă] 
cu 12—6. ia] 
lea cu 7—2 
dele au re] 
profitind de| 
con^tăntenca 
dențiate : Fi 
lina Bujor, 
respectiv EJ 
liana Văduv 
bașu (C). |
lescu — M 
ȘAN-coresp|

SINT
Acum 
pentru 
tinerii 
mereu 
cu ei.
Gheorghian a fost cooptat 
propagandist la cercul de învă- 
tămînt politic al ■ sportivilor. 
Secretarul adjunct al organi
zației de bază nr. 84 de la 
Tractorul. Dumitru Țîrea, Ii 
însoțește deseori pe sportivi la 
Muzeul uzinei. Aici ei află 
multe detalii privind aprecie
rile de care se bucură 
toarele brașovene In 
lume, dorința tinerilor 
mai mare ca printr-o 
tare cit mai bună la 
.competiții să contribuie la spo
rirea prestigiului uzinei. ~ 
inițiativă, care se bucură 
apreciere este obținerea, 
către conducerea clubului, 
unor abonamente pe întregul 
an 1984, pentru 65 de sportivi, 
la 6 din spectacolele Teatrului 
dramatic din Brașov.

La cabinetul metodic al clu
bului am asistat la cîteva mo- 

' mente semnificative. Fiorin 
Morarii, profesor cu multa ex
periență în munca privind în
drumarea tinerilor, se pregă
tea pentru o scurtă festivitate 
de semnare, de către noii ve
nit! la club a „Angajamcn-

el este pensionar, 
că iubește sportul 
care îl practică 
la club și stă de 
Tocmai de aceea

dar 
si pe 
vine 

vo-rbă
Ion 

ca

tului sporti 
constatat că 
angajament] 
suri. La ad 
parte păiinl 
norii și coi 
— ne spun 
în sfirșit. q 
rete, ficcarl 
precis, cu 
de natură s 
lizările ci 
buni sportiv 
„Daciada" 1

Cînd estq 
la Petre D 
publice aba 
mul de ant] 
sportivi. Aș 
cent cu voi 
Sterea, Ște 
tian Bujilă.

La Tractl 
tivă — cun 
parte din 
pări si Qbid 
clubului. M 
tate sînt d 
ciente si d 
ca secția d 
să organiza 
de < * |
atât de 
educat 
tivii a 
ci tores 
vea n

dorit să cunoaștem cîteva ini
țiative ale acestei comisii. Ea 
a organizat pînă acum mai 
multe acțiuni menite să-i ajute 
Pe sportivi să cunoască șl' să 
înțeleagă temeinic cele mai 
actuale probleme ale politicii 
interne si externe ale partidu
lui si tării noastre. Apoi, ori 
de cite ori sportivi ai clubului 
urmează să ia parte la com
petiții în străinătate. aceștia 
sint informați asupra vieții 
sportive a țării respective. în 
sfirșit, o altă latură pe care 
comisia nu o neglijează este 
aceea a judecării oricăror aba
teri dsciplinare pe terenul de 
sport, interesîndu-se de aseme
nea si de modul de compor
tare a tinerilor în familie si la 
locurile lor de . muncă. „Ac
tele de indisciplină, alle aba
teri de al normele de etică — 
am aflat de la președintele 
clubului — au scăzut simțitor 
de cînd Ia club funcționează 
această comisie. Nici unui 
sportiv nu-i convine să apară 
în fața tovarășilor Iui si să ro
șească pentru faptele incorecte 
ce le-ar fi săvîrșit".

Ion Ghcorghian a lucrat mul
te decenii la uzina Tractorul.

trac- 
tntreaga 
fiind și 
compor- 

rnarilepînă la nr. 
Șl 

livrare de la mag. 
pînă la nr. 
pînă 
pînă 
pînă 
pînă 
pînă 
pînă

700/1984
1.000 1984

, auto Timișoara
4.000/1983
5.000/1983
4.000/1983

900/1983
4.000/1983
4.500'1983

900/1933
alt magazin decît cel 
Ia magazinul la care 
obținerea scrisorii de

Mag. BACAU
Mag.------- ---
Mag.
Mag.
Mag.
Mag.
Mag. IAȘI

Pentru ridicarea 
de înscriere 
s-a efectuat 
transfer.

Cîștlgătorii
zenta pentru _
I.D.M.S., conform arondării teritoriale comunicate prin filialele 
C.E.C.

Vinzările se efectuează în funcție de stocul de autoturisme 
șl capacitatea de livrare a fiecărui magazin.

BAIA MARE 
CLUJ 
REȘIȚA 
CRAIOVA 
TIMIȘOARA

la 
la 
la 
la 
la 
la 

autoturismului de la 
necesară prezentarea

nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr.

O 
de 
de 
a

este
înscrierea inițială pentru

C.E.C. de la tragerea din 
ridicarea autoturismului

trim. IV se pot pre- 
DACIA la mag. auto

M.Fr


ite In Divizia „A“ de popice

MUNDlALfLE. AHNIIt! (Urmare din pag. 1)
0-0

ațional de 
au parti- 

i Austria, 
I Germană, 
llavia, Po- 
i doi po
ut o com
it sub po
st Tismă- 
tov) a o- 
pd din 16 

1 cîștigat 
keta Căti- 
Irești) s-a 
|C, 16, CU 

a avut 
kixte, Tis- 
pu ocupat

locul 10 cu 1294 p (894—400) 
— din 20 de perechi (cuplul 
cîștigător a punctat 1391).

Acum, in toiul pregătirilor 
pentru Campionatele mondiale, 
slaba evoluție a acestor doi 
component de bază ai loturi
lor naționale trebuie să consti
tuie un semnal de alarmă.

. *
In campionatul divizionar de 

popice s-au disputat două me
ciuri restante : C 
NAIA — GLORIA
2 307 — 2 376 p d - 
RULMENTUL RRAȘOV — 
LIMPIA BUCUREȘTI 5 295 
5 015 p d — la bărbați.

