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In cursa pentru un nou titlu la handbal

STEAUA-AVANS APRECIABIL FAȚĂ DE MINAUR
La Timișoara s-a consumat 

marți seară unul dintre ulti
mele trei episoade de virf ale 
acestei atit de agitate ediții a 
campionatului masculin de 
handbal. Divizia ,,A“. In par
tida cu „Poli“, Steaua a ciști- 
gat chiar mai lejer decit o a- 
rată scorul final (25—24). forța 
și valoarea sa impunindu-se 
pe parcursul reprizei a doua 
cu o vigoare deosebită. Res- 
pectindu-și partenerul, pentru 
atuurile care i-au adus faima 
și peste hotare. Politehnica Ti
mișoara și antrenorul său Con
stantin Jude nici n-au crezut 
prea mult in șansa lor. Echi
pă cu multi tineri, deosebit de 
talentați. bine pregătiți, dar 
lipsiți de experiență (și de în
drăzneală). formația „viotetilor* 

aplaudind fazele „lucrate* in
tr-un ritm foarte rapid și în
cheiate cu puternice aruncăn 
la poartă. In final, ei au ofe
rit cu generozitate aceeași răs
plată ambelor echipe, .văzind 
in Steaua liderul de astăzi si 
in „Poli* pe cel posibil de 
miine. Opțiunea lor are ca ar
gument faptul evident că bă
ieții handbalului cresc frumos 
pe Bega și că viitorul poate 
fi al lor.

Steaua, rămasă in ambianța 
amicală de la Timișoara pen
tru a participa la „Cupa pri
măverii*. alături de „Poli* 
Constructorul Arad si Ferene- 
varos Budapesta, n-a scăpat 
total de emoții, deși marți sea
ra. in sala Olimpia, a tăcut un 
pas mare spre cununa de lauri 

Mare, va ciștiga totul. Steaua 
se confruntă tn acest final, in 
ordine, cu Constructorul Arad 
(a), cu H. C. Minaur Baia Ma
re (d), cu Știința Bacău (a) și 
cu Dinamo București. E greu, 
e ușor ’ Răspuns poate da nu
mai Steaua. Dacă se va afla 
pe același drum ascendent, asa 
cum ne-a dovedit-o tn partida 
cu Politehnica, nu va avea pro
bleme. Sigur, pentru o strălu
cire deplină izbinda finală s-ar

Hristoche NAUM

fCaattaaare ta pag. 2—3)

Penultimele turnee ale campionatului de volei (f)

LA „MTCON“ - BIICURTȘTI 
FRUNTAȘII ÎN PRODUCȚIE

SÎNTEXEMPLE Șl ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ
Meciul de fotbal dintre echi

pele Universitatea Craiova șl 
F.C.M. Brașov din cadrul .Cu
pei României* a fost progra
mat după cum se știe pe te
renul MECON, din str. Dru
mul Găzarului. Un nume nou 
și. firește, multi ne-au cerut 
atunci amănunte Și am fost la 
sediul întreprinderii de care a- 
parține terenul.

Bineînțeles, ne-a interesat 
tn primul rînd activitatea spor
tivă din Întreprindere, desfă
șurată sub însemnele „Dacia- 
dei*. „La noi. sportul are ră
dăcini adinei — ne răspunde 
cu amabilitate Viorel Moraru, 
președintele asociației sportive 
MECON. Numele acesta este 
mai recent, asociația funcțio- 
nind in trecut sub alte denu
miri : A.R.U.G.C.. T.U.G. si.
pini nu de mult, T.M.B. Multi 
dintre cei care au activat in 
echipele purtind inițialele po
menite an rămas ca activiști 
aici, la MECON*. Printre aceș
tia se numără, am aflat. Gheor- 
ghe Sevenscht — electrician șef. 
Eugen Barangea — maistru e

lectrician. Paul Popescu — 
maistru instalator. Stelian Con- 
stantinescu — sef formație 
compresoare. Asociația a dat și 
citeva nume sonore in fotbal: 
Eftimie. Țîrcovnicu, Panait, Du- 
mitrache, Ispir, Cazan, Ivan. Ul
timul, actualul antrenor al e- 
chipei de fotbal MECON, a 
revenit aid după o viată de 
om petrecută la Craiova, întîl 
ca jucător de bază, apoi ca 
antrenor secund al Universită
ții. cînd a trăit bucuria cali
ficării acesteia in semifinalele 
Cupei U.E.F.A. ...Modest, cu o 
înțelepciune a vorbelor mai 
mare decît arată numărul ani
lor, Nicolae Ivan ne-a -po
vestit mult despre alții și foarte 
puțin despre propria-i persoa
nă. A iubit întotdeauna fotba
lul și ne mărturisește că aici, 
ca antrenor la o echipă de Di
vizia „C“, a descoperit că mun
ca este aceeași la orice eșa
lon. Ar vrea, desigur, să ducă

Doina STANESCU

(Continuare in pag. 2—3)

CLASAMENTUL

1. STEAUA 1> 17 • 1 S51—4Z3 52
2. H C Minaur 14 2 l 557—41
3. ..Poli- Tîm. It 13 2 3 4U—44
4. Dinamo Buc. IS 1 4 5 44»—4M M
5. Dinamo Brașov ll 1) I W—4 Î M
5. Carpati Mirșa IS 7 4 7 4^4—«3 M
7. Știința Bacâu ta 7 2 9 4T —CT 34
8 Constr. Oradea ll C 1 ii W4—a r.
9. Univ. Craiova 12 4 3 tl 4«-4O H

10. ,.U- Cluj-Napoce 11 4 I 12 TTî—4** *9
IL. Constr. Arad ÎS 3 3 ii 4i»-5rT n
12 Minerul Cavnic II 3 • •5 M7—W M

H. C Minaur Ba .a Mat a 
marți un meci ta devans eu S-int» 
Bacău (3l—30) rezultat o? care ■ vuos 
include ta clasament duo* des'*.- -area 
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figurează punctele înscrise de 
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a preferat încrâncenăm specta
colul deschis cu realizări teh
nice remarcabile. Dezamă
giți. poate ta inceput. cei 
peste 3 000 de spectatori au 
gustat apoi handbalu1-șnec'a*o’. 

a celei de a 2T-a ediții a cam- 
o*. analului- Ea are nevoie In 
ultimele patra partide de trei 
victorii, presupunind că ssnrj- 
ril adversar .cu care a ră-nas 
in cursă. H. C. Minaur Baia

FAVORITELE, VICTORII CLARE
La Galay, ta Sala sporturilor. 

St la București. ta sa.a Olimpia 
au tncep-r ieri turneele cu nu
mărul etad ale campionatului 
feminin al primei divizii de voleL

GALAJT, » (prin telefon). A$a 
cum anticipam întrecerile pri
mei Crupe vaior.ee (1—€) a stlr- 
nrt un remarcabil interes in 
rtndurCe pubL-Cului iubitor d? 

I roâe* gXlțean care a umpîut 
I sala efciar de la partida taaugu- 
I rail. Da- turneul n-a avut un 
I Oe&st sxritarit sub aspectul ca 
I irilUl jacului ofer:-, de eeîe 
| dooâ echipe care au deschis reu- 
I rioKi: Sdtața C-S-Ș- Bae&a — 
I Chimia Em VDeea. Ambele au 
| evoiuat crispat. cu nesiguranță 
I punctele acumuîlndu-se In pro

porție eorirsitoare pe tabela de 
marcaj na urmare a greșelilor de 
execuție a Lipsei de mobilitate 
d angajament fi nu ca efect a! 
unei prestații aoncretizate prin 
faze de volei la cota prezenta
tor. Băcăuancele au dr. gat eu 
S—1 02. —2, IX I) fără a eoe- 
▼tr.ge. Du- eriiîpa tor mal bune

nl s-au părut tinerele Daniela 
Buhlea (contribuție efectivă la 
victorie prin servicii eficiente) si 
Lilian? Holieciuc. La Chimia s-a 

desprins, ajungind la setbol cu 
4 puncte avans (14—10), dar ra- 
tîndu-1 tn citeva rîndurl șl pec- 
mlțtnd astfel o nouă ofensivă gă-

La încheierea sezonului de iarnă (I) Atac al formației Flacăra rația (meciul cu C.S.Ș. Explormin) 
prin Lucia Ettz Foto : Iorgu BĂNICĂ

SCHIUL ALPIN

Vili Podaru (Dinam» Brașov), 
cel mai bun tchior tenivr al 

sezonului
Foto : Aurel D. NEAGU

POATE IEȘI DIN ANONIMAT, 
MIZIND PE TIN AP A GENERA ȚIE

tn ultima vreme, piruile din 
frumoasa noastră stațiune Poia
na Brașov au găzduit cele mai 
-noortante competiții ale sezo

nului sporturilor de iarnă, la
ta doar citeva dintre acestea : 
fna]ele .Daeiadei* de perfor
mantă la schi alpin și fond 
oentru seniori si senioare ta 
taatlon oentru seniori .Dins- 
mesiada internaționali* con-

>—jrsur-Je F.I.S.. oentru copii 
dotate cu -Cupa Teleferic* si 
.Capa Poiana*, la care trebuie 
adăugate -Concursurile Prie
tenia* la probele nordice dis- 
outate la Gbeorgheni si Mier
curea Oue. Toate aceste con
cursuri au însemnat oentru 
schiorii și antrenorii români tot 
atitea examene care au con
firmat. sau nu. dacă aceștia 
au muncit așa cum trebuie.

Acum la ora bilanțurilor ta 
sporturile de iarnă se impune 
o trecere In revistă a ceea ce 
s-a realizat, a lipsurilor consta
tate. a măsurilor oe se impun 
nen'ru readucerea schiului nos
tru cu bune rezultate tn arena 
internațională.

SCHIUL ALPIN. Este ramura 
sportivă eu eea mai mare a- 
derență în rîndul tineretului 
Că este așa ne-o demonstrează 
si faptul că pe listele de start 
ale diferitelor concursuri nu
mărul competitorilor a fost cu 
mult mai mare ca tn celelalte 
discipline ale sporturilor de 
lamă. De la început trebuie să 
spunem că șl cele mai bune 
rezultate in acest an au fost 
înregistrate tn probele alpine. 
Tinerele noastre schioare Clau
dia Postolache și Mihaela Fer a 
(aflate, încă, la vîrsta copi
lăriei) au înregistrat tn acest 

sezon citeva rezultate foarte 
bune in concursurile internațio
nale. ambele reușind clasăr 
excelente ta compania foarte 
valoroasă a speranțelor schiu
lui alpin din Iugoslavia. Aus-

Poul lOVAN

(Continuare i« pag 2—3)

Slmbdti ți duminica, in Dhizla _A dc baschet (!)

