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DIVIZIONARELE „A“ DE BASCHET
FINALE

de

SUSȚIN TURNEELE
Campionatele naționale 

baschet își desfășoară, de azi
pină duminică, ultimul lor act: 
turneele finale. Echipele mas
culine susțin întrecerile în Ca
pitală (cele din grupa 1—6) și 
la Constanța (grupa 7—12), iar 
cele feminine la Cluj-Napoca 
(grupa 1—6) și la Rîmnicu Vîl
cea (grupa 7—12). Desigur, 
principalul punct de atracție al 
turneelor îl constituie * lupta 
pentru titlu la băieți, unde — 
după toate probabilitățile — 
rezultatul tradiționalului derby 
Steaua — Dinamo (duminică la 
ora 11,30, în sala Rapid) va fi 
hotărîtor. La fete, Universita
tea Cluj-Napoca are un avans 
de două puncte.

Aceăte turnee constituie ul
timul prilej de selecție a com- 
ponenților loturilor naționale, 
dintre care patru vor intra în. 
activitate chiar săptămîna. vi
itoare. Este vorba de selecțio
natele de seniori (care vor lua 
parte la „Marele premiu al 
orașului Sofia"), senioare (vor 
susține meciuri amicale cu re
prezentativa Cehoslovaciei, joi 
și sîmbătă la Satu Mare, apoi 
luni la Cluj-Napoca) și de 
cele de junioare și cadete (vor 
participa la un turneu, la Foc
șani, de vineri pină duminică, 
în compania echipelor Bulga-

riei, R.D. 
Ungariei).

înaintea
turneelor finale, clasamentele 
Diviziei „A" se prezintă astfel: 
masculin, grupa 1—6: Steaua
81 p, 2. Dinamo Buc. 80 p, 3. 
I.C.E.D. C.S.Ș. 4 64 p, 4. Ra
pid 62 p, 5. C.S.U. Balanța Si
biu 59 p, 8. Dinamo Oradea 55 
p ; grupa 7—12 ; 7. Farul 65 p, 
8. Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca 62 p, 9. Politeh
nica C.S.Ș. Unirea Iași 62 p, 
10. Academia Militară Mecanica 
Fină București_ 59 p, 11. Car- 
pați Grup 
12. C.S.U.
nin, grupa
tea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napo
ca 77 p, 2. Olimpia București 
75 p, 3. Voința București 70 p, 
4. Politehnica Sportul studen
țesc București 64 p, 5. Crișul 

- Oradea 61 p, 6. Progresul Sti- 
rom București 59 p; grupa 
7—12: 7. Chimistul C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea 62 p, 8. Politehnica Ti
mișoara 62 p, 9. Comerțul Tg. 
Mureș 58 p, 10. ICEMENERG 

' 57 p, 11. Mobila C.S.Ș. Satu 
Mare 56 p, 12. C.S.U. Prahova 
Ploiești 53 p.

Programul meciurilor de azi 
din București: sala Floreasca, 
de la ora 15: Dinamo Buc. — 
C.S.U. Sibiu, Steaua — Dina
mo Oradea, I.C.E.D. — Rapid.

etapei inaugurale
Germane, Poloniei

portu
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Astăzi, „runda" nr. 26 in Divizia „A“ de fotbal

0 ETAPA CU MECIURI ECHILIBRATE
8 Construcții 55 p, 
Brașov 48 p; femi-
1—6: 1. Universita-

# Bacău : se va intrerupe șirul rezultatelor- contrast ale gazdelor ? £ Craiova : stu-; 
denții nu uită „lecția" Politehnicii lași £ Galați : jocul nr. 1, ca echilibru valoric 

• lași : se va confirma revenirea de formă a echi
pei din Dealul Copoului ? (ț Tg. Mureș : A.S.A. este 
mare favorită £ Pitești : „violeții" joacă mai departe 
cu gindul la „podium" • București : o partidă de mare 
ambiție prin tradiție Q Hunedoara : ofensiva pozițională 

contra atacului-surprîză

CLASAMENT
1. STEAUA 25 16 3 6 50 19 35
2. Dinamo 24 13 8 3 44-23 34
3. Univ. Craiova 25 14 3 8 41 21 31
4. Sportul stud. 25 12 6 7 36-26 30
5. F.C. Argeș 25 13 3 9 30-24 29
6. F.C. Bihor 25 11 5 9 38 32 27
7. Chimia Rm. V. 25 10 6 9 30-34 26
8. S C. Bacău 25 11 4 10 25-33 26
9. F.C. Cit 24 7 11 6 23 16 25

10. Jiul 25 10 5 10 23 28 25
11. F.C. Boia M. 25 10 5 10 29 39 25
12. Polit lași 25 7 10 8 23-27 24
13. Rapid 25 8 7 10 23-26 23
14. Corvinul 25 8 6 11 31 30 22
15. A.S.A. Tg. M. 25 8 4 13 22-34 20
16. Petrolul 25 6 6 13 21-36 18
17. Dunărea CSU 25 4 8 13 16 30 16
18. C.S. Tîrgoviște 25 3 6 16 18-45 12

PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR
| Bacău : SPORT CLUB - CHIMIA RM. VILCEA

Jocurile Olimpice de vara 84 z
FINALA IN 6 PENTRU... DOUA LOCURI!

Niciodată tirul românesc nu 
a avut atîtea pretendente au
torizate la titularizarea într-o 
echipă olimpică așa cum e 
acum, in cazul probei de pistol 
standard. Șase trăgătoare au, 
fiecare în parte, șanse și .argu
mente pe baza, cărora să crea
dă în selecția proprie: Maria 
Macovei, Ana Ciobanu, Silvia 
Kaposztay, Anișoara Matei, Do
rina Guler, Elena Macovei! 
Cele 3 reprezentante ale gene
rației vechi — Ciobanu, Matei, 
Kaposztay —, trecute prin ciu
rul a zeci de competiții grele, 
au de partea lor experiența și 
palmaresul. Ana Ciobanu, cel 
mai mult prezentă în vitrina 
cu trofee a tirului feminin 
românesc, are dreptate cînd 
afirmă: „Plec în anul 1984 cu 
3 titluri individuale și pe echi
pe cucerite, în 1976 și 1981, 
Ia pistol standard, ce mă poate 
împiedica să repet aceste is
prăvi ? Mă simt foarte bine !“

Ceea ce știu foarte bine fe
tele, indiferent că au doar 21 
de ani, așa cum este cazul 
Dorinei Guler și al Elenei Ma
covei, sau 24, ca Maria Mr.co- 
vei (acestea fiind reprezentan
tele tinereții în apriga luptă 
pentru titularizare) este că 
valoarea pe care o vor demon-

Dorina Guler, reprezentantă a noului val de trăgătoare? specia
liste in proba de pistol standard, una dintre pretendejitele la 
titularizarea in echipa olimpică a ~ "țării Foto : Vasile BAGEAC

Inceplnd de mline, la Bistrița

stra, fiecare în parte, în con
cursurile următoare, interne și 
internaționale, va fi decișivă. 
Că numai rezultatele vor selec
ționa pentru J-O., in această 
adevărată „finală" care începe 
șl care va fi susținută de-a 
lungul a aproape 4 luni, de 
acum înainte. Dorina Guler, 
vicecampioană europeană de 
junioare în 1983, la București 
crede că: .„..prospețimea psi
hică a uneia dintre colegele

mele de generație va i 
selecția. Maria Macovei, 
atuul titlului continental 
buzunar, a demonstrat-o in lu
na septembrie la „europene". 
Atit Elena, cea mai apropiată 
ca virstâ 
credem in 
celor care

decide 
cu 
in

de mine, cit și eu, 
elanul nostru, al 
venim din urmă.

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag a 4-a)

I. VelM ; C. Bitlan (ambii din Craiova) fl P. Balaș (București) 
Craiova : UNIVERSITATEA - JIUL PETROȘANI
Ș. Necșulescu (Tîrgoviște) ; M. Stănescu (lași) ft M. Ludoșan (Sibiu) 
Galați : DUNĂREA C.S.U. - PETROLUL PLOIEȘTI
I. Igna (Timișoara) ; A. Gheorghe (P. Neamț) șl S. Rotorăscu (toș>) 
lași : POLITEHNICA - C. S. T1RGOVIȘTE
M. Stoenescu | P. Hiescu (ambii din București) șl H. Popescu (Plorești) 
Tg. Mureș A.S.A. - F.C. BAIA MARE
M. Axente ; R. Cimpeanu (ambii din Arad) șl N. Dinescu (Rm. Vilcea) 
Pitești : F. C. ARGEȘ - F. C. BIHOR
M. Niculescu; Th. Ionescu (ambii din Buc.) șl I. Crâciunescu (Rm. V.)
București : RAPID - SPORTUL STUDENȚESC
R- Petrescu (Brașov) ; C. Voicu și M. Coostantinescu (ambii din Buc.) 

(stadionul „23 August", med televizat)
Hunedoara : CORVINUL - F. C. OLT
R, Matei ; V. Alexandru (ambii din București) șt O. Ștreng (Oradea) 

Meciul Steaua - Dinamo a fost aminat.
Toate partidele vor începe la ara 17.

Primele întreceri ale etapei de vara

IN PRIM-PLAN, ATLETISMUL
In întreaga țară s-au desfășu

rat primele acțiuni sportive de 
masă sub însemnele mobilizatoa
re ale „Daciadei". etapa de vară: 
Iată cîteva din 
te la redacție.

SIBIU : *
arini", 
C.J.E.F.S., 
dețean. al 
sportive 
două 
de 
tulul", 
..Crosul 
cîștigătorit 
tului", 15—16 ani. Adina Tuțu- 
lean — Lie. ind. 6 Sibiu și Ni- 
colae Szabo — Lie. textil Cis- 
nădie ; 17—19 ani ; Filofteia
Dumitru — A. S. Armata Sibiu 
și Gabriel Calofeteanu — A. S. 
Armata Sibiu ; peste 19 ani, 
Ecaterina Dumitru și Gh. 
Ghcorgbe (ambii de ta A. S. 
Armata Sibiu). In ..Crosul pri
măverii". printre 
s-au aflat Elena 
(Șoimii Sibiu), Pavel Dragota 
(C.S.M. Sibiu), Laura Hal- 
maciu (C. S. Școlar Mediaș) și 
Gh. Gionea (A.S.A. Sibiu). (îlie 
Ionescu, coresp.).

