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Ieri a început cea da a IX-a ediție a wțiwfțihî Carpațl” la pole

PARTIDE ECHILIBRATE ÎN ZIUA INAUGURALA
PITEȘTI. 22 (prin telefoa). 

în frumoasa șl modern* pis
cină olimpică din localitate, 
azi (n.r. ieri) s-a dat startul 
In cea de a IX-a ediție a „Tro
feului Carpați* la polo la car* 
participă reprezentativele Bul
gariei, Cehoslovaciei, Poloniei, 
Ungariei (echipa secundă) și 
României A și de tineret, ta 
cursul dimineții au avut loc 
primele jocuri, iar Înaintea 
reuniunii de după-amiază s-a 
desfășurat festivitatea de deo- 
chidere a competiției. în ca
drul acesteia, tov. Manole Bi
vol, primarul municipiului, a 
urat bun venit in localitate — 
onorată pentru a doua oară «1 
organizarea acestui important 
turneu — sportivilor, antrenori-

rrfLH>irUw 
ediție.

lor. arbitrilor și 
zenți la actuala 

ta partida inaugurală s-as 
intflnlt cela două sili i fiissita 
ale țârii noastre. Confirmed 
așteptările, tinerii pololștl ra- 
mânl, antrenați de Al Bădiți 
șl K. Georgescu, nu s-an Uk- 
sat deloc intimidați de cartea 
de vizită a colegilor lor die 
prima reprezentativă, pregătiți 
de L Capșa șl Gh. Zamflres- 
cu: scor 11—9 (1—2, 2—4, 4—4, 
4—2) pentru seniori, dar tre
buie să menționăm că ntnneț 
lipsa de experiență i-a privat 
pe tinerii pololștl de o victo
rie care se contura după pri
mele două reprize și, mal 
ales, după modul in care au 
evoluat : eu aplomb, eu Înot

viteză, cu auturi puternice 
poartă. Prima echipă a-a

Turneele campionatului feminin de volei

Al\, DERBYUL DINAMO - C.S.U. I.M.N. GALAȚI

Fază din meciul Flacăra roșie — Calcula
torul I.I.R.U.C.. care s-a disputat ieri in 
turneul pentru locurile 7—12, de la Bucu
rești. Foto: iorgu bănicabănica

IN SEMIFINALELE CUPEI I.H.F."
Dintre cela • echipa româ

nești — Steaua, Dlnamo Bucu
rești. H.C. Minaur Bala Mare 
ta băieți. Știința Bacău, Chi
mistul H.H. Vîlcea șl Rulmen
tul Brașov la fete — partici
pante la ediția 1984/1985 a cu
pelor europene la handbal, doar 
H.C. Minaur, formația pregăti-

la fotbal), H.C. Minaur a reu
șit In actuala ediție o impre
sionantă suită de 6 victorii, 
terminlnd victorioasă In toate 
meciurile, fie că le-a disputat 
acasă, fie In deplasare. Astfel, 
in turul I ea a dispus

(Turcia)
de 
cu 

45—17 și 41—32, tn turul II
I.T.U. Istanbul

Turneele cu numărul 5 (pen
ultimele) ale campionatului 
feminin al Diviziei „A“ de 
volei au continuat fără modi
ficări în... ritmul cursei pen
tru titlul de campioană ta 
care sînt angajate — ca și in 
ediția trecută — Dinam» și 
C.S.U. I.M.N. Galați, dar și 
cu o mai pronunțată incerti
tudine în zona retrogradării. 
Iată mai jos. amănunte de )a

partidele progra
mate in ziua a 
3-a a turneelor :
GALAȚI, 22 (prin 

telefon). Cea de a 
treia reuniune a 
fruntașelor, dispu
tată ln 
turilor, 
chisă 
gazdă
I.M.N. 
a primit 
echipei 
Știința 
replică, 
rat în 
dar care nu a pus 
decît rareori ln 
dificultate pe gă- 
lățence, evident 
mal bune sub toa
te aspectele și ca 
atare victorioase 
cu 3—0 (2, 8, 10). 
în sextetul de 
bază : Daniela Dl- 
nică. Ileana Ber- 
dilă, Crina Răuță, 
Speranța
Maricica ______
Cristina Buzilă (în 
care antrenorul 
Traian Vîlsan a 
efectuat spre fi
nalul meciului în
locuiri de rodare, 
introducîndu-le pe 
Emilia Nedelcu, 
și Gabriela Cojo- 

a făcut

Sala spar- 
a fost des- 
de echipa 

c. s. u. 
Galați care 

replica 
băcăuane 

C.S.Ș., o 
e adevă- 
crescendo,

Găman, 
Muscă,

Ligia Gliga _____
caru), C.S.U. I.M.N. a 
din nou un joc bun, combina- 
tiv, dar nu lipsit de unele mo
mente de relaxare ca de pildă 
la începutul setului II, în spe-

Aurelian BREBEANU 
Telemac SIRIOPOL

(Continuare in vag 2—3)

ta
fota ta largul d, fiind vădit 
incomodată de o adversară bo- 
tăritâ să nu cedeze. Ea a tre
buit să facă eforturi serioase 
pentru a clștiga. Marcatori : 
Gordan 4, Hagiu 3, Rădueana 
2, Costrăș șl Kiss pentru în
vingători, respectiv Fruth 3, 
Geanta, Nuțu. Angeleses. Ta
lan, Graneerof și Balanov.

Au condus V. Median (Româ
nia) și L. ErdSs (Ungaria).

în următorul meci. CEHO
SLOVACIA — POLONIA 12—7 
(2—3, 4—1, 3—1, 3—2). Polo- 
iștll cehoslovaci, superiori in 
special ln fazele de apărare, 
au ciștlgat pe merit Au in
serts: Paeeak 4, Budjuk 2, VI- 
dumanschi 2, Saska 2, Pola- 
cek șl Solana pentru Cehoslo
vacia, respectiv Michalsky 2, 
Ragus, Pecalsky, Krupesky, 
Juskowsky și Surkiewtez.

UNGARIA B — BULGARIA 
7—7 (1—2, 2—3, 1—0, 3—2).
Meci echilibrat. In care ambele 
formații au ratat exasperant de 
mult ; un plus de 5—6 goluri

Mihail VESA

(Continuare ta vag. ■ 4-a)

^Decan de virstă" al formației H.C. Minaur, Neculale Voinea 
este și astăzi deosebit '

tă de antrenorul emerit Laa- 
căr Pană, a reușit să răzbeas
că pină ln etapa semifinalelor. 
Miine, incepind de la ora 12, 
ea dispută meciul-tur al pe
nultimei faze intr-o competiție 
continentală, intilnind, tn sala 
„Dada* din Baia Mare 
cadrul 
mația austriacă WAT Marga- 
rethen Viena. — 
arbitrată de cuplul D. Nutman 
— N. Zabetzky (Israel).

în „Cupa I.H.F.* (o Întrece
re similară cu „Cupa U.E.F.A.*

„Cupei I.H.F.-
- în 
for-

Partida va fi

de util maramureșenilor

de I.F. Helsingor (Danemarca) 
cu 32—25 și 26—19, iar în sfer
turi de finală de Lokomotiva 
Trnava (Cehoslovacia) cu 37—32 
și 31—29. Pornită anul acesta 
să urce pină in virf treptele 
ierarhiei in competițiile inter
ne și internaționale, Minaur a 
pierdut finala „Cupei Româ
niei*, In fața formației Stea
ua, treetnd și în campionat p8

Hristache NAUM

(Continuare in pag 2—3)

Atletismul românesc In ciclul olimpic 1930-1984 șl perspectivele sale (l)

raport cu 
sportive, 
cel mare 
acela că 

! Și. cum

multe alte ra- 
poate că avan- 
al atletismului 
„operează" cu 
cifrele sînt a- 
si oriunde, co- 
este. indiscuta-

în 
muri 
talul 
este 
cifre
celeași. oricînd 
mentatorilor le 
bil, mult mai ușor să facă fel 
de fel de comparații de la un 
sezon la altul, de la o Olim

piadă (a se citi, în subtext, 
ciclu olimpic !) la alta, de la 
o epocă la alta. Ei bine, avînd 
la indemînă puzderia de cifre 
ale rezultatelor atletismului 
nostru. în cei 102 ani de exis
tență a iul. fără nici un fel de 
dificultate se pot. face două 
constatări, desigur. îmbucură
toare : 1. ciclul olimpic 1980—

pornesc de la 
victorii interna- 
de o mare am- 
atletilor români; 
de recorduri de

Cele trei campioane olimpice ’84 ale atletismului 
Anișoara Stanciu, Maricica Puică fi

românesc . 
Doina Mellnte

Astăzi, în etapa a 22-a a Diviziei „Au de fotbal

IN CENTRUL ATENȚIEI, MECIUL DE LA CRAIOVA

81. care 
Moscova
Angeles, ___
in realizări dintre toate cele 
care l-au precedat ; 2. în mod 
deosebit, anul olimpie 1984 a

leagă Jocurile de la 
de cele de la Los 
a fost cel mai bogat

PERIOADA CEA MAI PROLIFICĂ DINTR-UN SECOL DE EXISTENTĂ » 
fost, de departe, cel mai bun. 
cel mai prolific din întreaga is
torie a atletismului nostru.

Constatările 
numeroasele 
ționale (unele 
plitudine) ale 
de la sutele
toate felurile, inclusiv mondiale 
și olimpice, pe care sportivii 
noștri fruntași le-ap înregistrat, 
ca și alte performante de cer
tă valoare și competitivitate ; 
de la sporirea eficientei acti
vității din cadrul secțiilor de 
atletism, din cluburi si asocia
ții. prin consolidarea lor or
ganizatorică. prin mai buna lor 
încadrare; de la lărgirea nu
mărului și sporirea consecven- 

diferitelor 
competiții de masă, ceea ce a 
însemnat atragerea De stadioa
ne, într-o activitate mai sus
ținută și. foarte important, cu 
m-ai multă continuitate, a unui 
număr mai mare de tineri si 
tinere ; în sfîrșit. de la creș
terea calității muncii antreno
rilor. a profesorilor 
tie fizică, 
etc.