ÎN DERBYUL OLIMPIA - „D“,

IV COriPONENIL ALE „NAȚIONALEI"
Etapa a 32-a a Camp.onatu

iul republican de baschet fe
minin programează simbătă și 
duminică (sala Olimpia, orele 
18.30 și respectiv 10) derbyul 
dintre echipele Olimpia Bucu
rești șl Universitatea CSȘ Vi
itorul Cluj-Napoca. actualele 
ocupante ale locurilor 3 și res
pectiv 1 In clasament. Pe lingă 
disputa propriu-zisă. In care 
baschetbalistele bucureștene 
vor încerca să micșoreze han
dicapul de cinci puncte ce-1 au 
acum tn clasamentul Diviziei 
„A* (fată de „U*. bineînțeles), 
oartida prezintă Interes și prin 

Dupi • abienfd deetul de îndelungați. Mariana Bădinici a 
reintrat ta activitatea competifionalî ri promite sd redevtni 
curind • jucătoare de bază a echipei Olimpia și, mai ales, a 

* lotului national

simți* absența Ioanei Cotoranu. 
accidentată.

In schimb, partida următoare 
— cea dintre formațiile C.S.U. 
LMJ*. Galați și Farul C.S.Ș. 
Constanța — a oferii celor peste 

spectatori prilejul unei du
ble satisfacții : un med specta
culos. eu numeroase faze lungi 
care a ținut Încordați asistenta, 
cu deosebire tn prima parte 
și victoria eu 1—• (U. S, 10) a 
echipei favorite. Contrar aștep
tărilor. partida a debutat cu o 
serie remarcabili a eonstănțen- 
celor — acțiuni viguroase la 
fileu — care au condus cu »—•- 
De la acest scor, localnicele s-au 
angajat ta lupți eu mal mult 
aplomb reallzlnd la rtadul lor 1 
puncte consecutiv. După un 
mljloe de set echilibrat. tot 
oaspetele au fost cele care s-au 

faptul că va reuni nu mai pu
țin de 10 componente ale lotu
rilor naționale de senioare 
(Mariana Bădinici, Romela 
Cristea. Mălina Marinache. Me
tania Lefter de la Olimpia. 
Magdalena Pall. Gabriela Kiss. 
Suzana Sandor de la .U“) și 
de junioare (Aurora Dragoș 
Tunde Enyedi. Udifco Manases 
de la -U-).

• tn Divizia -B* de tineret, 
in Întrecerea masculină se pro
filează o surpriză s promova-

(Contintiare ta pap 2—3)

lâțeani so.dati cu Intrarea tatr- 
un pasionant final de prelungiri 
șl cu răsturnarea situației. tn 
continuare. C.S.U. I M.N. a pus 
stăptalre pe joc ivind o apărare 
mai mobilă mal eficientă ta 
ambele linii șl un atac mal pre
da Formațiile : C.S.U. I.I4.N. ( 
Crin* Rin ți. Speranța Gâman, 
Maricica Muscă, Cristina auzi
ta, Daniela Dlnlcâ. Ileana Berdlta 
CLlgla Gllga) ; FARUL C.SJȘ.l Marinei* Neacșu, Doina Dl-
mofte, Maria Enache. Elena 
Cucoș Mlrela Cazangiu, Mlrela 
Ntstor (au mal jucat Elena 
Piron, Mădălina Clorbaru).

Aurelian BREBEANU 
Telemac SIRIOPOL

(Continuare tn pag 2—3)

Foto i Ion MIHAICA

vaior.ee


România șl

țări 
Ul
in— 
eu 
de

floretistelor 
dovedit că

R.D.G. Claudia Grigorescu ■ 
fost pe locul 
Lazar pe 10, 
insă, intrarea 
Beca... Și sînt0 MARE COMPETIȚIE A SCRIMEI JUVENILI

• Floretistele române s-au impus prin rezultate *1 valoare la 
ediția *85 a „Turneulu5 Prietenia*, de la Moscova • Un pas 
spre podium al floretiștllor • Corigența sabrerilor ți spadasi
nilor • La sfirșltul acestei sâptămînl „Internaționalele* Româ
niei, tutima verificare »- floretistelor înaintea C.M. de tineret.

Multi dintre protagoniștii 
„Turneului Prietenia*, tra
dițională trecere în revistă 
a tinerilor scrimeri din 
socialiste, s-au afirmat 
ierlor in mari competiții 
ternaționale, incepînd 
campionatele mondiale
tineret și terminînd cu cele 
de seniori șl întrecerile o- 
limpîce. Din confruntarea u- 
nor reputate școli de scri
mă, cum sînt cea sovietică, 
ungară, poloneză, româneas
că, sau a reprezentanților 
celor apărute mai de curînd 
in palmarese, cum sînt scri
merii din R.D.G., Bulgaria, 
Cuba, a reieșit de regulă 
nivelul atins de scrima juve
nilă din aceste țări în per
spectiva olimpică.

Prin această prismă — dar 
și ținînd cont de apropiatele 
întreceri ale campionatelor 
mondiale de tineret, din luna 
aprilie, din Olanda — re
dactorul nostru Paul Slă- 
vescu l-a solicitai opinia 
secretarei responsabile a Fe
derației de scrimă, 
PASCU, care a fost 
zentă, recent, la „Turneul 
Prietenia* 1985, de la Mos
cova.

„Pentru această ediție am 
operat o selecție riguroasă, 
ținînd cont de faptul că ne 
aflăm la debutul unui nou 
ciclu olimpic și că vrem să 
estimăm cît mai exact per
spectiva imediată. Cu alte 
cuvinte, aflînd pe cine pu
tem conta acum, In preajma

ANA 
pre-

campionatelor mondiale de 
tineret, putem ști care sînt 
purtătorii de cuvînt ai tine
rei generații, autorizați pe 
baza faptelor, adică a mun
cii șl talentului materiali
zate în performantă. Și pen
tru ca lucrurile să fie foar
te clare de la început, vreau 
să vă spun că la această 
ediție, de lă Moscova, domi
nată de scrimerii țării gazdă 
(care au cîștigat 6 din cele 
8 titluri puse în joc, în pro
bele Individuale și pe echi
pe), singurele reprezentative 
care au mai intrat în pal
mares au fost 
Ungaria.

Comportarea 
noastre ne-a 
școala românească feminină 
de floretă are resurse bo
gate. Astfel, patru din cele 
cinci floretiste române s-au 
calificat în eliminările di
recte (primele 16 concu
rente). Georgeta Beca a 
terminat învingătoare, con
stituind o frumoasă surpri
ză și de la care așteptăm 
noi și răsunătoare 
mări. Ea 
în finala 
Veliciko, 
mondială 
de coechipiera sa Veber, cu 
8—2, și de Kuhne, din echi
pa R.D.G., cu 8—6. Monica 
Veber, accidentată înaintea 
finalei, s-a clasat astfel 
doar pe locul 4, pierzînd 
însă „bronzul" în prelungiri, 
cu’ 8—10, la Baumann, din

confir- 
a trecut succesiv, 
de 8. de sovietica 

vicecampioană 
de tineret, cu 8—4,

9, iar Reka 
disputindu-și, 
In finală cu 

„-------  __ _ convinsă că
dacă am fi putut s-o folo
sim pe Veber și in 
pe echipe, rezultatul 
cu formația U.R.S.S. 
»r fi fost favorabil 
echipe a României.
să mai subliniez dincolo de 
rezultate și nivelul tehnic 
atins de trăgătoarele noas
tre, care răspunde cerințelor 
actuale ale marii performan
țe în scrimă. Fără a se a- 
propia de rezultatele fetelor, 
floretiștii au făcut și ei un 
pas înainte, după ani și ani 
de anonimat tinerii noștri 
sportivi intrînd printre cei 
mai buni, A. File — locul 6, 
Z. Eder — 8 și R. Molea — 
9. Iar la echipe, unde sur
prinzător, pe primele două 
locuri s-au clasat Ungaria 
și Cuba, echipa noastră a 
venit pe locul 5. deși n-a 
pierdut nici un meci, fiind 
întrecută doar la tușaveraj 
de Ungaria și la index de 
R.D.G. ! Speranțele noastre 
la sabie s-au dovedit ne
fondate, toți reprezentanții 
noștri, inclusiv liderul lor 
M. Florea, fiind eliminați 
timpuriu, iar la echipe ocu- 
pînd un loc periferic, ca și 
formația de spadă, de alt
fel. Așadar, scrima juvenilă 
românească pleacă la „mon
dialele" de tineret 
rețele 
atunci, 
retiste 
celent 
printr-un 
care va fi, la sfîrșitul aces
tei săptămîni, Campionatul 
internațional al României, 
în sala Floreasca din Capi
tală urmînd să evolueze 
sportive din Bulgaria, Cuba, 
R.D.G., Polonia, U.R.S.S. și 
România".

proba 
finalei 
(5-8) 

tinerei 
Vreau

V

TURNEELE INTERNATIONALE DE SAH
7 V

ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE»
La Călimânești, turneul in

ternațional de șah al României 
a programat 1 
runda a 9-a. O 
dă a fost decisă, 
intrecîndu-l (cu 
pe Aurel Urzică.
tide s-au încheiat remize, prin
tre acestea figurînd și un ve
ritabil derby al fruntașilor, cel 
dintre Dorel Oltean și Raj 
Tischbiereck. Egalitate, de ase
menea. între Ralf Lan si Du
san Indjici, ca si între loan 
Mărășescu si Lexis Ortega. 
Două întrerupte. Laszîo Hazay 

[ Constantin 
Lukacs.
a 10-a. pe- 
sâ conducă 
Tischbiereck

întîlnirile din 
singură parti- 

. Ovidiu Foișor 
piesele negre) 

. Alte trei par-

(Cuba) 4,5 p,
4 D (1).

Lukacs (Ungaria)

★
runde, in turneul 
feminin ce se 
Băile Herculanela

Festivalului șahist 
’85“ conduc Marina 

Gabriela Oltean»

cu fio— 
in prima linie. Pînă 
tinerele noastre flo- 

vor mai avea un ex- 
prilej de verificare 

redutabil concurs

EXEMPLE SI IN ACTIVITATEA SPORTIVĂ
(Urmare din pag. 1) și care in tim- 

insotesc echipa

— Paul Joița si 
Ionescu — Peter i

înaintea rundei 
nultima, continuă 
în clasament 
(R.D.G.), cu 6,5 p, urmat de 
Lan (R.F.G.) 6 p. Oltean (Ro
mânia) 5.5 p. Foișor (România) 
5 p. Joi(a și Ionescu (ambii 
România) — 4,5 p (1). Ortega

•

După șapte 
internațional 
desfășoară 
in cadrul 
„Hercules 
Pogorcvici,
(ambele România). Marta Ko
vacs (Ungaria) si Vesmina Si- 
kova (Bulgaria), cu cîte 4,5 p, 
urmate de Otiiia Gant (Româ
nia) 4 p (1).