ORAȘUL GH. GHEORGHIU- 
DEJ : In localitate, etapa de

relatările primi-

In 
in 
a

U.T.C. și
Armata 

interesante 
atletism, 

etapa 
primăverii".

„Crosul

parcul ..Sub 
organizarea 

Comitetului ju- 
~ asociației 

au avut loc 
concursuri 

„Crosul tinere- 
județeană, și 

lată și 
tinere-

fruntași 
Sclieau

I
■*

vară a „Daciadei" 
cu entuziaste 
fotbal, volei, ____ __________ ,
șah, popice, handbal, orientare 
turistică etc. la care au 
parte elevi 
nerale 5, 7, 
muncitori 
construcții 
prinderea IUC, Combinatul pe
trochimic Borzești ș.a.i 
Grunzu, coresp.).

a coincis 
întreceri de 

tenis de masă,

luat 
de la școlile ge- 
6, 8 și 9 și tineri 

de la Trustul de 
industriale, între-

(«h.

URZICENI : Stadionul 
localitate a fost gazda 
reușit concurs de cros, pe ca
tegorii de vîrstă (6). care a 
reunit aproape 2 000 de iu
bitori ai atletismului. In rindul 
celor mai buni alergători s-au 
situat Liliana Sterea — Școa
la generală 2 Urziceni și cole
gele ei Bianca Oprea și Viori
ca Ceslarlu, Georgeta Buduia- 
nu — Lie. agroindustrial Armă- 
șești, Mariana Alexandru — 
Lie. ind. 2 Urziceni și Maria 
Dabov — A. S. Zahărul. Din
tre băieți s-au remarcat L. 
Lambru — Școala generală 1 și 
F. Badea — Școala generală 3 
(ambele din Urziceni). V. Dar-, 
bu — Școala generală Adîncata 
și N. Ilanlca — A. S. Pompie
rul (M. Tabarcea, coresp).

din 
unui

CAMPIONATELE DE HALTERE 
PENTRU JUNIORI

Campionatele naționale de 
haltere pentru juniori și Con
cursul republican pentru copii 
pe anul acesta se vor desfășura 
la Bistrița, în Sala sporturilor, 
întrecerile se vor derula non
stop. pe două podiumuri, de 
joi și pină sîmbătă, pe listele 
de concurs figurînd peste 300 
de tineri halterofili aparținînd 
tuturor centrelor de haltere din 
înfreaga țară.

Iubitorii sportului din muni- 
cip;ul Bistrița vor avea prile
jul să urmărească dispute in
teresante, atit copiii cit și ju
niorii — mici și mari — fiind 
dornici să se afirme in aceas
tă disciplină care înscrie țara 
noastră, in ultima vreme, prin
tre fruntașele continentului.

lată programul acestor două 
importante competiții : joi vor 
evolua cei mai tineri haltero
fili. copiii pină Ia 16 ani, în 
cadrul Concursului republican ; 
vineri vor avea loc disnutele 
pentru Campionatul juniorilor 
II (16—18 ani), iar sîmbătă cele 
ale juniorilor I (18—20 ani).

La începutul sezonului de zbor 1984

SPORTURILE AERONAUTICE, DISCIPLINE 
CU UN AMPLU CADRU EDUCAȚIONAL

Interviu cu președintele F. A. R„ general-maior Dumitru PUII)
înaintea începerii sezonului 

de zbor, l-am rugat pe pre
ședintele Federației Aeronauti
ce Române, general-maior Du
mitru Puîu, să prezinte prin
cipalele obiective aflate pe a- 
genda acestui an.

— Știm că activitatea federa
ției se împarte pe mai multe 
planuri. Care sînt sarcinile în 
domeniul performanței pentru 
cele trei discipline aeronautice?

— Activitatea de performanță 
presupune existența unor spor
tivi ialentați, pregătiți de-a 
lungul unei perioade îndelun
gate, și noul birou federal 
pleacă, in acest domeniu, de 
la „zestrea" primită. Astfel, la 
zborul cu motor, unde rezulta
tele de pină acum au fost bu
ne, ne propunem să continuăm,

ridicind totodată ștacheta. Anul 
acesta piloții acrobați au un 
program competițional bogat, 
al cărui punct de virf va fi 
campionatul mondial (Ungaria, 
august). Contăm in primul rind 
pe fete, ele avind șansa să 
urce pe podium, dar vom de
pune eforturi ca și echipa mas
culină să-și îmbunată' cască 
performanța. Pentru viitor, și 
acesta trebuie pregătit de 
acum, luăm măsuri in privința 
extinderii ariei de selecție. Tot 
în această ordine de idei — 
situație valabilă de altfel și 
pentru celelalte două discipli
ne — vom primi material vo
lant de cea mai bună caLtate, 
indispensabil pentru obținerea 
unor rezultate de valoare. Ur
mărind perfecționarea proce-

O dată cu vremea frumoasă, activitatea pe timpurile de zbor a 
demarat din plin. In imagine punctul de conducere a zborului 
și linia de start a aparatelor pe aerodromul Strejnic—Ploești 
unde se pregătesc componenta lotului național de acrobatic aeriană 

Foto : Alecu PAȘEN'CO
sului de pregătire, am numii 
noi antrenori federali. Ion 
Trucmel (zbor cu molorl, 
Gheorghe Bărbuceanu (plano
rism), Traian Șurariu și Ionel 
lordănescu (parașutism), toți 
sportivi de valoare, de la care 
așteptăm rezultate pe măsura

condițiilor create. Trecind ta 
planorism, unde calendarul nu 
include competiții de tăria 
unui campionat mondial sau

Dinu COSTE5CU

(Continuare in pag 2-31



Pentru sănătatea copiilor IN JURUL FILEULUI „CUPA P
• RELONUL SAVINEȘTI —

CENTRUL DE RECUPERARE DE LA LICEUL „BOLINTINEANU"
DINAMO BUCUREȘTI 1—3 
(—9, 6, —6, —14). Intr-un meci 
restanță al etapei a 15-a din

O dată cu trecerea anilor. Li
ceul bucureștean „Dimitrie 
Bolinflneanu" devine un ade
vărat etalon nu numai al în- 
vățămîntului din Capitală, ci și 
pe planul sportului școlar. Ul
tima realizare : organizarea u- 
nuî centru de recuperare, adi
că de îndreptare, prin sport, 
prin exercițiu, prin mișcare, a 
unor deficiențe care apar, din 
cauza activităților specifice, la 
tineretul între 6 și 18 ani. Un 
medic (dr. Camelia Ardeleanul, 
un profesor principal de cul
tură fizică medicală (Alexan
dru Plop), două asistente me
dicale (Aurelia Dumiireseu și 
Nicoleta Dorobanțul și un în
registrator medical (Aurora 
Beldeanu), precum și direc
torul Aurel Beldeanu sint 
oamenii angrenați in această 
activitate de mare noblețe, de
osebit de utilă din punct de 
vedere social, îndreptată spre 
întărirea sănătății și Vigorii ti
nerei generații.

Numărul copiilor care be
neficiază de „lecții zilnice de 
sănătate”, susținute fie In sala 
de gimnastică medicală, foarte 
modern utilată cu aparatură 
specială, fie într-unul din cele 
3 laboratoare de investigație și 
tratament, fie în bazinul mic. 
aflat în același corp de clă
dire. a ajuns în momentul de 
față la 50—60. Centrul de na- 
tație de performanță care este 
Liceul ,,Bolintineanu“ își gă
sește astfel o nouă valență, cea 
de recuperare a deficientelor 
coloanei și sistemului osos, a- 
lături de cele de performanță 
și de susținere a orelor de e- 
ducație fizică din programă. în 
apă. Un exemplu grăitor de ex
ploatare intensivă, rațională, a 
unei baze sportive școlare, care 
merită să fie urmat și de alte 
unități similare.

La baza acțiunii de organi
zare a centrului de recuperare 
de la liceul bucureștean a stat, 
inițial, ideea de a apropia a- 
ceastă activitate desfășurată 
în mod tradițional într-un me
diu spitalicesc de școală, adi
că locul zilnic de desfășu
rare a activităților copiilor. 
„Am găsit multă înțelegere — 
ne-a spus directorul liceu
lui — pentru traducerea in

practică a planurilor noastre 
la Comitetul de partid al sec
torului 5. la Ministerul Edu
cației și Tnvățămîntului, |a

care ne-au oferit, cu vremea, 
informații pertinente asupra 
posibilităților lor de a prac
tica sportul de performanță,

Exercițiu specific la spaliere pentru corijarea unor deficiente 
ale coloanei, sub supravegherea atentă a profesorului Alexandru 
Plop Foto : Vasile BAGEAC

Inspectoratul școlar al Capita
lei și Ia conducerile principale
lor întreprinderi din apropiere, 
Vulcan și Electromagnetica, in 
special, și la I.C.S.I.M., care 
are mulți muncitori seraliști 
la noi“.

S-ar părea că principalele 
scopuri ale cgntrului sint cele 
de prevenire și de recuperare. 
Si totuși, nu. Foarte interesan
te ni s-au părut cuvintele pro
fesorului Alexandru Plop : 
„Lucrînd cu o seamă de copii

i-am îndrumat spre secțiile de 
inot, polo sau gimnastică ale 
liceului, astfel că, iată, centrul 
nostru poate juca un rol im
portant și în depistarea și se
lecționarea copiilor cu ca
lități deosebite pentru o disci
plină sau alta. Aproape zilnic 
mai descoperim cite un poten
țial viitor campion, deși centrul 
a avut, inițial, în principal alte 
scopuri..." .

Radu TIMOFTE

Bilete pentru derbyul 

de baschet Steaua - Dinamo
F.R. Baschet anunță că de azi 

se pun în vînzare bilete-abona- 
ment pentru cele cinci zile ale 
turneului final al Diviziei „A“, 
cu valabilitate și pentru meciul 
derby Steaua — Dinamo (dumi
nică la ora 11,30, In sala Rapid). 
In ziua partidei respective, vîn- 
zarea biletelor va fi limitată. In 
aceeași zi vor fl valabile numai 
legitimațiile roșii (oficialități) și 
verzi (pentru ziariști), acestea din 
urmă însoțite de tlchete.

