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FINALELf „DAC1ADEI" DE IARNĂ-
IZVOR DE NOI PERFORMERI

„ARTIȘTII GHEȚII"
IȘI DISPUTĂ .TITLURILE

-DE CAMPIONI
Miercuri dimineață, fruntașii 

patinajului artistic din întreaga 
țară — juniori și seniori — și-au 
dat întâlnire pe patinoarul Flo
reasca din Capitală la startul ce
lei mai importante competiții in
terne a sezonului : finalele „T>a- 
ciadei", în cadrul cărora vor fi 
desemnați campionii anului 1981. 
Primii sportivi care au evoluat, 
juniorii de categoria a Il-a — 
băieți și fete — și-au etalat cu
noștințele la programul de scoa
lă. Fiecare dintre patinator? a 
trebuit să execute aceleași trej 
figuri, trase la sorți la începutul 
sezonului de către federația in
ternațională de specialitate' figuri 
cu un coeficient ridicat de difi
cultate. Tinînd seama tocmai de

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

(Continuare în naa 2-3}

Considerații după Campionatele internaționale masculine de floretă

GENERAȚIA TiNĂRĂ SCHIMBĂ
FATA LOTULUI NATIONAL

Secvență din asaltul pentru locul I in proba individuală : Kuki 
(in stingă) evită lovitura lui Diaz și in fracțiunea de secundă 

următoare va puncta decisiv : 12—11 !

Un concurs dintre cele mai 
reușite, cu multe promisiuni 
din partea scrimerilor noștri 
care reprezintă generația tir 
nără. Iată, sintetic, caracteris
tica întrecerilor de la sfîrșitul 
săptămînii precedente din sala 
Floreasca în cadrul Campiona
telor intrenaționale de floretă 
masculin ale României.

Dublul succes al tricolorilor, 
atit în proba individuală cit și 
în cea pe echipe, a constituit 
un element de legitimă satis
facție pentru cei care urmăresc 
evoluția trăgătorilor de la cea 
mai subtilă dintre arme. Petru 
Kuki s-a întrecut pe sine, de- 
monstrînd nu numai o excelen
tă pregătire, ci și multă com
bativitate și clarviziune. Pri
mul nostru floretist. care a îm
plinit duminică virata de 26 de 
ani, a ținut stăruitor să mar
cheze această aniversare nrin- 
tr-o reușită de excepție, în
tr-un concurs foarte dificil in 
care a fost flancat de adversari 
deosebit de tenaci. în frunte 
cu cei din Cuba (Diaz. Hernan
dez, Gonzales. Favier). Polonia 
(Sypniewski, Zich), U.R.S.S. 
(Jelesnov), Ungaria (Nemeș. 
Levay), toți dornici să se afir
me, mulți dintre ei foarte ti
neri, nutrind ambiția de a pro
mova in „lotul mare" al flore- 
tiștilor din țările respective.

Prin maniera sa de a trage 
pe planșă (mult mai decis ca 
de obicei!), Kuki a impulsionat 
întregul nostru lot de floretisti.

BOBURILE DE CONSTRUCȚIE ROMANEASCA 
DOMINĂ ÎNTRECERILE

SINAIA, 25 (prin telefon). 
După ce boburile de construcție 
românească (realizate în atelie
rul de pe Furnica al A.B.S. 
Prahova, cu sprijinul întreprin
derii. de mecanică fină din Si
naia)! dominaseră cu autoritate 
și întrecerile de „doi“ și cele 
de „patru" din cadrul finalelor 
„Daciadei" rezervate seniorilor, 
iată că astăzi (n.r. — ieri), în 
disputele tineretului, onoarea de 
a ocupa primul loc a revenit 
tot unui pilot care conduce un 
„bolid" autohton. Este vorba de 
Cornel Pandrea care, împreună 
cu coechipierii săi de la A.S. 
Bucegi Sinaia (M. Buti, C. Bu- 
tucaru și I. Adam), se află, Ia 
jumătatea întrecerii, în fruntea 
clasamentului finalelor „Dacia
dei" de bob — 4. pentru tineret, 

pe cei tineri mai ales, ceea ce 
șl explică prezenta în elimi
nări directe a scrimerilor ro
mâni într-o proporție netă (9, 
față de 4 cubanezi șl cite un 
scrimer din Polonia, U.R S.S. 
și R. D. Germană). Ei s-au 
menținut în prim-planul con
cursului individual și în tur
neul final, unde am aliniat trei 
sportivi (Kuki, Husti, Roca), 
tot atîția ca și Cuba, ai cărei 
reprezentanți au impresionat în 
mod deosebit. De fapt „duelu
rile" pentru locul I s-au des
fășurat între floretlștii noștri și 
cei cubanezi (cei mai omogeni 
valoric dintre scrifnerii de pes
te hotare) și la „individuale" 
și la echipe. Kuki ne-a dat 
insă unele emoții. în disputa 
sa cu Diaz, pornind, de fapt, 
„bătălia" pentru titlu de la 
scorul de 1—7 !, pentru a ajun
ge, în final, la 12—11. La echl-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag a 4-a)

FRUMOASE EVOLUȚII ALE TINERILOR 
ÎNOTĂTORI ROMÂNI ÎN POLONIA

In concursul internațional de 
înot de la Plock (Polonia), la 
care au luat parte tineri <14 ani) 
din Cehoslovacia. Ungaria, B.n. 
Germani, Iugoslavia, România și 
Polonia, bălmăreanca Noemi 
l ung a cîștigat proba de 200 m 

competiție la care sînt înscrise 
8 echipaje. Dacă unele dintre 
ele au la fisele piloți cu stagii 
îndelungate de conducere a 
unor astfel de „bolizi", liderul 
intermediar, care este fratele 
campionului de seniori Alexan
dru Pandrea, are în palmares 
doar citeva coborîri pe bobul 
mare !

Desigur, disputa nu este încă 
decisă, cele două manșe de joi 
puțind aduce modificări în cla
sament : Ia locurile fruntașe 
candidează (în afara lui C. 
Pandrea) și boburile pilotate de 
C. Davidescu, L. Pap, I. Batista 
și V. Țuțuianu. Va fi, fără dis
cuție, o luptă deschisă, intere
santă, echilibrată, în care ..noul 
val" de boberi se anunță talen
tat. în ofensivă. în real pro
gres.

Iată clasamentul după două 
manșe (pe distanțe de 1 200 m) : 
1. Bucegi Sinaia (C. Pandrea, 
M. Buti, C. Butucaru, I. Adam) 
1:46,91 ; 2. C.S.O. Sinaia (C. 
Davidescu. A. Ghiță. R. Stoleru, 
C. Petrariu) 1:47,31 ; 3. I.E.F.S. 
București (L. Pap, V. Anghel, 
M. Ion V. Velea) 1:47,75 ; 4. 
A.S.A. Brașov 1:48,09 ; 5. Car- 
pațî Sinaia 1:48,14 ; 6. Voința 
Sinaia 1:48,63 ; 7. Poiana Cîm- 
pina 1:48,72 ; 8. Tractorul Bra
șov 1:48,81.

Dumitru STĂNCULESCU

După cucerirea „Cupei campionilor europeni" de către Dinamo București

DIMENSIUNILE UNEI MARI PERFORMANȚE 
A VOLEIULUI ROMÂNESC

Strălucitul succes al voleiba
liștilor dinamoviști în cea de-a 
22-a ediție a Cupei campionilor 
europeni, al cărui turneu final 
a fost găzduit de „Palacio mu
nicipal de deportes" din Palma 
de Mallorca, a umplut de bucu
rie inimile atit de numeroșilor, 
în ultima vreme, iubitori ai a- 
cestui sport din tara noastră.

Lotul voleibaliștilor dinamoviști, la citeva minute după sosirea 
pe aeroportul Otopeni

Foto : Vasile BAG£AC

spate în 2:23.3 și s-a clasat pe 
locul 3 la 400 m mixt cu 5:17,8. 
O comportare frumoasă a avut 
și Robert Pinter (13 ani) clasat 
pe locul secund la 200 m fluture 
cu 2:23,3 și pe locul III la 400 m 
liber cu 4:27,7.

Pregătiri pentru Universiada *81

O NOUĂ ECHIPĂ DE POLO 
BOTĂRÎTĂ SĂ OBȚINĂ 
ÎN FINAL UN LOC PE PODIUM

Io 1977, la Sofia -r locul I; Io 1979, la Ciudad de Mexico - locul IV

„Ședință tehnică" cu poloițtii universitari, la Floreasca 
Foto : Ion MIHAICA

La ultimele două edilii ale 
Universiadei, poloiștii români 
s-au aflat printre fruntași: în 
1977, la Sofia, ei și-au înscris 
pentru prima oară în palmares 
titlul de campioni mondiali, iar 
doi ani mai tîrziu. la Ciudad 
de Mexico, studenții români au 
ocupat locul IV. Cu gîndul de 
a păstra frumoasa tradiție a 
prezenței în turneul final au 
pornit și în acest an la drum 
cel mal buni jucători din țară.

La finele turului IV al cam
pionatului intern, noul antrenor 
federal, fostul internațional A- 
natol Grlnțescu. a alcătuit un 
lot lărgit de 22 de jucători, pe 
care ii pregătește pentru tur
neul Universiadei din vară. Cei 
mai mulți (12) aparțin clubului 
Dinamo, a cărui echipă deține 
actualmente titlul de campioa
nă : Doru Spînu, Gheorghe Po
pescu, Bogdan Crețu, Livlu Ră- 
ducanu, Șerban Popescu, Dan 
Cristian, Doru Ciobăniuc, A- 
drian Muntcanu, Eugen lonescu, 
Vlad Hagiu, Cătălin Moiceanu 
și Florin Ardeleanu. Ceilalți 
componenți ai lotului — cite 5 
— aparțin formațiilor Rapid 
București (Mihai Simion, 
Gheorghe Hie, Gabriel Arsene, 
Horia Niță, Adrian Schcrvan) 
și Crișul Oradea (Dorin Cos- 
trăș, Cornel Gordan, Ivan Fe- 
jer, Vasile Ungureanu și Liviu

Dovada cea mai elocventă a 
satisfacției și. totodată, a pre
țuirii pentru cucerirea valoro
sului trofeu decernat celei mai 
puternice echipe de club din 
Europa (ceea ce în fapt în
seamnă cea mai bună din 
lume) am avut-o marți seara 
pe aeroportul Otopeni, unde e- 
chipei pregătită de Wiliam

Schreiber 1 s-a făcut o primire 
emoționantă : numeroși simpa
tizanta mai de mult sau mai 
de curind ciștigati pentru vo
lei. au venit cu steaguri, au fe
licitat în cor și personal pe noii 
campioni, i-au îmbrățișat cu 
căldură— „Dinamo, iți mulțu
mim. noi cu tine ne min- 
drim iată un răspuns la per
formanta realizată in Spania de 
dinamoviști pe măsura fantelor 
campionilor noștri. Fapte demne 

Garofeanu). Aceștia au și par
curs o primă etapă de pregăti
re. la munte, iar în prezent so 
antrenează zilnic la bazinul Flo
reasca din Capitală.