In mod cert, in baza unor 
criterii de _____ _ ____ .
in toate aceste aspecte, activi
tatea din 
84 și. cu 
surată ln

tei în organizarea

a altor
de educa- 
specialiștt

apreciere obiective.

ciclul olimpic 1980— 
precădere, cea desfă- 
1984 a fost mult mal

Romeo VILARA

(Continuare te pag 2—3)

• La Bacău, după Universitatea Craiova, Sport club il așteaptă pe Oblemenco I • Un pronostic 
pentru meciul F.C Oii - Rapid î Din toamnă (4-0 pentru feroviari), multe s-au schimbat... e Pe 
stadionul din Dealul Florilor, ultimele speranțe pentru băimăreni • In „Ghencea*, liderul cla
samentului primește vizita „lanternei* • Deși a pierdut cu 5—1 in tur, Gloria Buzău poate trece,
ostăzi (și in clasament), de Corvinul • Cresc, meci de meci, cotele Jiului... • In Șoseaua Ștefan 

. “ ,i „primăvara lui Poli* •
o nouă „piatră de încercare* pentru Hagi, Coraș et comp.

^\\\\\\\\\\\\\^^ PROGRAMUL MECIURILOR

»T* *** WC S.UIIUIUI W II2VCI uc IIICCI, LQLCie JIUIUI..

cel Mare, Dinamo țintește, firesc, victoria I • La Timișoara, F.C.M. Brașov și 
In „Bănie*, - -------1 J- ------------—•- ■■ • ■

CLASAMENTUL
1. STEAUA 21 16 4 1 48-10 M
2. Dlnamo 21 12 8 1 39-18 32
J. Sportul stud. 21 13 5 3 47-17 31
4. Univ. CV. 21 11 4 6 40-31 2S
5. Corvinul 21 10 2 9 36-27 22
6. Gloria Buzău 21 7 8 6 31-31 22
7. „Poli- Timiș. 21 7 7 7 20-29 21
8. Chimia 21 8 5 8 20-33 21
9. A.S.A. 21 7 6 8 17-20 20

10. F.C. Argeș 21 7 4 10 27-26 18
11. Rapid 21 6 6 9 22-26 18
12. Jiul 21 7 4 10 19-31 18
13. F.C.M. Bv. 21 7 3 11 23-28 17
14. F.C. Bihor 21 7 3 11 22-31 17
15. F.C. Olt 21 7 2 12 22-35 16
16. F.C. Baia M. 21 6 3 12 19-32 15
17. S.C. Bacău 21 5 4 12 18-28 14
18. Polii. Itași 21 3 8 10 22-39 14

Bacău : 
Slatina : 
Baia Mare : 
București :

Buzău : 
Petroșani : 
București :

$ Timișoara :
$ Craiova : aș Toate

SPORT CLUB
F.C. OLT
FOTBAL CLUB
STEAUA

(Stadion
GLORIA
JIUL 
DINAMO

(Stadion
„POLI" 
UNIVERSITATEA - SPORTUL STUDENȚESC 

meciurile încep la ora 14.

- CHIMIA RM. VILCEA
- RAPID
- A.S.A. TG. MUREȘ
- POLITEHNICA IAȘI

i Steaua)
- CORVINUL
- F.C. BIHOR
- F.C. ARGEȘ 

Dlnamo)
- F.C.M. BRAȘOV
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On important pas înainte în dezvoltarea rugbyului

ORGANIZAREA PRIMEI COMPETIȚII MONDIALE
Echipa Romanici intre etic 16 participante

După cum trans- 
„France Presse”, In

PARIS, 22. 
mite Agenția „ 
capitala Franței au avut loc lu
crările - - - - -
forul 
mondial, 
oară că o 
desfășurat 
tinent

Principalul punct pe ordinea de 
zi a fost acela privind organiza
rea, în premieră, a UNEI „CUPE 
MONDIALE-. INTERNATIONAL 
BOARD S-A PRONUNȚAT IN 
UNANIMITATE IN FAVOAREA 
ORGANIZĂRII UNUI TURNEU 
MONDIAL DE RUGBY ÎN A- 
NUL 198* în luna mai. Pentru 
început, competiția se va numi 
„TURNEU INTERNATIONAL- fi

iui 
diriguitor

Este 
astfel de reuniune s-a 
tntr-o țară de pe con-

International Board, 
al rugbyului 

pentru prima

se va desfășura in baza proiec
tului elaborat in comun de fede
rațiile de rugby din Noua Ze- 
elandă șl Australia, care vor H 
și gazdele acestei prime ediții.

Detaliile organizatorice vor fl 
comunicate ulterior, dar de pe 
acum se știe că LA ÎNTRECERI 
VOR LUA PARTE 16 REPREZEN
TATIVE NAȚIONALE, cele « din 
International Board și restul 
membre ale FIRA, alese din eele 
mal bune din lume. între acestea 
se va afla și SELECȚIONATA 
ROMÂNIEI.

Intr-un sport foarte tradiționa
list ca rugbyul această măsură 
constituie un important pas îna
inte, pentru dezvoltarea și pro
gresul acestei vechi discipline.
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TURNEUL INTtRNAIIDNAL Dl BOX Dl IA UNUIA
• 125 sportivi din 20 țâri 9 Din cei 7 boxeri români, 4 
au urcat pe podium • „Pana" Nicolae Talpoș, în formă 

Tițoiu a uitat să lupte ?
»»*

deosebita © Constantin

voarea lui Cappai, deși mai 
aproape de realitatea din 
ring ar fi fost un verdict 
favorabil lui Nistor. chiar 
dacă acesta nu a luptat în 
finală cu ambiția demonstra- 

celelalte meciuri. O 
a făcut 
Leontin 
victorii 

fata lui 
și M. 

Le-

In etapa a 32 a a Divi/ici „a" ce ftasclict (i)

OLIMPIA J1 U“, UN MECI DE MARE INTERES

în ca

MIINE,
SITATEA : Mariana Bagiu, Mag
dalena Pali, Adriana Lungu, Ga
briela Kiss, Suzana Șandor, Car
men Costanasiu, Elisabeta Czgg- 
ledi, Gabriela Mărginean, Au
rora Dragoș. Tunde Enyedi, II- 
iiko Manases ; antrenor : Nico
lae Martin.

Celelalte meciuri ale etapei, în 
grupa 1—6 : Progresul București
— Voința București (locurile ocu
pate în clasament : 4 și, respec
tiv, 2 ; rezultatele anterioare : 
1—3). Politehnica Timișoara — 
Politehnica Sportul studențesc 
București (5—6 ; 4—0) ; grupa
7—12 : Rapid — ICEMENERG 
(9—11 ; 3—1), Comerțul C.S.Ș. Tg. 
Mureș — Voința Brașov (10—12; 
4—0), Chimistul C.S.Ș. Rm. Vîl
cea — Crișul Oradea (8—7 ; 0—4).

Jocurile din Capitală au 
astfel : sala Olimpia (azi 
18,30, mîine ora 10) : Olimpia
— „U“ ; sala Progresul (orele 18 
și, respectiv, 13) : Progresul — 
Voința ; sala Rapid (orele 18 și 
respectiv, 10,30) : Rapid — ICE
MENERG.

Ediția a 36-a a Campionatului 
republican de baschet feminin se 
apropie de sfîrșit, astăzi și mîine 
urmînd să se desfășoare etapa a 
32-a, ultima dinaintea turneelor 
finale, între 30 martie șl 3 apri
lie (la Focșani — grupa 1—6 și 
la Rimnicu Vîlcea — grupa 7— 
12).-Etapa acestui final de săptă- 
mînă programează un derby pe 
cale să devină tradițional : me
ciul dintre Olimpia București șl 
Universitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca, echipe aflate pe locu
rile 3 și, respectiv, 1 în clasa
ment, dar la egalitate de victo
rii între ele în acest campionat 
(cite două). Partidele oferă per
spectiva unor întreceri echilibra
te. Sperăm că ambiția pe care 
așteptăm să o manifeste fiecare 
dintre jucătoare se va repercuta 
favorabil șl asupra spectacolului 
sportiv dorit de public.

Cele două echipe vor 
zenta următoarele loturi : 
LIMPIA : Alexandrina Bîră,
lina Marinache, Romela Cristea, 
Măndica Ciubăncan, Melania Lef
ter, Mariana Bădinicl. Ecaterina 
Stingă, Dorina Pîrvan, Daniela 
Popa, Tatiana Parcanschl, Lumi
nița Păvăloaie ; antrenor : Con
stantin Paraschivescu. UNIVER-

Etapa a XII 
tului masculin 
vizia „A”, 
5 partide, ce; 
putîndu-se în 
Bacău 
Mare 30—31. Pj 
rilor este urma

pri

H,

.pa-

♦

abordat meciul cu 
luptînd

ticipat în această lună Ia 
două turnee internaționale. 
O parte din ei. la Turneul 

Bulgaria, o

știu sigur, ar fi 
dea acestuia o 

chiar
Do-

Iată citeva
evolu-

ca- 
pe

așa
țări —. ci și prezen- 
startul întrecerilor a 

pugilist: valoroși din 
S.U.A., Bulgaria.' Po- 
Ungaria. R.D. Ger- 
Franța. Turcia etc. 
de aceștia au evo- 

7 boxeri români, pa-

Săptămîna trecută, la Ve
neția, a avut loc cea de a 
V-a ediție a Turneului in
ternațional de box. care se 
organizează anual în loca
litate. Cota de interes pen
tru această competiție a 
crescut în mod deosebit a- 
nul acesta datorită nu nu
mai unei participări nume
roase — 126 de sportivi din 
20 de 
tei la 
unor 
Cuba, 
lonia. 
mană.
Alături 
luat și 
tru dintre ei reușind să urce 
pe podiumul de premiere. 
Este vorba de Nicolae Taî- 
poș (locul I). Relu Nistor 
(II), Constantin Tițoiu și 
Leontin Sandu (III). Ținînd 
seama de faptul că toți cei 
1 participant! la turneu fac 
parte din lotul national care 
se pregătește pentru Cam
pionatele europene de box 
din luna mai. redactorul 
nostru Petre Henț a cerut 
relații despre comportarea 
lor secretarului responsa
bil al F.R. Box. Mihai Trac
ei, martor ocular la această 
competiție. Iată relatarea 
interlocutorului nostru.