Sofia, se va desfășura Dina- 
moviada de volei — juniori și 
junioare — la care participă și 
echipele de juniori — băieți și 
fete — ale clubului bucureștean 
Dinamo. Acestea au părăsit 
Capitala luni. Antrenori : V. 
Tătaru și M. Arcan.

Divizia „B"
ra 3—1, A.S.A. Sibiu — Universi
tatea Cluj-Napoca 3—0, Voința 
Beiuș — Metalul Hunedoara 1—3, 
Oțelul Or. Dr. P. Groza — I.G.M. 
Caransebeș 2—3.

(Rezultate transmise de cores
pondenții : N. Mateescu, O. Guțu, 
Gh. Lazăr, V. Adam, I. Domuța, 
M. Domițian, M. Avanu, P. Du
mitrescu, N. Costin, C. Albu, N. 
Magda, I. Ghișa, N. Fețeanu, Gh. 
Drăgan, Fl. Jecheanu).

campionatul Diviziei „A“ mas
culine de volei, disputat la 
Piatra Neamț.

• Intre 4 și 8 aprilie, la

Rezultatele din
In cea de a 13-a etapă, penul

tima a campionatelor naționale 
de volei — Divizia „B“ — s-au 
obținut rezultatele :

FEMININ. Seria I : Ceahlăul P. 
Neamț — Voința București 3—1, 
Penicilina II Iași — C.S.țT. 
I.E.F.S. 1—3, Zimbrul Suceava — 
Confecția București 1—3, C.S.Ș. 
Focșani — Flacăra roșie II 3—1 ; 
seria a II-a : I.T. București — 
Rapid 2—3, Chlmpex n Constan
ța — A.S.S.U. Craiova 3—1, Spar- 
tac București — C.S.Ș. Oțelul
Tirgovlște 3—1, Dacia Pitești — - 
Braiconf 3—0 ; seria a ni-a : O- 
limpia Oradea — „Poll“ Timișoa
ra 1—3, C.S.Ș. Explormin Caranse
beș — Universitatea Cluj-Napoca 
3—0, Armătura Zalău — Olimpia 
Metal 33 București 3—0, Metalo- 
tehnica Tg. Mureș — G.I.G.C.L. 
Brașov 3—2.

MASCULIN. Seria I : I.T. Bucu
rești — I.O.R. București 3—0, 
Tractorul II Brașov — Viitorul 
Bacău 2—3, Electra București — 
C.S.U. Oțelul Galați 3—2 ; Spar- 
tacus Brăila — Prahova I.P.G. 
Ploiești 0—3 ; seria a II-a : Oltul 
Rm. Vîlcea — A.S.A. Buzău 3—1, 
Rapid București — C.S.M. Delta 
Tulcea 2—3, SARO Tirgovlște — 
Dacia Service Pitești 3—2, Calcu
latorul II București — Vulcan 
București 2—3 ; seria a in-a : 
Voința Zalău — „Poll“ Timișoa-

CAMPIONATUL DE RUGBY ÎNTRE SATISFACȚII SI DEZAMĂGIRI
Atît Dinamo (lidera clasamen

tului), cît și Steaua și-au valori
ficat din plin șansele și, deși am
bele au jucat în deplasare, au 
învins, prima la Baia Mare (7—3) 
— rămînînd neînvinsă după 14 
etape (!) — , a doua la Sibiu 
(28—9) păstrîndu-și astfel intacte 
șansele la cel de al 67-lea titlu 
de campioană. Alte cîteva obser
vații după etapa a 14-a. • „CINE 
se scoală de dimineață departe 
ajunge" — un proverb cu depli
nă aplicabilitate la R.C. Grivița 
Roșie. Existența unei valoroase 
pepiniere (prof. N. Vizitiu) a per
mis promovarea cîtorva tineri în 

, prima echipă, care — iată — au 
început să dea randament. Este 
vorba de excelenta linie a treia 
(media de vîrstă 22 de ani), lan
sată cu curaj în ultimele etape : 
O. Moraru, D. Dinescu (un nr. 8 
cu perspectivă) și A. Pongracz 
care joacă eficient și specta
culos. Pe cînd ne va face 
Grivița Roșie asemenea fru
moase surprize și pe linia de 
treisferturl, prea adesea defici
tară ? e INIMOSUL căpitan al 
echipei grivițene, Ermil Pasache, 
maistru la I.U.C. Grivița Roșie, a 
suferit în trecuta etapă un ac
cident : ruptură de menise. In
tre timp a și fost operat, cu 
succes. Ii dorim grabnică însănă
toșire și cît de curînd reluarea

postului de taloner în prima e- 
chipă ! • INTERNAȚIONALULUI 
constănțean Gh. Dumitru nu i-a 
„ieșit" duminică jocul. Și atunci 
a „compensat" prin intrări dure, 
semn că nu este la punct cu 
pregătirea • ESTE cunoscută 
marea nevoie de puncte a Poli
tehnicii timișorene, în tentativa 
ei de a evita căderea în seria 
a II-a a Diviziei „A“. Și, totuși, 
bănățenii au pierdut duminică 
puncte prețioase, deși jucau a- 
casă (0—13 cu Politehnica Iași !). 
Ce s-a întîmplat ? Ne-a spus-o 
chiar antrenorul timișorean Titi 
Ionescu : „Jocul s-a pierdut mai 
ales din pricina liniei întîi, care 
a cedat, surprinzător". Unde se 
vede că în jocul de rugby totul 
(cîștigarea sau pierderea unui 
meci) începe de la „capul de gră
madă". Un adevăr de care ar 
trebui să țină seama toți antre
norii de la nivelul echipelor de

club și pînă la cel al selecționa
telor naționale (D. C.).

★

„TROFEUL SPORTUL", între
cere lansată de ziarul nostru 
pentru stimularea înscrierii de 
eseuri, îl are acum drept lider 
pe internaționalul Florică Mura- 
riu (Steaua) — 6 încercări. II ur
mează Gh. Florea, V. Ion (Farul), 
Fuicu (Steaua), Al. Marin (R.C. 
Grivița Roșie) — cîte 5, Holban, 
Varga, Dumitru (Farul), Aldea, 
Paraschiv (Dinamo), Enache, Văr- 
zaru (Steaua) — cîte 4 etc. Din
tre echipe, cele mai multe eseuri 
le-a marcat Farul Constanța — 
42, apoi Steaua 40, Dinamo 28, 
C.S.M. Sibiu 18, Știința CEMIN 
Baia Mare 13, Politehnica Iași 10, 
Știința Petroșani și R.C. Grivița 
Roșie — cîte 7, Sportul studen
țesc Construcții 6, Politehnica Ti
mișoara 3.

EXCURSII ÎN

RP. BULGAR IA
(plecarea în luna iulie 1984 )

JUCATI LA

„CUPA C.S.Ș.
Sub egid^ „Daciadei", duminică, 

pe aleile din parcul Herăstrău, a 
avut loc „Cupa C.S.Ș. 1“ la ci
clism în circuit. La categoria în
cepători (49 participanți, 10 tu
ruri, un tur avînd 1100 m), după 
o cursă viu disputată, primii trei 
clasați au fost : 1. G. Merescu
(C.S.Ș. 1), 2. N. Pătrașcu (C.S.Ș. 
1), 3. L. Apostol (Voința). Cursa 
juniorilor II (25 participanți, 15 
tururi) a fost nespectaculoasă, în 
unele momente ale ei fiind o a- 
devărată „cursă de agrement- 
(medie orară 28 kmli), în pofida 
îndemnurilor repetate ale antre
norilor. Clasament : 1. S. Anton 
(STTROM), 2. S. Stoica (STTROM). 
3. N. Părșan (Voința). Juniorii 
mari (41 participanți. 25 tururi) 
au prilejuit o întrecere de toată 
frumusețea, încă din primele tu-

1“ LA CICLISM
ruri încercîndu-se diferite tenta
tive de evadare, anihilate Insă 
de pluton. A cîștlgat pe merit, 
la sprintul final, animatorul prin
cipal al întrecerii, VI Buduroi 
(STIROM). urmat de C. Ivancea 
(C.S.Ș. 1) șl N. Manolacbe
(ST1KOM). întrecerea a fost bine 
organizată, tn final primii cla
sați primind diplome și premii.

Horoțiu SIMA
P. S. Avînd tn vedere exem

plele șl din alte curse disputate 
recent, pentru creșterea combati
vității participanților și dinami
zarea curselor, o măsură se im
pune cu acuitate, și anume insti
tuirea unor sprinturi Intermedia
re, care să contribuie la ridica
rea nivelului întrecerilor și. im- 

, plicit, a latugii lor spectaculare.

i

TRAGERILE EXCURSIILOR

DIN 6și!3APRILIE 19âR

Și dv. puteți obține excursii cu numai cele două numere 
de la extragerea a treia ! (pe variantele de 25 lei ach'tale 
sută la sută)
Ca la orice tragere obișnuită, se atribuie si premii in :
• AUTOTURISME „Dacia 1300"
• MARI SUME DE BANI
Astăzi și miine - ultimele zile de participare I

BASCHET. PANOURI ROMANEȘTI. La 
Palatul sporturilor și culturii, cu prilejul 
meciurilor Dinamo — Steaua, a fost folo
sită pentru prima dată o pereche de pa
nouri purtînd inscripția „I.M.G.B." Concep
ția (modernă) și execuția lor (competitivă 
La nivel internațional) se datorează spri
jinului dat de conducerea I.M.G.B. și con
tribuției directe a personalului muncitor al 
întreprinderii respective • „pACAlealA", 
dar nu de 1 aprilie, ci de 31 martie, ziua 
în care s-a disputat manșa a doua a der- 
byului Dinamo — Steaua. Elevii (însoțiți 
de profesori) veniți cu tabele semnate de 
direcțiunile școlilor, pentru a intra gratuit 
(așa cum făcuseră cu o zi înainte), au a- 
vut neplăcuta 
solicită (pe 
altminteri ei 
bilet". Mulți 
fapt păcăliți . ___
neinspirata măsură : de unde vineri sec
toarele elevilor au fost 
îi puteai număra ușor 
rilor...