„încercăm să construim o e- 
chipă nouă, care să ne facă să 
uităm cit mai repede insucce
sul de la Olimpiadă — ne spu
ne Anatol Grințescu. Polo-ul 
românesc a fost și trebuie să 
ajungă din nou în top-ul pri
melor valori ale lumii. Și bă
ieții sînt conștienți de acest lu
cru. Le-am spus-o de la înce
put că nu mai există, în echipă, 
senatori de drept și că numai 
cei mal buni vor primi casche
ta tricolorilor. Concurența M 
stimulează serios și fiecare în
cearcă să dovedească ceea ce 
poate. O primă selecție o vom 
face chiar în cursul săptămînii 
viitoare, cînd vom organiza un 
turneu de patru echipe, în care 
vom folosi și pe membrii lotu
lui de juniori".

— Nu credeți că întineri
rea aceasta bruscă a lotu
lui ce se pregătește pentru 
Universiadă va influența in 
mod negativ rezultatele?

— Există desigur acest risc. 
Dar nu mai putem sta la infi-

Adrion VASILIU
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de toată lauda» Pentru că, fiind 
alături de ei — de Oros, Tuto- 
van, Dumănoiu, Enesou, Gârlea- 
nu, Vrîncuț, Păușesou, Căta-Chi- 
țiga, Gheorghe și Slabu, cărora 
putem să le spunem «cei zece 
magnifici", cum ii numea cu 
admirație unul dintre marii 
îndrăgostiți și susținători ai vo
leiului balear, dl. Damian Se- 
gui — am trăit momente de 
reală mîndrie văzîndu-i pe 
purtătorii culorilor românești 
cu cită ardoare și dăruire, cu 
cită ambiție, dar și cu cit ta
lent și inteligență luptă pen
tru un trofeu poate la fel de 
prețios ca și medalia olimpică 
adusă. în vară, de la Moscova.

Turneul final de la Palma 
de Mallorca a fost greu, mai 
greu decît ne-am fi așteptat, 
de la un capăt la altul al com
petiției. dar bravii noștri băieți 
au avut resursele necesare — 
resurse date de 
sită depusă, de 
tehnico-tactice și 
bite, admirabile 
rînd pe rînd de 
versarl Am crezut.
că una dintre cele 3 adversare 
în finală (NMKY Pieksamaen) 
va fi mai ușor de depășit. Dar 
n-a fost așa. rezultatele forma
ției din Pieksamaki 
strînd spectaculoasa 
valorică a 
finlandez.
rești a fost 
a învins-o 
avea să o 
pioana Poloniei, Gwardia Wro
claw, într-un meci în care sex
tetul nostru, mobilizîndu-si ad
mirabil toate resursele a fă-

munca neobo- 
calitățile lor 
psihice deose- 

— să treacă 
puternicii ad- 

aprioric.

demon- 
creștere 

masculinvoleiului ... ____
Insă Dinamo Bucu- 
singura echipă care 
în trei seturi, cum 
învingă si ne cam-

Aurelian BReBEANU
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GALAȚI. 25 (prin Leletonj - 
Patinoarul artificial din localitate 
a găzduit ultimul joc al etapei 
preliminare din finala pe tară a 
„Daciadei" la hochei. S-au întâl
nit echipele județelor Harghita 
și Galați, pentru a desemna una 
din finaliste, cealaltă fiind repre
zentativa municipiului București. 
Meciul, foarte frumos și abun
dent în faze de poartă spectacu-

BUCUREȘTI - HARGHITA
Joase, s-a încheiat eu victoria ju
cătorilor din Harghita : 7—5 (3—1, 
2—4, 2—0), prin punctele înscrise 
de Peter 2. Sandor, Solomon. Mi
klos, Gereb și Pall, respectiv 
Berdilă 2. Gh. Huțanu, Chiriță și 
Liga.

Finala ,,Daciadei“ va avea loc 
sîmbătă la București de la ora 
19, pe patinoarul ,,23 August". 
(Gh. ARSENIF — coresp).

„MIIIȘ1II GH[]II“ IȘI DISPUIA IITIURIK
(Urmare din pag I)

fapt, juniorii noștri au 
să se descurce onorabil, 
patinatori o impresie deo- 
producînd Ștefan Lang și 
Schmidt, ambii reprezen-

acest 
reușit 
dintre 
•ebită 
Karin 
tanți ai C.S.M. Cluj-Napoca, . cla
sați pe primul loc după figurile 
©bligatoril. r>?
bună a tînărului Gabriel

Triumf

notat și evoluția
‘ ' Popa 

de la C.S.S. Triumf București, 
care a primit la două din cele

irei figuri ceie mai bune note (la 
figura a treia a atins gneața și 
cu piciorul de elan). Iată, dealt
fel, clasamentele după flgurile 
©bligatorii ale juniorilor de cate
goria a n-a : băieți : 1. St. 
Lang (C.S.M. Cluj-Napoca) 40,6 p.
2. C. Doru (C.S.Ș. Triumf Buc.)
40,7, 3. G. Popa (C.S.Ș. Triumf
Buc.) 40.8 ; fete: 1. Karin Schmidt 
49,3 p, 2. Brigitte Szlgmond 46,3.
3. Kinga Szallasi 44,S (toate trei 
de la C.S.M. Cluj-Napoca). Con
cursul continuă azi de la ora 8.

Meciul de oaraj pentru desemnarea

campionului de șah al tării

MIHAI GHINDA
A 1UAT CONDUCEREA

După cum era de așteptat. 
Mihai Șubă a cedat fără joc 
partida întreruptă marți seara 
cu Mihai Ghindă. într-adevăr. 
negrul nu avea apărări împo
triva multiplelor amenințări ale 
albului. Să notăm faptul că și 
această întîlnire, ca și prima 
dealtfel, a fost deosebit de in
teresantă, spectaculoasă, care 
Îmbogățește teoria așa-numitei 
variante Scheveningen din Apă
rarea siciliană, foarte mult stu
diată și bine cunoscută de 
Ghindă. Este, de asemenea, re
marcabil spiritul ofensiv care 
Ii animă pe cei doi concurenți 
și care a dat o deosebită culoa
re meciului. Ghindă conduce 
acum cu l*/2—*/2. lui fiindu-i ne
cesară o jumătate de punct din 
ultimele 2 partide pentru a in
tra pentru a 3-a oară tn pose
sia titlului pe care l-a mai de
ținut în anii 1976 și 1978.

Astăzi, de la ora 16, în sala 
Clubului central (str. Vasile 
Conta 16, et. VIII), se dispută 
partida a 3-a, în care Șnbă va 
avea piesele albe.

• ÎN TURNEUL INTERNA
ȚIONAL „ELECTRONICA", 
găzduit de sala „Arhitectura", 
lupta este foarte strînsă. După 
5 runde conduc Urzică și Anto
nov (Bulgaria) cu cîte 3*/2 punc
te, dar o partidă foarte impor
tantă pentru configurația pri
melor locuri, dintre Mărășescu 
și Szmetan este întreruptă.

Clasamentul în continuare : 
Mărășescu 3 (1), Reicher 3, 
Szmetan (Argentina) 2*/î (1), 
Rajna (Ungaria), Botez, Erdeuș, 
Vacev (Bulgaria), Ungureanu 
2% puncte.

Maestrul ungur Kallai se 
menține lider în turneul Secun
dar cu 4% puncte, urmat de 
Hegheduș 3 (1), Miulescu șl
Orev (Bulgaria) 3 puncte.

• MARELE MAESTRU IN
TERNAȚIONAL Florin Gheor
ghiu a dat un simultan. la 
28 de mese, în sala Sparta <fln 
Mediaș. Scorul a fost, după 
cum era de așteptat, net fa
vorabil oaspetelui cu n’k— 
Remiza a fost obținută de 
Dana Loghin, elevă la Liceul 
Axente sever din localitate.
• ÎN SALA POLIVALENTA
din Craiova a avut loc, cu •- 
caria desfășurării campiona
telor naționale de scrimă la 
juniori, • întîlnire cu lotul 
«Simple de spadă șl tinerii 
scriimeri de Ia C.S.Ș. Olimpia. 
Cu acest prilej, olimpicii au 
Împărtășit viitorilor perfor
meri din experiența lor com- 
pettțtonală. • 15 ECHIPE de 
pitici din Cărei, Dej, Cehu 
Sllvanlel, Jibou șl Șlmleu Sfl- 
vaniei s-au întrecut într-un 
turneu de mtnlfotbaJ la Zalău, 
alături de formațiile din loca
litate. După jocuri atractive, 
cele două trofee au fost cu
cerite de formațiile C.S.Ș. 
Zalău, la categoriile de virată 
de 12 șl 14 ani. Antrenorii ce
lor două echipe sînt 
rtl T Damian sl I. 
IN ORGANIZAREA 
sportiv școlar nr. 1 
avut loc o reușită 
atletică la care au___ ____
alături de gazde, sportivi dtn
Tulcea șl Brăila. Cele mai
bune rezultate an aparținut 
gălSțencelor Violeta Stoi- 
nescu (6,7 la 59 m) șl Silvia
©andrea (8,1 la 50 m garduri).
• LA A.S. OLIMPIA REȘIȚA 
»-a înființat o secție de pati-

profes©- 
Goga. a 
Clubului 
Galați a 
întrecere 
evoluat.

LIDERA DETAȘATĂ, DINAMO, ÎN DIFICULTATE!
în sălile de sport din Con

stanța, București și Craiova au 
continuat jocurile celui de-al 
treilea turneu (pe grupe valori
ce) la volei feminin. Iată rezul
tatele din ziua a doua :

GRUPA 1-4
CONSTANȚA, 25 (prin tele

fon). Primul meci al zilei a o- 
pus echipele Farul Constanța și 
C. S. U. Galați. Un meci foarte 
important. Farul dorind să cîs- 
tige pentru a reveni în lupta 
pentru locul al doilea în cla
samentul general. A fost o par
tidă de mare luptă, ctștigată de 
echipa care a crezut mai mult 
în șansa ei. Gălățencele au În
ceput mai bine, au condus pînă 
la 11—7 cu 3—4 puncte avans, 
dar au fost ajunse și, fruct if I- 
cînd cîteva mingi, Iuliana E-

PĂRĂSEȘTE RINGUL

SANDU TIR1LA
UN SPORTIV ADEVARAT

CU FRUNTEA SUS
Mai devreme sau mai tîrziu, 

în viața oricărui sportiv de per
formantă sosește — inevitabil 
— ziua despărțirii de arena în 
care a cunoscut și trăit 
satisfacții și 
niri.

