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OMAGIU
Româncă dirză a acestor plaiuri 
Cu străluciri de visuri și de nea 
Azi țara-nlreagă vă sărbătorește 
Ca pe-o aprinsă inimă de stea.

•
Prin noi, poeții, tot poporul nostru 
Care vă știe somnul nedormit, 
Pentru această Patrie de aur, 
Vă vrea un drum de viață fericit.

Cinstire dreaptă-n românescul grai 
Urare de lumină și destin.
Vă iese-n cale timpul, din iubire, 
Cu ramuri înflorite de măslin.

Fiți fericită și mulți ani de viață 
Umăr la umăr cu acel ce drept 
înalță România către piscuri 
Și nu e crivăț să nu-l ia in piept I

VIRGIL CARIANOPOL

Pentru sporirea potențialului olimpic al fiecărui județ
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SCRIMER1I iși EAC IARNA CAR
PINTRU PERFORMANTE DIN VARĂ...
URMĂRIND REAFIRMAREA PE PEANȘEIf

INFERNAJIONAIE
Sala de scrimă Floreasca. 

Șantier la propriu (urcați pe 
schele portabile, cel doi teh
nicieni devotați scrimei, An
ton Ulmamei și Nicolae Istra- 
te, montau la nivelul plafo
nului noua instalație electrică 
metalică, realizată după con
cepția lor în atelierele 
I.E.A.B.S. și menită să reducă 
mult uzura și să înlăture de
fectarea rolelor, veche caren
ță a concursurilor de aci), șan
tier la figurat, pentru că fie
care metru al sălii era folosit 
cu eficiență. Nu numai plan
șele, unde Intrau, pe rînd, pe- 
rechi-perechi, floretistele și 
floretiștii lotului reprezentativ 
ci șl spațiile dintre aceste cu
loare metalice, populate cu 
manechine, ba chiar șl extre
mitatea unde lumina pătrunde 
mai anevoios, reverberată în
să în oglinzi, în fața cărora se 
mișcau, studiat și plini de im
portanță, prichindeii clubului 
sportiv școlar Triumf, de sub 
conducerea profesorilor Cornel 
Bunicelu și Doina Priscornițâ. 
Dar în timp ce puștimea este 
încă în vacanță, scrimerli con- 
sacrați se află în preajma pri
melor competiții interne și 
internaționale ale sezonului. 

Floretistul nr. 1, 
Petru Kuki (in 
dreapta), fi liderul 
noii generații, Li- 
viu Buzan, ascul- 
tind observațiile 
antrenorului Ște

fan Ardeleanu

Foto :
Dragoș NEAGU

„Deschizătorii de pîrtie", sa
brerii, se aflau, la ora vizi
tei noastre la sala Floreasca, 
într-un micro-circuit la Cen
trul de medicină sportivă. 
Scopul? „Verificarea capacită
ții de efort după perioada de 
pregătire fizică generală la 
munte, precum și investigații 
specifice scrimei in laboratoa
rele de explorări neuro-muscu- 
lare și neuro-psihice", ne-a 
spus medicul lotului, Petre 
Mita. O mal fi, oare, prin 
„tradiție" după sărbătorile de 
lamă, sabrerul Cornel Marin 
supraponderal? „Nu cred, după 
cum l-am văzut intinzîndu-se 
la fandări, solicitat intens de 
fostul său coechipier din echi
pa națională, azi antrenorul

Alexandru Nilca", își exprimă 
părerea secretara federației, 
Ana Pascu. Să-1 vedem la lu
cru pe planșă, în aceste zile 
de concurs, pe el și pe loan 
Pop, Marin Mustață și ceilalți, 
și apoi la marile concursuri 
internaționale ale acestei ierni, 
de la Moscova și Budapesta, 
sabrerii clubului Steaua avind 
de apărat titlul de campioni 
ai Europei.

Floretistele lucrau cu tinărul 
antrenor Tudor Petruș. Stefan 
Haukler, antrenorul principal, 
fusese blocat de ceață, pe ae
roportul din Satu Mare, dar

Paul SLAVESCU

(Continuări In pag. a 4-a)

„SPRINTUL" CĂLĂRAȘULUI PENTRU AJUNGEREA PLUTONULUI Zsolt Balazs, unul dintre cel mal buni schiori alpini ai momentului:
La Călărași se știe foart 

bine că sportul, deși a cunos 
o creștere simțitoare d

Sporturi de nivel Internațio
nal : atletism, box, șah, fot
bal ; secții prioritare în Ju
deț : Clubul sportiv școlar 
(copii — juniori1) pentru atle
tism, Oțe’ul (pentru seniori) 
și Clubul sportiv școlar (ju
niori) la box, Oțelul la șah. 
Dunărea la fotbal — toate 
di'n Călărași ; numărul antre
norilor : 20 (nu sînt incluși
profesorii de educație fizică) ; 
numărul instructorilor : 912 ;
sportivi legitimați : 2 503 ;
sportiv clasificați : 234 ; de 
nivel rtpublican : 341 ; spor
tivi in loturile naționale : 16.

ritm, trebuie să sprinteze și 
mai mult spre a se ajunge la 
nivelul județelor cu realizările 
de primul ordin. Ti se spune 
asta din primele momente, 
cînd ajungi în capitala județu
lui: „Avem o serie de succe
se, sîntem încurajați de toți 
factorii de răspundere, dar in 
față ne stă încă mult teren 
de ciștigat- (prot. Aurelian Kă- 
dulescu, președintele C.J.E.F.S.). 
Impresia cea mai puternică e 
lasă complexul sportiv, domi
nat de stadionul de fotbal 
(tribune cu 15 000 locuri), cu 
pistă de atletism, terenuri se
cundare de fotbal, sală de pre
gătire pentru jocuri, sală de 
box, sală pentru lupte. Și, 
spre a se împlini ideea de 

A început de Ieri să cadă cite un fulg...

LA DUMNEAVOASTRĂ A NINS? 
CE ÎNTRECERI AȚI ORGANIZAT 
ÎN CADRUL ETAPEI DE IARNĂ 

A „DACIADEI"?

•ntrecerile de săniuș — marea pasiune a celor aflați în vacanță 
Foto : C. COSTIN

concentrare a forțelor, aici se 
află și sediul CJ.E.F.S., și cel 
al Clubului sportiv școlar. 
„Inima sportivă" a Călărașilor 
este întregită de aceea a Ol
teniței, cu stadionul S.N.O. (cu 
6000 de locuri în tribune), cu 
terenuri de fotbal și rugby, o 
sală de forță și, tot acolo, 
„Parcul pionierilor", cu bazin 
de înot, terenuri de handbal, 
volei, baschet, tenis. Pulsațiile 
celor două inimi sint date de 
unitățile cele mai reprezentati
ve din respectivele orașe: Du
nărea, Clubul sportiv școlar, 
Oțelul (Călărași), Ș.N.O., Fila-

Eftimie IONESCU

(Continuare In pag. 2-3)

Timpul s-a răcit simțitor, a 
Început să ningă, pe alocuri 
doar cîte un fulg, dar în zo
nele montane zăpada s-a aș
ternut binișor. Urmărite cu 
interes crescînd, mai ales de 
iubitorii schiului și săniușului 
aflați în vacanță, buletinele 
meteorologice anunță extinde
rea treptată a mantiei albe. 
Pe urmele lor, am luat legătu
ra cu factorii de răspundere 
din localitățile care beneficiază 
de dteva zile de „condiții fa
vorabile", în dorința de a afla 
vești despre acțiunile sportive 
de masă specifice sezonului 
alb, din cadrul actualei ediții

(Continuare In pag. 2—3)

„TREBUIE SĂ MUNCIM FOARTE MULT PE ZAPADA

— Zsolt Balazs, deși nu ai 
încă 20 de ani, te-ai afirmat 
ca fruntaș al actualei generații 
de schiori din țara noastră ; 
o confirmă, in primul rînd, po
zițiile fruntașe pe care le deții 
in topurile naționale de slalom 
și slalom uriaș, alcătuite pe 
baza punctajelor F.I.S.

— Încă n-aș zice că sint cel 
mai bun... Pentru că in schiul 
alpin românesc se petrece in 
momentul de față un schimb 
de generații. Cum capul de afiș 
al celor mai în virstă l-a de
ținut pină mai ieri loan Co
văsi, pentru șefia noii gene
rații se dă acum o luptă strin- 
să, în care șanse egale au și 
Mihai Bără, și Vili Podaru, și 
Karoly Adorjan, mulți zic că

CA SĂ-I AJUNGEM
DIN URMĂ PE MARII

SLALOMIȘTH
și eu. Cred că valoarea șefu
lui de generație sugerează va
loarea generală a înseși gene
rației căreia ți aparține. Cînd 
Dan Cristea era cel mai bun, 
toată generația sa era valoroa
să: se cîștigau. bunăoară, ti
tluri balcanice de către mai 
mulți schiori, onoruri care, 
deocamdată, nu ne prea sînt 
la îndemînă.