în runda a 7-a. Smaranda 
Boicu a învins-o pe Marta Ko
vacs. Otiiia Gant pe Mariana 
Duminică, Rodica Reicher a 
pierdut la Mariarfa Nichifor, 
iar Vesmina Sikova a cîștigat 
la Dragica Lazarevici.

In turneul masculin, după 7 
runde, conduc N. Gordan și 
N. Doroftei. cu cite 5,5 p. ur
mați de I. Glodeanu — 4,5 p.

SCHIUL ALPIN POATE IEȘI DIN ANONIMAT
(Urmare iin pac D

iria. Italia, R.F. Germania. Bul
garia, Polonia ș.a. în compe
tițiile interne cele două fete 
s-au impus categoric în finale
le „Daciadei" de performantă, 
inclusiv cele ale senioarelor, 
rfștigînd toate titlurile de cam
pioane puse în joc ! La jilti- 
mele curse din

Si „Cupa Poiana",
.Cupa Tele-

Mi-feric’
haeîa Fera a terminat învin
gătoare la slalom uriaș ceea 
ce este foarte bine, dar la sla-

CAMPIONATELE DE VOLEI (f)

ambele noastre 
abandonat, riscul

Federați 
zează, in 
martie, 
amploare 
F.R.C.". 
interes, 

nai, ce 
nai de a 
pe melea 

grameazâ 
etape car 
aceleași 
din frum 
rin.

La actu 
întreceri 
afara c 
sportivi 
Ungaria, 
să-și veri 
gătire ac 
nou și 
nai inter 
programu 
„Cupe" : 
etapa I : 
lia — C 
martie o 
Constanța 
stanța (1 
13. etapa 
— Ada 
(130 km) 
etapa a

MECON-ul in „B“ și să vadă 
pepiniera proprie devenind 
trambulina de altădată în fot
balul de mare performantă, iar 
ca antrenor sâ calce pe urmele 
•xcelentului Dumitru Bacinschi. 
cel care a dat fotbalului româ- 
»esc atitea nume sonore...

Desigur, activitatea asociației 
sportive MECON nu se rezumă 
numai la fotbal. în cadrul ei 
mai activează o echipă de 
handbal, cu participare in ca
tegoria „Promoție", și o echipă 
de tenis de masă Înscrisă în 
campionatul de sector. Ne-am 
convins că aici — mai bine 
zis, și aici — bate o inimă 
mare pentru activitatea spor
tivă si că, incepînd cu direc
torul, tovarășul Dumitru Chi- 
roiu. toată lumea vrea să par
ticipe într-un fel sau altul la 
obținerea performantelor. Fie
care dintre cei Intîlniți folosea 
expresia „noi am făcut" sau 
fciioi am realizat", mai ales cu 
sprijinul conducerii, al secreta
rului comitetului de partid, to
varășul Gheorghe Nicola, și 
al administratorului bazei spor
tive, Petre Rațiu. care mun
cește cu multă tragere de ini
mă. Si, firesc, nimic na ar fi 
posibil fără sprijinul oamenilor 
din Întreprindere, care au pus 
Umărul cînd a fost mai greu, care 
răspund prezent la orice acțiune

gospodărească 
pul lor liber 
de fotbal la toate meciurile.

Dragostea tuturor pentru 
sport si pentru petrecerea cit 
mai plăcută a timpului liber 
s-a concretizat, printre altele. 
In organizarea anuală. în cola
borare cu organizația 
a unor 
tive. cu participarea 
artistice 
unor sportivi fruntași, invitați 
să facă demonstrații de box și 
scrimă. Președintele comitetu
lui sindical si cel al asociației 
MECON ne-au mărturisit că ei 
nu se limitează numai la ceea 
ce au făcut pînă acum, că în 
cadrul dezbaterilor prilejuite 
de alegerile organelor sportive 
locale au hotărît înființarea a 
trei secții noi (popice, tenis 
și volei), că vor să mărească 
capacitatea tribunelor stadio
nului. că vor ca si handbalul 
să 
tă 
re. 
ni, 
pasionați și competcnți aseme
nea celor amintiți mai înainte 
sau activiști obștești 
și plini de inițiativă 
Titi Borțea, cel care se află 
mereu in mijlocul activității 
sportive a asociației, chiar da
că obligațiile sale (președinte 
al secției de fotbal), se rezumă, 
teoretic, numai la 
fotbalistică.

U.T.C., 
acțiuni cultural-spor- 

brigăzii 
a întreprinderii si a

devină sport de nerforman- 
în asociația lor. Ginduri ca- 
cu siguranță, se pot împli- 
mai ales cînd ai oameni

inimoși 
precum

activitatea

(Urmare din rag I)
In ultima partidă a serii, 

Dinamo a dispus de Universita
tea Craiova cu 3—0 (15, 6, 12),
cele două echipe oferind un prim 
set extrem de disputat șl spec
taculos care a încălzit tribunele, 
după care echipa craioveană a 
cedat surprinzător, permițînd 
campioanelor să se impună mult 
mal ușor decît arată scorul pe

seturi. Astfel, In clasament 
menține diferența 
dintre Dinamo șl 
Galați.

Jocurile au fost
AI. Dragomir — V. 
Dumitru — D. Dobreseu. C. 
ru — Gh. Ferariu.

se 
de un punct 
C.S.U. I.M.N.
arbitrate de : 

Ionescu, V. 
Pita-

Joi. ora 15 : știința — Univer
sitatea. Dinamo — Farul, C.S.U. 
I.M.N. — Chimia.

VICTORII SCONTATE
BUCUREȘTI. tn debutul tur

neului bucatreștean. al cincilea 
(pentru locurile 7—12) care se 
desfășoară In sala Olimpia, c-au 
întflndt Flacăra roșie și C.S.S. 
Explormin Caransebeș. Doar 45 
de minute au foet necesare bucii - 
reștencelor pentru a cișiiga cu 
3—0 (4, 3, f). A fost un meci
fără istoric, dominat categoric 
de elevele antrenorilor S. Chi- 
rită șl C. Stan. In cel de-al doi
lea meci. Calculatorul I.I.B.U.C. 
— Rapid 3—1 (—12, 1, 12, 7). Gaz
dele au început alert meciul și 
se părea că vor obține o victorie 
facilă. N-a fost așa pentru că. 
Împotriva cursului jocului, dună 
egalitate la 12, cele care au reușit 
să cișt ge setul prim — pe me
rit — au fost feroviarele. In ur
mătoarele. defecțiunile In execu
tarea paselor ia ranidisle (de 
fapt cauza principală, a înfrin- 
gerii pe care au suferit-o) au ie
șit din ce In ce mal mult tn 
evidență.' singurul punct realizat 
in setul II fiind o dovadă eloc
ventă a aceste! def Cente. Deci 

In următoarele două

seturi, cu toate eforturile Con
stanței Iorga și ale Ilenei Tîr- 
noveanu, rapidistele n-au putut 
evita un deznodămint pe care 
nu-1 doreau : victoria echipei 
mai omogeni, mai bine pregătite 
— Calculatorul I.I.R.U.C. De la 
învingătoare s-au evidențiat Car
men Anghel, Paula Apăvăloaie. 
Marcela Mărcrăritescu. în ultimul 
joc, C.S.M. Libertatea Sibiu — 
Chimpex Constanța 3—0 (8. 2, 9). 
Inegală disputa dintre aceste 
două formații. Pe de o parte și- 
biencele cu Mirela Popoviciu. 
Anca Resta și Doina Bischin, 
iar In cealaltă constănțencele de
pășite la toate capitolele (cu oa
recare vigoare doar In setul IH).

Meciurile au fost bine arbitrate 
de V. Moldovan — A. Dinicu. 
C. Gogoașe — V. Valentin. R. 
Farmuș — E. Costolu. Jod. de la 
ora 14. tot în sa’a Olimp a : Fla
căra roșie — C.S.M. Libertatea, 
Rapid — Chimpex, C.S.S. Explor
min — Calculatorul.

Mihail VESA

lom special 
sportive au 
asumat neavînd suportul fizic 
și psihic necesar. Oricum, ele 
rămin o certitudine și pregă
tirea si lansarea ior cu mare 
atenție in continuare se impun, 
pentru că aceste tinere spe
ranțe pot urca rapid pe cul
mile măiestriei sportive.

La seniori s-au impus în a- 
cest sezon doar doi sportivi : 
Vili Podaru si Mihai Bîră. Zsoît 
Baiasz s-a accidentat și a ie
șit. pentru moment, din cursă. 
Dar vina principală pentru a- 
ceastă regretatul ă intîmnlare o 
ooartă antrenorul si conducerea 
secției sale (ASA Brașov). In 
această situație lupta pentru 
supremație s-a dat doar intre 
cei doi. Anul acesta Vili Po- 
ilaru s-a dovedit imbatabil. El 
a cucerit toate titlurile, secon
dat de Mihai Bîră, amîndoi 
rămînind. deocamdată. lideri 
de necontestat ai generației lor 
Dar, o constatare. Si Podaru si 
Bîră sînt cunoscuti ca specia
liști ai curselor de slalom. Ia
tă. însă, că la „Dinamoviada 
internațională" ei au demon
strat frumoase veleități și pen
tru proba de coborîre. unde, 
într-o companie 
loroasă. amîndoi 
multe secunde 
pîrtiei Lupului.
Atentie antrenori ! Am semna
lat de nenumărate ori că schio
rii români au „aplicație" 
către cursa de coborîre, 
tot de foarte nftiltă vreme, 
am scris, noi am auzit 1

Tn privința concursurilor 
F.I.S. pentru copii, din Poia
na Brasov, se impun citeva 
precizări. Avem Ia ora actuală 
un grup de foarte tineri schiori 
cu frumoase perspective 
progres. Federația 
toți factorii cu 
insă datoria de 
aceste speranțe să nu rămină 
mereu cu același statut. Ar fi 
păcat pentru Cătălin Benasich, 
Ion 
hai 
Ion 
da.

extrem de va- 
au coborît cu 
sub recordul 

Deci se poate.

si 
dar 
noi

de 
de resort, 

atribuții au 
a veghea ea

• La Ia 
plexul sp 
loc zilele 
concurs r 
cui, la c 
mai buni
șl asoclațl 
întrecere 
obținut n 
naționale 
competiției
șl la prec 
multipla e 
rora C 
precisă 
bllit un 
FITA. La 
mureșenii 
arcași cu 
să. O not 
tivii de 1 
Rădăuți 
locuri.