Un astfel 
trăit recent 
Sandu Tîrîlă, a cărui retragere 
din activitatea competițională 
de performanță a fost marcată 
de o emoționantă festivitate 
organizată de organele sportive 
gălățene. Dincolo. însă, de fru
mosul gest al organizatorilor, 
ne-a impresionat vibranta ma
nifestație de simpatie a celor 
2 000 de spectatori, care l-au 
apreciat de-a lungul anilor, atît 
pe boxerul, cit și pe OMUL 
Sandu Tîrîlă. Căci sărbătoritul 
a constituit un adevărat model, 
atît între corzile ..careului ma
gic", cit și în viața sa parti
culară.

Așadar, la 31 de ani și la 
capătul unei frumoase cariere 
(o medalie de bronz la campio-

mari
inerente neîmpli-

de moment l-a 
maestrul sportului

europene din 1973; două 
de campion balcanic ; un

natale 
titluri 
titlu de laureat al „Centurii de 
aur“ ; numeroase trofee cuce
rite pe ringurile europene ; de 
patru ori vicecampion al Ro
mâniei), Sandu Tîrîlă. s-a re
tras din activitatea competițio- 
nală. în îndelungata sa carieră. 
Sandu Tîrîlă a susținut 248 me
ciuri. a cîștigat 187. a terminat 
la egalitate 7 partide și a pier
dut 54.

în încheierea acestui succint 
profil, consemnăm cu plăcere 
faptul că Sandu Tîrîlă nu a ră
mas (sigur, nici n-ar fi putut) 
în afara perimetrului boxului, 
ci a devenit antrenor, ocupîn- 
du-se in prezent de pregătirea 
unei grupe de copii la Box 
Club Galați. Cunoscîndu-i am
biția. tenacitatea și dragostea 
pentru această disciplină spor
tivă. sîntem convinși că nu 
peste multă vreme fostul mare 
pugilist se va afirma și ca an
trenor.

Telemac SIRIOPOL-coresp.

nescu hotărăște soarta primului 
set, în favoarea gazdelor. Tn 
următorul. gazdele iau con
ducerea de la început, dar sini 
ajunse (12—12) și gălățencele ,<■ 
desprind în cîștigătoare. Ce: 
de al treilea set — cel mai fru
mos din tot meciul — a încli
nat și balanța partidei. Foarte 
sigure, studentele s-au detașat 
și au condus cu 10—2. dar că 
derea psihică și lipsa lor de 
concentrare au permis constări 
țencelor să realizeze 11 puncte 
consecutiv (!) și să cîștige setul, 
în fine, în setul 4, gazdele au 
condus în permanență, ciștigind 
la 7. Scor final : 3—1(12.
11, 7) pentru Farul, 
te : Maria Enache. 
nescu, Gulniza GeliI 
Dobroschi, Urina 
(C.S.U.). Au arbitrat bine : V 
Ranghel — R. Farmuș (ambii 
din București).

în cel de al doilea joc. Dina
mo București a învins pe Știin
ța Bacău cu 3—2 (11. 12, —10, 
—6, 12), după o partidă cu o e- 
voluție palpitantă : după ce 
bucureștencele au cîștigat pri
mele două seturi și păreau să 
se îndrepte spre o victorie fa
cilă, băcăuancele au revenit 
surprinzător cîștigînd următoa
rele două seturi și restabilind 
egalitatea. Lupta în setul deci
siv a fost înverșunată și puțin 
a lipsit ca „buturuga mică" să 
răstoarne „carul mare" care în 
finalul confruntării, arbitrată de 
V. Chioreanu din Cluj-Napoca 
și V. Arhire din Brașov, abia- 
abia a 
breze...

—12.
Evidenția- 

Iuliana E 
(F), Ileana 
Georgescu

reușit să se reechilî-

Vlcdimir MORARU 
Cornel POPA 

GRUPA 5-8 
BUCUREȘTI PE 

—1b
RAPID

NICILINA IAȘI 3—1 (9, 6,
8). Joc de bună factură tehnică, 
cu numeroase faze spectacu
loase. Au cîștigat rapidistele. 
mai mobile în execuții, de la 
care s-au evidențiat Ileana Tir- 
novean (cea mai bună de p<

teren), Elena Ilie și Constanta 
Iorga, care au fructificat pasele 
foarte bune date de Gabriela 
Dogaru. Ieșencele s-au străduit 
să contribuie !a un spectacol s- 
greabil, dar deficiențele la pre
luare le-au împiedicat să reali
zeze mai mult decît setul ciș- 
tigat. De la Penicilina s-au re
marcat Gabriela Coman, Geor- 
geta Popescu și Aurelia Ichivn. 
Bun arbitrajul bucureștenilor 
A. Nedeicu — V. Vrăjescu.

FLACAKA ROȘIE BUCU
REȘTI — MARATEX BAIA 
MARE 3—0 (2, 14. 9). Meci la 
discreția bucureștencelor. care 
s-au prezentat cu o echipă su
dată (Daniela Drăghici — exce
lentă, Marta Marinescu, Geof- 
geta Lungo și Georgeta Zaharia 
— foarte bune). De Ia Maratex 
s-au evidențiat Doina Săvoiu sl 
Niculina Stanică. (M. VESA).

GRUPA 9-12
CRAIOVA 35 (pr’n telefon). 

Cea de a doua etapă a turneu ■ 
lui a programat, în „deschide
re". meciul dintre Universita
tea Craiova si Universitatea 
Cluj-Napoca, cîștigat de gazde 
cu 3—0 (6, 8. 13). Craiovencele, 
cu un blo'ai ermetic și o mai 
bună orientare în teren, au reu
șit să-și asigure victoria în nu
mai 50 de minute de joc. Clu- 
jencele nu au mai reeditat buna 
prestație din seara precedentă. 
S-au evidențiat : Constanța Mi- 
litaru, Maria Buzatu, Camelia 
Ursache („U“ Craiova). Marcela 
Pripiș, și parțial. Dana Nico- 
iacscu („U“ Cluj-Napoca).

CHIMPEX CONSTANȚA - 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
3—0 (9, 5, 6). Partida a fost de 
slabă factură tehnică. Chimpex 
și-a dorit neapărat această vic
torie, pentru a-și păstia șanse
le de a evita retrogradarea. De 
aceea a intrat decisă pe teren, 
a combinat frumos și s-a impus 
îh fața unei echipe ce ni s-a 
părut resemnată. S au rem3-Cat 
Mariana Focșa și Liliana Vădu
va de la Chimpex, Mircla Popa 
de la „U" București.

Șt. GURGUI — coresp.

REZULTATE ÎN DIVIZIA ,,B“ DE VOLEI

U“ Cili

• Titlul
CLUJ-NAPO 
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baschet femini 
întreceri, în f 
tului și-a cons 
lideră Univers) 
ca, care a cuc

COMERȚUL 
CRIȘUL ORA! 
23, 56—56, 66— 
al ultimei zile 
dispută echilibr 
sitat două pre 
cele au începu 
da foarte slab, 
priză ele erau 
puncte, iar în 
a doua prelun 
nici un punct, 
vingătoarele au 
pa Comerțul a 
xactitățile ad 
cîștigat acest m 
poziția a 5-a î 
marcat : Heged 
Lorincz 7, Boi 
Precup 4, Kiss 
respectiv Funke 
kely 10, Caset 
Tabără 3, Szab 
Oancea 2. Au 
Gheorghiu și E

POLITEHNIC 
BUCUREȘTI - 
ȘOV 60—59 (3( 
tenccle au avut t 
au cori.bir-»t fr 
iar rezultatul 
prestații s-a ar 
tabela de scor, 
a avut cîteva 
cepție, a înscri 
de la semidista 
Bădinici, după 
tant, a pus cîte 
cercărilor de ar 
dalenel Pall. I

ACTU

TINERII POPICARI AU ÎNCEPUT 
PREGĂTIRILE PENTRU C.E

în etapa a XIH-a a Diviziei 
,.B“ de volei s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : FEMININ, 
seria I : Ceahlăul Piatra Neamț 
— Spartac București 1—3, Peni
cilina IT Iași — I. T. București 
3—0, Prahova I.P.G. Ploiești — 
Braiconf Brăila 3—2, Voința Bucu
rești — C.S.Ș. Suceava 3—0 ; s(»- 
ria a II-a î A.S.S.U. Craiova — 
Chimia Rm. Vîlcea 0—3. Dacia 
Pitești — Chimia Tr. Măgurele 
3—2, Al bat ’’os Constanta — Cal
culatorul București 0—3. Univer
sitatea Timișoara — Confecția 
București 3—0 ; seria a IlI-a î 
Constructorul Arad — C.S.M. Li
bertatea Sibiu 0—3, Olimpia Ora
dea — Textila Cisnădie 3—0, Me-

Loturile naționale de juniori, 
care se pregătesc pentru campio
natele europene de popice (In 
luna mal, la Viena) s-au reunit 
zilele trecute In Capitală, la un 
prim concura de verificare. Se
lecționații, jucători și jucătoare 
plnă la 23 de ani, care aptivează 
tn echipele divizionare, s-au pre
zentat mulțumitor la acest test 
unii dintre el obținlnd rezultate 
bune pe pistele destul de pre
tențioase ale arenelor Giuleștl 
(fetele) șl Olimpia (băieții). La 
fete, ploieșteanca Mlnela Dan și 
bucureșteanca Ioana Dogaru au 
reușit cele mai bune punctaje, 
cîte 829, tn două jocuri, iar la 
băieți Ion Frlgea (C.F.R. Cons
tanța) și Constantin Dobrlcă (Jiul

Petrila) au fost cei mai eficace 
jucători, doborînd în cele două 
probe de 200 lovituri mixte cîte 
1733 de popice. In urma lor, la o 
diferență mare, s-au clasat Mar
cel Codiță (Constructorul Galați) 
1690 p.d. și Stelian Boariu (Aurul 
Baia Mare) 1685 p.d. La fete re
zultate mulțumitoare a mai ob
ținut și Ibolya Mate (Voința 
Oradea) 824. La concura au par
ticipat 24 de jucători și jucătoare.

n Partida din cadrul campiona
tului feminin Divizia „A“, Ceta
tea Giurgiu — Voința București, 
care nu s-a disputat în prima 
etapă a returului, a fost repro- 
gramată de către Biroul F.R.P. 

pentru azi (ora 14.30), tot pe a- 
rena Giuleștl din Capitală.

„ RALIUL FEMEII"
LA AUTOMOBILISM

talotehnica Tg. Mureș — 
Zalău 3—0. Corvinul Dacia 
— G.I.G.C.L. Brașov 3—0. 
CULIN, ■ seria I : Vulcan 
rești — Electra București 
PECO Ploiești — Relonul 
nești 1—3, Steaua LI București — 
Politehnica Iași 3—1. Constructo
rul Brăila — C.S.M. Suceava 3—2; 
seria a II-a : Petrolul Ploiești — 
SARO Tîrgoviște 3—0, Electropu- 
tere Craiova — Metalul Hune
doara 2—3 l.O.R. București — 
I.C.I.M. Brașov 3—0, Progresul 
București — Calculatorul Rm. 
Vllcea 1—3 ; seria a IlI-a : „U* 
Cluj-Napoca — Constructorul 
Arad 3—0 Voința Alba Iulia — 
Oțelul Oraș Dr. Petru Groza 3—0, 
Electromureș Tg. Mureș — C.S.U. 
Oradea 0—3, Voința Zalău — Mo
torul Bala Mare 0—3. (Corespon
denți : N. Mateescu, I. Domuța, 
L Pocol. Șt. Gurgui, I. Fețeanu, 
G. Rizu, M. Macovei, C. Crețu. 
P. LOrlncz, O. Bălteanu, A. Crls- 
tea, N. Străjan, A. Szabo. » 
Păuș, Gh. Lazăr).