’AȚI SI
CTIREȘTI 

la femei și —' — o-

tul divizionar de popice

INOR CARENȚE DE PREGĂTIRE
leiuri din 
divizionar 
brim-Dlan 
atoare ale 
Licători în 
Itfel, In 
pauza im- 
„singura- 
siguranță 

Lor figuri, 
CT eșecuri . 

propriile 
icularități 
mai bine

rorită, e- 
>mecanica 
se recu
ri. Re- 
> 66 p.d..

depăși, 
dica Ste- 
. gol. în- 
: oprii au 
Bucuroșii
Laromct 

Bucureșii 
Chimpex 

torul Ga- 
1714 la 
rnp:e ’."ie 
'.R. Con- 

lov ituri

pe arena Voința București 
Progresul Oradea 29 la Electro- 
mureș Tg. Mures Si Petrolul 
Băicoi 23 la Voința Galați. E- 
xemple mai sînt si invită la 
o reflecție : de ce la „pline", 
cînd jucătoarea sau jucătorul 
trebuie să repete aceeași miș
care de 25 de ori. avînd o to
lerantă de precizie doar de un 
centimetru, se obțin rezultate 
mai bune, iar la „singuratice", 
unde există o marjă de sigu
ranță de 26 cm. se ratează e- 
xasperant ? Acest paradox este 
determinai, după părerea noas
tră, de faptul că sportivii de 
valoare medie joacă întîmpiă- 
tor Ia „pline", bilele lor intrînd 
în .dreapta sau în stingă uli
țelor din lăcașul popicelor, iar 
cînd trec la manșele „izolate" 
acestea le scot la iveală caren
țele de pregătire. De 
imprecizia își are seva 
prinderi greșite, ca : _ 
rea incorectă în poziția 
mentală, elan șerpuit, 1 
iarea brațului în timpul 
sării și, în sfîrșit, concentrarea 
excesivă.

Se impun programe supli
mentare de pregătire pentru 
remedierea acestor lipsuri teh
nice.

regulă, 
în de- 
aseza- 
funda- 
psndu- 

I Ian-

Traian IOAN1ȚESCU

LA VOLEI FEMININ

I
I
I
I
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I
I
I
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ROMANIA
(Urmare din pag. 1)

emoții In min. 22, cînd, de la 
15 metri. Lung a fost penali
zat cu o lovitură indirectă, ră
masă fără rezultat. Și totuși, 
formația italiană a reușit să 
egaleze în min. 36 : la centra
rea iui Mancini, Righetti a re
luat imprecis de la 7 m, jucă
torii noștri au respins, dar ba
lonul a ajuns Ia BAGNL care, 
de la 30 m, cu un șut ful
gerător, l-a surprins pe Lung 
și a înscris „la vinciu”. în 
min. 39. portarul nostru s-a 
revanșat, blocind la picioarele 
lui Mancini. Echipa italiană 
a avut mai mult timp iniția
tiva pînă la pauză (5—0 la 
cornere), dar la șuturi a rea
lizat un infim avantaj, 8—6 
(2—1 pe poartă), și nu s-a pu
tut descurca, datorită jocului 
bun al liniei noastre defensive.

După pauză, la capătul a zece 
minute de joc echilibrat, și-a 
intrat în rol Hagi. care avea să 
reușească faze spectaculoase. în 
mim 62. Dragnea a șutat tn 
bară, la vinciu ; în același mi
nut. Lung a scos în corner șu
tul lui Mancini. Din min. 70. 
echipa României s-a lansat, a 
început să domine si. în min. 
75. a înscris golul victoriei : 
Hagi a driblat pe partea 
dreaptă, a „întors" trei ad
versari, a trimis un șut-cen 
trare. Tancrcdi a respins exact 
în fața lui BALINT, care, de 
Ia 5 m a trimis balonul in gol. 
Finalul , fost 2____ ~
min. 81 Lăcătuș. în situație de 
unu la 
șui Tassotti

dramatic. în

unu.

Ieri, la

numai cu funda- 
în fată, l-a ,Jn-

ITALIA 2-1
ton»“ pe acesta, dar a alunecat 
gi a ratat o mare ocazie. După 
alte două faze fierbinți, cu 
șuturi pe lingă poartă. — Iorio 
(min. 88) si Cirțu (min. 89) — 
în ultimul minut Lăcătuș este 
oprit neiustificat din acțiune 
(n-a fost ofsaid cum recunoș
teau si ziariștii italieni), arbi
trul a prelungit partida cu două 
minute, dar inutil, pentru că 
echipa noastră s-a apărat orga
nizat, păstrind rezultatul si 
obținlnd o victorie remarca
bilă.

CLASAMENTUL 
„LA ZI"

1. lugoslovia
2. România
3. kalia
4. Olanda

4 J 1 0 1J- S 7
5 2 2 1
5 • 3 2
4 0 2 2

0* 5 4
0-11 3
3-7 2

Porfrâele viitoare : Olanda -- >uso-

dar Al-Dakheel (cel care a 
Înscris golul egalizator în «>ar- 
tida cu Cehoslovacia, la C.M. 
din Spania) a trimis mingea în 
bară.

In repriza a doua, deși an
trenorul Mircea Râdulescu a 
efectuat cinci schimbări, fot
baliștii noștri au scăzut ritmul 
de joc (e adevărat că și tem
peratura a fost ridicată, peste 
25 de grade) în timp ce gaz
dele l-au iuțit pe aJ lor. In 
această parte a Intîlnirii fot
baliștii kuweitienj au fost foar
te periculoși în rfteva atacuri 
extrem de rapide, cu pătrunderi, 
devieri si suturi de mare sDec- 
tacol. dar la toate aceste faze 
(Intre care o nouă bară, în 
min. 75. tot a lui Al-Dakheel) 
apărarea noastră a jucat bine, 
remareîndu-se cu deosebire. 
Ștefănescu, Rednic și, 
ales. Iordache. care a 
două reflexe excepționale.

Repetăm, meciul a fost foar
te greu, prilejuind un examen 
sever pentru defensiva noas
tră. un examen trecut cu bine.

Cît despre jocul în atac, el 
a avut — poveste veche — ei- 
teva sclipiri, dar s-a stins apoi 
progresiv. La acest capitol, al

locului ofensiv ai 
jocului ofensiv s-a 
știm cu toții destul de mult, 
dar trebuie lucrat si mai mult, 
pentru că atacul rămîne în con
tinuare oroblem» nr. 
pei noastre.

A arbitrat bine I. 
(Kuweit) următoarele

eficientei 
lucrat, o

Al-Iassas 
formații :

KUWEIT : Samir — Fleitah, 
Mayouf, Mahboob Waleed — 
Karam, NASSAU. AL-DAK- 
HEEL-KAMIL. Sawayer (min. 
12 Sabah). AMBARI (min. 60 
HASSAN).

mai 
avut

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARĂ : Moraru (min. 46 IOR- 
DACHE) — Negrilă (min. 46 
Rednic), ȘTEFANESCU. Iorgu- 
Iescu. REDNIC (min. 46 Stă- 
nescu) — Ticleanu (min. 55 
Andone), 
(min. 46 
(min. 46

Ticleanu (min.
KLEIN. Boloni, Gabor 
Movilă) — Augustin 
Crișan), Cămătaru.