REZULT 
nioare : 
na) 2547 
Gabriela

IN D

BASCHET LA CONDUCEREA TEHNICA 
a echipei feminine de baschet Comerțul 
C.S.Ș. Tg. Mureș se aflâ, de cltăva vre
me, doi antrenori: Nicolae Viciu — fost 
Internațional, șl Tiberiu Fodor — creditat 
eu frumoase rezultate In activitatea la ml- 
nlbaschet șl junioare. Din pepiniera Clu
bului sportiv școlar mureșan s-au ridicat, 
de-a lungul anilor, multe elemente talen
tate, iar de curlnd au fost „lansate" tn 
Divizia „A" alte patru junioare: Melinda 
Nagy (născută In 1967), Gabriela Ilieș 
0968), Etelka Nagy (1969) șl ludith Slmo 
(1966). Aceste junioare, alături de com- 
Snentele mal vechi ale echipei Comerțul

S-3- Tg. Mureș, au contribuit la reali
zarea victoriilor obținute In ultimele etape 
de formația respectivă șl, implicit, la evi
tarea retrogradării. Desigur, performanța 
nu este deosebită, dar nici lipsită de im
portanță. Comportarea generală a echipei 
mureșene Iasă însă să se întrevadă roade 
mult mal bogate, datorate acestei colabo
rări dintre Comerțul și C.S.Ș. Tg. Mureș 
• DECIT AȘA CONSECVENTA™ Dintre 
tofl baschetballștll chemați la un stagiu 
de pregătire a totului național, a lipsit 
■arin Ardelean. $1 au a fost prima dată I 
Firește, va urma sancțiunea cuvenită, dar, 
ne întrebăm, de ce oare Ardelean nn ma- 
nlfestâ aceeași consecvență pentru fapte 
sare M-< aducă™ lande T

JUDO NU MICA a fost surprinderea ce
lor prezenți la „zona** de la Oradea 
a campionatelor , republicane individuale 
de seniori văzîndu-1 pe Roman Codreanu 
îmbrăcat în kimono. Cunoscutul... luptă
tor arădean, medaliat de mai multe ori la 
marile competiții, a fost nevoit să renun
țe la sportul în care a cunoscut consa
crarea, în urma modificării regulamentu
lui internațional privind limitarea greută
ții, la categoria sa, pînă la 130 kg: Cum 
depășește cu mal bine de 40 de kg aceas
tă limită, el a optat pentru judo, unde, 
pină în prezent, nu există o asemenea 
restricție pentru categoria grea. Reușind 
să se „descurce* bine la etapa de zonă, 
Roman Codreanu s-a calificat pentru fi
nale • O ALTA surpriză, tot de la 
^zone*. La Tg. Mureș — după cum ne-a 
relatat corespondentul nostru C. Albu — 
un junior în vîrstă de 16 ani, Mihai Ba
logh (Voința Tg. Mureș), a cucerit pri
mul loc la categoria ușoară după o spec
taculoasă sultă de victorii In fața— senio
rilor. El a cîștigat patru meciuri prin 
lppon (înainte de limită) șl unul la puncte I

în jocul desfășurat, conform „rotației*, la 
București a oficiat la centru un arbitru... 
francez, faptul stîrnind nedumerire. Din
colo de prestația lui M. Lamoulie (care, 
chiar dacă a avut unele decizii discuta
bile. nu a influențat direct rezultatul, con
ducători al marelui club bucureștean su
bliniind, de altfel, necesitatea de a reține, 
in primul rînd, neîmplinlrile din jocul e- 
chlpel noastre), rămîne ca, pe viitor măcar, 
forul de specialitate și cluburile în cauză 
să preintîmpine asemenea situații, făcind, 
cu promptitudine, diligențele respective.

Moraru. Atila Boniș, Mi- 
Meghea, Vietor Nichiforov, 
Racoveanu. Ștefana Paîa- 
Codruța Căpitan. Simona

Podina șa., să nu beneficieze 
în continuare de o pregătire 
adecvată !

Despre celelalte ramuri cti 
altă ocazie.

RUGBY așteptata, an de an, en real 
Interes, tradiționala lntilnire dintre Steaua 
București șl Selecționata armatei franceze 
a fost arbitrată la edițiile precedente, așa 
cum e șl firesc, de cavaleri al fluierului 
neutri (inclusiv de britanici), Slmbătă Insă

SCHI CHIAR AȘA 7 Finalele pe țară ale 
„Dacladei* de performanță la schi fond 
seniori au reunit 23 de concurențl la bă
ieți șl 21 la fete. Mulțl 7 Puțini 7 Rămîne 
la aprecierea federației de specialitate. Un 
lucru este, însă, cert. In proba de ștafe
tă pentru fete, pe foile de concurs nu a 
fost înscrisă decît o singură echipă, cea 
de la Tractorul Brașov ! 7 ! Celelalte sec
ții de schi fond din țară nu au putut ali
nia echipe de cîte patru concurente și, 
conform regulamentului, dacă nu sînt În
scrise minimum 3 formații, nu se acordă 
titlul de campioană. Ce părere au antre
norii secțiilor din țară despre această si
tuație unică, cînd, de ani și ani, se a- 
cordă fonduri însemnate pentru relansa
rea acestei discipline pe orbita perfor
manței Internaționale 7 La probele Indivi
duale, Tractorul Brașov a prezentat 7 
sportive, Dinamo șl C.S.Ș. Bistrița cîte 
4, C.S.Ș. Vatra Dornd șl Constructorul 
Miercurea Cluc cîte 1, Iar Gloria Bistrița 
șl CJ5.Ș. Sibiu cîte una. Să ne mai mi
răm că doar Tractorul a prezentat echi
pă 7 Sperăm că cei răspunzători de aceas
tă situație Ieșită din comun vor da răs
punsul cuvenit.

«»

A

(Ur

rea echip 
rești (ant 
vizia „A", 
o premier 
mație. ca 
fruntea cl 
26 p. O 
Brașov și 
4—6. CS6 
Tîrgovișt 
mișoara 
8 Cons 
8. Metalo 
reș 22 p, 
Rm. Vîlce 
p. 11—12. 
și Electri 
tate din 
Sodistul 
matica — 
28), Urbis 
79 (36—4
ICIM 91 
tul — CS 
46). (Core 
C. Crețu).

• Tot 
nefet. da 
două 
află

CURSA PENTRU UN NOU TITL
(Urmare din pag. 1)

cere însoțită de o victorie ia 
Baia Mare, pentru că — se știe 
— Minaur a cîștigat în tur Ia 
București.

De cealaltă parte, la fel de 
ambițioasa H. C. Minaur mai 
crede, încă, în șansa sa. Are 
de jucat numai trei meciuri 
(pe Știința a învins-o marți, 
la Bacău) : cu Steaua (a), cu

Dinamo 
dependent 
Fără îndo 
sale nu a 
ză însă p 
byul Di
Steaua. C 
că actuali 
sută șans 
renii doar

Oricum, 
a fost mu 
mai prin

ÎN ORICE ANOTIMP, LITO
O.N.T. Litoral pune la dispoziția tuturor c 

Interesați, In cadrul Întreprinderilor de h 
șl restaurante Eforie Nord șl Mangalia, 
odihnă și tratament, in această perioadă a 
lui 6.722 de locuri In hoteluri confortabile șl 
călzlte.

Eforie Nord șl Mangalia — pentru
merit, Mamaia și Constanța — pentru odi 
vă așteaptă pentru perioade de 12 șl ÎS zile, 
și pentru perioade mal scurte, la prețuri av



zile, la Constanța

I R. CICLISM"
lani- Tariverde — Constanța (IOC
e 25 km) ; 29 martie, ora 10, etapa
I de * V-a : contra timp individual
fcupa (20 km), pe șoseaua Constanța
pare — Basarabi ; 30 martie, ora 14,
fețio- etapa a Vl-a : Constanța —
lițio- Tropaisar — Constanța (138
lenii, km) ; 31 martie, ora 10. eta-
Ipro- pa a Vll-a : Cursă pe circuit
lapte (50 km), pe un traseu care
I pe urmează a fi stabilit.
Irind „Cupa F.R.C.* se va alerga 
I ma- individual, stabilindu-se clasa- 
■ mente după fiecare etapă. In
lestei final urmează să fie alcătuit 
ța, in și un clasament general care
I și va include doar' rutierii pre-
E și zenți la startul tuturor celor
Ei ei șapte etape ale întrecerii.
I Pre'lunui • In Capitală. activitatea 
țițio- competițională nu va fi în-
kcum treruptă în acest timp. As-
țestei tăzi după-amiază. duminică
I 10. 25 și duminică 31 martie vor
Lnga- avea loc concursuri pe circuit,
I ; 26 organizate in ordine de aso-
Il-a i ciația sportivă STIROM . și.
Con- respectiv. C.S.Ș. 1 și C.S.Ș. 2.

k ora pe traseul de pe strada Maior
Itanța Coravu. Astăzi cursele vor în-
tanța cepe la ora 15. iar duminică

14, 25 și 31 martie, de la ora 9.
L — (Gh. ȘT.)

rATEA LA TIR
I Com- cauți) 2364 p, 3. Marina Prellp-I avut cean (C.S.Ș. Rădăuți) 2316 p;
lortant seniori : 1. Laslo Sandor (Voin-
l-u ar- ța Tg. Mureș) 2436 p — nou re-I cei cord, 2. Andrei Berki (Voința
lluburl Tg. Mureș) 2403 p, 3. Victor Stă-
lost o nescu (Petrolul Ploiești) 2386 p.I s-au La Juniori mari au clștigat: Vio-
lorduri rel Habian (Minerul Aninoasa)
Irmera — 2167 p și luliana Fodor
Iu (ca (C.S.M. Iași) — 2243 p, iar Ia
Ieșean) Juniori mici: Ion Irimia (Voința
r Au- Rădăuți) — 1097 p și Mihaela
■femal Puiu (C.S.M. Iași) — 1034 p.
^B>ta- Clasamentul general: 1. C.S.M.
Fmiblu lași 40 p, 2. C.S.Ș. Rădăuți 1» P,
bminat 3. Voința Tg. Mureș 15 p.
Fi, doi • începînd de azi. șl pînă du- 
pigioa- mlnică, poligonul Dinamo din
| spor- Capitală găzduiește un concurs

C.S.Ș. internațional bilateral dintre tră
iri mele gătorli de la Dinamo București

și Dynamo Berlin. Au loc în
treceri la arme cu glonț și cu 

— ee- aer comprimat. In afară de țin- 
(Stea- tașii de la clubul organizator

»rd, 2. vor evolua și ctțiva componențl
L Ră- ai loturilor naționale.