C.S.
Deva 

MAS- 
Bucu- 

0—3, 
Săvl-

In pofida vrer 
tavo rabile p en tr î 
și-au început aa 
febrilă activitate 
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emerit 
reuniți 
Romașcanu, Trai 
Nicolae, Gh. Lău 
ce>a, Constantin 
Paraschiv, Mar 
llie Radu, Gh. 
Florea, Val. Co 
toți de la Dinam 
VintiJă, Ccrr-^el P 
talul Plopdni, A: 
coLae Aldulea 
Brașov, Costică 
Florian Sîrbu (V 
Ion Marinescu ( 

o A fost alcăti 
un lot de pistai 
incluși Ion Georj 
Constantin Ghert 
Dănilă — toți de

pregătire 
și Câmpii 

conduce 
Nicolae A 
următorii

naj, ca urmare a cursului de 
inițiere ce a avut loc, nu de 
mult, pe patinoarul artificial 
din localitate. Sub Îndruma
rea instructorului I. Neubauer, 
ÎS copil, între 5 șl 10 ani, se 
pregătesc la „artistic". a 111 
DE ARBITRI de fotbal, din 
loturile B șl C, din șapte Ju
dețe, au participat la o con-

Bfătuire organizată de F.R.F. 
la Căillmănești. Cu acest pri
lej, membri al Colegiului cen
tral de arbitri au prezentat 
referate privind modificările 
și interpretările regulamentu
lui de joc și s-a făcut o tes
tare teoretică a arbitrilor pre- 
zențl. Cel mal bine s-au pre
zentat cavalerii fluierului din 
județele Dolj și VTlcea. • ÎN 
ORAȘUL MARGHTTA s-a des
fășurat faza județeană a „Cu
pei 16 Februarie*, la care au 
fost prezenți aproape 600 de 
sportivi dtn localitățile jude
țului Bihor. Printre cîștigători 
s-au numărat atiețli de la 
Știința Marghlta la cros. Bi
horeana Marghlta. la lupte 
greco-romane, Iuliana Kovacs 
(Minerul Voivozi) șl L. Hor
vath (Voința Marghlta) la po

plce, Eva Gabor (Azbociment 
Oradea) șl D. Dărăban (Spar- 
tae Oradea) la tenis de masă. 
• IN CADRUL DACIADEI, 
la Liceul de construcții din 
Tîrgoviște s-a desfășurat o 
reușită duminică cultural 
sportivă, la care au participat 
aproape 500 de elevi. Au avut 
loc întreceri de gimnastică, 
basche», volei șl reprize de 
program artistic. O C.S.S 
LUCEAFĂRUL BRAȘOV a or
ganizat pe aleile de sub Tîm- 
pa un cros, la care s-au În
trecut peste 200 de fete și 
băieți. S-au evidențiat, prin
tre alții, Gabriela Giman șl 
Claudia Ardeleanu (Luceafă
rul), M. Farcaș (C.S.S. Bara- 
ott) ți A. Gordan (C.S.S. St. 
roșu), a CONSILIUL SINDI
CAL JUDEȚEAN VASLUI a 
organizat o Întrecere polispor
tivă In care au terminat În
vingători M. Panțlru (Calcu
latorul) la tenis de masă, Ma
riana Buhăescu (Știința Ta- 
nacu) șl Gh. Dumltriu rvic- 
toria) la șah șl echipa C.S.Ș. 
Vaslui la handbal băieți. 
ORAȘUL BAIA ---------
sportul popicelor se 
de multă popularitate, 
tncă o modernă arenă, 
Ința. ale cărei piste 
modernizate, retumate 
terial plastic.

RELATĂRI DE 
căi, V. Popovici, 
T. Siriopol, D. 
Geornoiu, A. 
Avana, C. Gruia, M. FI o rea șl 
L. Chlra

Filiala A.C.R. București — prin 
comisia de automobilism și kar
ting — organizează o interesantă 
competiție : „Raliul femeii". Con
cursul automobilist, dedicat a- 
proplatel „Zile a femeii", se va 
desfășura tn ziua de 28 februarie 
și va fi deschis numai echipaje
lor formate din două femei 
(conducător șl navigatoare). Spi
cuim din regulamentul raliului : 
plecarea are loc la ora 13,30 din 
fața Hotelului Parc din Capitală; 
întrecerea în sine va consta din- 
tr-o cursă de regularitate (50 
km In localități, 70 în afara lo
calităților) ; conducătoarea tre
buie să aibă cel puțin 1 an de 
la primirea carnetului ; traseul: 
Hotel Parc — Mogoșoaia — Buf
tea — Tamaș — Corbeanca — 
Pîetreștl — Balotești — Otopenl 
— Băneasa — Hotel Parc ; pe 
parcurs vor exista 6 controale o- 
rare ; înscrierile se pot face la 
sediul A.C.R. (șos. Colentina 1), 
Inclusiv la startul probei eu 
circa 1 oră înainte de concurs.

PREGĂTIRI PENTRI
(Urmare din pag. J)

nit cu o echipă vlăguită, fără 
șanse de progres, căreia să-i 
adăugăm, din cînd in cînd, cîte 
un jucător, doi. Așa s-a proce
dat 
s-au 
năm 
vinși 
vom 
propus, 
ne aruncăm .
lupului... Pentru primul test al 
noii formații — turneul de ca
lificare pentru campionatul eu
ropean de la Split, ce va avea 
Ioc Ia Belgrad între 10 și 12 a-

pină acum și rezultatele 
văzut. Trebuie să actio- 
cu mai mult curaj, con- 
fiind că numai astfel ne 
putea atinge obiectivul 

Asta nu înseamnă că 
orbește în gura

prilie — vom 
și Ia 3 jucători 
tați : Florin Slă 
și Adrian Nast: 
vor trebui să 6 
merită locul în

— Cum «. 
tivitatea lot 
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era mai mult p
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M. Ța-LA :
I. Domuța, 

Glăvan, 
Pașcalăn,

P. 
M.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES 

DIN 25 FEBRUARIE 1981 
EXTRAGEREA I : 42 16 18 

33 15 21
EXTRAGEREA a II-a : 43 23 

31 2 11 45.
FOND TOTAL DE ClȘTI- 

GURI : 1.639 386 LEI. din care 
487.386 lei report la catego
ria 1.
CÎȘTIGURILE TRAGERII SPE
CIALE ----------------------- -----

15
FAZA 

lei ; cat. o . 
4: 72,25 a 499 lei; cat. 5: 
188,50 a 191 lei ; cat. 6 : 6.604,25 
a 40 lei ; cat. 7 : 262 a 200 lei ; 
cat. 8 : 3.496,25 a 40 Iei. Report 
la categoria 1 : 459.360 lei.

FAZA a II-a : Cat II : 22,50 
a 2.000 lei ; cat. I : 40,75 a 500

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
a 60 lei ; caX. 
lei : cat. L :

PRONOEXPRES DIN 
FEBRUARIE 1981
I : Cat. 2 : 2,25 a 16.014
3 : 16 a 2.252 lei ; cat. 
a 499 lei ; cat.

lei ; cat. J : 2.333 
K : 35,50 a 200 
733,50 a " '

FAZA 
variante 
cia 1300 
120 L și diferența în obiecte 
existente în magazinele comer
ciale) și 6 variante 25% 
17.500 lei : cat. N : 2
rlante 100% a 19.954 
sau, la alegere, excursii de un 
loc în U.R.S.S., sau croazieră 
pe Marea Neagră și diferența 
în numerar și 9 variante 25% 
a 4.989 lei ; cat. O : 11,50 a 7.374 
lei ; cat. P : 93,75 a 905 lei ; 
cat. R : 119,50 a 710 lei ; eat. 
S : 685,25 a 200 lei ; cat. T : 
11.370 a 40 lei ; cat. U : 721,50 
a 100 lei ; cat. V : 7.011 a 40

60 lei.
a IlI-a : Cat. M : 2 
100% (autoturisme Da- 
sau, la alegere. Skoda

va- 
lei

lei. Cîștigurile 
M, realizate p< 
100%, au rever 
Iot : IOSIF VAI 
rei și DOBRIȚ? 
București.

CÎSTIGURIL 
PRONO1 

DIN 18 FEB 
Cat. 1 : 1 var 

toturism Dacia 
variante 100% s 
variante 25% a 
3 : 32 a 3.081 lei 
a 882 lei ; cat. 
lei ; cat. 6 : 10.1 
cat. 7 : 319,50 a 
5.367 a 40 lei. Ri 
ria 1 : 487.961 1« 
„Dacia 1300“ de 
realizat pe un b 
a revenit 
GHEORGHE CL 
rești.



feminin de baschet

Idecis O PROBLEMA COMPLICATA
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in ultimul turneu
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e“ In- 

: Mag- 
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tehnica conducea cu 34—24. La 
reluare, partida a avut o desfă
șurare normală timp de 10 mi
nute în care studentele și-au 
menținut avantajul de 10 punc
te. Apoi elevele lui Gheorghe 
Roșu au schimbat sistemul de 
apărare, au devenit agresive, 
s-au apropiat amenințător, pe- 
riclitînd succesul adversarelor, 
în ultimele 3 minute, bucureș- 
tencele nu au înscris nici un 
coș, diferența fiind de 60—55 în 
favoarea lor. în continuare. Ca
melia Solovăstru a 
runcare liberă din 
de care a beneficiat, 
imitată de Sorina 
care a ratat două din trei. Deci, 
scor : 60—57. în ultimul minut, 
Tatiana Barcanschi inscrie două 
aruncări libere : 60—59. Mai 
erau 31 de secunde de joc, Po
litehnica este în posesia min
gii pe care o păstrează cu suc
ces pînă la fluierul final, cîști- 
gînd astfel extrem de greu par
tida. Au marcat : Roșianu 12, 
Cuțov 17, Filip 10, Bădinici 12, 
Radu 9, respectiv Grecea 6, 
Adler 2, Solovăstru 9, Lambri
no 2 Pali 20, Barcanschi 13.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — VOINȚA BUCUREȘTI 
87—73 (49—31). Meci la discre
ția clujencelor. Antrenorul Ni- 
colae Martin a rulat întregul 
efectiv, în timp ce în rindurile 
bucureștencelor 
anterioare au diminuat 
forțele echipei.

ratat o a- 
cele două 

apoi a fost 
Lambrino,

accidentările
mult

1. Universita-
36 p, 2. Poli-
2 București 34

CLASAMENT: 
tea Cluj-Napoca 
tehnică C.S.Ș. _ . . 
p 3. Voința Brașov' 29 p 4. Vo
ința București 29 p 5. Comerțul 
Tg. Mureș 26 p 6. Crișul Ora
dea 26 p.