„în cadrul pregătirilor pe 
care le facem pentru cam
pionatele europene din luna 
mai. boxerii din lot au par-

Strandjata în 
altă parte, la Turneul de 
la Veneția.
cuvinte despre 
tla acestora din urmă. In 
primul rînd, trebuie să vă 
spun că a fost un turneu 
mai tare decât ne așteptam, 
la care boxerii români, la 
primul lor contact interna
tional de anul acesta, au 
făcut fată mulțumitor. Din
tre băieții noștri, o formă 
deosebită a demonstrat 
na” Nicolae Talpoș. Am re
ținut pofta sa de luptă și 
buna pregătire tehnică și 
tactică, demonstrate nu nu
mai în meciul de debut cu
A. Gaytor (Togo), d și în 
semifinala cu Fr. Rauschn- 
ing (R.D. Germană), care 
reușise să-1 elimine din 
competiție pe cubanezul J. 
Sollet Talpoș a mizat pe 
cartea atacului și adversa
rul său a fost depășit dar. 
ca de altfel și rivalul din fi
nală. ■ bătăiosul F. Kara top 
(Turda). Bine a boxat și 
Reia Nistor la categoria co
cos. După ce a trecut de
B. Maczuga (R.F. Germa
nia), S. Forsztek (Polonia) 
șt G. Oner (Turda), el l-a 
avut adversar în finală pe 
italianul Fabrizio Cappai. 
După un med echilibrat, 
juriul a dat decizia în fa-

tă în 
frumoasă impresie 
„semimijlociuT* 
Sandu. După două 
dare la puncte în 
J. Turner (S.U.A.)
Puzovici (Iugoslavia), 
ontin l-a avut ca adversar 
In semifinale pe cubanezul 
Jose Hernandez, care, cu nu
mai o săptămînă în urmă, 
dștigase turneul Strandjata. 
învingindu-1 in finală pe 
Rudei Obreja. Leontin San
du a 
foarte mult curaj, 
adesea de la egal la egal cu 
puternicul său adversar, 
re, in final, a câștigat, 
drept, la puncte (decizie 
1). Din păcate, nu tot 
a luptat Constantin Tițoiu 
(muscă) in semifinale. Du
pă o victorie in fața unui 
adversar care nu i-a pus 
probleme. Angin Altan 
(Turda), Tițoiu ne-a decep
ționat în partida semifinală 
cu Pedro Reyes (Cuba). A 
fost pur și simplu paralizat 
de teamă in fata cubanezu
lui, deși, 
putut să-i 
replică viguroasă si 
să-1 învingă. „Greul1 
rin Răcaru a pierdut prin 
abandon în primul rund in 
fata lui Felix Savon (Cu
ba). Lipsa sa de experiență 
si tactica greșită pe care 
a adoptat-o Răcaru l-au fa
cilitat lui Savon victoria. 
Rănit la nas in urma unei 
contre „greul” nostru a fost 
obligat să abandoneze. Ne- 
condudente evoluțiile Iul 
Cornel Silitră (semiușoară) 
șl Gheorghe Freda (super- 
grea)".

București :

Bala Mare î
Cluj-Napoca

Mîrșa

CAMPIONATUL FEMININ DE VOLEI
(Urmare din pag. I)

dai la primirea serviciilor 
ceva mai eficiente, executate 
de băcăuanca Niculina Cuciu- 
reanu.

In următoarea partidă, cam
pioana — Dinamo — s-a im
pus conform așteptărilor in 
trei seturi în fața handicapatei 
(ca lot) Chimia Rm. Vîlcea : 
3—0 (6, 7, 7). De data aceasta 
vîlcencele, încurajate și de ga
lerie, s-au bătut mai aprig 
decît în zilele precedente, însă 
superioritatea de gabarit, mo
bilitate și forță de atac a di- 
namovistelor le-a anulat orice 
șansă. De altfel antrenoarea 
Doina Ivănescu a folosit la 
rindul ei acest meci pentru a 
roda, în vederea dificilului 
meci de sîmbătă seara (cînd 
va întîlni pe C.S.U. I.M.N. Ga
lati) Si două dintre rezervele 
sale : Georgeta Ene și Geor- 
geta Lungu care au fost in
troduse în „șasele” de bază 
aliniat la început : Doina Mo- 
roșan, Victoria Banciu, Victo
ria Niculescu, Irina Velicu, 
Dana Coșovcanu, Mirela Pavel.

Partidele au fost bine arbi
trate de cuplurile : Gh. Fera- 

— V. Dumitru, V. Ionescu 
D. Dobrescu, C. Pitaru — 
Dragomir. în ultimele eta- 

— sîmbătă, ora 15 : Știința 
Farul, Chimia — Universi

tatea, C.S.U. I.M.N. — Dina
mo ; duminică, ora 9,30 : Di
namo — Știința, Universitatea 
— C.S.U. I.M.N., Farul — Chi
mia.

Cel mai disputat meci de 
pînă acum l-au oferit în în
cheierea programului 
tiile 
șl Farul 
evidentă 
„Bănie” 
victorie 
-V. 7), 
oră și jumătate de joc mar
cat de citeva schimburi repe
tate de scor, care au ținut in 
tensiune tribunele. Studen-

forma- 
Universitatea Craiova 

C.S.Ș. Constanța. In 
creștere, echipa din 

a reușit o meritata 
cu 3—2 (10, —12, 8, 
după mai mult de o

avut In Violeta Dinu, 
Enescu. Tanta Drăgoi, 
Susman, Eugenia Co-

tele au
Iuliana 
Monica 
tescu și Carmen Cuejdeanu o 
echipă echilibrată pe 
partimente, mai mobilă și 
hotărâtă.

în 
zile : 
C.S.U. 
Farul 
p, 5. 
C.S.Ș.

com
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Azi și mîine, la

COMPETIȚII
INTERNATIONALE

DE ȘAH
• R. Tischbierek — învingător 
la Câlimânești • La Băile 
Herculane, Marina Pogorevici 

redevine lideră

Cel mai echi' 
ciuri este, des 
Brașov, dintre

Ploiești

a-

dasament, după 
1. Dinamo 41 p, 
I.M.N. Galati 40 p.

35 p, 4. Universitatea 31 
Chimia 31 p, 6. Știința 
29 p.

FLACĂRA ROȘIE, ÎNVINGĂTOARE IN DERBYUL BUCUREȘTEAN
BUCUREȘTI, 

al turneului 
7—12, 
Olimpia 
deosebit 
derby 
parte și 
aflat 
șie si 
care 
prezent! in sală un meci dis
putat. pe alocuri spectacu
los. A învins, după exact 60 
minute de joc. Flacăra roșie, 
cu scorul de 3—0 (10, 12, 8). 
Elevele antrenorului S. Chi- 
rită (Corina Olteanu, Lucia 
Ettz, Daniela Iacob. Niculina 
Bujor, Nicoleta Stanciu, Vio
rica Niculescu) s-au dovedit 
mai bine pregătite, mal ambi
țioase. practicând un joc 
combinativ, in viteză, cu pre
luări bune și atacuri eficiente. 
Buna evoluție a echipei 
Flacăra roșie, ritmul impri-

Primul meci 
pentru locurile 

desfășurat în 
din Capitală, a 

de Interesant 
bucureștean. De 
alta a fileului 

formațiile Flacăra ro- 
Calculatorul I.I.R.U.C., 

au oferit spectatorilor

sala 
fost 
că

ci 
s-au

de ea partidei n-a conve- 
formațiel Calculatorul, 

a trebuit să cedeze, neaș-

mat 
nit 
care 
teptat, in numai trei seturi.

Foarte bun arbitrajul cuplu
lui N. Găleșeanu — R. Farmuș. 
Chimpex Constanta — C.S.Ș. 
Explormin Caransebeș 2—3 (13, 
—13. —11, 11, —11).

Programul de sîmbătă, ora 
11 : Rapid — Flacăra roșie, 
C.S.S. Explormin — C.S.M. 
Libertatea, Calculatorul — 
Chimpex ; duminică, ora 12 r 
Chimpex — Flacăra roșie. Cal
culatorul — C.S.M. Libertatea, 
Rapid — Explormin.

Gheorghe DEDIU

RECORDURI ALE

PENTRU VACANȚA ELEVILOR
I.T.H.R. BUCUREȘTI oferâ posibilitatea elevilor și cadrelor 

didactice sâ-și petreacă vacanța de primăvara in stațiu
nile :
• BUȘTENI

NYOS — Vile , W L)L/|-\JLL. — Vile ; 
DURAU - hotel ; © EFORIE NORD 
ROȘU - vile ; © PREDEAL
• PĂLTINIȘ - vile conf. I ; • SINĂIA

MPalas„Internațional*, „Sinaia* ; © SEMENIC - 
«Semenic* ; © TUȘNAD — vile și hotelurile „Olt*, 
caș*, „Tușnad*.

Informații și înscrieri la toate agențiile de turism 
LT.H.R. București.

vile conf. I și hotel „Silva" : • BALVA- 
vile ; O BORȘEC - vile : • CHEIA - vile ; • 

___ > - hotel ; O LACUL 
vile și hotel „Rozmarin* ; 

vile, hotelurile 
hotel 
„Ciu-

□ la

CURS DE INIȚIERE IN MOTOCICLISM
CLUBUL SPORTURILOR TEHNICO-APLICATIVE orga

nizează un curs (cu plată) de inițiere în motociclism, în 
vederea obținerii permisului de conducere categoria A.

Doritorii se pot adresa la sediul clubului, din București, 
Aleea Mateloților nr. 2, Sectorul 1 (vizavi de stația PECO 
Băneasa) și la telefonul 18.03.72.

în cadrul unui concurs 
nizat la Reșița de către 
sia județeană de natație, 
toarea Gabriela Eaka - 
dintre sportivele ce 
participarea la J.M.U. 
Kobe — a stabilit un
cord național (bazin de 25 
in proba de 400 m mixt, 
timpul de 4:50,3. Vechiul 
cord aparținea 
Noemi Lung — 4:51,67,

orga- 
comi- 
Inotă-
- una

vizează 
de 

nou
la

Te
rn) 
cu 

re- 
băimărencel

Turneul internațional masculin 
de șah al României, disputat 
timp de două săptăminl la Că- 
limănești, s-a încheiat ieri într-o 
atmosferă de acalmie. In toate 
cele șase partide ale ultimei 
runde a fost consemnat rezulta
tul de remiză, configurația fina
lă a clasamentului rămlnlnd a- 
ceeașl ca și înaintea disputării 
ultimei reuniuni.