\,A" DE BASCHET (f)

I
I
I
I
I
I
I
I

p
I Bucu- 
I in Di- 
pnstltuf
Iță for- 
Iflă în 
Italizind 
B. CSU 
Iti 25 p. 
LI Inox 
KȘ Tî- 
t Grup 
»23 p. 
fg. Mu- 
ul CSȘ 
așov 20 
etroșani

Rezul- 
Jîul —

Auto-
A6 (23— 
ica 84— 
11111 -
Comer- 

91 (52— 
Siriopol,

‘ de ti- 
primele 
lent se 
13-a —

fostele divizionare -A* CSU 
Prahova Ploiești și Mobila 
CSȘ Satu Mare, care totalizea
ză 24 și respectiv 23 de punc
te. Ele sînt urmate de : 3. CSȘ 
Viitorul Universitatea II Cluj- 
Napoca 22 p. 4—5. Robotul 
CSȘ Bacău. Voința CSȘ Sf. 
Gheorghe 21 p. 8. Politehnica 
CSȘ Unirea Iași 20 p. 7. Texti
la CSȘ Gheorgheni 19 p. 8. 
PTT București 18 p. 9—11. Me
talul CSȘ Salonta. Autobuzul 
CSȘ Focșani, Politehnica II 
Sportul studențesc București 
17 p, 12. Constructorul CSȘ 
Galați 15 p. Rezultate : Metalul 
— Autobuzul 78—54 (38—25),
Robotul — Politehnica II 90 — 
77 (39—33). Voința Iași — Con
structorul 73—59 (24—25). (Co
respondenți t I. Iancu. M. Ma- 
covei. I. Marcbis)

• In aprop ata vacantă de 
primăvară. Juniorii III tsi vor 
disputa faza de zonă a Con
cursului republican In urmă
toarele localități : băieți : Ora
dea. Deva. Bacău. Galati. 
Craiova. Tîrgoviste ; fete : A- 
rad. Dej, Tg. Mureș, Rimnicu 
Vil cea. Ploiești. Iași.

DBAL
cu In- 

rșa (a), 
victoriile 

contea- 
în der- 

bști - 
ei arată 
[u 90 la 

bălmă- 

acest an 
iasă toc
ii ărul e-

chlpelor implicate în disputa 
pentru titlu s-a mărit prin re
venirea Politehnicii Timișoara 
printre fruntașe. Și, sîntem si
guri, campionatul ar crește în 
valoare dacă și alte formații 
s-ar integra — prin valoare — 
grupului de elită. Numai tn a- 
cest fel, echipa națională ar 
dispune de o bază largă de se
lecție, de Jucători cu o pre
gătire superioară și ar putea 
astfel să aspire eu mai multă 
îndreptățire la recucerirea su
premației mondiale.

STE OAZDĂ OSPITALIERĂ
e de 81 și 85 led/zl/turist reprezentînd 
casă și tratament.

anatoriile de pe Litoral, tratamentul efec- 
după metode moderne este executat de 
ia! medical specializat în balneologie. Iar 
ările au demonstrat că tratamentul bal- 
al afecțiunilor reumatismale este la fel de 
e In această perioadă ca șl in tot timpul 
pețll beneficiază de multiple posibilități de 
cții, agrement și excursii.

I Subiecte" de actualitate
I

...UIMIREA UNUI CONDUCĂTOR DE CLUB
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Zilele trecute l-am întilnit 
la Petroșani pe unul dintre 
cei mai vechi și mai avizați 
conducători de cluburi din fot
balul nostru. Otto Abraham. 
Sigur că discuția a alunecat 
repede spre subiectul nr. 1 din 
actualitatea Jiului, venirea lui 
Viorel Mateianu. Printre alte 
multe și interesante lucruri 
privind algerea acestui „păti
maș* antrenor ca principal 
responsabil tehnic, interlocuto
rul nostru ne-a vorbit, cu sur
prindere și admirație, despre o 
parte a dialogului cu Viorei 
Mateianu : „tn mod firesc, du
pă ce am convenit asupra mo
mentului preluării funcției, noi, 
toți cei de față, componenți ai 
conducerii clubului, ne-am gin- 
dit să-i solicităm noului antre
nor părerea in legătură cu 
definitivarea lotului de jucă
tori și cu eventualele schim
bări pe care ar dori să le 
facă. Răspunsul Iui Mateianu a 
venit rapid : nu am nevoie de 
nici un alt jucător 1 Socotesc 
că jucătorii pe care l-am găsit 
la Jiul sînt capabili să ridice 
echipa pe locuri superioare In 
clasament pentru eă fiecare 
dintre ei are resurse de a pro
gresa. De ce să fie aduși spor
tivi din afară și să nu se acor
de întreaga încredere acerior 
băieți care sînt legați de Jiul, 
mulți fiind chiar din aceste 
locuri 7 Vi mărturisesc, jache
ta experimentatul om de fo<- 
bal. că rareori ne-am intilnit 
eu o asemenea atitudine cind 
s-au produs schimbări de an
trenori la echipa noastră*.

Cite va ore mai tirziu aveam 
răgazul să vorbim si noi cu 
Viorel Mateianu si să abordăm 
același subiect „Trehoie să vă 
spnn eă mi-am început mun
ca, aici, in Valea Jîalai. ta 
condiții morale excelente Din 
prima clipă, toți m-aa primit 
cu bucurie, fiecare m-a te- 
eurajat. pot să afirm eă m-am 
născut a doua ară ea antre
nor. Colaborez eu eameui ad
mirabili si mari iubitori de 
sport. Găsind această foarte 
prielnică atmosferă de lucru, 
atmosferă In care putem mun
ci tn cele mai bune condiții, 
ml-am zis eă putem să reali
zăm o creștere netă a 
fotbalului. Stat pentru 
modern. spectaculos, 
tinerea pasului eu tot 
adnee permanent nou 
nă tactica și tehnica 
Tn privința lotului o 
atentă a componentei lui mi-a 
arătat ei el cuprinde elemente 
valoroase, eă au am nici n

calității 
■■ joc 
pentru 

ceea ee 
In are- 
jeentai. 
analiză

I
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KLADOVO, 29 (prin telefon). 
In micuța localitate de pe ma
lul drept al Dunării, pe o vre
me rece, in prezența a circa 
5 000 de spectatori, s-a dispu
tat Intilnirea retur dintre se
lecționatele de juniori U E.F A. 
H7 ale Iugoslaviei și României, 
din cadrul preliminariilor Cam
pionatului european B. Partida 
s-a incheiat cu scorul de 1—0 
(0—0) in favoarea juniorilor 
iugoslavi, care se califică pen
tru turneul final al C-E. din 
Ungaria, grație golului marcat 
in deplasare, la Brașov, in 
partida tur. pe care jucătorii 
noștri au ciștigat-o cu 2—1.

Aici, 
noastră a mizat totul pe car
tea lui 0—0, apărindu-se des
tul de bine. Ea a contraatacat 
insă foarte rar și nepericulos. 
Așa stind lucrurile, gazdele au 
dominat și și-au creat multe 
ocazii de a înscrie. Astfel. In 
minutele 8 și 8, Prosineki — 
cel care avea să fie cel mai 
bun jucător de pe teren — a 
executat periculos două lovi
turi libere, de puțin pe lingă 
poartă. O bună ocazie și in 
contul „tricolorilor* in min. 10 
cind, la o centrare a lui Con- 
durache, Albeș a Intirziat șu
tul. Dominarea echipei 
slave s-a accentuat in 
10 minute ale primei 
Drulovici reluînd 
peste poartă (min. 
ban punîndu-1 la 
care pe Prunea cu 
lent (min. 36).

„Plavii* și-au reluat atacuri
le și după pauză eu aceeași

iugo- 
ultimele 
reprize, 
plonjon 
iar Bo-

din
31). 
grea lncer- 
un șut vio-

Szekely. 
de pini mai 

fotbaliști 
pnternie pe 
Găman. jo

motiv să umblu după jucători 
din alte părți cind avem spor
tivi bine plantați în viata co
lectivului aici, la JiuL Dacă 
□ u putem să-l transferăm, să 
zieem. pe Hagi sao pe Boloni, 
de ce să ne gindim la alții ? 
Cred că unii dintre elevii mei 
pot realiza salturi spectaculoa
se. dueindu-i spre loturile re
prezentative. tl recomand in 
primul rind pe Mircea Popa, 
deja remarcat de selecționeri, 
care a progresat ți progresea
ză mereu ți sper să nu înșele 
speranțele puse în eL Cred 
mult ți in angajarea excepțio
nală a foarte inimosului Bă
tută. in posibilitățile Iui Varga, 
eu care trebuie muncit ea 
să-ți corijeze comportarea dis
ciplinară. Apoi 
Laseoni și juniorul 
ieri Henzel sint 
ee se pot impune 
prima scenă. Ca ți____ _
câtor cu o mare forță de aco
perire a terenului. Este doar 
o enumerare parțială. Colabo- 
rînd eu Cavai. care n-a putut 
juca ta ultimele partide, fiind 
accidentat, am convingerea că 
▼om face să se vorbească fru
mos despre fotbalul jucat de 
Jiu! si sperăm ea oiei tabele
le de marcaj să n rămioă_ 
indiferente fată de îmbunătăți
rea comportării noastre*.

Sint dtera din gindurile iui 
Viorel Mateianu pornit intr-o 
nouă etapă a vieții tai de an
trenor Să reținem atitudinea 
lui privind componenta lotului. 
Cu siguranță eă dacă tot mai 
mnlți tehnicieni de-ai noștri 
s-ar uita eu atentie la jucă
torii proprii si nn ar solicita 
(asa cum se mal intimplă, din 
Păcate) mereu ..întăriri- din 
site părți, ar fi mai cistigați. 
Dacă am argumenta numai prin 
deosebita legătură sufletească 
ee B oneste pe jucătorii ridi- 
e»ti piuă la ee» mai înaltă 
treaptă competițională de echi
pa unde an ..invitat abeceda
rul* fotbalului ți ar fl de 
ajuns. Dar există, oare, oomai 
acest argument 7

Eftimie IONESCU

RINDURI PENTRU KLEIN Șl ALȚI
celor două ecMpe: șapte galbene 
și unul roșu, „rezultatul" fiind 
..favorabil" Corvlnulul cu 5—3 ! 
Tatâ un „scor" regretabil, care 
vorbește nu numai despre în
verșunarea cu care au fost dis
putate cele două puncte, dar șl 
despre lipsa de fair-play, de e- 
ducațle, ded. a multor jucători 
din cele doui echipe, dar mal 
cu seamă a celor de la Corvi
nul- Faptul este dovedit, lată, și 
de ,,Clasamentul fair-play", în
tocmit după flecare etapă de 
ziarul nostru, șl în care echi
pa din Hunedoara ocupa, înain
tea amintitei partide cu F.C. 
Olt, locul 16, eu doar 165 puncte. 
Ded, în cele 20 de meciuri an
terioare. hunedorenil pierduseră 
13S p din cele 300 cu care por
nesc, din start, echipele. Scă- 
zînd punctele pierdute și în con
fruntarea de sîmbătă, reiese că 
alb-albaștril vor coborî și mai 
mult în numitul clasament. “ 
altfel, nld în campionatul tre
cut Corvinul nu a fost una din 
fruntașele „Clasamentului fair- 
play", tabelul final arătlnd-o pe 
locul cu numai 95 p !).