Paul IOVAN

VILA IN CICLISM
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Cornel 
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CIBO 
Steaua). 
iești) și 
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ire stnt 

Gache, 
heorghe 
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rești, Georgian Marinescu, Mihai 
Ștefan — de la STIROM și Mir
cea Prună (Steaua). Antrenor : 
Mircea Mihăilescu.
• Cel mai buni juniori, din 

rindurile cărora va fi alcătuită 
formația pentru Campionatul Bal
canic, vor fi reuniți într-un lot 
condus de antrenorul Gh. Neagoe. 
Stnt vizați G. Sterian fC.S. Bră
ila), O. Țepurică (C.S.Ș. Steaua), 
S. Oprescu (Olimpia). V. Mitra- 
che, I. Bondar — de la C.S.Ș. 1 
București. O. Celea, N. Plugaru, 
O Mitran — Voința București,

■ - - - _ m».
O. Tudorache. E. 

_  __ 1 București.
• Uniunea 'Ciclistă Internațio

nală l-a desemnat pe arbitrul in
ternațional Octavian Amza ca 
președinte al juriului de arbitri 
care va oficia la campionatele 
mondiale de amatori si profe
sioniști ce se vor digpT.a anul 
acesta la Fraga (șosea) și Brno 
(velodrom). De asemenea, forul 
diriguitor l-a numit pe O. Amza 
șl ca președinte al juriului inter
național ai „Turului Iugoslaviei".

V. Apostol, S. Bulăreanu 
‘aiul Plopeni, “ 
N’ica — C.S.Ș.
• Uniunea

jbmhmrmmuxw" -------------------

NIVERSIADA ’81
robabil, 
erimen- 
-el Rus 
ei Insă 
:ă că-și

zare și fixarea unei idei de 
joc.

azi ac- 
conti-

ătiri la 
.1. în a- 
califica- 
rena la 
il cam- 
:ă două 
i Ta In
voca lu- 
mogeni-

categoria 
! jucate 
.icipanțl- 
dln Ca- 

TEA din

— Cu ce adversari veți 
confrunta potențialul noii 

echipe?
— La Belgrad vom întilni re

prezentativele Spaniei, Greciei 
și Bulgariei. Primele două cla
sate în turneu vor avea dreptul 
de a participa la campionatul 
european de la Split (luna sep
tembrie). în mai am fost Invi
tați la un turneu, la Tbilisi, iar 
In iunie vom juca de două ori, 
la București, cu campionii olim
pici, poloiștii sovietici.

— Și care este obiectivul e- 
chipei în acest sezon ?

— Să jucăm în turneul final 
(de patru echipe) al Universia
dei și în această fază să cîști- 
găm un loc pe podium.

I
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I
I
I
I
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Dacă în lupta pentru titlu, 
„calculul probabilității" pare 
ușor de înlocuit (am înțeles ieri) 
cu o... ecuație cu 4 necunoscu
te. în privința retrogradării lu
crurile se complică într-atîta. 
incit ne întrebăm cum s-ar 
descurca și un computer într-o 
asemenea ..aventură" ? Respec- 
tînd „calculul hîrtiei". în ..hora 
retrogradării'
dem echipele care pornesc de 
la zero în jos în „CLASAMEN
TUL ADEVĂRULUI". Ca o pri
mă premisă necesară raționa
mentului probabilității, trebuie 
să revedem „clasamentul ade
vărului". Adică :

trebuie să inclu-

„U* Cj-Nop. 0 puncte 
S.C. Bacău
F.C. Olt 
Progresul-Vulcan 
Politehnica lași 
Steaua
Jiul
A.S.A.
„Poli" Timișoara 
Sportul studențesc 
F.C. Bala Mare 
FC.M. Galati

(golaveraj -Ț-1) 
o (- 1) 
o (- 5) 
0 (- «) 

-1 t+ 5) 
-1 (+ «) 
-1 (+ 2) 

(- 3) 
(- «1 
(- ») 
(-11) 
(-17)

—2
-2

-7

O a doua premisă credem că 
ar fi... retrospectiva. Cu alte 
cuvinte, cum se prezentau lu
crurile exact acum un an. în 
campionatul trecut ? Atunci, 
după derularea turului, pe ulti
mele locuri in ..clasamentul a- 
devărului" se găseau C.S. Tîr- 
goviște și Olimpia Satu Mare 
cu — 4 și Gloria Buzău cu — 7. 
în retur, tîrgoviștenii aveau să 
recupereze un punct în „clasa
mentul adevărului", dar au că
zut cu — 3 la golaveraj. în timp 
ce Olimpia și-a menținut punc
tajul (— 4), iar Gloria a înre
gistrat un veritabil record în 
materie (—19).

Concluzia nu 
returul. Ce se 
„zona de foc" 
tn care, prin ___  _____
sînt prinse acum 12 echipe ? 
Greu de spus ? Calculele noas
tre. în virtutea unei logici ele
mentare (nu și... simbolice I). 
spun următoarele :

F.C.M. Galați pare echipa cu 
„șansele" cele mai marl de a 
părăsi Divizia 
insă și gălătenii 
tul la speranță, 
lor este... istoria 
care ne amintește de acel retur 
de forță al feroviarilor clujeni 
care, după o toamnă cu numai 
7 puncte la activ, au reușit In 
primăvara Iui ’72 una dintre 
cursele de senzație ale compe
tiției. salvîndu-se incredibil, 
pentru unii. O a doua șansă a 
gălătenilor ar fi ca el să joace 
in retur așa cum a jucat... Di
namo în tur. acumulînd un + 4 
in „clasamentul adevărului".

F.C. Baia Mare și Sportul stu
dențesc, echipe de — 4. au fie
care în retur cîte 9 meciuri pe 
teren propriu. Băimărenii vor 
primi însă pe craioveni sl De 
argeșeni, care le-au dat mari 
bătăi de cap în ultimele două 
campionate sub Dealul Florilor. 
Poate că 
Mateianu 
a doua a 
volua la 
mureșenii _.__
punctul pierdut în tur acasă, un 
punct cu mare valoare morală. 
Sportul studențesc va întîlnl pe 
terenul său 3 formații studen
țești (e bine, e rău ?). printre 
care și liderul, apoi pe Steaua 
șl Progresul-Vulcan. cu care ar 
fi fost mai avantajos acum să 
joace în... deplasare. Și F.C. 
Bala Mare si Sportul studențesc 
trebuie să realizeze cel puțin 
punctajul... Chimiei Rm. Vîlcea 
(+2) pentru a scăpa de mati- 
neul stagiunii viitoare.

„Poli" Timișoara si A.S. Ar
mata Tg. Mureș, echipe de —2.

trebuie să-și mențină .zestrea" 
pentru a nu retrograda. Cu 
alte cuvinte, trebuie să cîstige 
toate cele ont partide ne care 
le vor susține ne teren pro.- 

•* priu. Misiune mai dificilă pen
tru deținătoarea Cupei, din mo
ment ce pe Bega se vor deplasa 
Steaua, F.C. Argeș și Dinamo, 
în timp ce la Tg. Mureș va 
evolua numai Dinamo dintre 
„echipele grele". Dar ce meci 
este ușor acasă. în situația ce
lor două ? !...

Acestea ar fi principalele 
candidate ale ..calculului hîr
tiei". Ele speră, speră. . Speră 
să-și realizeze obiectivul prin 
victoriile lor. dar si prin jocul 
rezultatelor. Adică ele se aș
teaptă ca Jiul să nu treacă de 
seria primelor trei meciuri a- 
casă (cu Dinamo. Universitatea 
Craiova și Corvinul), ca Pro
gresul-Vulcan să ..clacheze" în 
fata bucurestenelor (dintre care 
Dinamo și Steaua figurează în 
contul partidelor susținute pe 
teren propriu). ceea ce ar duce 
echipa 
la un 
mental 
calcule 
indirect, acolo, jos. în zona ma
rilor speranțe și a marilor în
doieli ?

Mircea M. IONESCU

din str. Dr. Staicovici 
decisiv — 4 in „clasa- 
adevărului"... Dar cite 
nu se mai fac. direct si

O parte dintre selecționați, împreună antrenorul Valentin
Stănescu, la citeva minute după terminarea controlului medical 

Foto : V BAG FAC

LOTUL REPREZENTATIV REUNIT

trmăioarea tonvocarc a .selecționaților - la î manie
La puține zile după întoar

cerea din turneul elen, compo- 
nenții lotului reprezentativ de 
fotbal s-au revăzut la Bucu
rești. Luni și marți, 18 selecțio
nați au efectuat, la Centrul de 
medicină sportivă „23 August", 
un examen complex, desfășurat 
sub supravegherea medicului 
lotului, ’ dr. D. Tomescu, de că
tre specialiștii centrului. Au fost 
prezenți la acest control urmă
torii jucători : lordache, Spe
riata, Moraru — portari ; Ne- 
grilă, Sameș, Ștefănescu, Nico- 
lae, Munteanu II — fundași ; 
Țicleanu, Beldcanu, Iordănescu, 
Bălăci, T. Stoica — mijlocași ; 
Crișan. Țălnar, Cămătaru, Cîm- 
peanu II, M. Răducanu. Nu 
s-a prezentat M. Zamfir. Sin
gurul accidentat este Speriatu. 
După toate probabilitățile, el va 
relua astăzi antrenamentele, ne-

Patru zile la antrenamentele și jocurile din Trivale

f.C. ARGEȘ SI PRIMA SA MARE ÎNTREBARE
poate fi decît... 
va întîmpla cu 
a clasamentului 
forța ..teoriei".