Victoria în turneu revine tână
rului maestru internațional din 
R.D. Germană RaJ Tischbierek, 
care acumulează 7V3 puncte (din 
11 posibile), urmat de Ralf Lau 
(R.F.G.) cu 7 p. Primul dintre 
concurenții români este Dorel 
Oltean, care, cu 81/, p., a înde
plinit a doua notă de maestru 
internațional, titlul urmînd să-1 
fie atribuit oficial la Congresul 
F.I.D.E. din august. Qei trei Lau- 
reați al turneului încheie compe
tiția neînvinși. Urmează : 4—0.
O. Foișor, L. Hazay (Ungaria), 
C. Ionescu 8 p., 7—8 P. Lukacs 
(Ungaria), L. Ortega (Cuba) 51/, 
P-, 9. P. Jolța 5 p., 10—11 D. In- 
djici (Iugoslavia), A. Urzică 4 p., 
12. I. Mărășescu 3 p.

★
Tn Turneul Internațional femi

nin din cadrul Festivalului șa- 
hlst „ Hercules ’85*, care se 
dispută în saloanele hotelului 
„ Minerva* din Băile Herculane, 
au mal rămas de jucat 4 runde. 
Pe primul loc a trecut acum 
campioana țării, marea maestră 
Marina Pogorevici, autoarea unei 
serii de 5 victorii 
(ultima la Mariana 
Gabriela Olteanu a 
Smaranda Boicu, 
Sikova cu Eugenia______ . __
riana Nechifor a învins-o pe Eva 
Nagrocka.

în clasament, dupA 8 runde : 
Marina Pogorevici 1%, Ga
briela Olteanu 6V2—2%, Vesmina 
Șikova (Bulgaria) 5V2—2Vj. otilia 
Ganț 5—3, Marta Kovacs (Unga
ria), Mariana Nechifor 
etc. In runda a 10-a se întîlnesc 
Marina Pogorevici și Gabriela 
Olteanu.

La acest sfîrșit de săptămînă, 
campionatul Diviziei „A” de 
handbal feminin face o scurtă 
pauză, cedînd locul altei com
petiții atractive, așteptată cu 
interes: „Cupa României”
junsă la cea de a VIII-a edi
ție. Dintre cele 24 de formații 
divizionare ,,B“ și 12 din pri
mul eșalon valoric care au por
nit în cursă in luna decembrie 
a anului trecut, au mai rămas 
în competiție doar 8. Intre ele 
se află echipe „abonate” la fa
zele superioare ale „Cupei” 
(Știința Bacău — de trei ori 
cîștigătoare, Rulmentul Bra
șov, Hidrotehnica Constanța, 
TEROM Iași, Mureșul Tg. Mu
reș). Alături de acestea va fi 
prezentă și C.S.M. Sibiu (Di
vizia „B”), o echipă valoroa
să, cu multe elemente talenta-

H. C. MINAUR-WAT
(Urmare din tag I)

consecutive 
Duminică), 

remizat cu 
iar Vesmtna 
Ghindă. Ma-

ÎNOTĂTORILOR
Un nou record pentru cate

goria sa de vîrstă (10 ani) a 
realizat și Bogdan Călinescu — 
2:46,2 la 200 m mixt, iar Cris
tian Aga (tot de 10 ani) a 
egalat recordul la 50 m flutu
re — 34,5. In continuu progres 
se dovedește, de asemenea, ta
lentata Luminifa Dobrescu (14 
ani), care a înotat 200 m liber 
in 2:07,4.

Doru Dinu GLAVAN, coresp.

Sâptămîna viitoare, Ia Predeal

„FESTIVALUL TURISTIC AL SCHIULUI**
Din inițiativa Oficiului jude

țean de turism Br^fov, Ia sfîr- 
șitul săptămînii viitoare se va 
desfășura la Predeal o inedi
tă și atractivă acțiune sporti
vă de masă, înscrisă sub ge
nericul „Daciadei“ și dedicată 
„Anului Internațional al Tine
retului": prima ediție a „Fes
tivalului turistic al schiului**. 
Un program bogat, care va cu
prinde Întreceri de schi, des
chise tuturor amatorilor, de
monstrații de schi în nocturnă,

program sportiv turistic și cul- 
tural-distractiv, disco-schi, ver
nisajul unei expoziții de 
fotografică cu tema „Anul 
ternațional al Tineretului**, 
trecerile și demonstrațiile 
vor desfășura sîmbătă și 
minică pe pîrtiile Clăbucetului. 
La organizarea lor își vor da 
concursul Federația Română de 
Schi, Comitetul județean U.T.C. 
Brașov, B.T.T. din Bușteni și 
Pinul Rece.

artă 
Iu- 
In- 
se 

du-

locul II, după evoluții mai pu
țin sigure în meciurile cu Po
litehnica Timișoara și Dina
mo București. Fără a abando
na ideea revenirii în fruntea 
ierarhiei campionatului (dar 
nedepinzînd numai de ea rea
lizarea acestui vis), echipa 
maramureșeană își îndreaptă 
acum gîndurile șl voința spre 
această cupă europeană. In 
primul rînd, Măricel Voinea, 
Gh. Covaciu, Iosif Boroș, Mir
cea Petran, Olimpiu Flangea șl 
colegii lor își propun să de
pășească performanțele din 
1979 și 1981, cînd au mai a- 
juns în semifinalele cupelor 
europene. Apoi, să se alăture

ATLETISMUL
(Urmare din pag. 1)

bună decît în trecut, fără ca 
prin aceasta să se înțeleagă 
cumva că de acum totul merge 
ca pe... roate în atletismul ro
mânesc. Dimpotrivă, fie-ne în
găduit să subliniem încă de 
la Început că, în pofida tutu
ror realizărilor sale — eviden
te si, de aceea, de netăgăduit
— acestea nu trebuie să ne a- 
bată atenția de la lipsurile 
care, din păcate, sînt încă nu
meroase în atletismul nostru, 
plecînd. dacă vreți, de la fap
tul că 
multă 
trivit 
ca și 
fie tratat ca ramură sportivă 
prioritară, continuă să fie „pri
vit** la... modul general.

Dar, pentru astăzi, ne-am 
propus să ne ocupăm. In prin
cipal, de realizările înfăptuite 
în intervalul de timp amintit 
șl, tocmai pentru că este vor
ba de un ciclu olimpic, să ne 
ocupăm mai întîi de... Jocu
rile Olimpice. Din 1928. de la 
Amsterdam, cînd a fost con
semnată prima participare a 
atletilar români la J.O.. In ca
drul a șapte din cele opt edi
ții la care au luat parte (1936 — 
Berlin, 1952 — Helsinki, 1956
— Melbourne, 1969 — Roma, 
19S4 — Tokio, 1963— Ciudad 
de Mexico. 1972 — Munchen, 
1976 — Montreal, 1980 
cova) ei au obținut 12 medal*i, 
dintre care 5 de aur (Iolanda 
Balaș-S3ter două la săritura 
in înălțime. Mihaela Penes una 
la suliță, Lia Manoliu una la

acest sport, care de mai 
vreme ar fi trebuit (po- 
sarcinilor si indicațiilor, 
necesităților curente) să

Mos-

te, capabilă să 
ma scenă.

Semifinalele 
niei” se disput] 
Brăila. Iată pi 
rilor: PLOIE
TEROM — Mu| 
(ora 16,30), T 
Hidrotehnica ] 
duminică: Tex 
(10), TEROM 
(11,30); BRAILJ 
meatul Brașo-d 
biu (16,30), Ral 
Știința Bacău ] 
Rapid — C.S. 
Rulmentul Br| 
Bacău (11,30).

Etapa finală | 
tă duminica vi] 
(locurile 1—4) | 
(5—8).

MARGARET!
lui Steaua și 
rind un trofeu 
ficial. Le dori 
succes deplin 
cestui frumos

Partenerii dd 
de la WAT L 
depășit în pria 
Aalsmeer (Old 
șl 22—25, în 
U.S.A.M. Nîmd 
17—21 și 22—1 
rile de finală, 
dia) cu 16—17 
remarcat că aj 
suedezii s-auJ 
acordul partem! 
na. în format] 
luează polonea 
te multe echii 
clusiv cele fel

disc și Viori] 
una la săritur] 
de argint și 3| 
zînd 88 de pu| 
sament genera 
trecut însă, la] 
cea de a zecJ 
limpică a atl 
fost înregistrai 
evoluție a lor | 
petiție a spol 
Astfel, au fosil 
dalii, dintre I 
(Doina Meliniq 
și Anișoara SJ 
gtnt (Doina !1 
nescu sî Miq 
4 de bronz (H 
cică Puică, Cri 
șl Florența Cl 
cum si un tot <4 
te. Acest bilal 
rație, este dd 
decît edificata» 
tru realizarea I 
din domenii dl 
pul potrivit lei 

Referindu-nel 
cldu, se cuviJ 
de asemenea, I 
tele mondiale I 
Puică s-a dasl 
în 1982 la Rorl 
tă de Fița LI 
la East-RutheJ 
ma ediție a <1 
mii, în 1983. 1 
șoara Stanei o I 
lia de arginti 
lungime, că I 
europene — iii 
la Atena. în 11 
de la KalogrJ 
a fost prima 1J 
gime. AnișoarJ 
la aceeași prol



handbal masculin

ETAPEI A XlX-a
*

litehnica Timișoara. Gazdele 
doresc o victorie de prestigiu, 
în timp ce oaspeții vor să-și 
confirme noua lor condiție. 
Partida de la Cluj-Napoca își 
cantonează interesul în zona 
fierbinte a luptei pentru evita
rea retrogradării. Fără o vic-

STRUCTORUL ARAD (sala Ra
de la ora 15)

tc — DINAMO BUCUREȘTI

— CONSTRUCTORUL ORADEA
CARTAȚI — UNIV. CRAIOVA
[TEHNICA TIMIȘOARA

torie în această confruntare pe 
teren propriu, studenții nu 
var avea nici o șansă de „su
praviețuire" pe prima scenă a 
handbalului nostru. O vor ob
ține 7

Campioană a tării și lider In 
această ediție, Steaua nu va 
avea — probabil — decît pro
bleme de rotunjire a golavera
jului în întîlnirea sa cu Con
structorul Arad.

STEAUA - ÎNVINGĂTOARE 
IN „CUPA PRIMĂVERII"
Desfășurată la Timișoara, tn 

organizarea clubului Politehnica, 
„Cupa primăverii" la handbal 
masculin a fost cîștigată de for
mația Steaua. Așa cum ne co
munică telefonic corespondentul 
nostru C. Crețu, Steaua a Înche
iat Învingătoare toate lntllnlrile : 
15—24 cu Politehnica Timișoara. 
3S—26 cu Constructorul Arad și 
S3—22 cu Ferencvaros Budapesta. 
Clasată pe locul II. Politehnica 
Timișoara a dispus cu 30—19 de 
Constructorul Arad șl eu 20—26 
de Ferencvaros Budapesta. Pe 
locul m — Ferencvaros Buda
pesta (32—24 cu Constructorul 
Arad).

lat in ultimul timp la sportivi 
itrăini). Trei dintre componen- 
țil formației din Viena fac 
parte din reprezentativa Aus
triei (portarul Schuster, jucă
torii de cîmp Beirer și Dane- 
mann), iar Schmidt este se
lecționat în reprezentativa de 
tineret.