Am luat fișa Corvlnulul: din 
cele 21 de etape disputate, reie
se că numai în șase nu au fost 
sancționați jucătorii hunedorenl 1 
Numărul cartonașelor galbene 
primite se ridică la îl. Iar al 
celor roșii la 4 ! Pînă acum, ju
cătorii de la Corvinul au făcut 
12 zile de suspendare (opt în

tetmleâ* a 
dintre Cor- 

surprlna.

au ce să apere, au 
mult la atac, s-au 
des In terenul ad- 

— carență mai ve- 
nu au avut forță la 
în această perioadă 

echipei gazdă s-au

ferțâ și ta min. 44 ei aa reușit 
să înscrie singurul gol al me- 
einlni: apărarea echipei noas
tre a greșit ta lanț, Prunea a 
ieșit neinspirat ți DRULOVICI 
a reluat ta plasă fără nid o 
dificultate. Din acest moment 
jucătorii noștri, Ințelegind că 
nu mai 
ieșit mai 
văzut mai 
vers, dar 
che — ei 
finalizare, 
juniorii . _
grupat In apărare, dar au și 
contraatacat extrem de peri
culos, avînd mari ocazii de 
a-și mări avantajul prin Dru- 
lovid (min. 53), Milanko (min. 
58) ți mai ales Prosinekl in 
min. 73, care a driblat tot, șu
tind apoi afară 1 O singură si
tuație favorabilă Jucătorilor 
noștri, In min. 84, dnd Avra- 
mescu a expediat balonul, din 
lovitură liberă, peste poartă.

Arbitrul G. Koukoulakis 
(Grecia) a condus foarte bine 
următoarele formații:

IUGOSLAVIA: Iovanovid — 
Nichid, Miletici, MILANKO, 
Antonid — Iankovld, Boban, 
PROSINEKI — Marinkovld, 
Biberdzid (min. 51 Vandna), 
DRULOVICI.

ROMANIA: Prunea — Con- 
durache, Naghi, Teodorescu, 
Bunaciu — Mitici, Avramescu, 
KUTI — Erdel, Setatele (min. 
68 Mistode), Albeș (min. 48 
Dumitrescu).

Gheorghe NERTEA

JUCĂTORII NOȘTRI AU LĂSAT
O IMPRESIE FRUMOASĂ
IN TURNEUL DIN LIBIA“

Dialog cu antrenorul Gh. Staicu

acestei «elecționate. 
furnizat o serie de 

interesante despre

perioada 2—13 martie, o 
selecționată a Diviziei „B“ a 
întreprins un turneu în Libia. 
La înapoiere am avut o dis
cuție cu Gheorghe Staicu. an
trenorul
care ne-a 
amănunte 
turneu.

— Mai îniîi, spuneti-ne cu 
cine ați jucat si ee rezultate 
ați obținut 7

— Primul meci l-am susți
nut la Tripoli, in compania 
selecționatei Libiei, care se 
nregătea pentru meciul oficial, 
din camjiionatul Africii, cu Su
dan (meci pe care libienii l-au 
ci ști gat peste 4 zile cu 4—0). 
Rezultatul din partida de de
but a fost 0—0. Lotul nostru 
se intîlnise doar cu două zile 
înaintea plecării si lipsa de o- 
mogenitate. ca si valoarea par
tenerului si-au spus cuvîptul. 
mai ales in privința eficacită
ții Jucătorilor noștri. Jocul s-a 
disputat pe un stadipn cu ga
zon artificial. In fata a apro
ximativ 30 000 de spectatori.

— Ce echipă ați aliniat ?
— Gîrjoabă — Dobrotă. Za-

> hhi (de la Constanta). Popicu. 
I. Muresan (de la „U“) —
Erdelî (de la U.T.A. — înlo
cuit in min. 75 cu Pitulice), 
Gafencu. Mocanu. Buliga — 
FTșic (min. 80 Păiuș). Boeru 
(min. 60 Pena).

— Următoarele partide™
— Al doilea joc. la Sabrata. 

cu Zawivah. unde am cîștigat 
cu 3—0 (2—0). Au marcat Pena. 
Tîră și Tăbăcaru. Ați înțeles 
că am rulat și alți Jucători. 
Dar. iată si formația din me- 
riul doi : lașco — Dobrotă, Za- 
bin. Pitulice, I. Mureșan — 
Păiuș. Gafencu (min. 65 Er- 
deli). Buliga. Vaișcovici — 
Tîră (min. 46 Tăbăcaru). Pena. 
Al treilea meci, cu El Nasar, 
la Bengazd. echipă cu 5 inter
naționali. pe care am In trecu t-o 
cu 2—0 (2—0). prin golurile
marcate de Fîșic si ErdelL In 
sfirgit. ultimul meci l-am sus
ținut la Derna. cu Darnis. pe 
care l-am ciștigat tot cu 2—0 
fl—0). prin golurile Iul Păiuș 
si Pena.

(De

• ECHIPA NOASTRA OLIM
PICA urmează să înttlnească 
intr-o dublă partidă la M șl 28

ADHINISTRAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INTORnEAZA
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 20 MARTIE 1985. Extra
gerea I : 21 1 35 43 11 
Extragerea a II-a ; 2 15 
25 31 30. FOND TOTAL 
CIȘTIGURI: 1.075.053 lei, 
care 74.152 lei, report la 
tegoria 1.
• CIȘTIGURILE 

PRONOEXPRES A 
CIȘTIGURI DIN 13 
1985. FAZA I-s Categoria î : 
variante 25’/, a 21.719 led; 
M variante 100% a 2.996 lei 
«7 variante 25% a 749 lei 
81 25 variante a 802 lei; 
311^25 a 308 lei; ’ ‘
40 lei; cat. 7 :

13 ;
34 

DE 
din 
ca-

TRAGERII 
MARILOR 

MARTIE 
3 

; cat. 3 : 
‘ ‘ »i ; cat. 4: 
cat. 5 : 

cat. « : 8.216 a 
„ _ _____ __ . *57,25 a 200 lei;
cat. 8 : 4.123,75 a 48 lei. FAZA a 
n-a : Categoria B : îl variante

jucători s-au eviden- 
mod deosebit in acest

vorbește tot 
Pena, de ia

Ce părere 
Mareheazăel 7

in Divizia „B“.
„vîrf“ cu multe 
viteză, forță de 

si simțul porții.

- Ce 
țioat in 
turneu ?

— Ambii portari, adică Gîr- 
joabă si lașco. Apoi. Zahiu și
Pena, și după ei Păiuș, Popicu, 
Fîșic și Tîră, ultimul, cei mai
tînăr din lot. >

— Pe unii ii cunoaștem bine, 
au jucat in Divizia „A“, ca
Zahiu. Popicu, Fîșic. Dobrotă, 
I. Mureșan etc. Se 
mai mult de acest 
Progresul Vulcan, 
aveți despre 
mereu goluri

— Este un 
calități, are 
pătrundere i 
Are 21 de ani si e produsul 
clubului Progresul Vulcan.

— Ce se vrea această selec
ționată divizionară „B“ în 
spectivă 7

— Prin ea. federația 
propus să urmărească, in 
tinuare. jucătorii tineri, 
perspectivă, pentru loturile na
ționale si pentru eventualele 
promovări la echipele de Di
vizia „A“. Această echipă. ' cu 
care am fost în Libia — și 
care a fost însoțită Si de cu
noscutul antrenor Angelo Ni- 
culescu, din partea Colegiului 
Central de Antrenori — are 
destui asemenea Jucători. In 
luna mai. ei se vor reuni din 
nou pentru noi meciuri de ve
rificare.

per

și-a 
con- 

de

★
Așadar, suficiente posibilități 

de afirmare oferite iucătorilor 
buni diiț eșalonul nostru secund 
și de care nu puține echipe de 
Divizia »A“ au nevoie. Numai 
că trebuie rezolvată problema 
transferării ior — în condiții 
echitabile și pentru echipele 
care i-au crescut — pentru că 
altfel unii îmbătrinesc în Di
vizia „B“. cum s-a întîmpîat cu 
Avădanei. cu Voicilă. de la 
Alexandria. Ciocan, de la Bis
trița. Ge- -»escu. de la Metalul 
București, cum se întîmplă cu 
Cașuba. de la Suceava. Ceea 
ee face ca eficienta acestor ac
țiuni să nu se materializeze pe 
măsura eforturilor făcute.

Constantin ALEXE

văzut 
roșu sint Mărginean, 
Gabor șl Bogdan. Și 
„vadă" chiar și Klein, 
cu F.C. Olt, In urma 
periculos, „Ia om", în 
cînd l-a „culcat" pe

„CORVINIȘTI“
urma acumulărilor de cartona
șe galbene, patru în urma eli
minărilor) ! Opt jucători au 
acum cite un cartonaș galben 
(Cojocaru, Dublnduc, Petcu, A- 
lexa, Văetuș. Mateuț, Nicșa, Klein), 
la al doilea fiind pasibili de noi 
sancțiuni. Un singur exemplu: 
în cele trei etape din retur (în 
care a jucat), Klein, care prin 
statutul său de jucător interna
tional (una din rotițele de bază 
ale reprezentativei) ar fi trebuit 
să fie un exemplu de comporta
re sportivă pe terenurile de fot
bal, a avut trei cartonașe gal
bene J Iar cei care au 
cartonașul 
Dubincluc, 
putea să-1 
în meciul 
unui atac 
min. 89.
M. Zamfir.

După joc am discutat, în ves
tiar, cu Klein. Ne-a mărturisit 
că. de la o vreme, este foarte 
nervos. La ce folosesc nervii, 
dragă Kleln ? Dacă tu și coechi
pierii tăi (dar mal ales tu. în 
calitatea pe care o ai de căpi
tan al Corvlnulul) nu reușiți sâ 
vi-1 stăpîniți, de pierdut nu pier
de decît Corvinul, care are ne
voie de voi pe teren, Iar nu pe 
tușă, acumulînd etapă după e- 
tapă de suspendare !