— Care din sarcinile schiului 
alpin cer rezolvare în actualul 
sezon ?

— Una foarte importantă 
este aceea a revenirii probelor 
alpine în circuitul performan
ței internaționale. Principala 
cale ar fi adiționarea de punc
te F.I.S., cele care dau dreptul 
de a participa, pe spezele or
ganizatorilor, la concursurile 
din „Cupa Europei". Am făcut 
un prim pas, la concursul de 
la Soriska Pianina (in Iugo
slavia), la sfirșitul lui decem
brie 1982. Ne-arn clasat in pri
ma jumătate a ierarhiilor la 
slalom, iar asta ne-a arătat că 
se poate. Ne-a ajutat foarte 
mult perioada de pregătire de 
două săptămâni la Bormio, țn 
Italia.

— V-ați bucurat de condiții 
bune de pregătire la Bormio?

— Excelente. In primul rind, 
pentru că ne-am antrenat pe 
aceleași pirtit cu echipa pri
mă a Italiei, de la componența 
căreia am învățat multe.

— De pildă?
— Că schiul actual de mare 

performanță a devenit o ches-
Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. 2-3)
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EFICACITATEA
O echipă datorează. In bună parte, succesul eficacității 

componenților săi. Golul, eseul sau punctul sînt obiective 
majore, iar eficacitatea generală — un țel al formației, an
trenorului, clubului, suporterilor. Unii spun „mai intii tre
buie să știi să te aperi și abia apoi să înveți să ataci", dar 
suportul izbinzii credem că se află In pregătirea șl per
fecționarea simultană a ambelor faze ale jocului.

Dorind să contribuie la creșterea eficacității sportivilor 
și echipelor noastre, ziarul „Sportul* a instituit anul trecut 
o întrecere dotată cu un trofeu corespunzător. La prima sa 
ediție, „Trofeul eficacității* a fost cucerit de Vasils 
Stingă (Steaua). Maria Dorgo (Mureșul Tg. Mureș) — la 
handbal. Virgil Bâieeanu (Farul Constanța), Magdalena 
Pall (Universitatea Cuj-Napoca) — la baschet. Adrian 
PUoțschi (Farul Constanța) — la rugby. Ladislau Solyom 
(Dinamo București) — la hochei și Vlad Hagiu (Diname 
București) — la polo. La Începerea noilor ediții ale cam
pionatelor <-a dat startul In cea de a doua ediție a „Tro
feului eficacității*. conferit de ziarul nostru.

Firesc, ne-am întrebat : care a fost eficiența acestei 
întreceri ? Rezultatele el nu stat spectaculoase și. de fapt 
nici nu ne-am așteptat la așa ceva. He au mai degrabă 
tenta unui modest ajutor la stimularea sportivilor și a e- 
chipelor pentru continua mărire a eficacității. pentru o 
contribuție și mai substanțială la creșterea nivelului valoric 
al reprezentativelor țării.

Antrenorul federal de polo Anatol Grințescu ne mărturi
sea că pentru ti nărui Vlad Hagiu „Trofeul ziarului Spor
tul* a fost un real stimulent In dorința de a marca cele 
mai multe goluri și a intra in posesia trofeului, Vlad a 
muncit mai mult și mai bine, și-a diversificat mijloacele 
tehnice, și-a sporit puterea de luptă. „Cred — conchidea 
cunoscutul tehnician — că această întrecere este folosi
toare îndeosebi sportivilor tineri*. Vasile Stingă a devenit, 
la Dortmund, golgeretul absolut al campionatelor mondiale 
de handbal. Nu vom susține, firește, că a fost hotărâtoare 
întrecerea organizată de ziarul Sportul. .Dar „m-am ambi
ționat mult — ni se confesa acest handbalist, socotit cei 
mai bun din lume la ora actuală —, m-am ambiționat să 
dovedesc că sint cel mai eficace handbalist al României și 
acest exercițiu de voință, care m-a obligat la eforturi su
plimentare, mi-a folosit in afirmarea mea la campionatele 
lumii*. Rugbystul Adrian PUoțschi a ciștigat la potou — la 
finele ultimei etape a campionatului, în care a înscris 
3 (ost!) eseuri — disputa cu un cuplu. Marian Aldea — 
Sorin Fuicu, care, pină atunci, dominase întrecerea. Cu
noscând această spectaculoasă răsturnare din final, credem 
că rugbyștii vor ataca cu și mai multă hotărîre noua dis
pută. incerclnd să se pună la adăpost pe parcurs de sur
prizele— neplăcute, posibile la sfirșit.

Am rememorat citeva din episoadele întrecerii cu inten
ția mărturisită de a le oferi sportivilor participanți la 
campionatele țârii motive in plus de a se angaja în noua 
dispuiâ cu yi mai mult elan. In fond, trofeele ziarului 
Sportul* răsplătesc hărnicia, talentul folosit In slujba suc
cesului colectiv, apriga dorință d* afirmare. Ele se doresc 
a fi stimulente pentru obținerea unor noi izbtazi de către 
reprezentativele ..tricolorilor*. De aceea le dorim atit pri
milor laureati cit și celor care doresc sS-i- detroneze suc
ces la noua ediție a „Trofeului eficacității*.

Hnstoche NAUM

TREBUIE SA MUNCIM FOARTE MULT PE Zâ?ADÂ“

CICLISM
1. MIRCEA ROMAȘ- 

CANU (Dinamo), 2. Io
nel Gan cea (Dinamo), 
3. Cornel Nicolae (Di
namo), 4. Constantin Că- 
ruțașu (Dinamo), 5. O- 
limpiu Celea (V oința 
București). 6. Ilie Buta- 
ru (Dinamo). 7. Traian 
Sârbu (Dinamo). 8. Va
lentin Constantinescu
(Dinamo), 9. Petruș Mitu 
(Dinamo). 10. Marian 
Mărginean (Steaua).

HALTERE
1. VIRGIL DOCIC 

(Steaua). 2- Drițomir 
Cioroslan (Olimpia Bucu
rești). 3. Gelu Radu 
(A.S.A. Tg. Mureș). 4. 
Vasile Groapă (Steaua).
5. Mircea Tuli (Steaua).
6. Mobin Șeic (Chimpex 
Constanta). 7. Pavel Petre 
(URBIS București). 8. 
Vasile Stefan (Chimpex),
9. Petre Becheru (Steaua).
10. Gheorghe Iuga (Chim
pex).

HANDBAL
L VASILE STlNGA 

(Steaua). 2. Nicolae M-jn- 
teanu (Steaua). 1 Viorica 
Ionică (Hidrotehnica
Constanta). 4. Mircea Be- 
divan (Dinamo). 5. Cezar 
Drăgănitâ (Steaua). 6. 
Marian Dumitru (Steaua).
7. Alexandru Buligan 
(Politehnica Timisoara).
8. Angela Avădand
(TEROM Iași). 9. Tudor 
Roșea (Dinamo). 10. Zo- 
ranca Stefa novici (A.E.M. 
Timișoara).

JUDO
1. MIRCEA FRATICÂ 

(Nitramonia Făgăraș). X. 
Atila Polint (A.S.A. Tg. 
Mureș). 3. Uie Serbia 
(Dinamo București). 4. 
Mihai Cioc (Dinamo Bra
șov). 5. A-oad Szabo 
(Dinamo București). 8. 
Constantin Niculae (Di
namo București) 7. Mi- 
halache Toma (Dinamo 
București). 8. Silviu La
găr (Dinamo Bucu-esti).
9. Istvan Nagv (C.SS. 
Oradea). 10. Coștel Năf- 
ticâ

I
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CAMPIONATUL DE RALIURI

fPoliteh" '^ Iași).
LUP1E

Greco-romane
ȘTEFAN RVSV 

t.
Con-

I
1.

(Dinamo București). 
Ion Draica (Farul 
stanta). X Vasile Andrei 
(Progresul București). 4. 

Nicolae Zamfir (Dinamo 
București). 5. Stefan Ne- 
grișan (Steaua). 6. Gheor
ghe Savu (Dinamo). 7. 
Marian Stefan (Dinamo),
8. Mihai Cișmaș (Di
namo). 9. Die Matei 
(C.S.M. Suceava). 10. 
Sorin Herta (Farul Con
stanta).