RUGBY. pînA cînd 
neretului din Capitală, 
anul trecut, o lucrare de canalizare. Nimic 
rău în asta. Dar. odată cu încheierea lu
crărilor subterane, pe marginea terenurilor

surpriză să constate că li se 
tabele) și... viza federației, 
urmînd să intre „doi pe un 
au făcut calea întoarsă. De 

au fost acei ce au luat

arhipline, sîmbătă 
pe ocupanții locu-

? La Stadionul ti- 
I.C.E.D. a început,

A INAUGUI
DE DII

Desfășurată 
sladionuluK 
„Cupa I’rimă' 
track a fost 
Dobre (Metali 
urmat in clasa 
— 13 o S. G 
Puravct — 12 
9 p (toti de 1
M. Gheorghe ( 
pionul tării. 1 
a evoluat sla 
7 p. Acest co 
contat si ca 
campionatului 
fost dominat 
I.P.A. Sibiu : 
13 p. 2. Ș. C
N. Puravct - 
cu — eoresp.)

PRIMII PAȘI ÎN
Excelentă inițiativa secției de 

box a C.S. Dinamo București, 
de a organiza sîmbătă dună-a- 
miază în sala Dinamo o gală a- 
m leală de box pentru boxerii ju
niori începători, singurii specta
tori fiind părinții sau frații mi
cilor pugiliști. Eliberați, parțial, 
de complexul... tribunei, tinerii 
pugiliști care au urcat — unii 
dintre ei pentru prima dată — 
treptele ringului au boxat exce
lent, fiecare dorind să arate ce 
a învățat la antrenamente. Ca să 
nu fie... supărare învingătorii și 
învinșii au primit din partea or
ganizatorilor mici premii.

Corpul de arbitri judecători. în 
totalitate tînăr, a dat decizii co
recte, Jenei Van cea, Marian Con- 
stantinescu, pînă mai ieri boxeri 
de performanță, Marin Grigore. 
Gh. Merlă si Daniel Trandafir se 
dovedesc tineri arbitri cu pers
pective.

Iată si cîteva tinere talente ca
re s-au remarcat : frații Con
stantin, Daniel și Marian Dumi
trescu (antrenori, Ion Monea, 
Pavel Ștefan și Petre Mateescu), 
Florin Gioarsă (antreno-r Marin 
Cristea) si George Sandu (antre

nor Gabriel
rezultate tehni 
(Dinamo) b.p. 
pid). C. Dum 
b.p. M. Cioci 
Sima (Rapid) 
puri Noi), G. 
M. Dini că G 
(Dinamo) b.p. 
namo). D.
b. ab. 2 V. c 
talul), G. Ar 
b.p. V. Dască 
zăr (Dinamo) 
(Rapid). M P< 
b.p. Gh. Ni<x 
Dumitrescu ( 
V. Elceanu (I
(IMGB) b.p, 
tiva), F^Rioi

M. Tari^^^Di
(CESAROM). 
mo) b.ab. 2 \ 
Dona (Metalul
(Mașini unelte 
namo) b. ab.
Iul), S. Rizez 
b.p. Fl. Safta 
diciuc (Dinam
liu (CESARON 
Daniel DIACO

la Începutul sezonului de
(Urmare din pag. 1)

european, ne propunem, avînd 
în vedere rezultatele mai mo
deste din ultimii ani, să în
chegăm un Iot de zburători va
loroși — și aici echipa femini
nă se află în prim-plan — cu 
care să atacăm in viitor ierar
hiile internaționale. La para
șutism situația este mai difici
lă. Vor trebui reconsiderate 
atit metodele de selecție, cit 
și pregătirea. Firește, rezulta
tele vor fi vizibile după un 
timp. Acțiunile folosite pină 
acum s-au dovedit infructuoa
se și sîntem hotăriți să revi- 
talizăm acest sport care, cu 
deeenii in urmă, ne-a adus ne
numărate satisfacții.

— In privința extinderii ariei 
de cuprindere, a transformării 
acestor sporturi în activități de 
masă, ce se preconizează?

— Zborul a constituit întot
deauna o atracție pentru tine
ret. fiind în același timp o 
școală cu funcții multiple. Nu 
se poate zbura fără cunoștințe 
tehnice și nici fără o discipli
nă strictă, liber consimțită. 
Ia(ă. deci, un amplu cadru e- 
ducațional. Ținînd seama și de 
factorii economici, ne propu
nem să extindem activitatea 
de zbor fără motor. Planoris

de rugby au rămas „munți" de pămînt 
care acoperă mulți metri, pe două dintre 
cele trei terenuri pe care se desfășoară o 
activitate aproape non-stop. Pe „Tineretu
lui" au loc meciuri de divizia „A", din 
campionatul republican al juniorilor, alte 
competiții pentru tinerii rugbyști. Dar ră- 
mînfflnd un singur teren practicabil, activi
tatea este evident perturbată și, cu toate 
rugămințile și intervențiile făcute. ICED-ul 
a rămas pasiv,’ deși termenul de termina
re a lucrării angajate a 
tuși, rugbyștii speră că 
mintită îi va repune în

fost depășit. To- 
întreprinderea a- 
drepturile lor !

TENIS DE MASA. LA
Rm. Vîlcea, în grupă cu
Sărat, echipa de fete (13—15 ani) a clu
bului Progresul Buc. a lipsit la partida cu 
Rm. Sărat, deși era în localitate. Antreno
rul Emil Iacobi a... uitat programul, a... 
uitat să consulte avizierul cu programările, 
a... uitat să treacă pe la juriul concursu
lui, la plecarea din sală (după ce a jucat 
echipa sa de băieți), asa cum s-a stabilit 
La ședința tehnică șl ...a uitat să scrie des
pre aceasta în raportuL către club. Cu 
„zero" puncte la acest med. Progresul- 
fete a piedut si șansa barajului pentru 
locurile 3 în grupă. Poate că... uită si 
conducerea clubului să-l deconteze jumă-

„zona* de la 
gazdele șl cu Rm.

mul, unde b: 
asigurată in 
dustria noast 
automosoare 
tate — va 
de un numi 
in condiții de 
economi^. L 
tra-ușoarc, a 
sînț modice, 
larea și pro< 
nem toate efo 
lizat Pi

ea se^BRtue. 
tă), iar aceas 
extinderii in 
grafice.

— Mai sint 
în atentia fe

— In funcți 
earea unor i 
tanță și asc( 
rism, unde, 
cum știți. arc 
ritoare. Cuno 
aprecierea pu 
organiza un 
demonstrații 
participarea 
zburători r( 
care vor man 
publicane. cot 
celent mijloc 
pentru a*J^ge 
cît mai mar 
practicarea ac

tate din costul deplasării, 
• LA aceeași compet ție 
mâții ale C.S.M. Buzău ( 
calificate pentru finala cont 
și juniori IT. nu și-au di* 
pentru locurile 3—4, așa c 
lamentul. antrenorul Emil I 
probabil, că problema poa 
în familie. Se grăbea să p 
hui ? Nu, fiindcă venise cu 
nu mergea după.........mers
cît o să mai meargă cu 
dini față de regulamentul

VOLEI. ECHIPA FEMINT 
șie a jucat din nou bine și 
pe Maratex B. Mare, echiț 
învins, la București, chiar 
„Ah, de ce n-au jucat asa 
campionatului ?“, se necăje 
nerelor bucureștence. S. C 
acum — deși într-o perio. 
Flacăra va retrograda... — 
6 în clasament. S-ar putea 
in ultima etapă să treacă 
torul. • NICI în ultimul 
fața propriilor suporteri 
vele antrenorului N. RCib 
Iași) să cîștige — la Chi 
„stea" a voleiului romă 
lanternă. • LA ORADEA, 
pierdut cu 3—0 întâlnirea 
mul set a fost cîștiaat 
deși în echipă jucau'*? 3 
RIOASA fnfrîngerea form* 
torul Baia Mare acasă. A 
decisiv cu 10—1. 12—5. 14- 
la 14 setul si— mecAi! ? De 
m-Qtorul ? x
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O nouă etapă la mijloc de 
săptămînă în campionatul Di
viziei „A". care — avînd un 
meci amînat (Steaua — Dina
mo) — programează următoa
rele partide :

S.C. BACAU — CHIMIA RM. 
VÎLCEA. Aflată după un proas
păt „dus rece’ ‘ 
Mare), formația gazdă dorește, 
desigur, reabilitarea în 
propriului public. Dacă 
comporta Ca în jocul cu 
ea îsi va putea atinge 
propus, dacă, însă, va juca 
precum a făcut-o, nu de mult, 
cu Petrolul...

(0—4. la Baia

fata 
se va 

Steaua, 
telul

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— JIUL. Internaționalii din 
Bănie au scos nunct si în toam
nă la Petroșani : dar acum, cînd 
ei se află după un concludent 
3—0 cu Dinamo ? Oricum, Ca- 
vai va avea mult de lucru...

dunArea c.s.u. galați — 
PETROLUL. în lipsa derbyului 
amînat. un derby... la polul 
opus. Deși. în tur. gălățenij an 
plecat de la Ploiești cu un 
Dunrt. astăzi cînd tntîjnesc 
echipa-revelație a returului, ei 
nu se pot considera favoriti. 
Un singur pronostic. în aceste 
condiții : va fi un meci greu !

POLITEHNICA IAȘI — C.S. 
TIRGOVIȘTE. De foarte, jos 
unde se află acum, lui C.S. 
Tîrgoviște îi va fi. credem ex
trem de greu să urce... pe Dea
lul Copoului.

F.C. ARGEȘ — F.C. BIHOR. 
Cu golgeterui Grosu în conti
nuare ne tușă, le va fi tare 
greu bihorenilor in . Trivale. 
acolo unde argeșenii așteaptă 
să se revanșeze dună acel 0—3 
consemnat în toamnă.

RAPID — SPORTUL 
DENȚESC. Cîntărind 
celor două echine nrin 

obținute de

STU- 
șansele 
prisma 

ele

MURESA.S. ARMATA TG.
— F.C. BAIA MARE. Un meci 
de mare importanță 
echipa gazdă. Modul în care a 
luptat, cu trei zile în urmă, la 
Rm. Vîlcea. îi dă dreptul să 
spere în ambele puncte puse în 
ioc.

pentru

rezultatelor
duminică giuleștenii pot fi op
timiști. Dar. asemenea argeșe
nilor. și studenții bucureșteni 
așteaptă acest Drilei de re
vanșă.