„A“. Teoretic 
mai au dtep- 
Șansa salvării 
campionatului.

pentru echipa lui V. 
decisivă va fi... etapa 
returului, cînd va e- 
Brașov. unde mara- 
speră să recupereze

CINE VOR FI, SIMBATA, FUNDAȘII CENTRAI! ?
Un popas la Pitești ne-a ofe

rit posibilitatea să urmărim e- 
chipa F.C. Argeș într-un ciclu 
de pregătire de patru zile, înso
țind-o la antrenamente și la 
două meciuri amicale de verifi
care. Iată cele mai importante 
constatări din viața echipei, din 
procesul de instruire al argeșeni
lor : a Miercurea trecută jucă
torii lui F.C. Argeș, împărțiți in 
două echipe, au susținut, conco
mitent, meciuri de pregătire. „Al
bii", cu Flacăra Automecanlca 
Moroni, „albaștrii" cu Muscelul 
Clmpulung. A doua zi, înaintea 
obișnuitului antrenament, mai 
bine de • oră, a avut 16c ana
liza celor două jocuri, pe factori 
și Individual, ședință în care an
trenorul Florin Halaglan, extrem 
de intransigent, a arătat, la ta
blă, deficiențele constatate 
jocurile din ajun. Sîmbătă, 
meciul cu Steaua, multe dintre 
greșelile de miercuri n-au mal 
apărut în jocul argeșenilor, semn 
că Jucătorii au înțeles și respec
tat indicațiile tactice ale antre
norului. « La F.C. Argeș s-a 
statornicit obișnuința ca absolut 
nimeni să nu se odihnească chiar 
dacă este accidentat. „Pe cine 
B doare glezna sau genunchiul 
efectuează exerciții pentru trenul 
superior. Sau invers, cine are o 
leziune la umăr, la cap sau la 
brațe, lucrează pentru dezvoltarea 
forței picioarelor" — ne spunea 
masorul Nicolae Gagiu. Și în- 
tr-adevăr, Radu II și Istrate, am
bii accidentați, n-au fost scutiți 
de efort. a Moiceanu, „arma se
cretă" de pînă acum a lui Flo
rin Halaglan, introdus cu regula
ritate după pauză, candidează la 
titularizare. In meciurile amicale 
cu Flacăra Automecanica Morenl 
țl Steaua, Moiceanu, alături de 
Chivescu și Kallo, a fost printre 
cel mai buni jucători al pllește- 
nllor. Se pare că în retur „arma- 
secretă r 
extremă cu 
de joc, 
fundaș, 
rile lui 
resurse 
treg. a 
fiecărui 
real și 
cuprinsul 
cile : evoluția

In 
în

va fi micuțul Băluță, e 
o excelentă tehnică 

incomod pentru orice 
dar care, după constată- 
Fl. Halaglan, nu are încă 
fizice pentru un meci în- 
Stadiul de pregătire a) 
jucător este reflectat 

de fișele individuale din 
cărora reținem rubri- 

lndicilor morfo-
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cipantului 
din Bucu-

MĂRȚIȘOARE, MARȚIȘOARE 
PENTRU FIECARE!

Cu prilejul lui MĂRȚIȘOR ’81, oferiți celor dragi 
utile Idaruri plăcute și

Nu uitați I
Un bun sfătuitor în alegerea celui mai 

cadou veți găsi în personalul ce 
ziție in magazinele specializate și 
zine universale ale comerțului de

vă stă la 
în marile 
stat.

potrivit 
dispo- 
maga-

încă un amănunt
LUNA FEBRUARIE ARE NUMAI 28 DE ZILE !

I
I

funcționali, caracteristicile psiho
logice, particularitățile fotbalis
tice, cum se desfășoară acțiunile 
cu și fără minge, datele norme
lor de control, comportarea ex- 
trasportlvă etc. Intr-un cuvint. 
antrenorii au în față oglinda „la 
zi* a fiecărui component al lo
tului. * Marea problemă a an
trenorilor FI. Halaglan și Victor 
Dinuț este definitivarea liniei de
fensive pentru meciul de sîmbătă, 
cu Universitatea Craiova, întrucît 
cei doi fundași centrali, Stancu 
și Cîrstea, sînt suspendați cîte « 
etapă pentru acumularea a cîte 
d«uă cartonașe galbene. Se pare 
că ei s-au decis asupra cvartetului 
Bărbulescu — M. Zamfir — Chi- 
vescu — Tulpan. A M. Zamfir, 
singurul internațional al argeșe
nilor, component al lotului ,,A“, 
tșl exprimă convingerea că, după 
rnodul cum s-a efectuat pregăti
rea în această lamă, F. C. Ar
geș va avea o comportare fru
moasă în returul campionatului 
șt va reuși să încheie întrecerea 
printre fruntașe. Cu o singură 
condiție, însă, spunea el, aceea 
ca în dubla întâlnire cu Univer
sitatea Craiova de sîmbătă, în 
campionat și de miercuri, în 
„sferturile Cupei" toți jucătorii 
să se a ut t depășească, să cîștige 
ambele meciuri, ceea ce va în
semna un excelent start 
cu efecte pentru întreg sezonul 
de primăvară. A în încheiere, o 
constatare neplăcută : o echipă 
de talia lui F.C. Argeș nu dis
pune de suficiente mingi pentru 
antrenamente și jocuri ! Cele pe 
care le are (puține la număr) 
sînt uzate și deformate.

Gheorghe NERTEA

fiind exclusă utilizarea lui în 
partida de la Petroșani.

Antrenorul Valentin Stănescu, 
prezent la această convocare a 
lotului, ne declara : „Controlul . 
medical se impunea după lun
ga perioadă de pregătiri. în pa
ralel cu trecerea prin comple
xele verificări medicale, am e- 
fectuat 
profitat 
spre a 
viduale 
cu care __  ,____ ____
rile lor. Sînt sigur că colegii 
mei de Ia echipele care dau 
selecționați vor arăta toată gri
ja, toată atenția pregătirii aces
tora, ținind seama că acesta re
prezintă un obiectiv primordial 
al actualului sezon fotbalistic. 
O altă problemă importantă, le
gată de pregătirea selecționați—- 
lor în cadrul formațiilor de 
club, o reprezintă necesitatea 
ca în meciurile dc campionat 
să se evite lovirile, atacurile 
dure asupra componenților lo
tului. Aș dori să fiu bine înțe
les : NU SOLICIT MENAJA-. 
REA SELECȚIONAȚILOR, CI 
FOLOSIREA MIJLOACELOR 
SPORTIVE, REGULAMENTA
RE ÎN ÎNTRECERE".

Următoarea reunire a Iotu
lui este prevăzută pentru pe
rioada 7—11 martie, cînd acesta 
va susține un meci de verifica
re cu o echipă din R. D. Ger
mană.

și antrenamente. Am 
de această convocare 

aduce la zi fișele indi- 
ale selecționabililor, fișe 
aceștia pleacă la clubu-

ȘTIRI

meral

ȘTIRI...
O BRIGADA DE ARBITRI RO

MANI LA MECIUL SAINT 
ETIENNE — IPSWICH TOWN. 
Miercuri, 4 martie, se vor des
fășura meciurile-tur din sfertu
rile de finală ale cupelor euro
pene inter-cluburi. Una dintre 
partide, Saint Etienne — Ipswich 
Town, din cadrul Cupei U.E.F.A., 
va fi condusă de o brigadă de <* 
arbitri din țara noastră. Este 
vorbă de N. Rainea la centru, 
ajutat la linie de V. Tătar și 
I. Pop.
• PLENARA

BUCUREȘTENI. 
(ora 17), în sala 
Berzei, va avea _ _ ,____
trenorilor din Municipiul 
rești

• ApRUL BRAD — CORVI
NUL HUNEDOARA 4—5 (2—2).
Joc spectaculos, cu numeroase 
faze de poartă și nouă goluri în
scrise de Agud, Bucur (2) și 
Stoica de la localnici, respectiv 
Văetuș, Dumitrache. Ghiță, Petcu 
și Gabor. (Al. JURCA — coresp.).

• TNCEPÎND DE ASTAZI, la 
casele obișnuite, se pun în vîn- 
zare biletele de intrare la meciul 
de fotbal din prima etapă a re
turului Steaua 
cău, care se 
februarie, pe 
Ghencea. Tn 
echipelor de

V.

ANTRF.NORILOH 
Luni 2 martie 

I.S.B. din strada 
loc plenara an- 

Bucu-

Sport Club Ba
ci tspută simbătă 28 
stadionul din B-dul 
deschidere. meciul 
tineret-speranțe.

PATRU GOLURI, IERI, PE GIULEȘTI
damkzyk, Sikqrski, Kusto. A 
mai jucat Baran.

în al doilea meci al cuplaju
lui s-au întîlnit selecționatele 
de juniori ale României și Po
loniei. ambele echipe fiind ca
lificate pentru turneul final al 
C.M. din Australia. Au cîști- 
gat jucătorii noștri cu 1—0 
(0—0). prin golul marcat de 
CĂMUI, în min. 60. Ei au do
minat mai mult, au șutat mai 
mult, dar adversarii lor s-au a- 
părat foarte bine. remareîn- 
du-se prin tenacitate, forță și 
rezistență. Partida revanșă din
tre aceste două 
disputa 
evoluat 
Nițu — 
Andone,
Ilic — 
Au mai 
dă : Balaur. Eftimie si 
POLONIA : Gazynski — Matys, 
Wesatovski. Matysik, Podstatlo 
— Tavasîewicz. Siwa, Kozlik — 
Rzepa, Makuvat Kowalik. Foar
te bune arb’traiele lui I. Pop 
(primul' meci) si G. Dragomir 
(al doilea'

Laurențiu DUMITRESCU

Rapid a învins Legia Varșo
via cu 3—0 (2—0) în primul 
meci al cuplajului găzduit ieri 
de stadionul Giulești. Feroviarii 
au jucat bine, au dominat cu 
autoritate, și-au creat multe 
ocazii de gol, remarcabil părîn- 
du-ni-se spiritul ofensiv impus 
echipei de noua sa conducere 
tehnică. MANEA a deschis sco
rul cu o lovitură de cap în 
min. 19, Iar ȘT. POPA l-a ma
jorat, în min. 25. dintr-o pasă 
in adîncime a lui Grosu. A- 
celași jucător, abil și dezinvolt, 
a înscris și al treilea gol. în 
min. 59. în minutele 23 și 44, 
Manea și Popa au expediat ba
lonul în barele porții lui So
bieski. Rapid a aliniat forma
ția : Mânu — Cojocarii. Pîrvu. 
Petcn, Fogoroși — Ion Ion, Pa- 
raschiv, Șt. Popa — Bartales, 
Grosu, Manea. Au mai jucat : 
Ioniță, A. Dumitru. Tiță. M. 
Stelian. Georgescu și Damas- 
chiin. Oaspeții, care au jucat 
mai slab decît în partida cu 
Steaua, au aliniat „11 “-le : So
bieski — Topolski. Tuminski, 
Majevski. Sobczynski — Kake- 
te, Lason, Miloszewicz — A-

III

• echipe se va 
vineri la Tirgoviște. Au 
formațiile: ROMANIA : 

Viscrcanu. Tătăran, 
Matei — Niță. Fîșic, 
Păuna, Bolba, Csordaș. 
jucat în repriza secun- 

Cămui.



AZI ÎNCEP CAMPIONATELE 
EUROPENE DE TIR REDUS

A-Pe poligonul acoperit din 
tena încep. astăzi întrecerile 
campionatului european de tir 
pentru arme cu aer comprimat, 
rezervate seniorilor si juniori
lor. Joi sș dispută probele de 
pușcă 10 metri, urmînd ca vi
neri să fie organizate cele de 
pistol. în care vor concura și 
reprezentanții noștri Ana Cio- 
banu (individual senioare). Mi
hai Dragomirescu, JSorin Babii 
și Vasile Popa (individual și e- 
chipe, juniori).

La această ediție a campio-

natului european s-au înscris 
un număr record de țări (30) și 
de concurenti (aproape 400). 
Dintre aceștia, 250 sînt în
scriși în proba de pușcă 10 me
tri, care va deveni olimpică în- 
cepînd din 1984, de la Los An
geles. Din aceste considerente, 
competiția se anunță ca fiind 
foarte puternică și interesantă: 
cu această ocazie vor fi stabi
lite primele ierarhii internațio
nale la tir redus, din actualul 
ciclu olimpic.

JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE IARNĂ
Hocheiștii și schiorii in întreceri

MADRID, 25 (Agerpres). — 
La Jaca (Spania) a început 
turneul de hochei pe gheată 
din cadrul Jocurilor mondiale 
universitare de iarnă odată cu 
disputarea partidei dintre se
lecționatele Finlandei și Spa
niei, încheiată cu scorul de 
4—1 (1—0. 0—1. 3—0) îin fa
voarea hochelștilor finlandezi, 
Formația spaniolă a opus o 
dîrză rezistentă în primele două 
reprize, victoria echipei finlan
deze. cotată printre favoritele 
turneului, fiind decisă doar în 
ultima parte a meciului.

Proba feminină de schi fond 
5 km a fost cîștigată de spor
tiva sovietică Liubov Sabolot- 
skaia cu timpul de 16:40,59. 
Schiorul sovietic Aleksandr Ko
zel a obținut medalia de aur 
în cursa de 15 km cu timpul 
de 45:23,51. La Astun, proba de 
sărituri de la trambulina de 70 
m a 
mir 
248,5

revenit sportivului Vladi-
Boiarințev (U.R.S.S.) — 

P-
★

prilejul unei conferințe

IN MECIUL DE VERIFICARE A LOTULUI DE HOCHEI
2-2 CU ECHIPA CEHOSLOVACĂ ZDAR

La Poiana Brașov, in meciul de juniori: România — Ungaria 4-0

„iNitmiiomp* 
Ot LUPȚI LIBERE 
ALE CEHOSLOVACIEI

Așteptată cu interes, evoluția 
hocheiștilor noștri fruntași, 
membri ai lotului reprezenta
tiv, care ieri seară pe pati
noarul „23 August" din Capi
tală au intîlnit echipa ZDAR 
din Cehoslovacia, nu a satisfă
cut pe deplin. Mai puțin activi 
ca în celelalte jocuri din acest 
sezon, componenții lotului nu 
s-au putut impune in fața a- 
cestei foarte rutinate și tehnice 
formații oaspe decît în rare 
momente. Din această cauză 
scorul final a fost egal : 2—2 
(0—0, 2—1, 0—1), consemnat la 
capătul unui joc destul de ra
pid. dar mai puțin combinativ.

Oaspeții, cum spuneam foar
te rutinati 
lor, lideră a 
ligii secunde 
cehoslovac, 
vîrstă destul de ridicată), au ac
ționat foarte inteligent în zona 
neutră, apărîndu-se grupat la 
linia albastră. în fata unui ast
fel de sistem de joc, hocheiștii 
români, mai puțin inspirați și 
„explozivi" ca de obicei, s-au 
"ncîlcit deseori în acțiuni in
dividuale, fără orizont. Atunci 
cînd au pasat și au acționat 
colectiv el au realizat (din pă
cate doar cîteva...) faze 
mare spectacol, din care au 
fructificat numai doiiă. în spe
cial în finalul jocului Tureanu. 
Justinian, E. Antal, Solyom, 
Pisăru au trecut „milimetric" 
pe lingă golul victoriei, ratînd 
din situații clare. De remarcat

comportarea portarului V. Ne- 
tedu. care l-a înlocuit pe Gh. 
Hutan, accidentat.

Golurile au fost înscrise de 
Tureanu (min. 27) și B. Nagy 
(min. 40) pentru echipa noas
tră. respectiv Sokol (min. 36) 
și Stasek (min. 47). A condus 
Gh. Mureșeanu, ajutat la cele 
două linii de M. Presneann și 
R. Cristescu.

Astăzi, tot de la ora 17, are 
loc meciul revanșă.

mos și s-a încheiat cu vic
toria i 
(3—0.
români 
ritm 
ză. 
tiuni 
cînd

sportivilor români : 4—0
Hocheiștii 

într-un 
repri- 

de ac- 
fructifi-

o-o). : 
acționat 
în prima 

o sută

c. a. -

(dealtfel echipa 
uneia din seriile 
a . cam p io natului 

are o medie de

★
BRAȘOV, 25 (prin telefon). 

Meciul dintre selecționatele de 
juniori la hochei ale României 
și Ungariei s-a desfășurat pe 
patinoarul artificial din Poiana 
Brașov pe un timp foarte fru-

1—0. 
au 

alert 
realizînd 
spectaculoase si 
trei dintre ele prin La

katos (min. 4), Liga (min. 12) 
și Satmari (min. 17). Repriza a 
doua a fost mai echilibrată, oas
peții au ieși mai hotărît la a- 
tac și astfel au solicitat apăra
rea echipei noastre. în această 
repriză jucătorii români nu au 
mai reușit să înscrie decît un 
gol în min. 31 prin Buzas Au 
arbitrat L. Ienciu, la centru, 
Gh. Tașnadi și I. Dinu. Azi. de 
la ora 15. are Ioc meciul re
vanșă, tot în Poiana Brașov. 
(C. GRUIA-coresp.)

Cu 
de presă tinute la Jaca Primo 
Nebiolo, președintele Federației 
internaționale a sportului uni
versitar, a confirmat că viitoa
rea ediție a Universiadei Albe 
■Va avea loc, în anul 1983, la 
Sofia.

Președintele F.I.S.U. a anun
țat candidatura U.R.S.S. pentru 
organizarea Universiadei 
iarnă — ediția 1985.

★
Jocurile mondiale universi

tare de vară din anul 1983 se 
vor desfășura la 
(Canada), iar pentru ediția 
XIII-a, din ’ *“ 
candidatura 
goslavia) 
(S.U.A.).

La Bratislava. vor începe 
mîine întrecerile unui însemnat 
turneu de lupte libere — 
Campionatele internaționale als 
Cehoslovaciei, la care și-au a- 
nuntat participarea sportivi ' 
fruntași din numeroase țări. La 
această competiție vor concura 
șl 5 luptători români : Virgil 
Vișan (cat. 
Goraș 
rinescu (62 kg), Octavian Dușa 
(68 kg) și Gheorghe Broșteann 
(90 kg). Ei sint însoțiți de an
trenorul Vasile Iorga.

48 kg). Ștefan 
(52 kg), Traian Ma-

de

„CUPA CAMPIONILOR
(Urmare din pag. 1)

cut o splendidă demonstrație a 
capacității sale de joc.

Da.', dacă forța turneului fi
nal a fost, în ansamblu, peste 
așteptări de mare, totuși ma
rele examen trebuiau să-l dea 
dinamoviștii in fata puternicei 
echipe Ț.S.K.A. Moscova, câști
gătoare de 
campionilor 
partidă ce prevestea o verita
bilă încleștare intre giganti. 
Un meci pe care specialiștii îl 
intuiau de la început ca finală 
simplă a turneului. Și nu 
înșelat. Un meci pe care. 
zentîndu-1 în avancronică, 
sa spaniolă scria că „nu 
recomandat cardiacilor".

La începutul jocului primii* 
care au acuzat... miza mare au 
fost însă jucătorii noștri. Dar. 
după ce au pierdut din această 
cauză 4 puncte, ei și-au înfrî- 
nat emoțiile. Și „festivalul Di
namo" s-a declanșat. Două se
turi intr-o încordare de efort 
maxim, teribil, și le-au trecut 
la activ băieții noștri. Dar a 
venit setul 3 și amintirile ce
lorlalte două finale pierdute de 
Dinamo în fața lui Ț.S.K.A. 
de la 2—0 la seturi. Istoria a- 
cestora a revenit in memoria 
celor care le-au trăit în 1974 șl 
în 1977 și n-au rămas fără e- 
cou. S-a adăugat și consumul 
mare de efort fizic si nervos 
de pînă atunci, în timp ce 
T-S.K.A. — în sextetul căreia 
antrenorul Valeri Klîger, făcea 
dese schimbări pentru sporirea 
randamentului. dar 
scopul odihnirîi si ______
unor titulari. De la 2—0. situa
ția a redevenit egală. Serviciul 
pierduse din tărie, atacul din 
forță, blocajul din mobilitate. 
Ț.S.K.A. aduna mai ușor punc
tele și se detașa. Băieții noș
tri aveau nevoie si ei de pu
tină odihnă. Și antrenorul 
Wili Schreiber a intuit această 
necesitate, odihnind ne par
cursul acestor seturi cîțiva din
tre titulari, rămînînd în prin-

6 ori a Cupei 
europeni. într-o

s-au 
pre- 
pre- 
este

și cu 
calmării

de

Edmonton 
a 

1985, și-au depus 
orașele Zagreb (Iu- 

și Indianapolis

A DOUA VICTORIE
A P0L0IȘT1L0R SOVIETICI

LA BUDAPESTA
BUDAPESTA, 25 (Agerprc*). 

— La Budapesta s-a disputai 
al doilea meci amical dintre se
lecționatele de polo pe apă ale 
Ungariei și U.R.S.S. Poloiștii 
sovietici au terminat din nou 
învingători, '■de data aceasta cu 
scorul de 7—5 (2—2. 2—1, 2—0, 
1—2). după ce in primul med 
clștlgaseră cu 11—10.

MARATONUL FEMININ INCLUS
IN PROGRAMUL J.O. DIN 1984!

25

DUPĂ CAMPIOMTflt HlTfBNAJIONAlf DE EKffiEIĂ
(Urmare din pag, 1)

pe, Kuki a avut parteneri care 
l-au... copiat, într-o bună mă
sură : Zsolț Husti, cu 11 victo
rii, din patru meciuri (Ceho
slovacia 3, R.D.G. 4, Polonia și 
Cuba cite 2) și Gheorghe Oan
cea, cu 10 victorii (Cehoslova
cia și Polonia cite 3, R.D.G. și 
Cuba cite 2), doi florefâști care 
își justifică prezența în lot 
printr-o prestație tot mai con
vingătoare. Chiar și Sorin Ro-

ca, în condițiile unui efort ieșit 
din comun in ultima vreme 
(pregătire sportivă, dar și cea 
pentru sesiunea de examene) a 
fost la înălțime, ajungînd in 
turneul final individual. Si dacă 
n-ar fi intervenit .întinderea" 
din meciul cu echipa Ceho
slovaciei, poate că și el s-ar 
exprimat la fel de prompt 
întrecerea pe echipe.

Oricum, se conturează

LOS ANGELES, 25 (Ager- 
pres). — La Los Angeles au 
continuat lucrările reuniunii 
Comisiei executive a Comite
tului international olimpic 
(C.I.O.).

Sini prezenți președintele 
C.I.O., J. A. Samaranch (Spa
nia), V. Smirnov (U.R.S.S.), M. 
Kiyokawa (Japonia), L. Cross 
(Noua Zeelandă), A. Șiperco 
(România), V. Leon (Panama), 
A. Kumar (India), A. de Me- 
rode (Belgia), precum și direc
toarea C.I.O.. Monigue Berlioux 
(Franța).