Libere
1. NICU HINCU (Stea

ua). 2. Iulian Rișnoveann 
(LC.H. Constanta). 1 
Laszlo Gergely (Lemna
rul Odorhei). 4. Nanu 
Popa (C.S. Onești). 5. 
Aurel Neagu (Nicolina 
Iași). 6. Ciprian Radu 
(Nicolina), 7. Gyorgy Ke- 
rekeș (Comerțul Tg. Mu
reș), 8. Claudiu Tămă- 
duianu (Steaua). 9. Ale
xandru Balia! (Mureșul 
Tg. Mureș). 10. Andrei 
Janko (Dinamo).

PENTATLON MODERN
1. EUGEN POP (Uni

versitatea Timisoara), Î. 
Dumitru Spirlea (Olim
pia București), 3. Iulin 
Galovici (Universitatea), 
4. Dragoș Pătruj (Stea
ua), 5. Cezar Răducanu 
(Universitatea), 6. Luci
an Țintea (C.S.S. 1
București), 7. Ștefan 
Cozma (Olimpia), 8. Ma
rian Gheorghe (Steaua),
9. Eugen Virag (C.S.Ș. 
Timișoara), 10. Alexan
dru Grozescu (Olimpia).

SCRIMĂ
1. MARIN MUSTAȚĂ 

(Steaua). 2 Elisabeta 
Guzganii (Steaua). 3. Cor- 
neliu 
Petru 
loan 
Csila 
Satu 
Bodoczi (Steaua). 
Nicolae (Steaua). 
Lazar (Tractorul
10. Monika Veber (C.S.Ș. 
Satu Mare).

I
I

I
I

I

(Urmare din pag. 1)

tiu ne de mentalitate, de curaj, 
de eșe-zis „tupeu* in sens
pozitiv. Aș ind-azn: sc spun
ci italienii ne bat pe noi ia
primul riad pna hciărirea cu 
care ataci porțile. prin forța
psihică degajată, pr n încre
derea ci sint cei mai buni. Si
gur, această atitud.ne pozit.vă 
se ciftigă și printr-o pregăti
re eșalonată specific, pe tot 
parcursul unui an. rara șt iar
na, dar in special pr-.n munca 
pe zăpadă in regim de con
curs. Asemenea tenisului, 
schiul este un sport in care 
antrenamentul se efectuează și 
valoarea creste in întreceri cit 
mai grele, cit mai solicitante. 
Cine prinde „caravana albă' a 
concursurilor, acela este avan
tajai foarte mult. Noi, schiorii 
rermăni, ne aflăm in anticame

A ÎNCEPUT DE IERI SĂ CADĂ CÎTE UN FULG...
(Urmare din pag. 1)

Marin (Steaua), 4.
Kuki (Steaua), 

Pon (Steaua).
Ruparcsies

Mare). 7.

. 5.
6. 

(C.S.
Nicolae
8. Felix
9. Reka 
Brașov), I

a marii competiții naționale 
.JJACLADA*. Aceasta cu atît 
mai mult, cu cit — după cum 
se știe — nu peste multă vre
me urmează să se desfășoare 
mult așteptatele finale.

Iată citeva din întrecerile 
care au și fost declanșate, pre
cum și relatări privind pregă
tirile ce se fac acolo unde ză
pada nu prezintă încă un strat 
corespunzător.

LA SUCEAVA, ȘASE ECHIPE 
IN URMĂRIREA... PUCULUI

Cei mai mici hocheiști, or
ganizați în șase echipe repre
zentând orașele Rădăuți, Ghe- 
orgheni, Miercurea Ciuc, Bucu
rești, Galați și orașul gazdă, 
Suceava, și-au dat intilnire pe 
patinoarul artificial, spre 
a-șl măsura forța și pricepe
rea în sportul cu crosa și pu
cul. Minunata întrecere de va
canță este dotată cu „Cupa 
cluburilor sportive școlare* șl 
încă de la primele partide se 
anunță deosebit de interesantă.

La Vatra Dornei prima ză
padă a căzut în ajun de An 
Nou, iar tinerii, bucuroși de 

ra marii performanțe a schiu
lui alpin. Foarte aproape, dar 
încă— la uță.

— Ce obiective importante 
vel ataca In acest sezon 7

— Jocurile Mondiale Univer
sitare de iarnă din Bulgaria ți 
Balcaniada de schi. La aceste 
concursuri și la altele, ta care 
noi reuși sd ajung, mă voi 
strădui si culeg mai puțin 
de ăO de puncte F.I.S.. marea 
valorică internațională a unui 
schior.

• „Cupa C.S.Ș. Brașovia" 
la setu fond, programată 
Iniți»: la Fundata va avea 
loc Intre i* și 12 ianuarie, 
la Poiana Brașov, iar În
trecerile de schi alpin ale 
aceleiași eompet.țil. la 
Predeal, tatre ÎS șl tiS Ia
nuarie.

un asemenea oaspete drag, au 
și urcat la moderna pirtie de 
sanie, pentru a o amenaja 
cum se cuvine In vederea a- 
propiatelor concursuri.

Tinerii schiori din Vama, 
Fundul Moldovei, Crucea, Dor
na Candreni, Iacobeni, Broș- 
teni. Straja și din alte locali
tăți ale județului Suceava 
sînt In aceste zile pe pirtiile 
de concurs, pentru a-șl dis
puta faza pe asociație a eta
pei de iarnă a „Daciadei* la 
fond, alpine și la sanie.

Sub îndrumarea unor prl- 
cepuți instructori obștești, cum 
este „veteranul* Jean Lazăr, 
sute de copil din cele 16 car
tiere ale municipiului Sucea
va participă în aceste zile la 
concursuri de șah, tenis de 
masă, săniuș, schi fond și pa
tinaj, în cadrul „Daciadei*.

HARGHITA, SANIUȘUL 
LA ORDINEA ZILEI

în comuna Sărmaș s-a dat 
startul intr-un interesant con
curs de sanie care beneficiază 
de o pistă anume amenajată, 
prelungită recent la 700 de 
metri, prin grija și cu spriji
nul organelor locale.

Se fac intense pregătiri pen
tru „Cupa satelor* la hochei,

Campionatul republican de ra
liuri pe anul 1982 s-a desfășurat 
cu regularitate, la datele stabi
lite In calendarul inițial, avînd 8 
etape : Raliul Zăpezii (in județuJ 
Brașov), Raliul Deltei (jud Tul- 
cea), Raliul Cibinium (jud. Si
biu), Raliul Dunării-Dacia (jud. 
Tulcea), Raliul Harghita (jud 
Harghita), Raliul Castanilor (jud. 
Maramureș). Competiții automo
bilistice disputate, bine organi
zate, In general, de către filia
lele A.C.R județene, pe locul 1 
situîndu-se Raliul Harghitei. „în 
cele șase raliuri — ne spunea 
Ing. Tudor Buc&taru din cadrul 
federației — s-a alergat, cu una 
sau două excepții, numai pe ma
șini Dacia 1300. De remarcat Insă 
că acestea — ir. mare — n-au 
mai fost mașini pregătite super
ficial, ci cu multă atenție, fapt 
care a permis mărirea puterii 
lor, multe la circa 100 H.P. A- 
ceasta a dus, implicit, la creș
terea nivelului campionatului sl 
la evidențierea unor automobi- 
11?ti tineri talentați*.

Cine slnt cel care au reușit 
plnă la urmă T La grupa „N* pe 
locul L un cuplu merituos Io» 
Matei — Gheorghe Gliga (Cetate 
Deva), dupâ o luptă grea cu o- 
cupanții locurilor X șl 3, cooptați 
și ei, pentru talentul lor, în lo
tul republican pe anul 1903, res
pectiv T. Molnar (Poli Timișoa
ra) — cu coechipieri diferiți fi 
P. Aldea — Gh. Nemeș (Auto 
Mureș), cuplu care a condus ju
mătate din campionat întrecerile 
grupei „A“, un priiej de a se re

„SPRINTUL" CĂLARAȘIIUI
(Urmare din pag. 1)

tura. Voința (Oltenița). Subli
niem că le-am numit pe cele 
mai importante. Și tot ca mai 
Importante am vrea să numim 
51 bucuriile sportive cele mai 
recente ale călărășenilor: sint 
cele date de sulițașele Anfca 
Cănănău ți Georgeta Pantcîi- 
mon, de boxerii juniori Ga
briel Cirjan, Ion Ionel și Va
sile Viorel și de toți compo- 
nențil „atelierului* de gimnas
tică proveniți de la Școala 
generală din comuna Roșețl, 
atelier creat și animat de prof. 
D. Zardava. Lingă acest din 
urmă entuziast tehnician, care 
de peste un sfert de veac se 
străduiește să ridice gimnas
tica din județ, frumoase reu
șite mai au. in județul Călă
rași, antrenorii Marius Petres
cu (atletism), Vasile Stancu 
(fotbal), Grigore Bondavali 
(box). Dinspre Oltenița vin 
vești bune despre strădaniile 
unor antrenori și instructori 
ca V. Ghiță (rugby). AL Rateu 
(fotbal), Gh. Foleată (box). 
Sau despre sportivi ca rugbys- 
tui D. Gordin, fotbalistul A. 
Stamate, boxerii D. Georgex 
și N. Flore*, precum și despre 
întreaga grupă de atletism a 
Clubului sportiv școlar (antre
nor prof. M. Secătuneanu) — 
sportivul nr. 1 fiind mărșălu
itorul E. Rădan. campion la 
cat juniori IIL Veți spune că 
□a sint nume mari dar, afir
măm noi. pentru Călărași ele 
devin puncte de plecare in o- 
fensiva pentru calitate. Dealt
fel, privind cu realism lucruri
le, numeroșii noștri interlocu
tori afirmau că apariția olim
pică a județului se va produce 
in perspectiva ediției 1988. 
„Sintem siguri că atleții ți 
boxerii călărășeni, și nu nu
mai ei, vor apare in loturile 
pentru Olimpiada de peste 
cinci ani. Ambiția foarte tine