ROMÂNIA - U.R.S.S

POLONIA ROMANIA (tineret) 0-0
Aseară, Ia Gorzow Wielko- 

polski, în prezența a peste 6.000 
de spectatori, echipele de ti
neret ale Poloniei și României 
au terminat la egalitate, 0—0. 
Un joc echilibrat, încheiat cu 
același scor din partida dispu
tată între cele două reprezen
tative, la Ploiești, anul trecut. 
De remarcat că, în min. 
portarul Barba a apărat 
penalty.

Formația noastră a fost urmă
toarea : Barba — Mărginean, 
M. Top*. Bclodcdici, Bălan — 
Popica (min. 76 Botezan), San
dei, Burdujan (min. 59 Bur- 
chei), Lazăr (min. 46 Tîrlea) 
— Soare, O. Popescu.

Miercuri după-amiază, pe sta
dionul din Alba Iulia, în pre
zența a peste 4 000 spectatori, 
a avut loc întîlnirea dintre re
prezentativele de juniori II ale 
României și Uniunii Sovietice. 
Tinerii noștri fotbaliști au ob
ținut victoria cu scorul de 2—1 
(1—0). Au marcat : Ncitenov 
(min. 36 — autogol) și Văsîi 
(min. 51) pentru formația Româ
niei, Nikolaenko (min. 60) pen
tru oaspeți.. (I. FILIPESCU — 
coresp.)

Budapesta, In preliminariile CE. Juniori I

15,
un

LA ON MINOT DE 0-0!

DIVIZIA „A“ SUB LUPA STATISTICII
PUBLICUL HUNEDOREAN - LIDER IN „TROFEUL PETSCHOVSCHi"

doveanu) 
va “ mai 
ăjescu si 
oresp.).
IARE — 
FA 3—0 
fost dis- 
1 tehnic.

i condus 
al doi- 

iar gaz- 
ictaculos. 
.enții ale 
are. Evi- 
n, Nicu- 
lier (M), 
llă, Li- 
i Geam- 
f. Rădu- 
A. CRI-

CALCULATORUL BUCU
REȘTI — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 3—0 (2, 13, 
Doar 64 de minute le-au 
necesare bucureștencelor 
tru a se impune net în 
unei echipe fruntașe, așa 
arată numai clasamentul, 
și prestația sub orice critică a 
studentelor craiovene. Doar în 
setul secund jocul a fost ceva 
mai echilibrat, 
Monica Șușman 
lit din elanul 
colege. în rest. 
tasă“ a privit

8). 
fost 

pen- 
fața 
cum

nu

I
I
I

I
I“. ,,Am 

acestui 
aci sen- 
mt iau 

antre- 
Jubului" 
Moraru. 
de pe- 

conținut 
Ctâ sînt 
eze rea- 
Cei mai 
„Lauri", 
politic".

Ilăm de 
- facem 
progra

fi unor 
.plat re- 
mstantin 
Si Cris-

educa- 
— face 
preocu- 

ndacerii 
trebuin- 
nai efi- 
fi util 
U.G.S.R.

schimb 
>ble?hele 

muncii
spor- 

le mun- 
< a-

atunci cînd 
a mâi stăvi- 

fostelor sale 
echipa „frun- 

___ _ . neputincioasă 
(semn că pregătirea este cea 
care-i joacă feste) la jocul de
zinvolt al celor din subsolul 
clasamentului. S-au 
de la învingătoare Elen 
der, cea mai bună de pe teren, 
Carmen Anghel și Elena Ne- 
gulcscu. 
jul : Gh. Ficraru 
(M.V.).

subsolul 
remarcai 

San-

Foarte bun arbitra- 
— V. lonescu

I
I 
I
I
I

1. DINAMO
2. C.S.M. Libert.
3. C.S.U.-I.M.N.
4. chimia
5. Universitatea
5. Știința
7. Maratex
8. Chimpex
9. Calculatorul

10. FI. roșie
11. Farul
12. Penicilina

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

18
14
13
13
12

8
8
8
7
7
7
5

2
6
7
7
8

12
12
12
13
13
13
ÎS

56:17
48:25
45:27 
40:30 
40:32
32:43
32:44
11:45
31:43
30:44
23:44 
23:47

I

I

I

. BUDAPESTA, 28 (prin tele
fon), Un meci foarte dîrz dis
putat. fără prea multe faze de 
poartă, dar cine poate cere si 
un spectacol de excepție acolo 
unde se joacă pentru calificare 
și unde price gol marcat, mai 
ales în deplasare. înseamnă 
foarte mult ? Interesant de re
ținut e că echipa noastră a 
fost cea care a început mai 
bine si a avut in primele 20 
de minute, o superioritate netă, 
conducînd efectiv jocul sl ra- 
tînd trei bune nea zi,j prin Ale
xandru. Mărgărit si Bobaru. 
cea a primului din min. 6, 
fiind de-a dreptul uriașă. El a 
pătruns singur în careu, a șu
tat cu... ochii închiși, si asftfel, 
cu un reflex uluitor, Petri a 
deviat în corner. De partea cea
laltă. pe contraatac. Zinka si 
K. Kovacs au realizat în min. 
18 o fază de gol ultimul re- 
luînd peste poartă. Apoi, jocul 
a intrat într-o perioadă, con
fuză care s-a prelungit pînă la 
pauză.

Primele 13 minute din repri
za secundă au purtaft aceeași 
amprentă a dlrzenleL • apri
gei dispute pentru balon. Și 
nici tn continuare nu se pre
vedea nimic deosebit. Iată, 
însă, că in min. 53 arbitrul îl 
elimină 
lovirea 
gest de 
intasui 
echipa în inferioritate numeri
că. Din acest moment, juniorii

pe Alexandru pentru 
adversarului fără balon, 
neînțeles comis de tna- 
nostru care si-a lăSat

i'TRACERE EXCEPȚIONALA

LOTO,.
POSIBILITĂȚI MULTIPLE DE 
NOI Șl MARI SUCCESE I

UNGARIA 
ROMÂNA

1 (0) 
o

, Stadion CsepeJ ; teren foarte bun ; 
timp călduros ; spectatori — circa 
3.000. Șuturi : 11—5 (pe poartâ : 3-1). 
Cornere : 12-4. A marcat : OROVECZ 
(min. 79).