CORVINUL — FC. OLT. în 
prima jumătate a campionatu
lui. la Slatina, hunedorenii au 
obtinut o prețioasă remiză, dar. 
cu toate acestea antrenorul 
Nelu Nunweiller nu este liniș
tit. cunoscind că în deplasare 
echipa lui Halagian știe să se 
„închidă" și să contraatace.

OLIMPICII NOȘTRI AU FĂCUT LA BOLOGNA
DOVADA UNOR MARI POSIBILITĂȚI

Astă-seară, Olanda — Iugoslavia, un meci important pentru calificare
care nu se uită. Așa 
caracterizată partida 
România, disputată 
trecută pe Stadio 

din Bologna. în ca-

Un meci 
poate fi 
Italia — 
miercurea 

1 Comunale
drul preliminariilor J.O., grupa 

I „C“, o grupă care, așa cum șe 
anticipa , din momentul tragerii 
la sorti, avea să fie atît de e- 
chilibrată.

Ne-am dat seama și mai bine 
de dificultatea partidei de în
dată ce am ajuns la Bologna 
și mai ales din preziua meciu
lui. Am avut prilejul să fiu 
marți seara la o întîlnire a con
ducerii delegației noastre cu 

, reprezentanții federației ita
liene și i-am văzut, din nou, 
față în față pe Mircea Lucescu 
și Enzo Bearzot. Da. „bătrî- 
nul“ Enzo în persoană, care de 
duminică seara locuia împreu
nă cu Olimpicii italieni la ma
rele hotel Charlton, pentru că 
în formația gazdă figurau nu 
mai puțin de 7 dintre actualii 
componenti ai primei repre
zentative a Italiei (Vier- 
chwood, Bagni, Righetti, Ba- 
ttistini, Massaro, Sabatto și 
Fanna), cei pe care presa i-a 
și anunțat joi selecționați 
pentru meciul amical de sîm- 
bătă 7 aprilie, cu reprezenta
tiva Cehoslovaciei (meci ce va 
fi arbitrat de belgianul Po- 
nnet). L-am văzut pe Bearzot 
îngîndurat și chiar iritat 
de unele „penițe" din presa 
sportivă italiană, care amin
teau că turneul final al cam
pionatului european din Fran
ța se joacă fără campioana 
mondială, eliminată dc c- 
chipa României, condusă de 
un antrenor tinăr, care putea 
să-i fie.., copil Iui Bearzot, dar 
pe care il cunoaște acum toată 
Italia.

Așadar, nu era greu de în
țeles că acest ultim meci din 
seria celor patru confruntări 
dintre fotbalul românesc și 
cel italian (două meciuri la 
„A“, două Ia olimpici) era 
privit de gazde nu numai ca un 
prilej de verificare a viitoarei 
formații, care, cu alte cîteva 
întărituri, să apere cununa de 
„Campione del Mondo" (cum 
scrie pe frumosul breloc cu

care federația italiană ne-a 
onorat cu o seară mai înainte 
de meci), ci și ca un prilej de 
revanșă, o revanșă „aprinsă“ și 
de faptul că italienii, cu toată 
galeria lor de nume celebre, nu 
reușiseră în cele trei meciuri 
să ne învingă sau măcar SA 
ÎNSCRIE UN SINGUR GOL 
FOTBALIȘTILOR ROMANI !

Pînă la urmă, după 360 de 
minute de confruntare (Flo
rența, București, Brașov, Bo
logna), Bagni a reușit „golul 
de onoare" — gol formidabil, 
este adevărat, cum rar se vede 
— și atît. Echipa olimpică a 
României a obținut o vic
torie pe cît de surprinzătoare, 
pe atit de meritată, succes că
ruia gazdele noastre nu au pu
tut să-i găsească nici o fisură.

Pentru fotbalul românesc, 
victoria olimpicilor la Bo
logna are o mare semnificație, 
nu numai prin prisma perfor
manței sportive. A FOST 
VICTORIA UNEI MARI RES
PONSABILITĂȚI. A UNEI 
ANGAJĂRI EXCEPȚIONALE, 
UN EXAMEN AL VOINȚEI, 
UN EXEMPLU---- *---------------
PATRIOTISM, 
mentele. Din 
lui nefavorabil 
rești și a rutei de deplasare la 
Bologna, lotul olimpic s-a pre
gătit cîteva zile la Oradea. 
Clubul bihorean, conducerea 
lui au făcut eforturi considera
bile și au asigurat condiții op
time de pregătire. Dar la Ora
dea (sigur, nu erau gazdele de 
vină), în lot a apărut gripa, 
care nu i-a ocolit pe Ungurea- 
nu, Mânu, Ballnt, Coraș, Iri- 
mescu. Călătoria la Bologna a 
durat mai bine de 10 ore, sta
rea de sănătate a unora deve
nea tot mai critică. Printr-o 
mare voință, nimeni nu a lip
sit de la antrenamente și joc. 
„Eu trebuie să joc", i-a spus 
Coraș doctorului. Doar Văetuș, 
cu piciorul umflat, în ciuda mi
lioanelor de unități de penici
lină... a rămas „în civil". Fru
moasele exemple de abne
gație, de dăruire exemplară 
pentru culorile țării aveau 
să fie răsplătite de o victorie 
pentru care toți jucătorii meri-

DE ÎNALT 
Și iată argu- 
cauza timpu- 
de la Bucu-

tă felicitări. Zare, pentru că 
a jucat foarte bine pe un post 
nou (fundaș lateral) din cauza 
situației de care am vorbit, 
Iovan — excelent ca fundaș 
central de marcaj — i-a impre
sionat pe toți ziariștii, Mo- 
nelli, titularul lui Fiorenti
na, făcind figurație lîngă el (de 
ce nu joacă Iovan pe acest 
post la clubul său, unde poate 
da un asemenea randament ?) 
Irimescu, Coraș, Hagi, Balint 
au confirmat ascensiunea lor, 
Dragnea a demonstrat că vine 
puternic din urmă. Lung, Un- 
gurcanu, 
cunoaștem, 
ca 
foarte util, 
dențiem 
principal 
cia 
lui 
M.
FI. 
Parcea, 
logna o echipă 
înțeles al 
nici o îndoială, 
Bologna a fost UN MARE 
EXAMEN (tehnic, tactic, psi
hic, de voință), trecut cu brio 1 
Ceea ce impune ca partida cu 
Iugoslavia, de la 18 aprilie, să 
fie la fel de bine pregătită.

Astă-seară se dispută me
ciul Olanda — Iugoslavia și 
de rezultatul lui depind — în 
mare măsură — șansele noas
tre de calificare.

Constantin ALEXE

Stancu, cei pe care-i 
Cirțu, harnic 

niciodată, Bărbulescu, 
Se cuvine să evi- 

aportul antrenorului 
Gh. Staicu, hărni- 

la antrenamente a secundu- 
C. Frățilă, contribuția lui 

Lucescu, aportul medicului 
Brătilă și al masorului I. 

Toți au format la Bo- 
în adevăratul 

cuvîntului. Fără 
meciul de la 

UN

Priviri spre eșalonul secund

0 NOTĂ BUNĂ PENTRU SPORTIVITATE

UN NUCLEU
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Duminică dimineața, la Slatina, 
s-a disputat și un meci din cadrul 
seriei a Il-a a Diviziei „B" de fot
bal. S-au întîlnit, într-un joc ce 
promitea să fie interesant șl a- 
tractiv, două echipe din prima 
jumătate a clasamentului : I. P. 
Aluminiu și Autobuzul București. 
Deși a avut unele perioade mal 
bune, meciul nu s-a ridicat, to
tuși, în ansamblu Iul, la nivelul 
tehnic șl spectacular așteptat. A- 
ceasta mai ales din cauza echipei 
gazdă (antrenată de Ion Circiu- 
mărescu și Vasile Stan), care — 
deși se bucură, în general, de 
meritate aprecieri pentru evolu
țiile și rezultatele ei — n-a prins, 
se pare, duminică, o zi 
bună. De altfel, ,,ll“-le local s-a 
și văzut la un moment dat 
dus prin golul înscris (în 
48) de bucureșteanul Niță, 
o impetuoasă cursă șl un 
fulgerător (cu 10 minute 
înainte, tot oaspeții avuseseră o 
mare ocazie de a deschide scorul, 
dar portarul slătinean Nedea in-

prea
con- 
min. 
după 

șut 
mai

tervenlse excelent la pătrunde
rea și șutul lui Naghi). A reușit 
apoi să egaleze, tn min. 62, prin 
Pîrvu, scăpat de sub supraveghe
rea apărătorilor oaspeți.

Pentru o echipă aflată tn de
plasare, Autobuzul (antrenor : 
D. Dumitriu III) s-a prezentat 
promițător, cu lecția bine însu
șită și aplicată. Bucureșteni! s-au 
apărat atent șl ferm, fără a face 
un joc distructiv, șl au contra
atacat cu dezinvoltură, plecînd 
de la Slatina cu un punct meri
tat.

O notă bună pentru sportivita
tea manifestată de ambele echipe, 
cu un plus chiar pentru gazde, 
care — spre deosebire de meto
dele folosite prin alte părți — 
au jucat curat, fără încercări de 
intimidare a adversarilor. Foarte 
bun, de asemenea, arbitrajul re- 
șițeanului C. Manda, bine ajutat 
la tușă de concitadlnii săi C. Co- 
rocan șl A. Cuzmanovici.

în săptămîna în care prima 
selecționată de 2'1 
tării noastre avea de susținut 
partida de la Budapesta din 
preliminariile campionatului 
european, a doua echipă de 
juniori a întîlnit. la Alba lulia 
și Brașov, prima selecționată a 
Uniunii Sovietice. Rez.ultatele 
sînt cunoscute : 2—1 și 1—0.
Așadar, două frumoase victorii 
ale echipei noastre de perspec
tivă, deși ea a fost ÎNTĂRITĂ cu 
2—3 jucători din promoția a- 
nului 1983. Dar acest lucru a 
fost SOLICITAT chiar de 
conducătorii echipei 
ce, la Tașkent. deoarece 
creau astfel condiții 
zătoare pentru ca 
oaspeți să-și verifice 
bine potențialul 
turneului final 
care-1 găzduiesc 
orașe : Moscova, 
grad și Minsk. Așa se face că 
la Alba lulia au evoluat Mes- 
zaroș, Muznai și Vasîi. iar la 
Brașov — Stingaciu și Țîrlea. 
în rest. Pojar, Dinu, Poiogea,

juniori a

chiar
i sovieti

se 
corespun- 

juniorii 
cit mai 

vederea 
C.E. pe

in 
al 

în patru mari 
Kiev, Lenin-

ADMINISTRAȚIA DE

Constantin FIRÂNESCU

• Tragerea „excursiilor" la 
Pronoexpres de astăzi, 4 aprilie 
1984, este programată începînd de 
la ora 16,15 in sala clubului spor
tiv Progresul din București, str. 
dr. Staicovicl nr. 42 ; numerele 
cîștigătoare vor fi radiodifuzate 
în jurul orei 19 pe programul 2 
șl în jurul orei 23 pe programul 
1.