întrecere ce va reuni, la sGr- 
șitul lunii. 14 formații din co
munei* județului. Săptămma 
viitoare se va desfășura In co
muna Dănești concursul de ho
chei dotat cu „Cupa ziarului 
Elfire*, la care vor participa 12 
echipe formate din elevi al 
claselor IV—V din Dănești, 
Mădăraș. Clumani, Joseni. Di- 
trău și Slndominic.

BUCUREȘTI: ACTIVITATE BO
GATA LA CLUBURILE 

DE VACANTA
în cadrul Sectorului 4 al Ca

pitalei funcționează cu o boga
tă activitate numeroase clu
buri de vacanță, între care 
cele de la școlile generale nr. 
102, 104, 120 Și 190. La 104, de 
pildă, prof. Dan Tănăsescu a 
inițiat un original concurs de 
volei „cel mai bun din șase*, 
în care elevii se întrec în 
preluarea pasel, serviciu etc. 
Din programul cluburilor spi
cuim: „Cupa vacanței* la șah, 
tenis d« masă, atletism, bas
chet, volei, handbal ș.a. Dacă 
va fi zăpadă, se va organiza 
un concurs de săniuș pe pirti
ile de la Parcul tineretului, 
precum șl un Festival al spor
turilor de iarnă.

marca pentru echipajele de la 
IPA Sibiu, cu piloți taientați și 
mașini bine puse la punct. Pe 
primele 3 locuri, reprezentanții 
formației amintite : 1. Mihai Cos- 
tinean — Gheorghe Barou, 2. M 
Bucur — C. Simcanu, 3. A. Mol
dovan — F. Jecu. o surpriză plă
cută, comportarea cuplului de pe 
locui 3, pînă în acest an echipaj... 
de „service-, atît în țară cit șl 
străinătate Remarcabilă și forms 
tinerilor L Dicoi — B. Balei 
(Timpi Brașov), clasați pe locui 
4. în grupa „C* (a mașinilor ce
lor mal puternice), pe primele 3 
locuri, echipierii Daciei Pitești î 
1. Ludovic Balint — Constantia 
Z&rnescu, 2. S. Vasile — I. Mă* 
luț, 3. Gh. Urdea — D. Banca, 
dovadă a seriozității cu care sînt 
pregătite mașinile în comparti
mentul special al întreprinderii. 
Dealtfel, cei trei sînt și, în ace
eași ordine, primii în clasamen
tul general. Felicitări cuplului 
campion absolut de raliuri : L, 
Balint — C. Zărnescu. Sub aștep
tări cuplurile : M. Mureșan — M. 
Avram (locul 8) și F. Mateescv 
— F. Nuță (locul 9). Pe echipe : 
1. Dacia Pitești (firesc), 2. IPA 
Sibiu (un frumor succes pentru 
sibienl), 3. Moto: Baia Mare
(plăcută surpriză) Comportarea 
în campionat a atras selecționa
rea pentru-lotul republican 1983 a 
următorilor piloți — toți tineri : 
Balint, Vasile, Urdea. Mateescu, 
Mureșan, Costinean, Bucur, Balea, 
Moldovan, Gheorghiu, Matei, Mol
nar, Aldea. (M. Fr.)

rilor sportivi ai județului nos
tru, deosebitele ciștiguri in 
materie de amenajări de baze 
sportive ca ți
trenorilor din cluburile ș^aso- 
ciațiile județului snt argumen
tele noastre* — afirma Mirci-a 
Pană, secretar al C.J.E.FS. 
Călărași. Ca să completăm ar
gumentele de ma: sus, credem 
că e cazul să pomenim nume
roșii animatori ai vieții spor
tive din județ, activiști ob
ștești de preț, lucrînd in cele 
mai diverse domenii, dintre 
care îi vom aminti pe C. Mă- 
năilă, I. Duduș, C. Pirvan, B. 
Birdău, M. Iacob, P. Petrescu, 
Emilia Neagu, I. Macavei, V. 
Drăgan, A. Mușat. Ca pre
ședinți ai unor comisii pe ra
mură de sport, directori de 
școli, președinți de C.A.P., con
ducători de întreprinderi și 
instituții, acești veritabili pioni 
ai activității sportive au me
rite deosebite în impulsiona
rea acesteia.

Ne-am gindit să insistăm a- 
supra tuturor clementelor po
zitive din viața sportivă călără- 
șană tocmai pentru că ea are 
nevoie de multă încredere, 
susținere și optimism in asal
tul (de care pomeneam, în in
troducerea rindurilor noastre) 
pentru intrarea în plutonul ju
dețelor cu o respectată pre
zentă în aria performanțelor 
înalte. Condiția atingerii 
tui barem al calității și ju
rilor satisfacții impune o șl 
mal puternică reunire a forțe
lor, o utilizare a tuturor baze
lor sportive — mai cu seamă 
a celor din centrele rurale, de 
la școli — o „îndărătnicie* în 
păstrarea cadrelor de tehnici
eni de certă valoare și o for
tificare a rindurilor acestora 
prin venirea în județul-mamă 
* atitor sportivi și antrenori 
plecați de pe aceste meleaguri. 
Pe scurt, se impune a se face 
totul pentru ca să putem vorbi 
intr-o zi despre intrarea Călă
rașului ți a călărășenilor in a- 
rena olimpică.

SCHIORII DIN ALBA SE PREGĂ
TESC PE... USCAT I

Tinerii schiori din județul 
Alba, fruntași între finaliștii 
„Daciadei albe“, nu au 
încă zăpadă, așa că iși pre
lungesc pregătirile pe... uscat, 
adunind forțele necesare fina
lelor din acest an. La Arieșeni 
și Albac, elevii și profesorii lor 
profită chiar șl de puțina ză
padă căzută, lncepind alune
carea pe schiuri

în localitățile Alba Iulia, 
Aiud, Blaj șl Sebeș funcționea
ză cluburi de vacanță, în care 
șahul și tenisul de masă de
țin, deocamdată, „capul de 
afiș*, iar la Cugir și în alte 
orașe se așteaptă înghețul, 
pentru a amenaja patinoare 
naturale pe locuri de pe acum 
pregătite.
BISTRIȚA-NĂSAUD : TABERELE 

VIITORILOR PERFORMERI
în județul Bistrița-Năsăud 

au fost organizate tabere de 
pregătire pentru elevii spor
tivi, aflati ăcum în vacantă. 
La Sîngeorz-Băi se află tine
rii secțiilor de lupte, atletism, 
handbal și judo ale cluburilor 
sportive școlare, iar la Piatra 
Fîntînele funcționează o tabă
ră de schi.

„Daciada* de iarnă cunoaște 
șl în acest județ o amplă des-
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I ÎN CENTRUL DEZBATERILOR-deosebit de active-
PP.OBLEMELE INSTRUIRII

A treia zj a Consfătuirii cu antrenorii echipe- culescu. Ion V. Ionescu, Ion Voica. Ion Marica
lor divizionare „A" și cei ai formațiilor de spe- 

Iranțe a fost rezervată, in exclusivitate, TEH
NOLOGIEI PREGĂTIRII — principii, metode și 
mijloace pentru perfecționarea concepției de joc. 

INe vom referi mai jos, pe scurt, la cîteva din
tre problemele dezbătute, pentru că. intr-ade
văr, in această zi. mai mult decit In cele pre- 

Icedente, au existat DEZBATERI, schimburi in
teresante de idei din care toți cei prezenți au 
avut cite ceva de învățat, iar afirmația antreno- 

Irulul Ladis’au VIad — ..Este cea mai uli'ă con
sfătuire la care am participat in ultimii 15 ani. 
și am participat la destule- — nu face decit să 
confirme o dată in plus că cei care au gindit I așa Consfătuirea n-au greșit. Dimpotrivă.