UNGARIA : Petri - Takacs, PINTER, 
Szelpcd (min. " *'•*-*•— - - -
— E. Kovacs, 
Zsîvotski) — K.
ZINKA.

ROMÂNIA :_____ __________ ____ _
Cîrstea (min. 60 Manase), DRÂGFHO, 
Bânuțâ - BOBARU, M1HAU, Matiuț, 
Mârgârtț - Alexandru, Achim.

bin* **• Musko~’
Cartonașe roșii t ALEXANDRU.

55 OROVECZ), Keifer 
Deck, Vincze (min. 47 
Kovoes, CSZUCSZANKI,

Zlotoa Moldovan,

I
In cadru! a 7 extrageri cu 
un total de 66 numere.

! autoturisme „Dacia 1300“
3 mari sume de bani
® excursii peste hotare

BILETELE DE 25 LEI VA
RIANTA AU DREPT DE CIȘ- 
TIGURI LA TOATE EXTRA
GERILE I

' RICINE JOACA POATE 
IȘTIGA :

unguri au început să atace si' 
să joace numai in jumătatea 
de teren a echipei noastre, Har 
acțiunile lor ofensive 
claritate. Abia în 
Cszucszanki a avut 
ocazie, dar a ratat, 
noastră si-a string________
mizînd. acum, totul pe varian
ta iul 0—0. Șj cînd aproape 
toți cei prezenți pe stadion nu 
mai credeau că se mai poate 
întimpla ceva, gazdele au reu
șit totuși să înscrie. Era in 
penultimul minut : arbitrul a 
acordat o lovitură liberă 
circa 18 m. Cszucszanki a 
mit balonul pe lingă zid, 
avansat, Moldovan a ezitat 
atace, a urmat centrarea 
OROVECZ a reluat în plasă 
din careul mic. Păcat, pentru 
că un 0—0 ar fi însemnat un 
mare pas spre calificare. Dar, 
si așa. credem că echipa noastră 
o poate face, la Oradea, peste 
două săptămîni. înscriind, în 
revanșă, mai mult de un gol.

n-au avut 
mm. 69 
o bună
Apărarea 
rindurile.

a 
să-l 

ți

Laurențiu DUMITRESCU

Consultați prospectul și jucați din timp numerele preferate!
ULTIM A ll DE PARTICIPARE - simbâtă 31 martie 1981

Și spectatorii continuă întrecerea. întrecere care devine tot mal 
pasionantă cu cît ne apropiem de finiș, obiectivul spectatorilor pri
mei scene fotbalistice fiind ocuparea primului loc în tradiționala 
competiție a sportivității dotată cu „Trofeul Petscliovsctii" (decer
nat anual de ziarul nostru celui mai sportiv public)! Actuala ediție 
este dominată de spectatorii bunedoreni, ei fiind talonați de cei 
tirgovișteni, care merită o notă In plus pentru relevanta lor spor
tivitate dacă avem în vedere faptul că echipa lor favorită — C.S. 
Tîrgoviște — a avut un parcurs greoi, cu destule sincope în evolu
ții, în prezent fiind deținătoarea ,,lanternei". Dar spectatorii au 
rămas alături de favorițli lor, arătîndu-șl adevăratul atașament.

Situația „la zl“ în „Trofeul Pctschovsclii" este următoarea :
1. Hunedoara 9,77;
2. Tîrgoviște 9,58;

3-5. Bacău, Galați și Slatina 9,50;
6. Craiova 9,45; 7. Tg. Mureș 9,41 

10-1L Baia Mare șl Oradea 
Pitești 9,08; 15. Ploiești 8,83.

„CURSA CU

8-9. Petroșani șl Hm. Vâlcea 9,33; 
9,25; 12. București 9,21; 13-14. Iași ‘Șl

ELIMINARE" IN CINCI

noi
La
24

1530 de minute ale turului, 
„borna 2160“ (minutele celor 
de etape disputate) au ajuns doar 
5 divizionari, care continuă a- 
ceastă pasionantă „cursă cu eli
minare".

Acești adevărațl maratonlști 
sînt: Cazan, Cristian, Stancu, 
Zare șl Carabageac.

Tuturor, mult succes tn tentati
va de a trece și de „borna 3060".

Evident, la Începutul unei 
ediții de campionat, flecare divi
zionar este animat de dorința de 
a petrece cît mai mult timp pe 
teren, să-șl aducă astfel o con
tribuție cît mal substanțială la 
realizările echipei sub ale că re, 
culori evoluează.

La jumătatea actualei ediții, 17 
jucători aveau la activ toate cele

DUaUL „GENERApiLOR* IN „TOPUL* DIVIZIONARILOR „A*
Dind curs întrebării primite de la mal mulțl cititori, și anume cum 

se prezintă un „top“ al jucătorilor din Divizia „A“, vă prezentăm 
acest „catalog*, avînd drept criteriu numărul de meciuri tn care 
jucătorii au fost treeuțl cu majuscule în caseta tehnică a partidelor 
primului eșalon.

Pe prima pagină a acestui „catalog* figurează:
MATEUT șl ISPIR — cite 17 remarcări; 
Manea, Zare, Ursu și Bălan — cîte 16;
Gabor, Ticleanu șl Grosu — cîte 14:
Iorguleseu, Stancu, Bumbescu, BSlonl, Agiu ți Tulba — cîte 13. 
In frunte, un semnificativ „schimb de generații» — juniorul Ma

ieu) șl consacratul Ispir. Trăglnd linie șl adunînd, găsim pe prima 
pagină a „topului* nu mal puțin de 8 Internaționali („A* șl olim
pici). din totalul de 15, deci putîndu-se alcătui o puternică „re
prezentativă a momentului".

GOLGETERII IN DEPLASARE CLASAMENTUL PORTARILOR

Una din stările de fapt ale ac
tualei ediții a Diviziei „A" este 
șl aceea referitoare la nivelul 
scăzut al eficacității. O carență 
mal veche a jucătorilor din pri
mul eșalon, întărită si de argu
mentul — destul de edificator — 
al golgeterilor In deplasare, lista 
lor fiind destul de săracă. S-au 
detașat, totuși...

Lăcătuș — 8 goluri.

Coraș șl Verigeanri — cîte I 
goluri.

Cămătaru, Terheș țrf Pițurcă — 
cîte 4 goluri.