...sau Limassol —
Febra calificărilor — iată 

,o stare care a prins (și cu
prins), în ultimele luni, în
treaga suflare a fotbalului 
nostru. Nu o să ne plîngem 
de ea. pentru că ani de zile 
ne-am dorit acest rol, 
ne-am dorit echipe care 
să lupte pentru calificări cît 
mai înalte ale fotbalului 
românesc în arena interna
țională. Cum însă califi
cările vin nu numai cu 
bucurii, ci și cu multe și 
mari griji, cu mari emoții 
și cu o întreagă problema
tică foarte greu de rezol
vat din clipa tragerii la sorti 
pină la fluierul final al 
partidelor retur, se cuvine 
să ne .gîndim la aceste pro
bleme care se rezolvă ca 
într-o bătălie în marș și 
reapar,, parcă mereu mai 
grele, in preajma următoa
rei calificări.

Deosebit de însemnată
— adeseori decisivă chiar !
— este lupta din finaluri, 
cînd tensiunea psihică 
este paroxistică, și totul 
depinde de încă un asalt... 
Ne amintim partida de la 
Limassol, Cipru — Româ
nia, „meci ușor", gindeau 
unii, meci extrem de greu, 
după cum s-a văzut, pentru 
că el putea stopa (și a fost 
Ia un pas să stopeze) lupta 
pentru calificarea în tur
neul final al C.E. a fotba
liștilor români. Pînă in 
ultimul minut, soarta întil-

T bili si — Liverpool
nirii a stat in cumpănă, iar 
golul victoriei. înscris de 
Boloni. a fost obtinut abia 
spre sfirșiț (min. 78), după 
emoții de nedescris, Lu
cescu murind și înviind pe 
marginea terenului...

Alt final de neuitat, la 
Tbilisi. Lucidă si dînd do
vada — pe' durata întregii 
partide — unei pregătiri 
complexe excelente, echi
pa dinamovistă a găsit re
surse de luptă (psihice și 
de angajare fizică) pînă în 
ultimele 3 minute ale jocu
lui, cînd Rednie a înscris 
un gol MARE cît o cali
ficare.

Acum urmează partida 
calificării juniorilor, par
tida de la Oradea, urmează 
Liverpool... Care sînt șan
sele noastre ? Prima șansă : 
lupta pină Ia ultima pică
tură de energie, lupta din 
primul minut pînă în ulti
ma secundă !

Am putea aduce și argu
mente ...baschetbalistice în 
demonstrația noastră, Dina
mo „întoreînd', de pildă, 
soarta ultimului derby cu 
Steaua în ultimele 5 secun
de ale partidei ! Rămînem 
totuși în perimetrul fotba
lului. unde chiar actualele 
cupe europene ne oferă des
tule exemple de finaluri e- 
lectrizante. cu victorii smul
se nu o dată la poțou...

Marius POPESCU

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI ®
• UN INTERESANT CUPLAJ 

INTERNAȚIONAL LA ORADEA. 
Miercuri, 11 aprilie, va avea loc 
la Oradea un interesant cuplaj 
internațional. Este vorba de me
ciul retur dintre selecționatele de 
juniori ale României șl Ungariei 
din cadrul preliminariilor C.E. 
(în tur, la Budapesta, victoria a 
revenit cu 1—0 juniorilor unguri). 
Partida va începe la ora 15 șl va 
fi condusă, la centru, de Enzo 
Barbaresco, din Italia, ajutat la 
linie de N. Dinescu și D. Pe
trescu. în continuare, de la ora 
17, se vor întîlni primele repre
zentative ale României și Israe
lului. Deși are un caracter ami
cal, Întiînirea este un bun prilej 
de verificare a stadiului de pre
gătire a celor două selecționate. 
Jocul va fi condus de arbitrul 
Bogdan Doncev din Bulgaria, a- 
jutat la linie de orădenli O. 
Ș.treng șl M. Neșu (ultimul fă- 
cîndu-și reintrarea în rîndurile 
„cavalerilor fluierului").

• ACȚIUNE DE SELECȚIE. 
Făcind parte dintr-un amplu pro
gram de depistare a elementelor 
tinere, marți 10 aprilie vă avea 
loc, la Sibiu, o acțiune de se
lecție In vederea completării lo

tului reprezentativ de tineret. De 
data aceasta au fost convocați 
mai mulți jucători tineri (născuti 
după 1 august 1963) care acti
vează in Divizia „B“ șl care vor 
avea ca adversară formația lo
cală Șoimii I.P.A. Sibiu. Âu fost 
convocați următorii jucători, care 
se vor reuni luni 9 aprilie, la 
ora 12, la Sibiu : Iașko („U“ 
Cluj-Napoca) și Ghircă (Metalul 
București) — portari ; Comănescu 
(Gloria Buzău), Ț. Popescu (Alu
miniu Slatina), Costin (Progresul- 
Vulcan București), Bucico (C.S.M. 
Reșița), Mesaroș („U“ Cluj-Na- 
poca), Gaie (U.T.A.), Ilovan (Glo
ria Bistrița) șt Stănciulescu (Glo
ria Buzău) — fundași ; Buliga 
(C.S.M. Suceava), Mirea (Dlnamo- 
Victoria București), Muznay („U“ 
Cluj-Napoca), Cigan (U.T.Z..) și 
Pena (Progresul-Vulcan Bucu
rești) — mijlocași ; Dorobanțu 
(Minerul Cavnic), Văsii (Șoimii 
I.P.A. Sibiu), șl Caciureac (Stea
ua C.F.R. Cluj-Napoca)' — înain
tași.
• ETAPA INTERMEDIARA a 

campionatului republican de ju
niori I, care se va disputa joi 
12 aprilie, este programată de la 
ora 16.

DE VERITABILE TALENTE
juniorilor U.E.F.A. ’84
Năstase, Pistol. Proșteanu, 
Leu, Dumitra, Goian, Topo- 
linschi, Chircă, Despa, Cadar, 
Deși Stîngaciu a apărat exce
lent în al doilea meci. cele 
două victorii SE DATOREAZĂ 
IN CEA MAI MARE MĂSURĂ 
JUNIORILOR și ele vin să 
confirme talentul indiscuta
bil al celor mai multi diptre ei, 
cei ce vor alcătui nucleul vii
toarei selectiohate U.E.F.A. 
’85 ; selecționată care va trebui 
să preia ștafeta de la aceea a 
anului 1984. Cu acest grup de 
jucători foarte tineri, în care 
îi includem pe Leu. Pojar, 
Pistol, Proșteanu. Năstase, 
Nuță (aflat la lotul U.E.F.A. 
’84) va trebui să se muncească 
foarte mult și în continuare și 
mai ales să li se ofere un pro
gram adecvat de jocuri, toc
mai pentru a căpăta și ei ex
periența necesară abordării cu 
succes a viitoarelor competiții 
oficiale.

Vorbind de întrecerile o- 
ficiale ale juniorilor, trebuie să 
spunem că cea mai importantă

dintre ele — preliminariile C.E. 
I — se află. în plină desfășu
rare. Iată, R. D. Germană. Por
tugalia, Spania. Scoția și Irlan
da au obținut deja dreptul de 
a participa la turneul final. Tn 
celelalte grupe se așteaptă 
verdictul. Ca și în a noastră. 
Pierzînd in extremis la Buda
pesta. juniorii „tricolori" se 
află acum în fața UNUI EXA
MEN GREU, pe care au da
toria să-I absolve. Ei au iuat...
pulsul adversarului, au de
monstrat în cele două me
ciuri (Tașkent și Budapesta) că 
sînt mai buni. Numai că vor 
trebui să-și concretizeze prin 
goluri această superioritate și 
SA OBȚINĂ CALIFICAREA. 
La Oradea, unde echipa se pre
gătește acum și unde se va dis
puta meciul retur, nu va juca 
Alexandru, eliminat în par
tida tur. Antrenorii M. Pigulea 
și C. Toma îi vor avea însă în 
lot pe Dinu și Topolinschi, doi 
jucători viguroși, 
ambițioși. Să 
își vor aduce 
materializarea

puternici, 
sperăm că ei 
contribuția la 

tentativei e-
chipei de a ajunge la turneul 
final al C.E. de junori I.

Lourențiu DUMITRESCU
*»! — ’■■■ ■ ■■ ■' ...——-   .....

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT

DIN 1 APRILIE 1984

Categoria 1 (12 rezultate) : 69 variante 25% a 3.522 lei ;
Categoria 2 (11 rezultate) : 29 variante 100% a 873 lei și 1.417 

variante 25% a 218 lei ;
Categoria 3 (10 rezultate) : 457 variante 100% a 131 led și 

15.259 variante 25% a 33 lei. .



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE TURNEUL DE ȘAH
A 39-a aniversare a Eliberării Ungariei

BOXERI ROMANI 
IN TURNEE

tru, I. Pall, S. Drișcu, V. Da
mian și M. David. Antrenor A. 
Relu, arbitru V. Vasiliu.

DE LA SARAJEVO
seMai mulți boxeri români 

află în aceste zile la importan
te întreceri peste hotare.

★
La Usti Nad Lâbem (Ceho

slovacia) participă. începînd 
de azi, la un mare turneu ] 
giliștii noștri Șt. lordache, 
Fînățan, M. Ciubotarii ?i 
Senciuc. Antrenor C. Ciucă, 
bitru N. Dudu.

★
In R. P. Mongolă se află 

Șchiopu, D. Cipere, N. Brîiizei 
și N. Balaban. Antrenor Gh. 
Preda, arbitru I. Damian.