în actuala ediție a campio
natului de handbal al primei 
ligi austriece s-au disputat pî- 
nă acum trei etape. WAT Mar- 
garethen Viena se află pe lo
cul III, cu 5 p (două victorii 
șl un meci egal), după for
mațiile din Koslach și Krems 
— 6 p.

Tot mîine se dispută și pri
mul meci din cealaltă semifi
nală a „Cupei I.H.F.", In
tre echipele S.I.I. Zaporoje 
(U.R.S.S.) și Balonmano Ali
cante (Spania).

I 
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I 
I

J»™— --

Pe marginea meciului de la Kladovo

| JUNIORII NOȘTRI AU CREZUT 
I PREA MULT ÎN VARIANTA „X“-ului

Miercuri, după meciul de la 
Kladovo, dintre selecționatele 
de juniori U.E.F.A. ’87 ale 
Iugoslaviei și României, cîști- 
gat, după cum se știe, de e- 
chipa țării vecine, antrenorul 
Stevan Vilotici recunoștea, cu 
franchețe, că șansa le-a suris 
jucătorilor pregătiți de el și 
numai greșeala comisă de for
mația noastră, cea din minu
tul 44, le-a deschis calea spre 
turneul final din Ungaria. In
tr-adevăr, in acel minut, fun
dașul central Teodorescu, care 
pină atunci își îndeplinise bi
ne rolul încredințat, a intrat in 
posesia balonului și, în loc 
să-l degajeze, a ales soluția 
pasei scurte, o pasă defectuoa
să, interceptată de rapida ex
tremă stingă Drulovici, care 
și-a prelungit balonul, a pă
truns în suprafața de pedeap
să, Prunea a ieșit mult din 
poartă și, cind toată lumea 
credea că mingea va părăsi 
suprafața de joc, tn aut de 
poartă, Drulovici, cu un ultim 
efort, a ajuns-o și, dintr-un 
unghi închis, a expediat-o ta 
plasă. Un gol primit dintr-o 
greșeală gravă, decisivă Insă, 
tn urma căreia juniorii iugo
slavi s-au calificat in turneul 
final. Fără acest gol, in even
tualitatea că meciul s-ar fi ter
minat la egalitate, eu un acar 
alb, echipa României ar fi ob
ținut acest drept datorită vic
toriei din meciul tur, de la 
Brașov, c’nd a dștigat cu 3—L

Trebuie să recunoaștem eâ 
echipa noastră a fast mai M 
timpul preocupată să aa pri
mească gol și tn aceste roo- 
diții, cind juniorii iugoslavi a- 
tacau, greul a căzut pe umerii 
fundașilor, care (cu excepția 
fazei din care s-a primit go
lul) au făcut mari eforturi, tn 
special „lateralii" Conduracbe

DE LA COMISIA DE DISCIPLINĂ
• Pentru joc periculos, re

petat. în medul cu F.C. Olt. 
Bogdan (Corvin ul Hunedoara) 
a fost suspendat ne două etape.

• In partida cu F.C-M. Bra
șov. Călin (Jiul) a tras de tri
cou un adversar, după care a 
tras si de- timp, pentru ea 
echipa sa să păstreze rezulta
tul. El a fost suspendat a 
etapă. 

si Bunaciu. Contraatacurile e- 
chipei noastre n-au avut fina
litate. ele stingîndu-se undeva 
in treimea adversă. Sarcină cu 
atit mai ușoară pentru apără
torii iugoslavi, cu cit echipa 
noastră și-a canalizat jocul, in 
primele 20 de minute, numai 
pe partea dreaptă. Din aceste 
motive, extrema stingă Albeș 
a... șomat, fiind practic, cum 
se spune, scoasă din .jnină* și 
pină la urmă înlocuită cu Du
mitrescu. Antrenorul Costieă 
Toma aștepta mai mult de la 
&deli și Scinteie, jucători teh
nici, dar din păcate lipsiți de 
forță de pătrundere, în vădi
tă inferioritate In contactul cu 
adversarul. Nici linia de mij
loc n-a reușit să rezolve mul
țumitor ambele faze ale jocu
lui. Doar Kuti a jucat la cotele 
cerințelor unui joc cu miza ca
lificării, lăsind in meciul de la 
Kladovo o bună impresie In 
schimb, ceilalți doi. Mitici și 
Avramescu, n-au fost capa
bili (chiar dacă au sprijinit »- 
pârarea) să participe la eoo- 
strucție. că creeze acea aștep
tată superioritate in atac. In
trodus după pauză. Dumitres
cu a adus un plus de lucidi
tate și eian ofensiv echipei 
noastre prin dteva acțiuni per
sonale. frtnate însă tn clipa 
fotului. Referitor la portarul 
Primea, d ■ ieșit pripit din 
poartă ta faza golului, in 
arh 1 mb a avut dteva bune in
tervenții ta alte situații.

In concluzie. medul de ta 
KLadcvo a fost risrigat de nn 
adversar care a jucat avtntat, 
dar care tn afara fazei golului 
marcat no și-a mal creat •- 
evru etare. Un steri pierdut, 
ded. de juniorii noștri, care 
ac crezut prea mult In șansa 
_ scorului alb.

Gheorghe HER TEA

• Alp tra jucători d. vizio
nari „A". Gibet (CarrtouD. 
Meieeue (F.C. Argeș) și Pav
es (Politehnica Timișoara). e- 
ttnunațl de Pe ieren in prune
le trei etape ale returului, au 
iagi. de asemenea, suspendați 
pe dte o etapă tei și-au tapă- 
tft. ferire timp, pedeapsa).

NU DOAR CEI PATRU
DIN FRUNTE...

Avînd suportul unui rodaj 
efectuat timp de trei etape, 
returul Diviziei „A“ a i- 
rumpt literalmente, în 
„rundă" imediat următoare, 
o dată cu desfășurarea pri
mului cuplaj fotbalistic. A 
fost, într-adevăr, un pro
gram de mare atracție, în 
care partida vedetă, Dina
mo — Sportul studențesc, a 
atins, realmente, cotele der- 
byurilor de valoare euro
peană Juventus — Interna
ționale, Bayern Munchen — 
Hamburger S.V., Liverpool 
— Manchester United, Bor
deaux — Nantes ș.a.

Este un fapt pe care-1 
consemnăm cu plăcere in
tr-un moment in care fot
balul românesc, aflat in 
preajma unor întilniri deci
sive in preliminariile C.M., 
simte nevoia unor confrun- 
tări-teste în planul autoh
ton, rit mai concludente cu 
putință, menite să-i asigure 
• stare de spirit corespun
zătoare.

Se poate observa, deci, 
după ultima rundă, că gru-
pului trad i tio- -r- jp ■ - Același resort
nai de elită. I Z care a permis.
alcătuit din tri- 1 ț la timpul res-
oul Steaua — pectiv. ascensi-
Dinamo — Universitatea 
Crxiovx, | se alătură acum, 
cu mai multă vigoare, încă 
• protagonistă. Sportul stu
dențesc, care, sub impulsul 
valoroșilor Hagi și Coraș, 
a atins maturitatea pretin
să nori echipe de podium. 
Cu o maturitate dovedită șl 
io alte trecute partide (dar 
intr-un mod mai convingă
tor slmbătă), formația „alb- 
negrilor* a amendat, prompt 
fi preria, unele inexactități 
ale sistemului defensiv di- 
namovtat, în care noul cu
plu AL Nieolae — Zare n-a 
avut Încă timp să se sin- 
erodzeze perfect.

♦
Un nou examen sever n 

vor susține studenții bucu- 
reșteni astări, in compania 
valoroasei echipe U ni veni - 
tales Craiova, dar, cu gin- 
dul ta o cH mai conclu
dentă reprezentare interna
țională — acum, dar șl 
milne —, Mircea Lucescu 
ae vede nevoit să priveas
că ta tot ceea ce se pe
trece și dincolo de cvarte
tul fruntaș; ta echipa Cor- 
viaaL furnizoare, pină mai 
ieri, de numeroși jucători 
ta tema ți finali, șj chiar mai 
jca pe scara ierarhică, aco
lo râde și alte tinere ele
mente, de perspectivă, aș
teaptă să evolueze pe mă
sura talentului lor, a do
rinței de afirmare.

Ceva anume le oprește 
insă să se dezvolte armo
nios, tn pas cu cerințele 
fotbalului actual, să-și ta 
zborul spre înălțimi, și 

acel ceva trebuie căutat în 
incompleta exprimare a e- 
chipelor din care fac parte, 
un soi de joc unilateral, 
purtind amprenta eforturi
lor exclusive de a se sal
va de la retrogradare. A- 
vem, prin contrast cu ceea 
ce ne arată mai bine de o 
duzină dintre divizionarele 
„A“, frumosul, tonifiantul 
exemplu oferit de Gloria 
Buzău. Sub bagheta antre
norului Constantin, ex-divi- 
zionara „B“ prestează un 
joc remarcabil, cu o egală 
atenție acordată momente
lor de atac-apărare, pe toa
te stadioanele primului eșa
lon. Nu a trecut mult, a 
fost suficientă o jumătate 
din parcursul întrecerii și 
iată cum, datorită unor 
sarcini precise în cadrul u- 
nui efort repartizat uniform 
pe ansamblul echipei, la 
Gloria Buzău încep să se 
remarce, tot mai des. ju
cători ca Balaur și Comă- 
nescu.

Ce anume îi propulsează 
spre performanța sportivă ?

întrecerea 
care participă, furnizoa- 
— prin competitivitate la 
nivel constant ridicat — 
echipe puternice in are- 
internaționaiă. Este și

unea tinerilor, 
tunci, Ungureanu, 
Geolgău, Cămătaru, 
Klein, Rednic, Andone 
acum mai proaspăt, 
Lăcătuș și Mateuț.