La recomandarea comisiei de 
programare s-a decis includerea 
probei feminine de maraton, 
care se va disputa pentru pri-

ma oară la Jocurile 
de Ia Los Ăngeles — 1984. Ma
ratonul feminin se va desfășura 
pe același parcurs și in același 
timp cu proba similară mascu
lină, urmind ca la încheiere să 
se alcătuiască două clasamente 
separate : unul pentru femei și 
altul pentru bărbați.

Hotărîrea Comisiei executive 
a C.I.O. a fost motivată da 
marele succes înregistrat în ul
timul timp de concursurile fe
minine de maraton organizate 
în diferite țări ale lumii, pre
cum și de nivelul înalt al per
formanțelor obținute de atlete 
în această tradițională probă 
olimpică, ce se aleargă pe un 
traseu de 42,195 km.

Olimpic*

fi 
în GH

EUROPENI 4 LA VOLEI
cipal Tutovan, imperturbabil, 
pe baricade. Odihna dinaintea 
setului decisiv fiind de bun au
gur, am văzut în setul al cin
cilea un Dinamo de zile mari, 
cu Oros exploatînd fiecare bre
șă în masivul zid advers, pentru 
a-și pune în poziții favorabile 
cei mai indicați jucători, cu 
Tutovan „mina“ cea mai forte 
și mai sigură în atac, cu Du- 
mănoiu din nou fulminant la 
fileu, dar mai ales cu Enescu 
și Gîrleanu, într-un fantastic 
zid. impresionant și imbatabil, 
pe direcțiile de atac i 
Blocajul dinamovist, 
pretutindeni, a retezat 
urmă de speranță pentru 
vin, Kondra, Moliboga, 
Sapega : 8—1, 10—2 și 
pentru Dinamo. Veteranului 
Starunski, coordonatorul de joc 
a Iui T.S.K.A., nu-i rămîneau 
decît lacrimile înfrîngerii pe 
care n-a putut să si le rețină 
la fluierul final.

Da. a fost greu pentru dina- 
moviști, mai ales în meciul ultim. 
De aceea, victoria lor, pe care 
ziarul madrilen „AS" o subinti
tula „hegemonia românilor", 
capătă dimensiunile unei mari 
performante...

adverse, 
faimos 

orice 
Sa- 

Loor, 
15—6

o 
structură de echipă, care pro
mite să aibă un cuvînt greu 
de spus in acest sezon compe- 
tițional internațional, pregătind 
de pe acum terenul pentru cele 
mal grele examene publice ale 
anului : campionatele mondiale 
de seniori de la Clermont-Fer
rand și Universiada de la 
București. Pentru munca bine 
orientată a federației și 
trenorilor care răspund 
tul masculin de floretă, 
succes al trăgătorilor de 
ceastă armă. în plină și ... ... 
revenire în prim-planul perfor
mantei. ar fi o răsplată meri
tată.

Este încurajator, de aseme
nea, faptul că și alti floretiști 
tineri se înscriu tot mal clar 
în aria performantei și concu
rentei pentru lot, în primul 
rînd Nicolae Iile, cel mai activ 
dintre scrimerii care au alcă
tuit formația secundă a Româ
niei, Florin Nicolae, într-o pro
mițătoare revenire (sperăm și 
la capitolul disciplină).
Roșn

FEDERAȚIA ITALIANĂ A RESPINS CEREREA DE AMNISTIE 
A JUCĂTORILOR IMPLICAȚI IN MECIURILE TRUCATE

și Fernando 
ir

această oră, 
reprezentativ

a ari
de lo- 

orioe 
la a- 
dorită

Eugen 
Bucur.

floretiștii lo- 
(Petru Kuki, 
Zsolt Hustl, 

se

La 
tului .
Gheorghe Oancea, 
Sorin Roca și Nicolae Iile) 
află la Verona în vederea „pa
trulaterului" Franța + Italia + 
România + Ungaria, care ya a- 
vea loc joi. Un binevenit prilej 
de confirmare a valorii ară
tate la „internaționale" de scri- 
merii noștri de la această 
probă.

ROMA, 25 (Agcrpres). — 
Consiliul Federației italiene de 
fotbal, întrunit la Roma, a res
pins cererea de amnistie a ju
cătorilor suspendați pentru im
plicarea lor în afacerea cu pa
riuri clandestine si meciuri tru
cate. aceasta deși tribunalul a 
casat cazul întrucît în legea pe
nală italiană nu sînt încă in
criminate asemenea 
rezoluția respectivă 
zat că federația nu 
cedeze presiunilor 
din afară sportului, 
jucători, cum sînt tinerii Paolo 
Rossi. Manfredonia, Giordano, 
pot fl recuperabili.

După 
sportivă 
mergînd 
termene

delicte. în 
s-a pred- 
trebuie să 
exercitate 
deși Unii

cum se știe, justiția 
a dictat pedepse aspre 
de la suspendarea pe 
de pînă la 3 ani și

jumătate si pînă la radierea pe 
viată din activitatea sportivă.

Totodată, Consiliul federal nu 
a aprobat propunerea de a se 
mări de la ÎS la 18 numărul 
echipelor din prima divizie, și 
nid pe cea de a se permite un 
al doilea jucător străin în clu
burile profesioniste. Președin
tele federației italiene. Federico 
Sordillo. a declarat : „Să nu 
uităm că noi sintem tara lui 
„6—0”, și 18 echipe n-ar face 
decît să adînoească criza, iar 
în ceea ce privește transferarea 
de noi jucători de peste hotare 
trebuie să spunem că și cel •* 
chizlționatl pînă acum n-au co
respuns, iar sumele cheltuite eu 
aceste transferuri sînt lnaccep* 
tăblie”. x

MECIURI INTERNAȚIONALE

preliminariile
6-a). Scoția

0 în 
(gr. a 
vins în deplasare cu 1—0 (1—0) 
selecționata 
scris Kenny 
Jocul a fost 
pe 40 000 de

• într-un meci amical dispu
tat la Dublin, selecționata Tării 
Galilor a întrecut cu 3—1 (2—1) 
formația Irlandei. Golurile au 
fost marcate de Price, Boyle și 
Yorath, respectiv Grealish.

C. M. 
a în-

Israelului. A în- 
Daglish (min. 54). 
urmărit de aproa- 
spectatori.

• în cadrul turneului inter-

national pentru echipe de ju
niori de la Viaregglo (Italia), 
echipa Ujpesti Dozsa a termi
nat la egalitate : 2—2 (0—1), cu 
selecționata Mexicului. Alte re
zultate : Roma — F. C. Porto 
6—0 ; Milan 
Ipswich — Dukla Praga 
Steaua Roșie Belgrad — 
(R.F. Germania) 1—0.

0 Pînă la închiderea 
nu ne-a sosit rezultatul meciu
lui dintre echipa Italiei și o re
prezentativă europeană, joo 
desfășurat astă noapte la Roma.

Pîstoiese 1—0)
1-OS 

Bayer

CAMPIONATE

ediției

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM 0 In concursul in

ternațional „Indoor" de la San 
Francisco, americanul Greg Foo
ter a cîștigat proba de 50 m gar
duri, cu timpul de 6,63. iar elve
țianul Fellxf Bohnl a ocupat locul 
Intîl în proba de prăjină, cu re
zultatul de 5,35 m.

tulul general se menține Jorge 
Perez (Cuba) «a In Italia cursa 
pentru „Trofeul Laiguegîla" a 
fost cîștigată la sprint de ita
lianul Giuseppe Sarennl (173 km 
în 4h 11).

BASCHET a Finala 
pelor" (masculin) se 
între echipa italiană 
formația spaniolă BC Barcelona. 
In meciurile retur ale semifina
lelor : Clbona Zagreb - 
Barcelona 79—75 (în tur 
Cantu — Varese 78—65 
94—84).

„Cupei Cu- 
va disputa 
Cantu șl

B.C.
85—92) : 
(în tur

a „TuCICLISM 0 Etapa a 7-a _ ___
rului Cubei" a fost cîștigată de 
cubanezul Ramon Leon (169 km 
în 4h 39:44). Lider al clasamen-

HANDBAL 0 După • zi de re
paus, campionatul mondial mas
culin (grupa B), care se desfă
șoară în mai multe orașe din 
Frants. a continuat cu meciuri 
din cele două grupe preliminare: 
Polonia — Austria 25—9, Ceho
slovacia — Danemarca 
Bulgaria — Norvegia 
dia — Islanda 16—15.

17—15,
15—14 ; Sue-

TENIS 0 In finala 
la Nantes, jucătorul _________
Maurer l-a Întrecut cu 4—6, 3—6, 
6—1, 6—2, 6—4 pe olandezul San
ders. Florin Segărceanu a dștl-

turneului de 
vest-german

gat cu 6—2, 6—4 la Moretton și a 
pierdut cu 5—7, 0—6 la Sanders, 
• In primul tur la Menphis 
(Tennessee), jucătorul american 
Trey Maltke l-a eliminat cu 5—2, 
6—4 pe compatriotul său 
McEnroe i ~ ' '
irizat Jeff 
l-a învins 
Gottfried 
ma zi a turneului 
nova, Ivan Lendl l-a învins cu 
6—2, 6—2 pe Hans Gildmelster 
(Chile), iar polonezul Wojtek Fl- 
bak a dispus cu 6—4, 5—7, 6—4 
de italianul Gianni Ocleppo. ■ 
Seria partidelor demonstrative 
din Australia a continuat cu în- 
tîlnirea dintre Borg șl Gerulaitis, 
în orașul Perth și cîștigată cu 
4—6, 6—2, 6—3 de campionul sue- _ 
dez. Ken Rosewall a dispus cu 
4—6, 6—1, 7—5 de Rod Laver.

John 
O altă surpriză a fur- 
Borowiak (S.U.A.) care 
cu 7—5, 6—1 pe Brian 
(S.U.A.) a In pri

de la Ge-

GRECIA 
nathinaikos 
Olympiakos 
1—0 ; Doxa 
seraikos — A.E.K. 1—1: P.A.O.K.
— Corinthos 4—2; Yannlna — 
Ethnikos 1—1; Panionios — Ka- 
vala 2—0. Clasament: 1. Olym- 
piakos — 35 p; 2. Aris — 31 p; 
3. A.E.K. — 29 p.

PORTUGALIA (etapa a 21-a): 
Boavlsta — Academico 1—0; 
Benfica — Amora 4—1; F.C. 
Porto — Varzim 2—1; Setubal
— Guimaraes 3—-2; Belenenses
— Sporting 1—1. Clasament: 1. 
Benfica — 37 p; 2. F.C. Porto
— 35 p; 3. Sporting — 26 p.

ANGLIA. Două partide res
tanță, încheiate cu următoare
le rezultate : Arsenal — Man
chester City 2—0 ; Brighton — 
Southampton 2—0. ,

(etapa a 22-a): Pa-
— O.F.I. 0-6; 

Pireu — Panahaiki 
— Aris 2—1 ; Pan-
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