* • Foarte interesante au fost, mai lntii. nou-
Itățile prezentate d? antrenorul Victor Stăncu- 

lescu, după cursul organizat de F.I.F.A., pe-rrt.ru 
U.E.F.A., tn Austria, privind un aspect de mare 

I importanță al fotbalului : activitatea cu juniorii
și copiii. Scăderea virstei de la care trebuie să 
se Înceapă pregătirea (6 ani), caracteristicile dis
tincte ale antrenamentelor pe grupe de virată I (acum 5 grupe de la 6 la 18 ani), categoriile de I antrenori care să se ocupe de jucătorii în for
mare, precum și o serie de aspecte legate de 

I activitatea și profilul antrenorului au suscitat
atenția celor prezenți In sală ; cu atît mai mult, 
cu cit s-a subliniat în mai multe rinduri : „este 

I absolut necesar ea toti antrenorii de la Divizia
„A“ să fie mult mai mult implicați decit pină 
acum în problemele' formării schimbului de 

Imiine al fotbalului nostru*.
• Dezbateri aprinse, deseori contradictorii 

au stirnit DOZAREA EFORTULUI, problemă de 
Imare importantă și de care se Izbesc, an de an. 

lună de lună, săntămină de săptămînĂ, absolut 
toți antrenorii. „Expunerea de motive- a făcut-o 

• antrenorul Nieolae Petrescu, dar Intervențiile I lui Traian Ionescu, Mircea Lucescu, Angelo Nl-

I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I

z

Divizionarele „A“ la jumătatea întrecerii

au avut marea calitate că au ooncretizat. fiecare 
dintre acești tehnicieni argumentîndu-și opiniile 
cu date culese pe parcursul anilor cit au acti
vat la o echipă sau alta, oferite de experiența 
pe care au căpătat-o sau din viața atît de com
plexă a jucătorului de performantă. Dealtfel, 
s-a concluzionat, in probleme de dozare a efor
tului trebuie întotdeauna îmbinată experiența 
antrenorului cu datele fiziologice exacte ale ju
cătorilor pe care tehnicianul le poale obține prin 
testări obiective.

® La reușita părții a doua a Consfătuirii de 
ieri o contribuție substanțială au avut-o mijloa
cele audio-vizuale puse la dispoziție de F.R.F. 
prin intocmediul LE.FJS. Antrenorii prezenți In 
sală au fost captați, privind cu interes și atenție 
cele două filme-color, realizate de federația en
gleză de fotbal, despre mijloacele moderne de 
antrenament și eficiența lor in meciurile ofi
ciale. La sfirșitul vizionării filmelor, antrenorul 
emerit Angelo Niculescu și antrenorii] echipei 
naționale Miree* Lucescu au tras unele con
cluzii și au făcut referiri asupra eficienței me
todelor modeme de pregătire. Angelo Niculeecu 
a întărit ideea că fiecare tehnician are obligația 
să insiste asupra tuturor execuțiilor, să-i mobi
lizeze și să-i activizeze verbal pe jucători. S-a 
insistat asupra unei permanente mișcări a jucă
torilor In teren, fiecare exercițiu făcindu-9e in
tr-un temoo foarte ridicat, pe baza „trinomu
lui': SIMPLU — DIRECT — RAPID. La ria
dul lui. Mircea Lucescu s-a referit la două as
pecte considerate primordiale in procesul de in
struire : mărirea exigenței antrenorilor, aspect 
la care noi sintem Încă deficitari. tehnicienii 
noștri fiind mult prea Îngăduitori cu efortul 
care trebuie depus de Jucători, și acordarea unei 
deosebite atenții • edue&rii jucătorilor «i tn 
sensul Învățării șl aplicării trăsăturilor fotbalu
lui modern.

STARTUL „TRICOLORILOR1

Componenta lotului reprezentativ, reuniți de două zile la Bucu
rești, s-au prezentat ieri dimineață la centrul de la „23 Au
gust" in vederea efectuării unui riguros control medical. In ima
ginea surprinsă de fotoreporterul nostru Dragoș Neagu. Ștefă- 
nescu (dreapta) și Stancu pedalează „cot la cot“ pe bicicleta 
ergometrică asistați de cadre de specialitate. O convocare de 

ultimă oră : prezența tinărului constănțean Hagi.

10 COMPETIȚIE DE MINIFOTBAL ÎN SALĂ 
ICU 18 FORMAȚII DE COPII LA START!
j Ziarul „Sportur* va oferi

Minifotbalul continuă să se aCe 
Iln prim-plan. începind de marți 

11 ianuarie, federația de specia
litate organizează o competiție 
de amploare la care vor participa I echipe din cadrul centrelor de 
copii ale celor 18 divizionare „A“. 
Competiția se va desfășura în 
cadrul a patru serii, iar la între- I ceri vor avea drept de joc co- I pili născu ți în 1970 și 1969 (ani 

■ calendaristici). Iată componența I celor patru grupe și delegații fo
rului de specialitate care vor ur
mări competiția :

SERIA I, la Ploiești (I. Oană și 
IFr. Zavoda) : F. C. Consanța, Di

namo, Sportul studențesc, Steaua 
șl Petrolul ;

SERIA A n-a, la Pitești (C. Sl- 
Imlonescu șl V. Rlzca) : C. S. Tîr- 

govlște. Chimia Rm. Vllcea, Uni-

o cupă echipei învingătoare 
versitatea Craiova, F. C. Olt și 
F. C. Argeș ;

SERIA A IlI-a, la Timișoara 
(M. Ionescu) : F. C. Bihor, Corvl- 
nul, Jiul șl Politehnica Timișoa
ra ;

SERIA A IV-a, la Brașov (B. 
Marian șl D. Ionescu) : Politeh
nica Iași, S. C. Bacău, A.S.A. 
Tg. Mureș șl F.C.M Brașov.

Meciurile din cele patru grupe 
se vor disputa In sală sistem tur
neu în zilele de 11 șl 12 Ianuarie, 
Iar echipele clasate pe primul loc 
vor participa la turneul final 
programat la 15 șl 18 ianuarie la 
Brașov. La Încheierea competiți
ei vot fi acordate diverse pre
mii, Iar echipa învingătoare va 
primi o cupă din partea ziarului 
„Sportul'.

AZI, TRAGEREA 
LA SORTI A 

^OPTIMILOR* CUPEI
Avind in vedere faptul că 

Intre jocurile „lfi“-imilor „Cu
pei României' (care se dispu
tă pe data de 23 februarie 
1983) și cele din optimi (care 
sint programate la 27 februa
rie 1983) sint numai patru zile. 
In prezenta delegaților echipe
lor divizionare „A", astăzi, la 
sfirșitul consfătuirii cu antre
norii, se va trage la sorți îm
perecherea echipelor pentru 
„optimi".

In acest fel se acordă tim
pul necesar echipelor pentru 
a se consulta in vederea sta
bilirii localităților in care ur
mează să se dispute jocurile, 
precum și alte probleme de 
ordin administrativ.

Cum se va proceda 7 în urnă 
vor fi introduse 16 bile, care 
reprezMită cele 16 jocuri ce se 
dispută in „16“-imi și prin tra
gere la sorți se va stabili Îm
perecherea pentru jocurile din 
faza „optimilor".

în faza „optimilor", jocurile 
se vor disputa ne terenuri 
neutre, in localitățile stabilite 
de comun acord de către dele
gații cluburilor (asociațiilor).

Iată programul „16“-imilor 
Cupei : Portul Constanța — 
Sportul studențesc București, 
Sportul muncitoresc Caracal — 
Petrolul Ploiești, Silvana Cehu 
Silvaniei — F. C. Bihor, Me
talul Rădăuți — Steaua Bucu
rești, Metalul Sighișoara — Po
litehnica Timișoara. Chimia 
Brazi — Corvi nul Hunedoara, 
Minerul Moldova Nouă — S. C. 
Bacău, Letca Bacău — F. C. 
Constanta, Șoimii I.ipova — 
F.C.M. Brașov. „U“ CIuj-Napo- 
ca — F. C. Argeș, Tractorul 
Brașov — C. S. Tîrgoviște, Ce
luloza P. Neamț — Chimia Rm. 
Vilcea, Auto Timișoara — Jiul 
Petroșani, Progresul Vulcan 
București — F. C. Olt, Dinamo 
București — Politehnica Iași si 
Universitatea Craiova — A.S.A. 
Tg. Mureș.