Desigur, e greu să le ceri 
tuturor divizionarelor „A" 
să posede în „unsprezecele" 
lor jucători de clasă inter
națională. Le poți pretinde 
insă o pregătire și, in con
secință, o prestație de bun 
nivel, potrivit cu eșalonul 
de performanță în care ac
tivează. Numai astfel ele 
își justifică existența, ser
vind, realmente, 
ta ’
re 
un 
de 
na 
motivul pentru care, în a- 
fara derbyului din cadrul 
cvartetului fruntaș, Univer
sitatea Craiova — Sportul 
studențesc, un interes deo
sebit ar trebui să-l 
In etapa de astăzi, 
ciul de la Buzău, 
Gloria și Corvinul. 
stantin și Nunweiller 
posibilitatea să 
plutonul fruntaș 
rulaj regulat,

pe a- 
Țicleanu, 

Gabor, 
și, 

Hagi,

suscite, 
și me- 
dintre 

Con-, 
au 

stimuleze 
printr-un 

_  . exemplar 
pentru întreg grupul com
petitorilor.

Gheorghe NICOLAESCU

P. S. Nutrim speranța că 
toate meciurile se vor desfă
șura lntr-un spirit de (air
play. Se apropie — să nu ui
tăm — partidele internaționale 
oficiale șl orice accidentare a 
unui om de lot poate avea 
urmări foarte regretabile.

a fost si Maricica Puică in 
cursa de 3000 m.

La anualele campionate eu
ropene de sală sînt de con
semnat, pentru această perioa
dă, cele două titluri continen
tale, Doina Melinte — 800 m 
la Milano în 1982 și Fi ța Lo
vin — 1500 m la Goteborg in 
1984, șl multe alte clasări pe 
locurile următoare ale podiu
mului de premiere. La Jocurile 
Mondiale Universitare (între 
care cele din 1981 au fost ex
celent organizate pe stadionul 
„23 August" din Capitală), at- 
leții noștri au înregistrat, de 
asemenea, un bilanț record: 
două victorii la București (Doi
na Melinte — 800 m și Flo
rența Crăciunescu — disc) și 
trei victorii la Edmonton. în 
1983 (Maria Radu — 3000 m, 
Anișoara Stanciu — lungime și 
Crăciunescu — disc), completa
te cu o salbă de medalii de 
argint (4) și bronz (10), sporti
vii români numărîndu-se prin
tre animatorii întrecerilor at
letice.

Să amintim, în această sui
tă, de recordurile mondiale re
alizate de Maricica Puică Ia 
o milă (1982), Văii Ioneseu, în 
două rînduri, la lungime (1982) 
și Anișoara Cușmir, de patru 
ori, tot la lungime (1982 si 
1983), de recordurile mondiale 
pe teren acoperit înregistrate 
de aceleași săritoare în lungi
me. Consemnăm, de asemenea, 
excelenta comportare a alergă
torilor noștri la crosul Bal
canic, unde ei s-au aflat me
reu printre fruntași, la tradi
ționalele Jocuri Balcanice, de 
seniori si de juniori, ca și la 
marele „Concurs Prietenia", in
discutabil cea mai valoroasă 

competiție mondială de juniori. 
Anul trecut, la Pleven. ta a 
XVIII-a ediție a „Concursului 
Prietenia", a fost consemnată, 
de asemenea, o participare «i 
un bilanț record : două victorii 
(Daniela Gămălie — 400 m șt 
Cleopatra Pălăeeaa — 3000 m) 
cinci locuri doi si trei locuri 
trei !

Sînt doar cîteva dintre suc
cesele cele mai răsunătoare ale 
atletismului nostru in perioada 
pe care ne-am propus »-o 
analizăm. Din fericire, iată că 
ele își află continuitate in a- 
cest an, al cărui început a fost 
foarte spectaculos : Jocurile
Mondiale de sală (1 aur 4- 1 
argint + 1 bronz), un excelent 
turneu indoor peste Ocean (2 
titluri la campionatele S.UJL), 
Campionatele europene de sală 
(2 aur + 2 argint + 1 bronz 
— bilanț record). Crosul Bal
canic (organizare model la 
Băile Felix și, ca și anul tre
cut, 8 titluri din 10 !) etc.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PR0WSP0R1 INTORMfAZA
ClȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 20 MARTIE : 
cat. 1 (12 rezultate) : lfl varian
te 25% a 111.468 lei ; cat. 2 (11
rezultate) : 13 variante 100% a 
3.535 lei șl 201 variante 25% a 
884 lei ; cat. 3 (10 rezultate) : 96 
variante 100% a 619 lei șl 2.026 
variante 25% a 195 lei.

NUMERELE EXTRASE . LA 
TRAGEREA LOTO DIN 22 MAR
TIE ; EXTRAGEREA I : 87 74
27 22 82 77 68 63 47 ; EXTRAGE
REA A n-a : 89 16 79 90 23 73 88 37 
57. FOND DE ClȘTTGURI : 917.084 
LEI.
• ASTAZI ESTE ULTIMA ZI 

pentru procurarea biletelor la

Competiția speranțelor

CAMPIOANA REVINE..
S-a ma_ disputat o etapă șl ta 

campionatul speranțelor, o etapă 
codp.etâ ta care echipele din prima 
pane • riasamentulul au ciștigat
Sără probleme sau au obținut re- 
suRate de egalriate (argeșenii — 
la Tmiișoara. băcănanii — la Tg. 
Mureș;. Steaua, liderul, a cîști- 
gat la scor șl meriui cu speran
țele Rapidului s‘- s-a detașat mal 
mult ta clasament. Prețioase vic
torii au obținut insă șl Glorla- 
Luceafărul (echipa noastră de 
juniori care se pregătește pen
tru partida cu Turda, de ta 30 
marile, din cadrul preliminariilor 
Campionatului european „A") șl 
Universitatea Craiova, campioana 
de anul trecut. Ea a ciștigat și 
la Iași, fund singura echipă care, 
ta retur, a obținut maximum de 
puncte, marctad 9 goluri șl pri
mind doar unul singur I

Pe ultimul loc al clasamentului 
se află Politehnica lași, ca șl e- 
chlpa de seniori I Dar nu-1 de 
mirare, antrenorul Minai Bir ta n 

atractiva tragere exceptions'5 
PRONOEXPRES, ce va avea 1 i 
mîine, duminică 24 martie, ta 
București, ta sala clubului din 
sir. Doamnei nr. 2, ou Începere 
de la ori’ 16.

La această tragere, particlpan- 
țll au posibilitatea obținerii unor 
importante cîștlgurl ta autotu
risme „DACIA 1300“ (la ambele 
faze ale tragerii), excursii ta 
U.R.S.S. șl mari sume de bani.

O Tot astăzi este ultima zl șl 
pentru depunerea buletinelor la 
concursul PRONOSPORT de du
minică, eu cele mai Interesante 
medurl din campionatul Italian, 
diviziile A și B. 

spuntodu-ae că la conducere* 
tehnică a speranțelor clubului din 
Copou s-au perindat prea mulțl 
antrenori ta ultimii doi ani. Vreo 
efrtri I Cum să existe, ta aceste 
condiții, continuitate tatr-o acti
vitate cu tinerii Jucători, care 
tocmai de așa ceva au nevoie, 
continuitatea ta pregătire, sub 
aceeași conducere tehnică, fiind 
condiția sine qua non a reușite
lor 7

ARBITRII MECIURILOR DIN ETAPA 
DE MÎINE A DIVIZIEI „B“

SERIA I : A.S. Mizil — Petro- 
trolul Ploiești : S. Pantelimonescu 
(BoMești-Scăenl), Oțelul Galați 
— FJ3.M. Progresul Brăila : D. 
Avrigeanu (București), FEPA "M 
Blrlad — Chimia Fălticeni : L 
Dima (Sighișoara), Prahova 
CJ3.U. Ploiești — Dunărea C.S.U. 
Galați : M. Nlculescu (București), 
Ceahlăul P. Neamț — C.S.M. Su
ceava : I. Tărcan (Tg. Mureș), 
F.C. Constanța — Partizanul Ba
cău : N. Voinea (București),
C.FJt. Pașcani — Olimpia Rm. 
Sărat : L, Clucu (București), U- 
nirea Dlnamo Focșani — CJS. 
Botoșani : M. Pencea (Roșiori), 
Metalul Mangalia — Metalul Plo- 
peni : M. Doncea (București).

SERIA A H-* : Dinamo Victo
ria București — C.S. Tirgovlște : 
V. Curt (Medgidia), Flacăra Aai- 
totn. Morenl — Automatica Bucu
rești : L Șchiopu (Focșani), LP. 
Aluminiu Slatina — Chimica Ttr- 
năvenl : Gh. Vodă (P. Neamț), 
Carpațl Mlrșa — Progresul Vul
can București : Gr. Macavei 
(Deva), Autobuzul București — 
IMASA Sf. Gheorghe : C, Gheor-

CLASAMENT
L STKAUA 21 16 2 3 52-10 34
X. Gloria-Luc. 19 13 3 3 38-15 29
X. F.C. Argeș 20 13 2 5 30-11 28
4. Univ. Cv. 21 11 4 6 33-21 26
i. Dinamo 21 9 6 6 32-19 24
X. S.C. Bacău 21 10 4 7 27-17 24
7. F.C. Olt 21 10 3 8 29-24 23
X. Corvinul 21 10 2 9 29-26 22
X* „Poli* Tim. 21 9 3 9 23-28 21

ie. A.S.A. 21 5 10 6 22-20 20
u. F.C.M. Bv. 20 9 2 9 25-33 20
12, Sportul stud. 21 7 5 9 27-24 19
13. Chimia 21 7 4 10 22-34 18
14. F.C. Bihor 21 6 4 11 30-33 16
15. Rapid 21 fi 4 11 15-29 16
14. Jiul 21 7 1 13 23-52 15
17. F.C. Baia M. 21 3 6 12 20-38 12
IX. Polit. Iași 21 3 2 16 10-53 X

ghiță (Brăila), C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin — Metalul București : 
C. Bitlan (Craiova), Șoimii I.P.A. 
Sibiu — Gaz metan Mediaș : L. 
VBros (Reșița), Mecanică fină 
Steaua București — Minerul Mo- 
tru : C. Gheorghe (Suceava), 
Tractorul Brașov — Unirea Ale
xandria : C. Matei (Deva). 1

SERIA A IH-a : Gloria Reșița 
— Ind. sîrmel C. Turzii : S. Ca- 
tană (Drobeta Tr. Severin), Ar
mătura Zalău — F.C.M. U.T. A- 
zad : M. Neșu (Oradea), Sticla 
Arieșul Turda — Minerul Lupenl: 
Gh. Pop (Suceava), Olimpia Satu 
Mare — Minerul Cavnic : M. Ca- 
llstru (Botoșani), ,,U“ Cluj-Na
poca — C.S.M. Reșița : D. Pe
trescu (București), Unirea Alba 
Iulla — CJ.R. Timișoara : G.
Ioncscu (București), Strungul A- 
rad — Aurul Brad : M. Ștefănoiu 
(Tg. Jiu), Gloria Bistrița — A- 
vîntul Reghin : C. Nistor (Vas
lui), Mureșul Explorări Deva — 
Metalurgiștul Cugir : C. popa 
(lași).