Etapă de etapă publicăm clasa
mentul golgeterilor. Să nu-1 ui
tăm însă nici pe portari, pentru 
că șl el au un clasament. Crite
riu de alcătuire ? Numărul de 
goluri primite, raportat la nu
mărul de meciuri jucate. Făeînd 
acest raport, după 24 de etape 
acest clasament se prezintă ast
fel (au intrat în discuție numai 
portarii care au la activ cel puțin 
75 la sută din jocurile disputate) :

1. durea 0,65 (13 goluri în 20 
de meciuri);

2. lordaclie 0,70 (14:20);
3. Lung 0,75 (15:20);
4. Moraru 0.81 (18:22), 5. Cristian 

0,91 (22:24), 6—7. BUCU (23:24) si 
Mânu (21:22) 0.95, 8. Speriatu 1.00 
(22:22) etc.

aonimhuhia nr sui ieio pmosnonr wroiwtm
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA SPECIALĂ 

I’KONOEXFRES DIN 28 MARTIE
FAZA I
EXTRAGEREA
EXTRAGEREA
FAZA a II-a
extragerea 
EXTRAGEREA 
FAZA a IH-a 
extragerea 
EXTRAGEREA 
FOND TOTAL 

lei, report Ja categoria I.

I : 27 2 32 5 16 19
a II-a : 31 14 28 34 18 3

a 
a

III- a : 18 28 49 30 38
IV- a': 43 17 35 9 15

V- a : 9 16 15 28 38 18 42 43
VI- a : 19 32 20 34 11 33 36 3.

1.768.343 LEI. din care 2.031

a
flDE ClȘTIGURI

ASTĂZI — ULTIMA ZI 
DE PARTICIPARE !

De la agențiile Loto-Pronosport 
se mai pot procura numai astăzi 
bilete cu numerele alese de par
ticipant! pentru u’timș tragere 
obișnuită Loto din această lună, 
care va avea loc vineri 30 mar-, 
tie. * Se reamintește că o formă 
de joc foarte avantajoasă, utili
zată cu succes de tot mai nume
roși particlpanți o constituie va
riantele combinate, achitate sută 
Ia sută sau în cotă de 25 la sută, 
pe care se pot realiza silite de 
cîștiguri Ia mai multe categorii, 
încercați să vă numărați și dv. 
mîlne print-o marii cîștlgători la 
sistemul de joc preferat I



HOCHEIȘTILOR

A SEZONULUI IN AMBELE PROBE Dt SPATE
O serie de înotători români 

au luat parte la concursuri 
desfășurate peste hotare. Cea 
mai bună 
multipla 
CARMEN 
urcat pe ___  ______ _ ____
nului (50 m) din Bruxelles, îa 
cadrul întrecerii dotate cu 
„Marele premiu al primăverii", 
la care au fost înscriși sportivi 
din 68 de cluburi de Franța, 
R.F.G., Anglia, Olanda. Belgia 
ș a. în prima probă la care a 
participat, 200 m spate, eleva 
antrenoarei emerite Cristina 
Șopterian a făcut o cursă ex
celentă, fiind înregistrată în 
final cu timpul de 2:13,18, cel 
mai bun 
distanță 
a treia 
diaiă ' a
Anca Pătrășeoiu
Cornelia Sirch, din R.D.G. — 
2:12,84). „M-am simțit foarte 
bine — . ne spune spor
tiva dinamovistă — și cred că, 
cu mai multă concentrare Ia 
sosire, puteam scoate un timp 
și mai bun. La 100 ni spate, 
modificarea programului de că
tre organizatori m-a surprins, 
costîndu-mă fracțiuni de timp 
prețioase". Oricum, și rezulta
tul la „sută" este bun, Carmen 
sosind, de asemenea, prima, cu 
1:02,46, mai repede decit la 
campionatele naționale de la 
Reșița. Ea 
formeră a 
țional și la 
Kristin Otto 
și Ina 
RD.G.) 
Bravo, 
în pregătirea pentru

comportare a avut-o 
noastră campioană 
BUNACIU. Ea a 

bloc-starturile bazi-

rezultat pe această 
al carierei sale, 

performanță mon- 
sezonului (după 

2:12.45 și

este a treia per- 
sezonului interna- 
100 m spate, după 
— 1:02,02 și 1:02,08 

Kleber (ambele din 
— 1:02,19 și 1:02,42. 

Carmen ! Mult succes 
J.O. 1

(bazin de 
de juniori

400 m mixt; Laura Ghilic 
1:06,9 la 100 m spate, 2:25,9 la 
200 m spateCristina Devese- 
leanu 1:16,0 la 100 m bras, 
2:43,2 la 200 m bras ; Dan Dră- 
guleț 2:20,4 la 200 m bras ; 
Noeml Lung 2:23,8 200 m flu- 

4:55J5 la 400 m mixt; 
Băcuieți 53,4 la 100 m

fiber, 59,1 la 100 m fluture, 
2:17,6 la 200 m mixt j Corina 
Creț 2:23,0 la 200 m fluture ; 
ștafetele de 4X100 m mixt f — 
4:32fi, 4X100 m mixt b — 4:04,8, 
4X200 m liber b — 7 59,0, 
4X100 m liber b — 3:41 fi, 4X100 
liber f — 4:05,3. Deci, din 29 
de probe, înotătorii noștri au 

23.
CONCURSUL de la

ZAGREB (bazin de 25 m), la 
care au participat sportivi — 
născuțl în 1969 și mai mici — 
din ci te va țări, ClauJiu Haidu 
a sosit al doilea la 200 m flu
ture, cu 2:19,40 și la 100 m 
fluture — 1“.*'. * ’ ’
Birnea s-a clasat al treilea 
200 m spate — 222,54 și 
patrulea la 100 m spate 
1:07,87.