Mircea TUDORAN

martie la Focșani și, respectiv. 
Galați, echipa similară a U.R.S.S.

100*/e a 13.986 ld, în 
reia o excursie de
U.R.S.S. șl diferența 
și 126 variante 25% 
cat. C : 552 variante

cadrul că- 
1 loc in 
In numerar 
a 3.497 lei; 

_____  . __ ______ 100% » i»o 
lei șl 3.055 variante 25% a 25 leL 
Report la categoria 1 : 74.152 lei.
• ASTAZI ESTE ULTIMA ZI 

pentru procurarea biletelor la 
tragerea obișnuită LOTO de inli
ne, vineri 22 martie a.c.
• Așa cum s-a mal informat, 

duminică 24 martie va avea loo 
o nouă tragere excepțională 
PRONOEXPRES, la care se atri
buie autoturisme „DACIA 1300“, 
excursii tn U.R.S.S., precum *1 
Importante ciștlguri ta numerar. 
Relații suplimentare de la agen
țiile Loto-Pronosport, care vă 
stan la dispoziție pînă stmMtâ 
S3 martie a.c.



Anul Internațional al Tineretului

ACȚIUNI SPORTIVE DE AMPLOARE
T

Ne-au parvenit știri despre 
manifestări sportive pe plan 
international consacrate acelei 
frumoase inițiative a României 
la O.N.U. care s-a concretizat 
în declararea Anului Interna
țional al Tineretului pentru 
1985

Astfel, ta programul sâu pe 
anul acesta. Consiliul sportiv 
al Irlandei (COSPOIR) a pre
văzut organizarea unei Săptă- 
mîni sportive a tineretului, me
nită să celebreze Anul Inter
național al Tineretului. Pro
iectată pentru perioada 24—30 
iunie 1985, această săptămină 
specială va da ocazie nume
roaselor organizații sportive și 
de tineret să-și coordoneze 
eforturile la toate nivelurile și 
să Întocmească Împreună un

program variat de activități și 
de manifestări. Inițiatorii spe
ră. totodată — se spune în 
știre —, ca punerea în aplicare 
a acestui proiect să creeze, 
implicit, șl locuri de muncă 
temporare pentru tinerii ir
landezi.

Pe de altă parte, din Fran
ța ne vine vestea că Asociația 
prietenilor „Zilelor curcubeu
lui" („Journâes Arc-en-ciel“) a 
hotărît să dedice cea de a 
treia ediție a Forumului său 
traditional (organizat începînd 
din 1979) obiectivelor Anului 
Internațional al Tineretului, 
promovate sub egida Organiza
ției Națiunilor Unite. îndeobș
te, Forumul acesta de idei și 
de schimburi de experiență 
este consacrat activităților fi
zice și sportului la copii, re- 
grupînd acțiuni multiple (ex
poziții. seminare de reflecție, 
concursuri sportive etc.). A 
treia ediție se va ține anul 
acesta la Toulouse. între 29 
august și 7 septembrie. Por
nind de la rezultatele anilor 
precedent!, discuțiile ta cadrul 
Forumului de anul acesta tși 
propun să dezbată problemele 
cooperării, ale respectului re
ciproc, ale Înțelegerii intercul- 
turaîe ta aria sportului ju
venil.

SPORTUL IW1
MARKO CÎȘTIGĂTOR IN CROSUL

DE LA SLIVEN
La o săptămină după ce ciș- 

tigase .Crosul Balcanic" la 
Băile Felix, campionul nostru 
GySrgy Marko (antrenor Nico- 
lae Păiș) a participat la Sli- 
ven. In Bulgaria, la întrecerile 
tradiționale ale Crosului ar
matelor prietene. Atletul Clu
bului sportiv al Armatei .Stea
ua* a obținut un frumos suc
ces dastadu-ae De primul Ioc 
înaintea unor alergători repu
tat! din Angola. Bulgaria. Ce
hoslovacia. R.D. Germană. Po
lonia. Ungaria si Uniunea So
vietică.

Iată clasamentul : L GyOrgy 
Marko (România) 8 km ta 
22:32.1 2. Martin Vrabel (Ce
hoslovacia) 22:32,4. 3. Igor Bra- 
slovski (U.R.S.S.) 22:33,3, 4.
Kanitov Veselowski (Polonia) 
22:49,0. 0. Emffl Kazirov (Bul
garia) și Serghel Bacetarev 
(U.R.S.S.) 22:53,0 etc.

De subliniat faptul că Marko, 
care a mai obținut victoria ta

C. M. de hochei pe gheață, grupa „C“

urmă cu doi ani. pe același 
traseu, a realizat acum un timp 
mai bun cu 23 de secunde, 
ceea ce constituie un record al 
traseului.

IN ZIUA LIBERA, AU FOST PREFERATE ANTRENAMENTELE

azi, Încep
CAMPIONATELE 

BALCANICE 

DE JUDO
Azi, incep la Istanbul campio

natele balcanice de judo, com
petiție devenita tradițională, care 
oferă și un bun prilej de veri
ficare pentru campionatele eu
ropene de la începutul lunii maL 
Din țara noastră vor concura la 
întrecerile de seniori: Gheorghe 
Dani (oat. super ușoară), lila 
Șerban (semiușoară), George 
Ciuvăț (ușoară), Llviu Cimpea- 
nu (semlmijlocle), Atlla Polint 
(mijlocie), Costel Năftică (semi
grea) Mihai Cioc (grea) și Va
lentin Bazon (open); la juniori: 
Mlhai Țtrlea (superușoară), Do
rin Drimbe (semiușoară). Ștefan 
Nagy (ușoară), Marin Albișoru 
(semlmijlocle) șl Adrian Clinei 
(semigrea). Antrenori: Constan
tin Nlculae șl Gheorghe Iile. Ju
niorii concurează azi, seniorii — 
simbătă, iar Întrecerile feminine 
— duminică.

• TELEX • TELEX •

BASCHET a Grenoble, finala 
.Cupei cupelor" (m): CF Bar

celona — Kaunas 77—73 (51—35). 
Cel mai eficace: Slblllo 22. san 
Eplfanlo it, Solozabal șl Ho
ward 11, respectiv Kurtikaltls 3S. 
Sabonis 14, Brasis 11.

MZGEVE, 24 (prin telefon). 
Trecută cu purin dincolo de ju
mătatea sa, disputa celor opt e- 
chipe participante . 
continuare momente de mare a- 
iracție, așa cum a fost și cel 
de miercuri seara, dmtre selec
ționata noastră și cea a R.P. 
Chineze, Încheiat după miezul 
nopții, partidă asupra căreia vom 
reveni tn numărul nostru de vi
neri.

Marți, In ziua de 
ganizatorii au oferit 
lor o excursie la 
Midi (3800 m), care _ 
fie foarte interesantă. Majorita
tea echipelor au preferat. însă 
să se pregătească, printre aces
tea aflîndu-se si echipa Româ
niei.
~ Dimineața — o ședință de pre
gătire fizică în aer liber (șiicl a 
nins —................ ‘
care

promite în

odihnă, or- 
partlcipanțl- 
Aiguille du 
promitea să

mult În ultimele zile, după 
s-a așternut un ger zdra-

văn), iar după-amlaza s-a lucrat 
intens pe gheața patinoarului 
din localitate. Antrenorii E. Pa
nă și L Gheorghiu Insistă. în 
continuare, pe omogenizarea li
niilor în noua lor alcătuire, stu
diind totodată și alte modalități 
de aranjare a jucătorilor, In așa 
fel îneît valoarea generală a for
mației noastre să fie pe deplin 
fructificată în ultimele partide, 
decisive. Toți jucătorii sînt să
nătoși și accidentările au ocolit 
tabăra română. Socotim acest lu
cru Important pentru că dacă 
privim programul celor patru 
formații rămase, practic, tn 
cursa pentru calificare, este les
ne de înțeles că selecționata 
noastră are-n față trei meciuri 
foarte dificile: cel cu R.P. Chi
neză, cu Danemarca (vineri) șl 
cu Franța (simbătă). Cel mal u- 
șor program îl au hocheiștii Iu
goslavi (Bulgaria, Spania. R.P.D.

HOCHEIȘTII JUNIORI, LA SAPPORO
meciul de la Sapporo, din-In .................

tre reprezentativele României șl 
Japoniei, din cadrul C.M. de ju
niori (grupa „B"). Încheiat cu 
victoria culorilor noastre (5—3), 
golurile României au fost În
scrise de K. Antal. Eros, Dumi- 
triu. L. Csata șl Burada, Iar 
pentru Japonia de H. Takahashi, 
F. Takahashi și Matsuura. Ul
timele două meciuri s-au în
chei it ou următoarele rezultate: 
Austria — Franța 4—2 (1—0. 2—2,

1—0), Italia — 
(1—0. 0—1. 1—0).

1—1Norvegia 
Clasamentul :

Coreeană) ca și, tatr-o oarecare 
măsură, cel din R.P. Chineză. 
In afara partidei cu România, ei 
vor mal tntîlnl R.P.D. Coreeană 
șl Spania.

Iată clteva amănunte și des
pre celelalte echipe pe care le 
vom avea tn față tn ultimele 
etape. De pildă, nu este lipsit 
de Interes să arătăm că echi
pa Danemarcei a lăsat pini acum 
o bună Impresie, că ea are un 
antrenor suedez (BjOrn Kinding) 
și că o parte din jucătorii săi 
evoluează în campionatul Sue
diei. Cît privește pe francezi, 
care locuiesc împreună cu noi. 
la Megăve șl cu care ne In- 
tîlnlm mereu la antrenamente, 
antrenorul Patrick Francheterre 
ne spunea că este destul de În
grijorat pentru “ - • • •
tori din echipa 
tați. De pildă, 
nul echipei, un 
glne canadiană, 
ponlbil de la primul meci. Tot 
atunci s-au accidentat jucătorii 
Viile șl Lerondeau, dar amtndol 
au reapărut în formație: In me
ciul eu Iugoslavia. Insă, s-au 
accidentat al ți doi jucători, Ba- 
jonkowskl șl Bottery.

în fotografia realizată de Al. 
Somogy — Oradea. Marko tre
ce victorios linia de sosire la 
recentul «Cros Balcanic44.

ȘAH • Turneul de la Lina
res: Ljubojevlel — Hllbner, A- 
dorjan — Timman, Korclnol — 
Spasski remize, Polugaevskl — 
Christiansen * ‘ 
Ljuboj evict 
Portlsch (1), 
5 p.TENIS a ______
are loo la New York: Jordan — 
Evert-Lloyd •—2, 1—«, 6-2 I t, 
Mandllkova — Temesvari 7—5, 
7—5.