SD'IIMSIPATIA »r SUI LOTO PPOSOSPORJ IMOfTIUlA

I ULTIMELE ZILE DE PARTICI
PARE LA

I TRAGEREA EXTRAORDINARA 

1 PRONOEXPRES
Agențiile Loto-Pronosport mal 

stau la dispoziția participanților 
Idoar astăzi și mîine, pentru a le 

elibera bilete cu numerele pre
ferate la tragerea extraordinară 
Pronoexpres a Noului An, care 

Iva avea loc duminică 9 ianuarie 
1983. După cum s-a mal anunțat, 
formula tehnică a fos<t îmbunătă
țită, oferind posibilități sporite

de cîștiguri în autoturisme „Da
cia 1300“, mari sume de bani va
riabile șl fixe și excursii peste 
hotare, pe rutele R. S. Ceho
slovacă — R. P. Polonă — 
U.R.S.S. sau R. D. Germană — 
R. P. Polonă. Pentru atribuirea 
premiilor vor fi efectuate 10 ex
trageri a cîte șase numere fie
care I Se poate juca pe variante 
simple, variante combinate sau 
combinații „cap de pod“, achi
tate sută la sută sau în cotă de 
25 la sută. Biletele de 25 lei va
rianta au drept de clștlguri la 
toate extragerile. MAI MULTE 
VARIANTE JUCATE — MAI 
MULTE ȘANSE DE MARI SUC
CESE LA TRAGEREA EXTRA

ORDINARĂ PRONOEXPRES A 
NOULUI AN 1983 !
• tragerea obișnuita lo

to de astăzi, 7 ianuarie 1983, se 
televizează în direct începind de 
la ora 17,25.

CÎȘTIGUL ESTE MARE, 
SECRETUL ESTE MIC

LOZinPLIC
cu

JysS clștiguri 
In băniși 

autoturisme

SI TOTUȘI „POLI" NU ABANDONEAZĂ
» 1 ”

Ne spunea, necăjit — la 
finele turului campionatului 
Diviziei „A" — un conducător 
al clubului Politehnica Timișoa
ra : ....Nici publicul nu ne mai 
iubește. Vin la meciuri 2 000— 
3 000 de spectatori care apostro
fează jucătorii, ba chiar ii și

...

fluieră". Situație grea, bineîn
țeles, explicată prin prestația 
sub așteptări a echipei, care a 
cobcrît pe poziția a 17-a în 
ierarhia divizionarelor „A“. Este 
cel mai slab loc ocupait de Po
litehnica Timișoara în ultimii 
4 ani, la jumătatea întrecerii :

13 — în 1979 (17 ’ 6 2 9 23—21 U p)
12 — în 1930 (17 7 2 8 15—19 16 p)
11 — in 1981 (17 a 3 8 20—21 15 P)
17 — In 1982 (17 4 2 11 19—32 10 p)

O comportare care, firește, a 
nemulțumit nu numai pe timi
șoreni, ci și pe simpatizanții 
echipei din toată țara.

într-adevăr. Politehnica Ti
mișoara a prestat jocuri de slab

nunțarea Ia unii jucători și pro
movarea altora care nu s-au 
situat la nivelul foștilor titu
lari ; 3) indisponibilități mar
cante, in timpul turului, din 
două motive : accidentări (Mod-

Portarul Moise respinge unul din numeroasele atacuri ale 
studenților bucurestenL. Fazi din meciul Sportul studențesc — 
Politehnica Timițoare Foto : Dragoș NEAGU

nivel tehnic — mărturie fiind 
în acest sens și observațiile cro
nicarilor noștri la unele parti
de : „scorul putea fi și mai 
mare in defavoarea timișore
nilor" (după meciurile A.S.A. 
Tg. Mureș — „Poli" 1—0 ; Pe
trolul — „Poli" 2—0 ; F. C. Olt 
— „Poli" 2—0) ; a pierdut acasă 
cu Steaua (0—1) și F.C.M. Era

se. Anghel, Manea, Vlătănescu) 
sau indisciplină (după meciul 
cu Steaua, transmis și de tele
viziune, Păltinișan a fost sus
pendat două luni, iar Giuchid 
patru etape), ceea ce a făcut 
ca la unele meciuri echipa să 
fie lipsită de 6—8 titulari.

O ultimă precizare : în tur, 
după părerea antrenorilor, au

17. „POLI“ TIMIȘOARA 17 4 2 11 19-32 10
• Puncte realizate acasă : 10 (a pierdut 2 puncte eu Steaua 

și F.C.M. Brașov, cite unul cu F. C. Argeș și Politehnica Iași) ; 
țuncte obținute in deplasare : nici unul.

• Golgeterii echipei : Anghel. Giuchid șl Ștefanovid — dte 
3 goluri, Lehmann 2, Păltinișan, Bocănid, T. Nieolae, Palea. 
Șunda, Bozeșan și Manea — dte 1, Zare (F. C. Bihor) — auto
gol.

• Jucători folosiți : 22 ; Șerbănoiu, Palea șl Lehmann —
dte 16 meciuri, Șunda și Manea — dte 15, T. Nieolae 14, Murar, 
Giuchid și Bocănid — dte 13, Anghd și Moise — dte 12, Clr- 
dumaru 11, Ștefanovid, Păltinișan șl Vlătănescu — dte 8, Su- 
du 7, Șuba 5, Cărpinișan t, Vldescu, Bozeșan șl Neamțu — 
dte 3, Plăvițiu L
• Cartonașe galbene : IȘ — H jucători ; cele mal multe : 

Șerbănoiu 4.

• Cartonașe roșii : Clrciumaru (etapa a 7-a) șl Șerbănoiu 
(etapa a 14-a).

• Nu a beneficiat de nid o lovitură de la 11 m : a fost 
sancționată cu 8 penalty-uri : S transformate, unul ratat.

• A expediat 174 de șuturi (123 acasă — 51 In deplasare), 
dintre care 76 pe spațiul porții (55 acasă — 31 în deplasare).

șov (1—2) ; a pierdut „afară" 
la diferențe mari : 0—6 cu 
Spartul studențesc, 2—7 cu Di
namo, 0—3 cu Corvinul. Este 
drept, în palmaresul studenților 
timișoreni sînt și 3 victorii, 
surprize la vremea lor : 3—0 cu 
Universitatea Craiova (!), 5—0 
cu F. C. Bihor (!) și A—0 CU 
F. C. Constanța, in meciul ul
timelor clasate.

în concluzie : comportarea
Politehnicii Timișoara in prî—ia 
parte a campionatului a f°si 
necorespunzătoare, ea deținînd 
— pe merit ! — penultimul loc 
tn clasamentul de toamnă, cu 
„șanse" la retrogradare.

Ce a determinat aceaistă că
dere ? Cum poate fi explicată 
comportarea formației timișo
rene ? Am discutat cu condu
cerea clubului, cu cei doi an
trenori (Ion Ionescu și Toma 
Dobîndă, rechemați la cîrma e- 
chipei după etapa a 4-a). Au 
reieșit următoarele cauze : 1)
o insuficientă Pregătire fizică 
a jucătorilor, în vară (parti
cipări formale la antr’aa- 
mente, indolentă etc.) : ?) des- 
completarea echipei prin re-

evoluat la nivelul exigențelor 
doar 3 jucători : Moise, Manea 
șl Șerbănoiu. Cînd fotbalul, se 
știe, se joacă în 11...

Se va salva „Poli" de la re
trogradare 7 Aceasta este în
trebarea... Unele semne pen
tru un răspuns pe... placi/I su
porterilor echipei timișorene e- 
xistă de pe acum. Echipa a 
continuat să rămină în activi
tate pînă la 21 decembrie (timp 
în care a susținut jocuri in 
țară și a participat la un tur
neu da minifotbal în Ungaria), 
ea reluîndu-și pregătirile prin
tre primele. „Sîntem ferm de
ciși să rămînm în „A" — ne 
spunea antrenorul I. Ionescu. 
„O să vedeți", a completat el. 
Optimism împărtășit și de p-of. 
Corneliu Turco, vicepreședin
te al secției de fotbal a clu
bului timișorean : „Nu abando
năm lupta. Pregătind ret r”I 
cum scrie Ia carte, stud—”’ 
timișoreni nu vor mai fi -roi 
negativi".

Vorbele sînt frumoase.
Să vedem faptele. •

Modesto FERF*~ Ni

rrt.ru


GHEATA SI PE ZAPADA
.-C. Ia cadrul concur- 

B.l-i de patinaj viteză de 
1 ; snzelj (R. F. Germania), 
spjriivul român Tiberiu Kopacz 
a avut o comportare remarca
bilă. cîștigind detașat proba de 
1 500 m din cadrul poliatlonu- 
lul, cu timpul de 2:02,02. Pe 
locurile următoare s-au situat 
finlandezul Jukka Ala-Llouko 
— 2:03,G3, Piotr Krysziak (Po
lonia) — 2:0f,07, Werner Jae
ger (Austria) — 2:04,14 si Spr-
ghei Korolev (U.R.S.S.) —
2:04.28. Proba masculină de
1 000 m a revenit sprinterului 
sovietic Igor Avidiakin, cu
timpul de 1:18,30.