Partidele vor începe la ora 11.



reprezentativei RomânieiFița Lovin —în fruntea

CANPIONAHLE MONDIALE DE EROS

R I• I
Lisabona

C. M. de hochei pe gheață, grupa „C“

La Lisabona se va desfășura 
mîine cea de a XIII-a ed.ție 
a campionatelor mondiale de 
cros. La întreceri va fi prezen
tă și reprezentativa feminină 
a României, alcătuită din ur
mătoarele alergătoare : Mariana 
Stănescu, Paula Ilie, Elena Fi- 
datov, Doina Pop (ad că pri
mele patru clasate Ia „Crosul 
Balcanic-. în fotografia alătu
rată, de la Băile Felix), și ex
perimentata Fila Lovin. De

altfel. Fita a făcut parte 
1978 din echipa care a ciștigat, 
la Glasgow, titlul mondial, iar 
în 1982. La Roma, s-a clasat pe 
locul secund, dună Mar idea 
Puică. Măriei ca Puică, campioa
na mondială en titre, aflin- 
du-se in convalescență, nu va 
putea fi prezentă să-și apere 
titlul. La Lisabona, echipa este 
însoțită de antrenorul Mihai 
Moruzov, din Tulcea.

„CUPA KORACI", CÎȘTIGATÂII
Succes a! trăgătorilor romăni

DE MILAN
a avut 
la bas- 
forma-

BRUXELLES. Joi seară 
loc finala ..Cupei Koraci- 
chet masculin intre două 
ții italiene. Milan și Varese. Des- 
fășurlnd un joc foarte riguros, 
cu o apărare atentă și cu un a- 
tac percutant, milanezii au ob
ținut o victorie mai clară decît 
o arată scorul final de •’—T-* 
pauză. Milan conducea 
Au asistat numai circa 
tatori ! Au marcat : F. 
Carroll 4, Baniviere 4. 
11, Men e ghin *?.
Schoene 25 pentru Milan, 
selli Z. ZL_ZLH 
Thompson t, Devereaux 16. 
chetti 2t, Mentasti 2 pentru 
rese.

91—71. La 
CU 41—33- 

spec- 
BoselM 4. 
D’Antoni 

li. Premier 
D.

2. Anchisl 5. Caneva

U, 
30-

17. 
Sic- 
Va-

echipa de pistol învingătoare la sofia
SOFIA, 22 (Agerpres). Proba 

de pistol 
concursului 
de la Sofia 
selecționata 
puncte, urmată 
U.R^S. — 1 768 puncte și Po
loniei — 1 762 puncte. La in
dividual, pe primul loc s-a cla
sat Af an as ie Kuzmin (U.RS.S.) 
cu 597 puncte, urmat de Emil 
Dușanov (Bulgaria) — 594
puncte si Marin Stan (Romă-

viteză din cadrul 
international de tir 
a fost cîstigată 
României cu 1 770 

de echipele

593 puncte. In proba 
pistol cu aer com- 
locul intii s-a si- 

U.R.S.S.

nia) 
feminină de 
primat, pe 
tuat echipa 
puncte, urmată de R P.D.
reeanâ — 1 114 puncte și 
garla — 1 079 puncte.

1 133
Co- 

Bul-

MEGEVE, 22 (prin telefon). La 
ora cînd transmitem aceste rîn- 
durl (vineri dimineața), în grupa 
„C* a C.M. de hochei mai sînt 
de disputat doar două etape, cu 
opt Jocuri. Semnele de întrebare 
au dispărut, în marea lor majo
ritate. De pildă, este cert faptul 
că selecționata Iugoslaviei va 
promova în grupa „B- a hoche
iului mondial, după cum la fel 
de sigur este și faptul că repre
zentativa Spaniei va rămlne pe 
ultimul loc, urmînd ca pe viitor 
să activeze într-o „grupă de 
consolare-, numită „D-. O sin
gură problemă mal așteaptă răs
puns : oare va fi a doua echipă 
c© va evolua anul viitor în grupa 
„B“ ? Răspunsul va fi cunoscut 
sîmbătâ, după meciul Franța — 
România, al cărui rezultat 
putea promova sau echipa , 
coșului galic-, sau pe 
R.P. Chineze.

Selecționata României, 
comportare oscilantă, a 
această cursă, urmînd ca șl anul 
viitor sâ activeze în aceeași gru
pă valorică. Sigur că, dincolo de 
celelalte cauze care au generat 
această situație (unele le-am 
menționat chiar de ad, la timpul 
potrivit, altele vor fi dezbătute 
după înapoierea la București) 
mal poate intra în mod cert șl 
faptul câ majoritatea ’
au făcut * _ _
competiția avînd acum un stan
dard valoric destul de • — - • -• 
un echilibru greu de întrevăzut.

Selecționata Iugoslaviei dispune 
de dteva elemente tinere, foarte 
talentate, cum slnt Baslci, B. Pa- 
jid și nici, precum șl de un 
portar. B. Lomosvek, poate cel 
mai dotat al turneului. Această 
formație practică un hochei slm-

însemnate

„TROFEUL CARP AȚI" LA POLO
(Urmare din vag I)

pentru fiecare echipă ar fi fost 
normal după desfășurarea par
tidei. Au marcat: T. Totb 2.

Toth 2, Szigiosian, Vass și 
Ungaria B. res- 
4. Zanev 2 și

I.
Torok pentru 1 
pectiv Nanov 
Doncev.

Au arbitrat 
(Cehoslovacia) 
(România).

In primul meci al reuniunii de 
după-amiază s-au întîlnit echi
pele UNGARIA B și ROMÂNIA 
(tineret). Dacă prima re
priză a fost echilibrată. în cea 
de a doua poloiștii unguri 
s-au distantat categoric, efor
turile depuse de tinerii 
jucători în partida de dimi
neață lăsînd urme. în repriza 
a treia, echilibrul s-a restabi
lit. iar în ultima poloiștii 
români au realizat citeva faze 
foarte frumoase, dar. din pă
cate. 5—6 dintre situațiile de 
gol au fost ratate copilărește. 
Scor : Ungaria B — Româ
nia (tineret) 14—6 (3—1. 5—1. 
3—3, 3—1). Au marcat : Auc- 
san 3, Peteovary 
Torok 2, Horvath 
și Razgo pentru 
respectiv Geantă 
Fruth, Grancerof.

Au arbitrat A. 
(Polonia) și V. Goian (Româ
nia).

J. Brelowsky 
și IL Timor

noștri

3, Vad 2,
2, I. Toth 

Ungaria B 
2. Nutu 2.

Mihavtowicz

va 
.co

cea a

după o 
ieșit din

echipelor 
progrese,

ridicat șl

ROMÂNIA A — POLONIA 
11-7 (1-2, 4-ă, 3—2. 3—3).
Meciul cel mai așteptat al zi
lei a început furtunos și chiar 
din primul minut polonezii au 
deschis scorul. în continua
re. sportivii noștri au echili
brat jocul, iar Hagin (in acest 
meci în vervă deosebită), a e- 
galati pentru ca în finalul pri
mei reprize să înscrie tot oas- 

antrenorii 
Doartă oe 

și-a 
realizărilor

peții. La reluare, 
l-au introdus în 
Tudor, în timp ce Hagiu 
continuat seria 
de efect De tabela de scor si 
echipa noastră a ciștigat clar. 
Realizatorii punctelor : Ha
giu 6. Popescu 2. Gordan, Cio- 
băniuc și Costrăs, respectiv 
Ragus 2, Pawlak 2. Grujieky 
2 și Michulsky.

Au condus 
(Cehoslovacia) 
(Bulgaria).

CEHOSLOVACIA 
GARIA 9—6 (1—2.
1-2).

Programul ultimelor două 
zile de întreceri : sîmbătă : 
România (t) — Polonia. Un
garia B — Cehoslovacia. Româ
nia A — Bulgaria. România (t) 
— Bulgaria. Ungaria B — Po
lonia și România A — Ceho
slovacia ; duminică : Româ
nia (t) — Cehoslovacia. Bulga
ria — Polonia si România A — 
Ungaria B.

J. 
si

Brelowsky 
N. Lalov

— BUL-
2—1, 2—1.

plu, fără prea multe combinații, 
cu acțiuni rapide, perpendiculare 
pe poartă. în ceea ce privește 
echipa Franței, care a evoluat la 
un nivel superior celui demon
strat la București, ea ne-a sur
prins prin omogenitatea sa va
lorică șl printr-o înclinație spre 
un 
în 
el, 
cel 
șl 
nul Pelloffy, 
primul joc, ceea c© a făcut pe 
mulți să creadă că randamentul 
formației va fi redus simțitor. 
Dar lucrurile nu s-au petrecut 
așa. locul lui fiind luat de un 
alt franco-canadian, Dupuis, care 
a suplinit perfect absența celui
lalt. O surpriză a constituit-o 
selecționata R.P. Chineze, aflată 
într-un progres deosebit față de 
evoluțiile ei anterioare.
coastă formație 
cîțlva jucători 
atacantul An 
Wung Jhu.

în concluzie, 
formațiile fruntașe 
grup© 
rapid, 
celui

Joc combinativ, spectaculos, 
ceea o© privește omogenitatea 
vom da un singur exemplu : 
mai bun jucător al echipei 

căpitanul ei, franco-canadia- 
s-a accidentat în

am 
valoroși.

Fu și

Și în a- 
remarcat 
cum sînt 
portarul

se poate 
ale

spune că
* acestei 

joacă un hochei modern, 
tare, aproape de nivelul 

practicat în grupa ,,B“.