1—0. Clasamentul: 
și HUbner 6 p, 
Spasski șl Korclnol
Mastersul feminin

NOI PROBE FEMININE

că destul jucă- 
sa sînt acciden- 
Pelloffy, căpita- 
francez de ori- 
a devenit indis-

1.
2.
3.
4.
5.
0.
T.
3.

Elveția 
Japonia 
Olanda 
Norvegia 
Austria
România 
Italia 
Franța

4
4
4
4
4
4
4 1
4 0

4
3
3
3
3
1

0
1
1
0
o
1

1

0 
1
1
2
I
3
3
3

37—11
22—14
21—11
14—14
11—22
17—23
7—14

13—23

3 
I 
s
4
4
3
3
1

Câlin ANTONESCU
• La închiderea ediției: Româ

nia — R.P. Chineză 4—4.

Am mai scris și, așa cum decurg faptele, sigur vom mai 
scrie despre alte și alte isprăvi sportive ale femeilor, pentru 
că, la această oră. din ce în ce mai puține au rămas ramu
rile sportive sau probele care să nu fi fost abordate — și nu 
fără succes ! — de femei.

Halterele, spre exemplu, pînă nu de mult erau o ramură 
sportivă exclusiv masculină. După ce „greutățile* au devenit 
însă o ustensilă nelipsită din antrenamentul nu doar al atlete
lor aruncătoare, d șl al sportivelor de alte specialități, lată că. 
așa cum era și firesc să se întîmple au fost organizate chiar 
concursuri de haltere pentru femei. Cu prilejul unei astfel de 
competiții, americanca Karyn Tarter în cadrul categoriei 86 
kg, a realizat o performanță valoroasă la stilul aruncat, ridl- 
cînd bara de oțel grea de 131 kg. Fericită de acest rezultat ea 
a declarat, la o conferință de presă, că au fost create premi
sele pentru ca sportul halterelor feminine să figureze pe pro
gramul viitoarelor competiții olimpice.

Dintre probele atletismului doar dteva au mal rămas apana- 
najul bărbaților : cursa de 3 000 m obstacole, săritura cu pră
jina șl trlplusaltul, aruncarea ciocanului. Iată însă că o tînără 
atletă braziliană Esmeralda Garcia, tn cadrul campionatelor 
universitare de sală ale S.U.A., la Syracusa, a luat parte la 
proba de triplusalt obțlnînd 13,30 m în eliminatorii șl 13.50 m 
în concursul proprlu-zis performanțe care constituie „recor
duri* mondiale feminine. La începutul anului tfnăra atletă ob
ținuse un rezultat de 13,10 m.

Ca mîlne vom auzi, cu siguranță de alte recorduri la această 
probă, dar șl la altele, care, deocamdată, reprezintă ..pete albe* 
pe harta sportului feminin !...

Romeo VILARA

FOVBA L meci d iatie
indonezia. Intre 1 ți 10 mai se va desfășura „Turul ci

clist al Javei“, cu plecarea de la Jakarta ți sosirea la Surabay 
Traseul măsoară 976 km. La competiție țl-au anunțat participa
rea cicliști din Singapore Malayezia. Coreea de Sud, Olanda și. 
bineînțeles Ind nezia.

FRAăț v Academia sporturilor din Franța a atribuit premiul 
Monique Berlloux** sportivei Zhou Jlhong (R.P. Chineză) cam

pioană olimpică ' ' ' ’ " “ “
una dintre cele 
trecut.

in 1984, ta platformă. Ea a fost apreciată ea 
mai bune sportive din lume In decursul anului

acesta a fost programată prima ediție a Jocu-U.R.S.S Anul acesta a fost programată prima ediție a Jocu
rilor sportive unionale de iarnă pentru tineret. La etapele de 
masă au participat sute de mit de tineri ți tinere. Prima dintre 
întrecerile finale, sania, a avut loc la Sverdlovsk și s-a bucu
rat de un frumos succes. Dintre cele 16 echipaje participante 
s-a impus cel al R.S'.S. Ucrainene, cîștigător al competiției. In 
aceste zile, tot la Sverdlovsk, dar șt ia Pervouralsk, au loc me-

petițîi polisportive urmează 
august, cu prilejul une* noi

ciurde turneului de hochei, urmind ca apoi să se desfășoare ț‘ 
celelalte finale La schi fond, biatlon, sărituri, schi alpin, pati
naj artistic ți viteză. Aceste Jocuri constituie un excelent pri
lej de selecție a unor tinere talente tn perspectiva „Olimpia
dei albe" din 1983, de la Calgary.

S.U.A. Organizația sportivă pan-americană (ODEPA) întrunită 
recent la Ciudad de Mexico a hotărît ca cea de a 10-a ediție 
a Jocurilor pan-americane să se desfășoare la Indianapolis in
tre T și 23 august 1987 Programul tehnic al acestei mari com
petiții polisportive urmează fie stabilii anul acesta, tn luna 

reuniuni la Ciudad de Mexico.
ANGLIA. Forul european 

nental a anunțat lista la zt 
pioni : muscă : Franco Cherchi (Italia), cocoș : Ciro de Leva 
(Italia), pană : Barry McGuigan (Marea Britanie). super-pană : 
Pat Cowdell (M Britanie). ușoară : Rene Weller (R F G.). su- 
ver-ușoară : Patrlzlo Oliva NtaUa), semi-mlllocie : Ltovd Ho 
neyghan (M. Britanie), mfVocte mică : Geore Stelnher (R F G ), 
mijlocie : Tony Sibson Rrttaale). semigrea : Alex Blanchard
(Olanda), grea : Anders Ek’und (Suedia).

al pugiltsmului profesionist conti- 
a deținătorilor centurilor de earn-

5

• Meciuri restante In campio
nate: ANGLIA: Arsenal — Ips
wich 1—1, Watford — Luton 3—0; 
R.F.G. : MOnchengladbach —
Hamburg 0—1. (Hamburg ocupâ 
acum locul 5); FRANȚA: Stras
bourg — Rouen 1—1.
• In med amical: Luxemburg 

— Eintracht Frankfurt 1—2 (1—1).
• In C.E. de juniori: Țara 

Galilor — Olanda 0—L
• La Paris, tntr-un joc ami

cal, Sporting Lisabona a dis
pus cu 3—1 de St. Germain. 
Pentru Învingători au marcat 
Sousa (2) și Xavler, respectiv 
Jo Lea.
• tn clasamentul golgeterilor 

europeni pe primul loc se află 
Martin McGaughey, din echipa 
Linfield (Irlanda de Nord), cu 
31 de goluri marcate. El are 23 
de ani șl o înălțime de 1,80 m. 
tn afară de aceste goluri el a 
mal marcat în acest sezon 15 
goluri în Cupă șl alte 6 în par
tide amicale. A fost selecționat 
o singură dată în echipa națio
nali, în medul amical cu Israel 
(19 octombrie 1984). Acum ei ft- 
gureazâ în lotul Irlandei de 
Nord, care va întîlni Spania, la 
27 martie, la Palma de Mallorca 
(amical).
• în campionatul Turciei, du

nă 25 de etape, continuă să con
ducă Beslktas — 37 p, urmată 
de echipele . Fenerbahce, Trab- 
zonspor — cu dte 34 p, Saka- 
raspor șl Ankaracflgu — cu cîte 
30 p.
• tn cadrul pregătirilor pentru 

preliminariile C.M., echipa An- 
g’lei va susține la 26 martie, la 
Londra, un med de verificare cu 
formația Irlandei. Antrenorul B. 
Robson a selecționat 22 de Jucă
tori, printre care Shilton. Ander
son, Kennedy. Hoddie, Mariner 
Davenport. Hateley
• Pe stadionul ..Wembley* s-a 

disputat meciul dintre selecțio
natele școlare ale Angliei și R.F 
Germania. Scor: 0—1.

• Antrenorul echipei V.I.B. 
Stuttgart. Helmut Benthaus, a 
anunțat că nu-șl va reînnoi con
tractul cu formația sa șl sperâ 
ca. după terminarea campiona
tului vest-german, să devină con
ducătorul formației F.C. Basel.
• Meci Internațional Intre e- 

chlpele de juniori 
vină. Cehoslovacia 
5-S (3—0)
• tn sferturile de 

„Cupei Iugoslaviei*: 
șle Belgrad

n: la Kar- 
Polonla

flnală
Steaua

Partizan 2—0.
ale 
ro- 
Dl-

namo Zagreb 
5—1. “ '
5—1. învingătoarele s-au calificat 
semifinalele competiției.
• tn preliminariile C.M. 

juniori (zona Africii), meci 
din semifinale: Coasta de Fildeș 
— Tunisia 1—1 (1—1).
• Echipa Werder Bremen, cla

sată pe locul al doilea în cla
samentul vest-german, are, 
prezent, un deficit de 72 000 de 
mărci. Deși echipa are o com
portare bună, numărul specta
torilor scade necontenit I Se a- 
flrmă că timpul nefavorabil șl 
scumpirea biletelor sînt cauzele 
principale ale crizei financiare 
prin care trece formația.

_ Hajduk Split
Bugojno — Velez Mostar 
Novi Sad — Ljubljana 3—0. 

tn

La închiderea ediției

de 
tur

în

SE CUNOSC SEMIFINALISTELE CUPELOR EUROPENE
Ieri după amiază și aseară tîrziu s-au desfășurat meciurile retur 

ale sferturilor de finală ale cupelor 
s-au calificat pentru semifinale (IC șl

lată rezultatele (Intre paranteze, 
manșă).

Tragerea la

europene. Echipele 
24 aprilie), 

figurează scorurile
subliniate

din prima
sorți a tntllnirilor din semifinale va avea loc vineri.

EUROPENI",CUPA CAMPIONILOR
Sparta Fraga — Juventus (0—3) 1—0
Dnlepr — Bordeaux (1—1) 1—1
F.C. Liverpool — Austria Vlena (l-l) 4—1
Panathinaîkos — LF.K. GOteborg (1—0) 2—2

„CUPA CUPELOR*
Dinamt Moscova — Larissa (0-0) 1—0
A.S. Roma — Bayern Mdnchen (0—2) 1—1
Slttard (OL) — Everton (0—3) 0—2
Rapid vtana — Dynamo Dresdta (0—5) 5—0

„CUPA U.E.F.A.*
Videoton — Manchester Utd (0—1) 1—0
Dinamo Minsk — Zelezniuea* (0—2) 1—1
F.C. Kdln — Intern azlonale (0-1) 1-3
Real Madrid — Tottenham (1—0) 0—0

• 3—5 după ii m

5—4 după 11 m