★
Un lot de juniori participă la 

un turneu în Polonia. Au fă
cut deplasarea FI. Manea, I. 
Lavrente, I. Turciiu, C. Dumi-

pu- 
M.
D.

ar-

D.

TALERISTUL A. CIORBA, 
LOCUL 8 LA MONTECATTINI
In „Marele premia al na

țiunilor** la talere, desfășurat la 
Montecattini (Italia), Attila 
Ciorba (România) s-a clasat pe 
locul 8 în proba de skeet, cu 
146/150 t.d. întrecerea a revenit 
campionului european B. 
Hochwald (R. D. Germană) cu 
148 t.d. Proba de trap a fost 
cîștigată de A. Petra (Italia), 
cu 196/200 t.d.

BELGRAD, 3 (Agerpres). — 
După consumarea a 11 runde, 
în turneul internațional de șah 
de la Sarajevo conduce marejp 
maestru olandez Jart Timman 
cu 8 puncte, urmat de Korci- 
noi 7 puncte (1). Van der Viei 
6,5 puncte. Drașko 6 nunele, 
lusupov 5,5 puncte (1) etc. în 
runda a 11-a, Timman a cîs- 
tigat la Romanișin. Korcinoi la 
Djurici, Bulak a remizat cu 
lusupov.

POLOiȘTII, MEREU PE PODIUM

TELEX • TELEX
ATLETISM • La New Or

leans, americanul Mark Ner.ow 
a cîștigat o probă- <!<* 10 050 m pe 
șosea cu 27:20, cel mai bun re
zultat mondial (neoficial) pe a- 
ceastă distanță. L-au urmat ke- 
nianul Michael Musyoki 27:28 și 
englezul Nick Rose 27:33. La fe
minin a cîștigat Mary O’Nnor 
(Noua Zeelandă) in 32:29. • la 
Washington, portugheza Rosa 
Mota, campioană europeană la 
maraton, a cîștigat o cursă de 
10 mile (10 km) pe sosea in 54:16. 
Proba masculină a revenit ke- 
nianului Simeon Kingen în 47:26. 
• Proba de 20 km marș de la 
Guadalajara a revenit mexica
nului Raul Gonzales in lh25:14, 
înaintea compatriotului său Ernesto 
canto 11126:35 și a cehoslovacu
lui Josef Pribilinec 11127:43.

AUTOMOBILISM • Veteranul 
american Mario Andretti (44 de 
ani) a cîștigat Marele Premiu de- 
la Long Beach (formula India
napolis), realizind ne o mașină 
..Lola Ford" o medie orară de 
133,38 km.

BADMINTON • Indianul Vimal 
Kumar a cîștigat turneul de la 
Paris, învingîndu-1 în finală cu 
lO—lo, 15—6, 15—2 pe pakistane
zul Tarlk Farrok. La feminin pe 
primul loc s-a clasat Wendy 
Poulton (Anglia), care a 
cut-o cu 11—5, 11—1 pe
dianca Una O'Reilly.

intre- 
cana-

CICLISM • Prima 
rului Tării Bascilor 
tigată de irlandezul 
166 km în 41131^1, urmat in 
lași timp de spaniolul Jose 
Laguia. *

a Tuetapă .. 
a fost ciș- 
Sean Kelly.

ace-
Luis

JUDO • Japonezii domină 
desfâ- 

a doua 
Takano 
kg, iar

pionatele Asiei, care se 
șoară în Kuweit. în ziua 
a ' competiției. Hiromatsu 
a cîștigat la categoria 78 
Kiyoaki Nose la 86 kg.

cam-

LUPTE • La Toledo 
echipa URSS a cîștigat 
Mondială la lupte libere, ___
cînd în finală cu 6—4 formația 
SUA. In meci pentru locul trei : 
Bulgaria — Canada 6—4.

(Ohio), 
Cupa 
intre-

MOTOCICLISM • Cursa de 200 
de mile de la Imola (Italia) a 
fost cîștigată de asul american 
Kenny Roberts (,,¥0013113“) în 
2h07:56 (medie orară 1S1J32 km).

PENTATLON MODERN • Con
cursul de la Budapesta a tost 
cîștigat de mexicanul S.snlega 
cu 5 419 p, urmat de Kahles 
(Cehoslovacia) 5 293 o si Kazakov 
(URSS) 5 285 p.

SĂRITURI cu sciuurile • 
Concursul de la Kuusamo (Fin
landa) pentru Cupa Europei a 
fost cîștigat de finlandezul Jart 
Puikkoncn cu 229.3 p (114 m și 
125 m), urmat de Matty ~ ’ 
nen 227,8 p (114 și 127

Nykae- 
m).

ACTUALITATEA LA TENIS
BOSTON. Finala turneului 

feminin, desfășurată - între ju
cătoarele cehoslosjace Hana 
Mandlikova (în fotografie) șî

Helena Sukova, a revenit ce
lei dinții cu 7—5, 6—0. Este a 
cincea victorie pe care Mandli- 
kova o înregistrează de la în
ceputul actualului sezon com- 
petiționaL In cadrul „circuitu
lui feminin", cu o săptămină in 
urmă, Mandlikova a cîștigat la 
Dallas, intreeînd-o, în 
pe americanca Kathy 
(7—6, 3-6, 6—1).

finală, 
Jordan

TUNIS. Tenismanul 
Henrik Sandstrom a 
turneul internațional de 
nis, dispunînd de 
Thierry Tulasne cu 6—1

suedez 
cîștigat 
la Tu- 

francezul 
6—4.

PARIS. Clasamentul „Marelui 
premiu-Volvo“ are, la această 
oră, următoarea configurație: 
1. Jimmy Connors 953 p (din 5 
turnee), 2. John McEnroe 775 p 
(3), 3. Ivan Lendl 577 p (3), 4. 
Ștefan Edberg 450 p (4), 5.
Yannick Noah 396 p (4), 6. To
mas Smid 392 p (6), 7. Eliot 
Teltscher 323 p (6), 8. Johan 
Kriek 317 p (5), 9. Jimmy Ari
as 315 p (4), 10. Henri Leconte 
294 p (5).

J. . BAT
(Urmare din pag. 1)

CU
pină mai

la o mare 
Kjposztay, 

argumentul 
demonstra-

Sper să nu se supere colegele 
noastre mai în vifstă, dar vor 
avea de luptat din greu 
noi, junioarele de 
ieri..."

’„Ultima medaliată 
competiție, Silvia 
are in sprijinul ei 
formei de moment,
tă de medalia de argint cîști
gată cu trei săptămîni în urmă 
la campionatele europene de 
la Budapesta. „Esențialul pen
tru mine — mărturisește — 
este ca, pornind de Ia acest 
nivel de început de an, să-mi 
sporesc mereu rezultatele și in 
aer liber. După o eclipsă de 
cîțiva ani, am găsit Ia clubul 
Steaua Un climat bun de 
muncă și o mulțime de motive 
de a-mi recăpăta total încre
derea In mine. Am început 
anul 1984 eu două medalii 
(n.r. — cea individuală, de 
argint, a fost dublată la Buda
pesta de medalia de aur pe 
echipe), voi face tot posibilul 
pentru a mai cuceri una. La 
Los Angeles !“

Antrenamentul de la Tunari 
e pe sfirșite. Optimismul par
tenerelor ei de pregătire n-a

Carnet extern

BARIERA APARTHEIDULUI
Pentru politica de apartheid pe 

care o menține de mulți ani, gu
vernul de la Pretoria -și-a atras 
oprobiul oamenilor de bună ere-* 
dința din întreaga lume. Republi
ca Africa de Sud fiind sancțio
nată, în diferite feluri, de orga
nismele internaționale. Comitetul 
Olimpic Internațional, de pildă, 
nu admite participarea sportivi
lor sud-africani la Jocurile Olim
pice, iar alte multe federații spor
tive internaționale au exclus, pur 
ți simplu, federațiile de specia
litate din R.S.A.

In Africa de Sud există mulți 
sportivi de certă valoare care nu 
se pot manifesta, așa cum ar
dori (șî rw din vino lor), din mo
tivele enunțate mai incinte. Și
pentru că, totuși, unii dintre ei, 
care iubesc realmente sportul, țin 
neapărat să ia parte ia compe
tițiile de anvergură ale unei dis
cipline sau alto, ei ou adoptat 
soluția... expatrierii. Este cazul 
negrului sud-african Sydney Maree 
(născut in 1956), care s-o stabilit 
prin căsătorie. 
Anul trecut, de 
zentot S.U.A. 
mondiale de la 
luția sa a fost 
în semifinale

în Statele Unite, 
altfel, el a repre- 
la campionatele 
Helsinki, dar evo- 
jnodestâ (locul 9 
Io 1500 m cu

3:38,65). Gteva zile moi tirzkl, 
la 8 august, la Koln, Maree a 
alergară: 31,24 — record mondial. 
Că acest record n-a durat decit 
o săptămină aceasta este insă 
altceva, dar Maree speră ca la 
Los Angeles...

Un mare talent se arată a K 
Zola Budd, O tînâră de 17 ani, 
core deți aleargă desculță, alear
gă bine. Ea deține două perfor
manțe de excepție : 1500 m - 
4:01.81 ți 5000 m - 15:01,83. A- 
ceste performanțe nu apar însă 
tn nici o statistica, ca să nu 
mai vorbim de tabelele de recor
duri mondiale (prima este supe
rioara recordului mondiol de ju
nioare, a doua este mai bună 
decit cele 15:08,26 ale recordului 
de senioare oi kii Mary Decker). 
Și pentru că bunicul Zolei a fost 
englez (s-a stabilit in Africa de 
Sud ba începutul secolului). In 
baza descendentei sale ea va 
participa, probabil, la Los Ange
les sub culorile... Marii Britanii I

Dar mai sint încă și alți tineri 
sud-africani care doresc să facă 
sport In mod onest și nu pot sâ 
concureze din cauza politicii de 
apartheid a guvernului țârii lor.

Romeo VILARA

UȘA
schimbat nimic din liniștea pe 
care campoiana europeană en 
tître, Maria Macovei, o are 
mereu, indiferent de... declara
ții, Amină orice comentariu pînă 
la sfirșitul lui august... Iar an
trenorul emerit Ștefan Petres
cu, cel care a format 4 dintre 
cele 6 „finaliste", înclină din 
cap: e de acord.