1 d>3,94. iar Adrian
la 
al

GRENOBLE. în afara rezul
tatului de 9—4 cu care Româ
nia a învins Japonia, în , 
neul prieteniei" la hochei 
gheată, marți. în etapa a 
sea a competiției au mai 
înregistrate următoarele 

Ungaria — Franța 
3—1, 2—0) Olanda 
Chineză 4—2 (3—1, 
R.D. Germană — 

-1 fi—0. 2—0. 2—1). îna-

„Tur
ce 

șa- 
fost 
sco- 
5—3ruri :

(0—2.
R. P.
1-0).
ția 5- _ . -
intea ultimei etape clasamentul 
este următorul :
1. R.D. Germani 
î. Elveția
3. România
4. Olanda
5. Ungaria
8. Japonia
7. R.P. Chineză
8. Franța

0-1, 
Elve-

6 5 1 0 50-16 
6 5 0 1 34-17 
6411 38-29
6
6
6
6
6

2 24-20
4 21-38
4 24-33
4 22-43
5 K)-36

11
10
•
7
4
3
3
1

Danemarca auHERNING. în 
început întrecerile campionatu
lui european de hochei pentru 
juniori grupa „B“. Iată pri
mele rezultate : seria I : Iugo
slavia — Italia 4—3, Norvegia 
— Austria 6—3. Austria — Ita
lia 7—4. Norvegia — Iugoslavia 
10—1 ; seria a n-a: România — 
Bulgaria 9—6, Polonia — Dane
marca 4—2. Polonia — Româ
nia 15—5. Danemarca — Bul
garia 7—3.

DUPĂ „TROFEUL CARPAȚI" LA POLO
(Urmare din pag. 1)

• LA TOLBUHIN 
25 m) in întilnirea 
Bulgaria — România (cîștigată 
de reprezentanții noștri cu 
scorul general de 210—134), au 
terminat învingători : Laura 
Sacbelarie 58,2 la 100 m liber, 
2:07,0 la 200 m liber, 1:04,7 la 
100 m fluture — rezultate a- 
proape de posibilitățile reale 
și... promisiunile brăilencei ț 
Cristian Ponta 1:57,5 la 200 m 
liber, 2:05,1 Ia 200 m fluture, 
4:04,8 la 400 m liber. 4:46,2 la

CONSTANȚA, 28 (prin tele
fon). Zi de vară, însorită, aici, 
pe litoral. Miercuri, in ziua a 
patra de concurs, a fost par
cursă ruta Constanța — Man
galia — Constanța (76 km). De 
astă dată cicliștii noștri au 
fost ceva mai combativi. Prima 
evadare în etapă a fost iniția
tă de O. Tudorache (Steaua) și 
V. Mitrache (Dinamo), cicliști 
care după 20 de kilometri de ru
laj în tandem reușesc să-și cree
ze un avans față de pluton de 
1:20. Dar, după aproape 50 km,

tandemul fugar este încorporat 
în' pluton. M. Holger (RU G.) 
și F. Schonherr 
Berlin) trec primii 
sire, cronometrați 
Urmează plutonul: 
(Dinamo) lh49:41, 
5. A. Petermann (ambii 
R.D.G.), 6. M. Romașcanu (Di
namo), toți în același timp cu 
Gancea. Joi are loc etapa a 
5-a, cursă contracronometru in
dividual (20 km) — șoseaua 
Basarabi.

Gheorghe ȘTEFANESCU

(Vorwlirts 
linia de so- 
cu lh-19 30.
3. I. Gancea
4. J. Schur.

din

ACTUALITATEA ȘAHISTA
este acum 4—4. Reamintim că 
sînt prevăzute 12 partide.

MOSCOVA. Turneul feminin 
din capitala Uniunii Sovietice : 
Balașova — Titorenko între
ruptă, De Armas — Wagner 
Michel 1—0, Konopleva — Io
seliani întreruptă, Fatalibekova 
— Voiska întreruptă. Baum- 
stark — Zaițeva 0—1, Nuțu — 
Mathe 1—0, Modrova — Âha- 
roumova 0,5—0,5. Clasamen
tul: 1. -Zaițeva 4 p, 2. Aha- 
roumova 3,5 p (1), 3. Ioseliani 
3 p (1), 4. Nuțu 3 p, 5. Fata
libekova 2,5 p, 6. Wagner Mi
chel și De Armas 2,5 p etc.

KASPAROV 
SMISLOV

5
3

A opta partidă a finalei tur
neului candidaților la titlul 
mondial de șah între Vasili 
Smîslov și Gări Kasparov s-a 
încheiat remiză la mutarea a 
28-a. Scorul este acum 5—3 în 
favoarea lui Kasparov, 
da a 9-a se va juca 
martie,

SOCL A noua partidă 
Irina Levitina și Lidia
nova a fost amînată, la cere
rea primei jucătoare. Scorul

Parti- 
la 30

dintre 
Seme-

O CUPA MONDIALĂ LA RUGBY ?

parțial. E adevărat, ea s-a a- 
flat la cea dinții apariție ofi
cială a rutului, într-o alcătuire 
cu unele noutăți (Viorel Ser
bau a debutat cu această oca
zie în națională, iar pe banca 
antrenorilor s-au așezat, pen
tru prima dată, Gheorghe Zam- 
firescu și Dinu Popescu) și cu 
mutații — Cr. Dan, Ungurcanu 
sau Gaiță fiind încercați în 
primul „șapte", la o partidă 
sau alta. Obiectivul declarat — 
testarea posibilităților întregu
lui lot avut la dispoziție, cu 
„bătaie" mai lungă, cu gîndul 
La viitor. Au fost și motive de 
mulțumire, au existat și reu
șite, faze de efect, pe care 
le-am subliniat la momentul 
potrivit Dar, s-a văzut lim
pede, există o seamă de jucă
tori necompetitivi Ia acest ni-

vel, marea slăbiciune repre- 
zentînd-o INDISCIPLINA TAC
TICA. Se acționează prea mult 
sub imperiul momentului, ra- 
tîndu-se, din cauza pripelii sau 
a lipsei de curaj, de persona
litate, situații din cele mai fa
vorabile. In apă se uită, parcă, 
indicațiile primite ! Inhibarea 
unora, absenta șuterilor re
dutabili sânt alte tare, care 
trebuie îndepărtate.

LONDRA, (Agerpres). — La 
recenta reuniune a forului de 
decizie al rugbyulul, „Internatio
nal Board-, s-a hotărît încredin
țarea studierii unul proiect 
unei compettțil ’ 
„Cupa Mondială-, 
tre federațiile de 
Noua Zeelandă șl 
ce constituie, se 
pas Important spre crearea 
turneu care să cuprindă 
multe țâri dintre cele peste 
care se practică, in prezent, jo
cul cu balonul oval. Proiectul 
urmează a fi supus discuției

al 
internaționale, 
depus de că- 

speclalitate din 
Australia, 
apreciază,

ceea 
un 

unui 
mai 

80 în

„Internațional Board“-ulul la 
reuniunea de anul viitor de Ia 
Paris — prima ce va fi organi
zată în afara Insulelor britanice.