OSLO. Concursul internatio
nal de patinaj viteză, desfășu
rat pe stadionul Bislet, a fo3t 
ciștigat de norvegianul Bjoru 
Nyland care la încheierea ce
lor 4 probe a totalizat 168,957 
p. Pe locul secund s-a clasat 
campionul mondial suedezul 
Tomas Gustaf sson cu 170,784 p. 
Proba de 10 000 m a revenit 
patinatorului sovietic Dimitri 
Bociarev cronometrat în 
14:39,56. La 500 m a cîștlgat 
Nyland cu 40,26 iar Geir Karls
tad (Norvegia) a fost primul 
la 5000 m cu 7:21,0.

LENINGRAD. Ca de fiecare 
dată la o competiție hocheisti- 
că de anvergură, ziariștii acre
ditați la recentul campionat 
mondial de juniori — grupa 
„A“ — au alcătuit cea mal bună 

SCRIMERil ÎȘI FAC IARNA CAR
'Urnure din vag l)

conspectul lecției vra respectat 
de toți: lucrau specific pentru 
picioare, cu accent pe viteză 
și schimbări de ritm; lucru la 
manechin; asalt de 10 tușe cu 
păstrarea distanței, urmat de 
asalturi libere și, în final, o 
repriză de pregătire fizică pen
tru... invigorare. Csila Ru- 
parcsics, Aurora Dan, Rozalia 
Oros, Monica Weber... Noutăți? 
Revenirea Gabrielei Betuker 
după, o lungă suspendare (spe
răm că a învățat ceva!) și ab
sența Marcelei Moldovan-Zsak, 
care nu s-a prezentat la an
trenamentele lotului din moti
ve persor.ale(!?), dînd uitării 
— se pare — angajamentele 
asumate pentru J.O. ’84.

Iată-1 intrînd grăbit in sală 
pe Ion Popa. In Ioc să fie la 
vizita medicală, cu celalți 
spadasini ai lotului, el iți 
plimba supărarea pentru că 
fusese scos (pentru abateri dis
ciplinare), din echipa care ur
mează să participe curfnd la 
Cupa Monal. Supărat pe cine, 
dacă nu pe el însuși?

Dialog încrucișat cu floresti- 

Caleidoscop IN T11U L
• Primul meci de box transmis in direct la 

televiziune a fost cal dintre Willie Pep și Albert 
(Chalky) Wright, In cadrul categoriei pană, pe 
ringul de la Madison Square Garden din New 
York. Pep a obținut decizia de Învingător la 
puncte după 15 reprize de luptă acerbă. Meciul 
s-a desfășurat la 29 septembrie 1944.
• La 25 august 1875 englezul Webb a reușit 

prima traversare înot a Canalului Minecii, de 
la Gris Nez la Dover, In timpul de 21 ore șl 45 
de minute. Următoarea traversare a avut loc 
abia după 36 de ani, iar în 1926, „maratonlstul* 
francez Geo Michel a înregistrat cel mai bun 
timp (11 ore și 5 minute). De atunci performanța 
a fost de mai multe ori Îmbunătățită. In 1961 ar
gentinianul Abertando a izbutit, în premieră, o 
traversare dus-întors în 43 de ore și 55 de mi
nute.
• Data de naștere a unora dintre competi

țiile de tradiție ale atletismului : 1880 campiona
tele Angliei (Amateur Athletic Association 
Championships), 1888 campionatele Statelor Uni
te (Amateur Athletic Union Championships), 1896 
Jocurile Olimpice, 1929 Jocurile Balcanice.
• In 1895 William G. Morgan directorul Uni

versității Y.M.C.A. din Holyoke, Massachusetts, a 
inventat voleiul. El s-a inspirat dintr-un vechi 
joc german ,,Faut Shale* și-a imaginat sportul 
căruia i-a zis „la minonette*. Puțin mal apoi 
i s-a spus însă „volley-ball*, ceea ce 
era. In fapt, prescurtarea expresiei „To volley 
the Bail Back and Forth Over the Net* adică. în 
traducere, „a lovi mingea din spate și înainte 
peste plasă*. Federația internațională a acestui 
sport a fost constituită abia în 1947, printre ță
rile fondatoare fiind și România.

0 Deși vechi de multe secole, schiul alpin 
este totuși un sport relativ nou, din moment ce, 
iată, ooborîrea a fost creată abia în 1911 în El
veția, la Montana, de către englez»! sir Arnold 
Lunn. La început toți ooncurențil porneau deo
dată s1 cîstiga cel ce ajungea primul la linia 
de sos’re. Slalomul special este și el o creație 
a unui englez (Arnold Lunn) dar prima cursă 
din isJ rie a avut loc tot în Elveția, la MUrren, 
în ianuarie 1922. La această probă concurența 
porneau din minut în minut, dar numai după 
ce erau renlantate toate fanioanele și pîrt’a era 
comnlet liberă. La început evoluția competitori
lor era apreciată după stil sl nu dună timpul 
pe care-1 realizau ! Slalomul paralel a debutat la 
6 de^mbrie 10*8 la Aspen. în S.U.A., cu nrileiul 
meciului State’e Unite — Europa. In sflrșit, sla-

formație a întrecerilor: portar: 
Dominik Iiașek (Cehoslovacia), 
fundași: Ilia Biakin (U.R.S.S.) 
și Simon Saarinen (Finlanda), 
înaintași: Vladimir Rouzicka 
(Cehoslovacia), Tomas Sands
trom (Suedia), Gherman Vol- 
ghin (U.R.S.S.). Rețineți aceste 
nume! Ca miine acești tineri 
jucători vor fi mari vedete ale 
crosei.

INNSBRUCK. In urma vic
toriei repurtată pe trambulina 
olimpică de la Bergisel finlande
zul Matti Nykaenen a devenit 
lider al competiției „turneul 
celor 4 trambuline" cu 749,8 p. 
El este urmat de canadianul 
Horst Eulau cu 743,3 p și de 
norvegianul Per Bergerud cu 
718,3 p. Clasamentul pe na
țiuni: 1. Norvegia 155 p, 2. 
Finlanda 148 p, 3. Austria 65 
p, 4. Canada 50 p șl 5. R.D. Ger
mană 48 p. A patra probă și 
ultima are loc la Bischofsho- 
fen, în Austria.

PREGĂTIRI ORGANIZATORICE PENTRl „OLIMPIADA AIDA"
De la Comitetul de organizare 
a Jocurilor Olimpice de Iarnă 
de la Sarajevo — 1984 s-a a- 
nunțat că au fost luate măsuri 
pentru asigurarea în cele mal 
bune condițiuni a cazării tu
riștilor ce vor fi prezenți la 
Sarajevo in timpul întrecerilor 

tul Petru Kuki și noul său an
trenor de lot, Ștefan Ardelea- 
nu. „Ce vă propuneți pentru 
1983?“, i-am întrebat. „în pri
mul rînd, ne-a spus zlmbind 
P. Kuki, să dau jos 2 kilogra
me, ceea ce este și cel mai 
ușor. Apoi, vreau să-mi asi
gur prin rezultate locul in Io
tul pentru Los Angeles *84, 
care înseamnă în acest an cel 
puțin două mari finale...”. Fă
ră medalii ? „Râmine de vă
zut... Pini atunci mai am de 
lucrat intens pentru lungirea 
atacurilor și corectarea unor 
parade". Iar Stefan Ardeleanu 
a conchis: „Kuki nu trebuie 
să intre „în priză" prea repe
de, așa eum s-a intîmplat anul 
trecut, eînd a avut apoi un 
final slab. Avem timp ea pină 
Ia jumătatea lui februarie, eind 
vor veni confruntări edifica
toare, să putem lucra foarte 
bine și gradat B are valoare, 
dar trebuie să și-o poată ex
prima plenar la momentul 
oportun".

Intrarea în formă este dealt
fel o problemă valabilă pentru 
majoritatea scrimertlor noștri 
fruntași. Deci, stimați antrenori 
și sportivi—

,,Să te cunoști, »c le stâpînești sâ te 
virtgi : iotâ frumuiețea etemo o iportuiul, 
as prroții le fundomeoto’e ale odevdratutui spor
tiv și condițiile succesului sdu-.