Poporul prieten ungar sărbătorește azi 39 de ani de la 
eliberarea de sub dominația fascistă, eveniment care a des
chis o etapă istorică nouă in destinele tării, etapa edificării 
orinduirii socialiste.

In lumina hotăririlor Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, oamenii muncii din (ara vecină și prietenă depun 
eforturi pentru dezvoltarea mai departe a activității lor 
in toate domeniile construcției socialiste.

Un sector important il ocupă și dezvoltarea sportului. Ac
tivitatea sportivă de masă și 
cele aproape patru decenii de

de performanță a cunoscut in 
la Eliberare frumoase succese.

Dacă în anii antebelici 
sportul ungar a avut unele 
succese internaționale, in 

-cei de după Eliberare el s-a 
afirmat puternic în marile 
competiții mondiale.

înaintea atletismului, pen
tatlonului modem, a scri
mei, a luptelor, înotului, a 
caiacului și canoei. în vîr- 
ful piramidei sporturilor de 
prestigiu ale sportului ungar 
s-a situat echipa națională 
de polo, care întotdeauna a 
avut un rol fruntaș în ie
rarhia mondială. De aceea, 
în cele ce urmează mă voi 
ocupa de 
polo, care 
te pentru 
Angeles.

La toate 
ale Jocurilor Olimpice, re
prezentativa de polo 
gariei s-a situat 
intre primele trei 
astfel că din 1948 a 
9 ori medaliată olimpică ; la 
3 ediții cucerind medalia 
cea mai prețioasă, de aur.

La conducerea echipei au 
fost multi tehnicieni renu- 
miti. printre care și Dezso 
Gyarmati, care recent i-a 
predat „ștafeta" de antrenor 
al naționalei lui Peter Ru- 
soran (ambii au fost cam
pioni olimpici). Acesta 
urmă a alcătuit acum 
echipă 
îmbină 
ritatea 
Soarea 
troduși 
antrenor a creat o ambian
tă plăcută în rîndul jucă
torilor. ceea ce. după păre
rea specialiștilor, contează
foarte mult. Din actualul left 
fac parte Csapo, Horkai,
Sudar, Gerendas. Șomossy,

reprezentativa de 
acum se pregăteș- 
J.O. de la Los

edițiile postbelice

a Un- 
mereu 

clasate, 
fost de

din 
o 

carerelativ tînără. 
experiența si matu- 
celor vechi cu vi- 
și elanul noilor in- 
în formație. Noul

Kunz, Kenesz, Budavari, 
component! de bază. cu 
multă experiență. Dintre cei 
tineri evidențiez pe Hasznos 
și Ambrus — fii ai foștilor 
campioni olimpici la polo. 
Dintre ceilalți, avind virsta 
în 'jur de 
aminti pe 
Nemeș.

Din luna 
lotul celor 
început pregătirile în 
derea Olimpiadei. „Acum ne 
aflăm in faza de finalizare, 
de șlefuire a jucătorilor, sub 
aspect tehnic, fizic și tactic" 
— spune antrenorul Ruso- 

începe

20 de ani. 
Borș, Kuna

ianuarie
18 poloiști

voi 
si

1984, 
si-a 
ve-

ran. în curînd va 
campionatul (o altă severă 
selecție!) și apoi echipa va 
lua parte 
turnee la 
Budapesta 
funcție de 
cătorilor la aceste 
două teste vor fi selecțio
nați pentru J.O. cei 
valoroși dintre ei.

„Dacă în teatru se 
nuiește să se spună 
nereușita unei repetiții ge
nerale înseamnă că premie
ra va avea succes, în sport, 
parafrazînd aceste cuvinte, 
spunem altfel : dacă repeti- 
ta generală va fi bună, pu
tem fi siguri că va urma un 
spectacol excepțional". Așa 
dorește antrenorul Peter 
Rusoran. Dar tot el adaugă 
că, la fel ca în orice do
meniu. si în polo numai 
printr-o muncă serioasă, dis
ciplinată, se pot realiza 
obiectivele pe care le 
mărești.

la două mari 
Duisburg și la 

(Tungsram). în 
comportarea ju- 

ultime

mai

obiș- 
că...

ur

Tibor KOCSI
„Nepsport" — Budapesta

fe

• ATITUDINE FERMA ÎMPOTRIVA HULIGANISMULUI

cu Bulgaria, la 
Belgia, la Bru-

• JUPP DERWALL IN „FOCUL** PRESEI VEST-GERMANE

ANTRENORUL reprezentativei 
RJ. Germania, Jupp Derwall, în 
,,derivă- 7 Presa vest-germană 
condamnă evoluția slabă a se
lecționatei R.F.G. în meciurile 
de pregătire de pînă acum. în 
vederea turneului final al C£. 
Pe cronicarii unor ziare nu-i 
mulțumește comportarea naționa
lei, cu toate că rezultatele au fost 
pozitive : 3—2
Varna, 1—0 cu _ .
xelles (victorie obținută din pe
nalty) și 2—1 cu Selecționata o- 
limpică a U.R.S.S., la Hanovra 
(succes realizat abia in ultimul 
minut de joc). Comentatorii au 
în vedere nu doar rezultatele, ci 
jocul ansamblu și faptul că 
selecționata alcătuită de Derwall 
nu a strălucit prin disciplină 
tactică...

Ziarul ,,BILD“ a făcut un son
daj, întrebînd 46 de ziariști de 
sport dacă Derwall mai poate 
rămîne la cîrma echipei națio
nale sau trebuie schimbat. Re
zultatul anchetei 7 24 dintre cei 
întrebați au ’ afirmat că-și vor da 
răspunsul abia după ce vor ve
dea comportarea reprezentativei 
la turneul final al C.E. ; 16 au 
spus că Derwall trebuie schimbat 
imediat, iar restul s-au abținut 
de la vot. Dar. se pare. există 
și unele nemulțumiri intre jucă
tori $i antrenor. De pildă. îna
intea meciului cu Selecționata o- 
limpică a U.R.S.S., Augenthaler 
a refuzat să joace. iar Schu
macher n-a mai vrut să apere în 
repriza secundă. Pe de altă par
te. Rummenigge (cel „mare") n-a 
jucat în această partidă, fiind 
gripat, dar și... ocupat. în peri
oada respectivă. cu semnarea 
contractului său cu Inter și vi
zita medicală la Milano. Schim
barea sau rămînerea lui Derwall 
va fi hotărîtă de oolegiul de an
trenori al federației vest-ger- 
mane !

cuuv al F.I.F.A. (la is mai. la 
Zurich) va fi „Conduita intole
rabili a suporterilor fotbalului 
englez*, anunță „Agenția France 
Presse-. Acest subiect va fi pus 
In discuție de forul suprem al 
soccerului mondial în urma mai 
multor incidente provocate de 
spectatorii de pe Insulă, care În
soțesc echipele engleze pe conti
nent. Ultimele manifestări se re
feră. după cum menționează a- 
genția de mai sus, la mai multe 
partide. Suporterii care au înso
țit echipa Angliei în Franța si 
la meciurile pe care F.C. Li
verpool si Manchester United 
le-au susținut, in cadrul cupe
lor europene, au avut o com
portare ieșită din comun, fiind 
agresivi înainte și în timpul 
jocurilor, în tribune și pe străzi, 
în Buletinul F.I.F.A.. secretarul 
federației internaționale. Sepp 
Blatter, publică un articol în care 
condamnă actele grave de huli
ganism ale unor suporteri. „De
altfel — scrie Blatter — atît 
F.I.F.A., cit și U.E.F.A. au luat 
măsuri aspre împotriva cluburi- * - - - ............... Ade-lor șl federațiilor vinovate.

Kenny Dalglish (căpitanul echi
pei F.C. Liverpool) cu trofeul 
„Cupei ligii engleze", asistat de 

coechipierul său Souness 
Telefoto : A.P.-AGERPRES

viratele cauze ale acestor mani
festări huliganice sint expresia 
lipsei de educație a acestor su
porteri, pe care ar trebui s-o 
primească in școală, tn familie șl 
la cluburi".

Ion OCHSENFELD

CAMPIONATE

★
UNUL dintre punctele de pe 

ordinea de zi a Comitetului Exe-

CEHOSLOVACIA (et. 19) î 
kla Praga — Sparta 3—1, 
kovice — Preșov 2—0, Banska 
Bystrica — Trnava 4—0. Teplice
— Cheb 1—1. Slavia — Bohe
mians I—2, Slovan — Inter 4—4. 
Kosice — Ziltna 1—0. Nitra — 
Ostrava 3—2. Pe primele locuri : 
Sparta 23. p, Banska Bystrica 26 
p. Dukla Praga 26 n. Pe ultime
le: 14—15. Nitra si Slavia cite 
14 p, 16. Teplice 13 p,

U.R.S.S. (et. 4) : Dinamo. Minsk
— Kairat 4—2. Dinamo Moscova
— Dnlepr 2—3, Cernomoreț — E- 
revan 2—1, Dinamo Kiev — Baku 
5—A. Rostov — Dinamo Tbilisi 
t—0, Jalghiris — ț.s.k.a. Mosco
va 1—1, Zenit — Torpedo 1—2. 
Spartak — Donețk 2—2, Pahtakor
— Harkov 0—1. Pe primele locuri:

Du- 
Vit-

Torpedo și 
p. Harkov 
Pe ultimele 
van și Pahtakor cite 2 d.

SCOȚIA (meciuri restanțe) : 
Aberdeen — Hearts 1—1, Celtic 
— Rangers 3—6. F.C. Dundee — 
Dundee Utd. 2—5. Pe primele 
locuri : Aberdeen 12 p (din 26 j), 
Celtic 39 p (28 I). Dundee Utd. 
36 p (25 j).
• în preliminările turneului 

olimpic (zona Americil de Nord 
Si Centrale) : Costa Riea — Ca
nada o—0.
• Internaționalul braz'linn So

crates a declarat c5 dună 
tragerea antrenorului 
naționale Parreira. cea 
trivită ar fi... realegerea 
selecționer Te’o S"--'—-

Di-namo Kiev cite 6 
Si Dniepr cite 5 p. 
: 16—18. Baku. Ere-

re- 
eclupei 

mat po- 
fostulul
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