De asemenea, s-a hotărît orga
nizarea în 1936 a două meciuri, 
între selecționate Internaționale, 
pentru a celebra 100 de ani de 
la tnflințareea .International 
Board'-ulul.

_______________________________ , f

TELEX « TELEX

BENGT HASSIS - CAMPIONUL SUPER-MARATONULUI PE SCHIURI
„Worldloppet" este, în fapt, 

sumumul curselor de lung kilo
metraj, pe schiuri. Ediția din 
acest an a cuprins 10 curse, 
pe distanțe variind între 42 km 
(Engadin — Elveția) si 89 km 
(Vasaloppet — Suedia), totalul 
kilometrajului fiind de 642 km. 
In baza punctelor acumulate.

favorifi olimpici TEOFILO STEVENSON (Cuba)

dasamentul final a fost urmă
torul : 1. Bengt Hassis (Suedia) 
152 p, 2. Lars Frykberg (Sue
dia) 131 p, 1 Magnar Rismyhr 
(Norvegia) 109 p, 4. Nils Tore 
Andreasson (Suedia) 95 p, 5. 
Rudolf Kapeller (Austria) 46 p. 
De subliniat faptul că Hassis 
a dștigat jumătate din totalul 
probelor.

SPRE „ACOPERIȘUL LUNII"

CICLISM Q Cursa de 3,5 km 
din apropiere de Toulouse a fost 
dștlgată de spaniolul Julian Go- 
rospe care a realizat o medie 
orară de 50,761 km. A Sos-t ur
mat de francezii Charles Motte» 
șl Dominique Lecrocq • Olan
dezii Bert Oosterbosch a învins 
In etapa a doua a cursei de trei 
zile de la Panne (Belgia) reall- 
zind 19:38 pe 16 km. El este șt 
lider în clasamentul general cu 
3.44:45 fiind succedat de bel
gienii Eric Vanderaerden 3.45:08 
șl Ferdl Van Den Haute 3.45:121.

ÎNOT • La Indianapolis au în
ceput Întrecerile campionatelor de 

primele 
Kosma 
8:06,an. 
soo m

Michele 
Bruce

GUVERNUL olandez 
J se va pronunța in luna mal

, asupra posibilității organizării
i Jocurilor Olimpice de vară
i din 1992. In cadrul unei șe

dințe a Parlamentului de la 
i Haga, secretarul de stat Joop
i Van Der Reijden, a anunțat
1 că două orașe, Amsterdam —
i capitala țării și Rotterdam
i și-au depus (separat) candi-
i datura pentru a găzdui J.O.
1 • APROPO DE J.O. DE LA
; LOS ANGELES, Midhael 
i Mount unul dintre inalțil
i funcționari ai comisiei de or-
' ganlzare, a declarat : „Com- 
| puterul va fi regele competi- 
i ției olimpice de la Los Ange

les, care, în mod cert, se va 
J folosi cel mai mult de aceste
i calculatoare. Aceasta nu în-
i seamnă însă că Jocurile vor

fi făcute de computere I Ro- 
' Iul lor rămîne doar acela de

a-i ajuta pe oameni...* 
i „Electronic Messaging System

(EMS)“ va fi, spre exemplu, 
una dintre marile inovații In 

i materie de computere ale
i J.O. '84. Grafie a 1700 termi

nale și a 300 Imprimante in- 
, stalate la locurile de concurs
i șl în satele olimpice, 50 000 de
1 oameni vor putea comunica
Ț foarte rapid afllnd instanta-
, neu rezultatele diferitelor
i competiții, informații biogra-
• fice ale particlpanților la
' Jocuri, toate acestea în llm-
i bile engleză și franceză, vor
i pu.ea să trimită dar să șl pri-
1 mească mesaje telex, etc.

• FIRMA „XEROX- a . asl-
i gurat aparatura necesară pen

tru realizarea a circa 56 de 
milioane de fotocopii, (fol de 
rezultate, informații, liste de

i start etc.) care, puse una
peste alta, ar avea înălțimea 

! de 5 795 m, adică cît a 1»
turnuri... Eiffel I
• JOHN WILLIAMS, auto

rul filmelor „Războiul stele-
r“ și „întîlnire de gradul

■ III", care au rulat șl pe ecra-
■ nele cinematografelor din ța- 
; ra noastră, a fost angajat să

compună tema muzicală ofi
cială a J.O. de la Los Ange
les. Muzica sa va fi interpre
tată de o orchestră de 100 d« 
Instrumentiști, *o fanfară de 
800 șl un cor format din 1 008 
de persoane ! Williams va co
labora strîns cu cineaștii Da- 

, vid Wolper șl Tommy Walker, 
i care au supervizat, din punct 

de vedere artistic cele două
'-V.’J

In istoria de multe decenii 
• boxului mondial amator, 
cubanezul Teofilo Stevenson 
a înscris un capitol unic. In
tr-adevăr, tot ceea ce a rea
lizat Teofilo în ring poartă 
amprenta unicității I A fost 
campion ollmpio la categoria 
grea, la ultimele trei, ediții 
ale Jocurilor, MUnchen. Mont
real șl Moscova, căutînd 
acum, ca' la Los Angeles, să 
cîștlge cel de al... patrulea 
aur olimpic. Nici unul dintre 
zecii de campioni ai pugilis- 
mulul n-a mal reușit un ast
fel de tur de forță !

Acestor trei medalii olim
pice 11 se adaugă cele două, 
tot de aur, cîștigate de Ste
venson la campionatele mon
diale din 1974, de la Havana, 
șl 1978, de la Belgrad (în 
1982, la Milnchen, în mod 
surprinzător el a fost între
cut de italianul Damiani), ca 
șl Încă multe altele, la Jocu
rile Pan-amerlcane, la nume
roase alte turnee. Inclusiv la 
„Centura de aur" a României.

Teofilo Stevenson s-a născut 
la 29 martie

nas în provincia Oriqjite. Are 
192 cm șl 96 kg. Face parte 
din clubul „Dulellermo" din 
Havana. Este antrenat de fai
mosul tehnician Alcldes Sa- 
garra-Garon.

KATMANDU (Agerpres). 
Din Katmandu se anunță că 
un grup alcătuit din șapte al
piniste indiene va efectua în 
curînd o tentativă 
dare a celui mai 
din lume

de escala- 
înalt pisc 

Everest (8 848 m). 
Pîoă în prezent, numai patru 
femei — din Polonia, R. P. 
Chineză și Japonia — au reu
șit să cucerească „Acoperișul 
lumii". Sportivele indiene se 
află, în prezent, în zona res
pectivă, fiind însoțite de 11 
alpiniști și șerpași.