Calin ANTONESCU
★

rezultate din competiții 
Fribourg (Elveția) : 

„B- : 
0—1. 
9—1 

C.M. 
„B- î

Alte 
oficiale : 
campionatul mondial grupa 
Polonia — Italia 7—1 (3—0. 
4—0), Elveția — Ungaria 
(0—0, 5—0, 4—1). Sapporo,
de Juniori (20 ani), grupa 
Olanda — Italia 7—1 (2—0,
2—1), Elveția — Norvegia 
(3—0, 2—0, 1—1).

IN PRELIMINARIILE GM.

ÎN ZONA ASIATICA. Indonezia 
— India 2—1. în această grupă, 
a 3-a, conduce Indonezia cu 3 p 
<3 Jocuri). Celelalte echipe. In
dia. Thailanda și Bangladesh, au 
susținut cîte un joc. dar nu au 
realizat nici un punct. în grupa 
1 : Iordania — Qatar 1—0. Con
duc Irak și Iordania cu cite 2 p. 
urmate d** Qatar si Liban — Op. 
în grupa a 4-a : Japer.ia — 
R.P.D. Coreeană 1—8.

MECIURI RESTANT. 
ÎN CAMPIONATE

SCOȚIA : Celtic — Middlothian 
3—2. în clasament conduce Aber
deen cu 46 p, urmată de Celtic 
46 p (un Joc mai puțin). AN
GLIA : Notthingham Forest — 
Sheffield Wednesday 0—0, New
castle — Leicester 1—4. SPANIA: 
Osasuna — Atletico Madrid 0—0. 
în clasament conduce C.F. Bar
celona cu 46 p. urmată de At
letico Madrid cu 38 p, ambele 
avînd 29 de meciuri. Echipa ca
talană mai are nevoie doar de 
două puncte pentru a deveni 
campioană !

MÎINE, FINALA 
„CUPEI LIGII" ENGLEZE

Mîine, pe stadionul „Wembley- 
din Londra, va avea loc finala 
„Cupei ligii- engleze. între echi
pele Sunderland și Norwich. La 
startul acestei competiții (numite 
,,The Milk Cup“) au fost pre
zente 92 de echipe din cele 4 
ligi. Sunderland a mai susținut 
o finală (a „Cupei Angliei-) pe 
,,Wembley-. în 1973, cînd a dis
pus de Leeds United, iar Nor
wich a cucerit „Cupa ligii- în 
1962 și a mai fost de două ori

Fază din meciul Rapid Viena — Dynamo Dresda (5—0) din 
„Cupa cupelor** : Pacult (in dreapta) a înscris primul gol și s< 

coechipierul său Lainer
Telefoto : A. P.—AGERPRES

îndreaptă bucuros spre

finalista acestei întreceri. De no
tat că F.C. Liverpool, învingă
toare în ultimele 4 ediții, a fost 
eliminată, în acest sezon, de Tot
tenham, iar aceasta din urmă a 
părăsit competiția fiind elimi
nată de Sunderland. Am mal 
putea adăuga

fiind 
___ „ Am 

r___  „ că învingătoare»
finalei de mîine va promova au
tomat în noua ediție > „Cupei 
U.E.F.A.-.

REZULTATE, ȘTIRI
• în med amical, la Lima :

Peru — Ecuador 1—0 (0—0). A
înscria Hlrano (mln. 47).
• între 2 și I aprilie se va

în

• In urma unui acord intervenit între 
forul olimpi; internațional și Federația 
mondială a industriei de materiale spor
tive, s-a stabilit ca o importantă cantitate 
de material? și echipamente să fie trimise 
ca ajutor, țărilor în curs de dezvoltare 
ceea ce va contribui, desigur, la impulsio
narea activității lor sportive. • Faimosu 
ciclist belgian Eddy Merckx, unul dintre 
cel mai de seamă pe care i-a avut aces 
sport (a cîștigat de patru ori Tumi Fran 
țel, a deținut recordul mondial la oră etc.) 
și-a anunțat reintrarea 1 Dar nu pe cel 
două roți ale vehicolulul care l-a făcut ce 
lebru, ci pe cele patru roți ale unui auto 
mobil .,Toyota Corolla Gt-. împreună c 
un alt belgian. Willy Braillard. Merckx v 
participa la cel de al 19-lea „safari- al Rf 
publici! Zair, probă din cadrul campion? 
tulul de raliuri al Africii. • Cea de a 68-. 
ediție a Turului ciclist al Italiei se v. 
desfășura între 16 mai (prologul la Verona 
?î 9 iunie (sosirea la Lucea). Traseul mâ 
soară 3981 km, care urmează a fi parcurț 
în 22 de etape (două zile de odihnă, la 2 ' 
mal și la 4 iunie). Anul trecut. „II Giro- i 
pornit dî la Lucea și s-a încheiat la Ve 
rona, acum ordine^ fiind inversă ! > Dup. 
ce a fost, recent, aîes ca președinte a 
U.S.O.C. (Comitetul olimpia al S.U.A. 
John Kelly jr. (58 ani) a suferit un infarct ș 
a decedat I Tatăl său. John Kelly, a cîș 
tlgat trei medali’ de aur la J.O. din 19? 
51 1924 ; sora sa prințesa Grace de Mo 
na©o a murit într-un acaide.nt de automo 
bil. Kelly jr. a fost șl el canotor, pârtiei 
Dant la patru ediții a2e J.O. (1948—60). dar 
n-a obținut decît o singură medalie de 
bronz. în 1956. • Recenta campioană mon
dială la slalom special, Perrine Pelen, a

sa

inunțat că, după dox ani, va abandona ac- 
ivitatea competițlonală. Dacă participarea 
ia la „mondialele’* din 1987, de la Crans- 
vlontana. în Elveția, este incertă, e sigur însă 
:ă ea nu va lua startul, un an mal tîrziu, la 
r.O. de la Calgary. • Campionatele euro- 
Jene (feminine) de baschet vor avea loc 
n toamna acestui an (8—15 septembrie) în 
ocalitățile Italiene Vicenza și Treviso. Ita- 
la a mai găzduit această competiție. în 
974, în insula Sardinia. • Alergătorul de 
iemifond, englezul Sebastian Coe,
tampion olimpic la 1 500 m în 1980 și 
.984, a anunțat pentru anul viitor că prin-

palele sale obiective sîr.t campionatele 
‘.îropene de la Stuttgart și Jocurile Com- 
nonwealtnulu4 de la Edinburgh. El va re- 
lunța însă la distanțele pe care s-a consa- 
rat șl va aborda cursa de 5000 m. • Mi

diei Platfni. *.................
ui trecut, a 
ul- mexican 
ifică pentru 
na șansă o__ ________  ___ ..
'.entativa Franței se păstrează la nivelul 
lin 1984 — ceea ce este foarte posibil — 
aa îșl are. desigur, sansa sa. Atenție însă 
la Italia șl chiar Ia R.F. Germania, capabile

cel mal bun fotbalist al anu- 
declarat apropo de ..Mundia- 
: „Nici o grijă. Franța se ca- 
turneul final ! în Mexic, pri- 
arp Brazilia dar dacă repre-

să revină pe primul plan î-. 0 Ga Punta 
del Este, în Uruguay, a avut loc finala im
portantei competiții „Cupa Dlbertadores-, la 
rugby. în disputa pentru locurile 1—2 s-au 
întîlnit San Isidro din Buenos Aires și for
mația uruguayană Old Christians. Argentinie
nii au ciștigat cu tO—9. Pentru locul 3 : 
Old-Boys (Chile) — Clubo Universltarlo 
Asuncion (Paraguay) 9—C. • Noua sală de 
sport din Seclin, în nordul Franței, a pri
mit numele de „Complexul sportiv-Jesse 
Owens" în memoria marelui atlet american 
al anilor ’30 cvadruplu campion la Olim
piada din 1936. • între 3 și 2 iulie se va 
deschide la Șanghai un Salon internațional 
auto, la ca.'2 și-au anunțat participarea 
firme din peste 150 de țări. • Anatoli Vo- 
ronțov (40 ani), fos4 antrenor al gimnas
tului sovletia Vladimir Artemov, campion 
mondial la paralele în 1983, este noul an
trenor al echipei naționale a Franței. • 
Implicați în afacerea „Standard-Water- 
schei-, de trucare a rezultatului, care a 
ținut multă vreme capul de afiș al actuali
tății fotbalului belgian. Jucătorii waiter 
Meeuws (Ajax) șl Jos Daerden (Roda J.C.) 
au fost propuși, după o suspendare de 
un an a fi selecționați în naționala bel
giană. Propunerea a rămas însă în stadiul 
inițial, deoarece Louis Wouters, președin
tele Federației și alți membri ai acestui 
for se opu i categoric unei asemenea Idei 
9 Eric Heiden, deținător a cinci medalii 
olimpice de aur, la patinaj viteză. în I960 
la Lak© Placid, s-a aflat zilele trecute în
tre concurenți la tradiționala cursă... eî- 
clistă de fond Milan-San Remo ; de data 
asta, el n-a mal strălucit.

desfășura cea de a 34-a ediție 
a turneului de Juniori de la Can
nes, la care vor participa 8 e- 
chlpe, împărțite în două grupe : 
,,A- — Franța, Iugoslavia, Sco
ția, Danemarca ; ,.B- — Italia,
Olanda, Anglia, U.R.S.S.
• Echipa Mexicului are

programul viitor numeroase par
tide internaționale. în afara tur
neului din iunie (la care, prin
tre alte reprezentative, participi 
R.F. Germania și Anglia), vor 
urma jocuri cu Franța, Italia și 
un turneu la sfîrșitul anului (cu 
Suedia șl Ungaria). Fostul antre
nor al reprezentativei “ 
Michel Hidalgo, a ' 
federația mexicană 
duce un curs de 
antrenorii lotului. 
Mexic va face și 
neral al F.I.F.A., Sepp Blatter.

Franței, 
fost invitat de 
pentru a con- 
pregătire cu 
O vizită în 
secretarul ge-

Romeo VILARA

I

$

g

AU FOST STABILITE
SEMIFINALELE

CUPELOR EUROPENE
Ieri, la Geneva, au fost sta

bilite, prin tragere la sorți, me
ciurile din semifinalele cupe
lor europene, 
loc la 10 
programul 
ind gazde

care vor avea 
și 24 aprilie. Iată 
(primele echipe fi- 
în jocurile-tur):

CUPA CAMPIONILOR

F.C. Liverpool 
Juventus

— Panathinaikos
— Bordeaux

CUPA CUPELOR

Bayern
Rapid Vicna

— Everton
— Din. Moscova

CUPA U.E.F.A.

Inter Milano 
Video ton

— Real Madrid 
— Zeleznicear
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