Expediția a ales traseul tra
dițional — cel pe versantul 
din sud — și speră să înceapă 
asaltul propriu-zis în luna 
mat

iarnă ale S.U.A Iată 
rezultate: 800 m : Jeff 
8:02,60, John Mykkanen 
Tony Corbisero 8:08,88 : 
F : Tiffany Cohen 8:28,39, 
Richardson 8:30,64, Tami 
8:33,23.

SCRIMA 
mondiale" 
sub 20 de . _ _
este următorul : 1. Andreas Ber- 
mond (Italia) 50 p, 2. Eric 
(Franța) 38 p. 3. Sandro 
gottt (italia) 34 p.

TENIS • Semifinala 
Davls-, zona asiatică, ______
R.P. Chineză — Japonia va ave» 
loc ia Kunming, In R.P. Chineză; 
la 4—6 mal • Boston, turneu fe
minin : Pascale Paradis — Wendy 
White 6—2, 6—3, Andrea Leand 
— Marie Christine Catleja 6—7, 
7—6, 6—4, Joanne Russell — Vir
ginia Wade 3—6, 6—3, 7—5. Kathy 
Rinaldi — Yvonne Vermaak 7—5,
6— 1, Helena Sukova — Sharon
Walsh 2—6, 6—4, 6—4. Iva Bu-
darova — Manuela Maleeva 6—L
7- 6.

• Clasamentul „Cupei 
La sprfdă (ooncurentt 

ani), după șase probe.

Sreckl 
Reso-

„Cupei 
meciul

1952, la Las Tu-

deschidere șl de 
cadrul ambiant

festivități, de 
închidere, șl 
general la cele mal recente 
„Olimpiade albe- desfășurate 
In Statele Unite, tn 1960 la 
Squaw Valley șl in 1980 la 
Lake Placid.
• MUNICIPALITATEA LOS 

ANGELES are evidente pro
bleme, in perspectivă, cu fo
losirea automobilelor care nu 
numai că vor face circulația 
foarte dificilă, dar și polu
ează atmosfera. De aceea, de 
pe acum se duce o serioasă 
șt susținută campanie pentru 
a-1 convinge pe „angelinos- 
să renunțe la automobile șl 
să se folosească, pentru trans
port, de biciclete. S-a calcu
lat, spre exemplu, că dacă 
doar unul la sută dintre cel 
care se vor duce la „Coli
seum- și la „Sports Arena- 
s-ar folosi de bicicletă, a- 
ceasta ar însemna 500 de auto
mobile sau 40 de autobuze 
mal puțin 1 Calculul este cît 
se poate de convingător. Râ

mine doar ca 
zat șl In mod 
lele Jocurilor..,
• S-A STABILIT ca primul 

maraton olimpic feminin să 
albă loc la 5 august, la ora 
8, iar cursa masculină să se 
desfășoare, o săptâmînă mal 
ttrzlu, In chiar ziua Închide
rii J.O. '84, dar la ora 17,15. 
Orele prevăzute pentru cele 
două starturi au In vedere 
temperaturile foarte ridicate 
din luna august, la Los An
geles. Tocmai de aceea s-a șl 
hotărtt ca o bună parte a 
traseului să fie chiar pe țăr
mul Pacificului, briza fiind, 
oricum, în ajutorul atleților. 
De asemenea, fapt Important, 
de-a lungul celor 42,185 km 
al cursei nu vor fi admise ea 
însoțitoare decît vehicule ac
ționate 
reduce 
aerului

el să fie reali- 
concret, în zi-

electric, pentru a se 
la minimum poluarea

i de 11

I

Rubrică realizată de 
Romeo VILARA

• în preliminariile olimpice, 
la Paris (meci tur) : Franța — 
R. F. Germania 1—1 (1—0). Au 
marcat : Xuereb (min. 30) res
pectiv Schatzschneidsr (min. 
85).
• Aseară, la Hanovra, in 

meci amical, R.F. Germania — 
U.R.S.S. (echipa olimpică) 2—1 
(1—0). în echipa oaspeților au 
evoluat șase jucători de la 
namo Minsk.

• Preliminariile C.E. de ju
niori (gr. 2), la -Glasgow : 
Scoția — Țara Galilor 4—0 (în 
tur 4—2). Scoția s-a calificat 
pentru turneul final. La Bel
fast (gr. 1) I Irlanda de Nord 
— Irlanda 1—0 (în tur 0—3). 
Irlanda 
turneul
• In 

turî de 
Rouen 1 
(la tur 
llficat în semifinale.
• La ZQrich a avut loc 

ciul amical dintre reprezenta-
_ tîvele Elveției și Poloniei, care 
’ s-a încheiat la egalitate : 1—1 

(0—1). Boniek a deschis scorul 
In min. 22 pentru oaspeți, iar

Di-

8-a calificat pentru 
final.
CJS. de tineret (sfer- 

finală,— meci retur) la
Franța — Anglia
1—6). Anglia s-a

0—1
ca-

me-

gazdele au egalat in min. 78 
prin Hermann. întilnirea s-a 
desfășurat pe ploaie și frig. Au 
evoluat echipele : ELVEȚIA t 
Berbig — Albon (Liidi), Egli, 
Wehrli, Binachi — Hermann, 
Favre, Geiger, Ponte (Bregy) 
— Briegger, Braschler. POLO
NIA : Mlynarczyk — Pawlak, 
Adamiec (Janasz), Wojciki, Ja- 
locha — Matysik, Buncol, Cio- 
Iek (Jakolcawicz), Smolarek 
(Warzycha) — Boniek, OkonskL
• Ieri, în meci amical, 

Erfurt 3 R.D.
Cehoslovacia 2—1 (2—1). __
marcat Minge, Ernst, respectiv 
Griga.
• într-un joc al echipelor 

de tineret, la Osnabruck : R.F. 
Germania — U.R.S.S. 1—1 
(0—1). Oaspeții au deschis sco
rul prin Dimitrlev, iar în re
priza secundă vest-germanii au 
egalat 
nigge.
• In 

turllor 
R.F.G. :
2—0. Pentru semifinale s-au 
calificat : Bayern, M inchen- 
gladbach, Bremen și Schalke.

la
Germană — 

Au

prin Michael Rumme-

ultimul meci al sfer- 
de finală ale Cupei 

Schalke — Hertha 
Pentru semifinale 

Bayern,