Pierre de COUBERTIN (1863-1937) 
renovatorul Jocuri-'o* O. -np-ce

_______________________________________

lomul uriaș deși proba c^a mai veche (19 mar
tie 1905) a debutat la campionatul mondial abia 
In 1950, la Aspen. Ultimul născut este slalomul 
•uper-uriaș care nu are decit cit ev a sâptămîni 
de viață, prima cursă avlnd loc In noiembrie, la 
Bormio, In Italia.
• Congresul Federației internaționale de atle

tism din 1932 a ținut să exprime mulțumiri Iul 
Gustavus T. Kirby (SUA), pionier al cronome
trajului electric, prezent cu aparatele sale la 
probele de alergări din cadrul J.O. de la Loe 
Angeles din 1932. Cu această ocazie rezultatele 
au putut fi Înregistrate pîr.â la U10 din secundă, 
dar cronometrarea electrică a fost doar faculta
tivă. Abia de la J.O. de la Tokio. In 1964. cro
nometrajul electronic a devenit oficial, cu zecimi 
de secundă, iar din 1976 cu sutml de secundă.
• Virful Mont Blanc (4807 m) din Alpil Savald 

a fost cucerit, în premieră, de doi francezi dr. 
Paccard și ghidul Balmat. Ascensiunea victo
rioasă a avut loc in anul 1786. Tot francezii slnt 
cei care, în 1953 (expediția condusă de Maurice 
Herzog) au cucerit primul virf de peste 8 000 m 
(Annapurna — 8 078 m din Himalaya). Virful 
vîrf urilor, Ever estul (8 848 m) a fost „călcat* 
prima oară, tn 1953 de neozeelandezul Edmund 
Hillary și șerpașul nepalez Tensing Norche.
• La 21 mai 1927, după 32 de ore de zbor 

timp în care a acoperit distanța de 6 200 km, de 
la New York la Paris, , monoplanul „Spirit of 
St. Louis* pilotat de americanul Charles Lind
berg a fost primul care a traversat Altanticul, 
fără escală. Astăzi această mare ispravă este 
realizată zilnic de zeci de aeronave, cu sute de 
pasageri la bord, de la 37? ore cu Concorde la 
7—8 ore de celelalte avioane transcontinentale.
• Cel 32 de kilometri de la Neuilly la Ver

sailles și retur au fost parcurși, cu o viteză... 
record de 25 km/h de unicul concurent. George 
Bouton, pe un triciclu cu vaoorl. Această mare 
performanță a fost înregistrată în anul 1887.
• Tn anul 1936, pilotul american Lamhie. de 

oricine română, a fost nrimul care a traversat 
Atlanticul, fără escală, în ambele sensuri.

Romeo VILARA

APRECIERI PENTRU 0
PRAGA. 6 (Agerpres). — In

tr-un articol apărut în ziarul 
„Ceskoslovenski Sporit", pe 
marginea campionatelor euro
pene de gimnastică ritmică 
modernă de la Stavanger (Nor
vegia), cunoscuta specialistă M. 
Cizkova face aprecieri laudati
ve la adresa sportivei românce 
Doina Stăiculescu.

„Mi-au plăcut foarte mult

UN CLASAMENT AL BOXULUI
VARȘOVIA, 6 (Agerpres) — 
în clasamentul mondial și eu
ropean la box (amatori) alcătuit 
de specialiștii ziarului .Prce- 
glad Sportowy” pe primul loc 
se află Cuba cu 95 de puncte, 
urmată de U.R.S.S. — 86 punc
te, S.U.A. — S3 puncte, R.D. 
Germană — 44 puncte, Româ
nia — 39 puncte, Iugoslavia — 

olimpice. Aceștia vor beneficia 
de 25 000 locuri de cazare, din
tre care peste 10 000 chiar in 
Interiorul zonei olimpice.

COMITETUL OLIMPIC TUNISIAN
MEDALIAT DE C.I.O.

Președintele Comitetului inter
național olimpic (CIO.), Juan 
Antonio Samaranch, * sosit la 
Tunis, unde va purta convorbiri 
privind dezvoltarea mișcării olim
pice și situația sportului din A- 
frlca. Cu prilejul unei festivități 
ce va avea loc In capitala Tuni
siei. J.A. Samaranch va remite 

.Comitetului națidcal olimpic tu
nisian medalia de aur pentru 
servicii aduse cauzei ollmpisma- 
luL

REPREZENTATIVA UNIUNII SOVIETICE A ÎNCEPUT PREGĂTIRILE
PENTRU CM. '86

• Noul antrenor al reprezenta
tivei rrniunti Sovietice, Valeri Lo- 
baaovski. a anunțat începerea 
pregătirilor pentru CM *M. ba 
prezent »e Întocmește calendarul 
meciurilor amicale pe perioada 
de patru ani care precede ediția 
următoare a competiției. Există, 
în acest sens. Înțelegeri — de 
principiu — pentru anii 1904 șl 
1SSS. Pregătirea selecționatei va 
avea caracteristici diferite pentru 
flecare an In parte, ținindu-ee 
seamă, mal lntlL de desfășurarea 
campionatului european, cu preli
minarii tn 1SS3 șt turneul final în 
mc

GIMNASTA ROMANCA
evoîUfiile gimnastei românce 
Doina Stăiculescu, care are 
temperament, posedă o tehni
că bună și este combativă în 
sensul că nu sc Iasă impresio
nată de adversate cu renume. 
Dacă ar fi fost un nume mai 
eunoscut pe plan internațional, 
atunci cu siguranță că ea s-ar 
fi clasat pe un loc superior, 
pe care, dealtfel, îl merita".

36 puncte, Polonia — 35 punc
te, Bulgaria — 31 puncte, R. F. 
Germania — 26 puncte.

Dintre pugiliștii români, în 
clasamentele celor mai buni 10 
din lume și din Europa, șînt 
citați Constantin Tițoiu, Dumi
tru Cipere, Viorel Ioana, Geor- 
gieă Donici, Ion Cernat. Teo
dor Pirjol, Ion Stan, Mircea 
Fulger.

„EUROPA-TOP" LA TENIS DE MASÂ
BUDAPESTA, 6 (Agerpres). 

— Uniunea europeană de te
nis de masă a stabilit clasa
mentele celor mai buni jucă
tori și jucătoare din Europa

In clasamentul feminin, pe 
primul loc se menține Bettine 
Vrieskoop (Olanda), urmată de 
Jill Hammersley (Anglia) și 
Valentina Popova (U.R.S.S.). 
Sportiva româncă Olga Nemeș 
ocupă locul 11. în ierarhia 
masculină, conduce Michael 
Appelgren (Suedia), urmat de 
compatriotul său Jan-Ove 
Valdner și Zoran Kalinici (Iu
goslavia).

Primii 12 clasați, la masculin 
și feminin, vor participa la 
tradiționalul turneu „Europa- 
Top", ce se va desfășura, intre 
4 și 6 februarie, în Anglia.

In linii mari lotul H va reuni 
pe jucătorii care au fost pre
zenți la C.M. din Spania, dar șl 
rfțlva tineri de mare talent. La 
ÎS Ianuarie, la Soci, selecționata 
va juca tn compania echipei o- 
llmplce a U.R.S.S., după care in 
martie, la Paris și tn aprilie, la 
Lausanne, va evolua în meciuri 
amicale cu Franța și, respectiv 
Elveția. Virful de formă este pre
văzut pentru luna aprilie, dnd 
este programată tntilnlrea cu 
Portugalia, in cadrul prelimina
riilor C.E. Apropo de acestea, 
trei echipe din grupa a n-a a preli
minariilor, Portugalia, Polonia și 
UJLS.S. au. după părerea antre
norului Lobanovski, fiecare tn 
parte, mari șanse de calificare 
pentru turneul final.

DE PRETUTINDENI

• Restanță tn campionatul An
gliei din etapa a 13-a : West
Ham din Londra a pierdut pe 
teren propriu meciul cu Luton 
(1—J). După acest rezultat, West 
Ham ocupă locul 5 eu 37 p. iar 
Luton este pe locul IV cu 36 p.
• Portarul, de acum celebru, al 

reprezentativei Camerunului. Tho
mas N’Kono, tn prezent legitimat 
la Espanol Barcelona, a primit 
„Balonul de aur" (african) pen
tru comportarea sa în 1982. N’Ko
no a mai deținut acest trofeu în 
anul 1979.
• Agenția „Taniug" l-a de

semnat pe fotbalistul italian Pao
lo Bossi cel mal bun sportiv 
din... țările mediteraneene. Pe 
Jocurile următoare tn acdst cla
sament tradițional slnt Clasați : 
ciclistul Bernard Hinault (Franța), 
atleta Sofia Sakorafa (Grecia), 
schiorul Bojan Krfzaj (Iugosla
via) etc.

COMPETIJIA CANDIDATELOR
După ce Columbia a anunțat că renunță să organizeze ediția 

a XHI-a a Cupei Mondiale s-au și găsit imediat candidați 
care șl-au manifestat intenția de a găzdui, suprema competiție 
a fotbalului Dar intenția rămlne intenție dacă nu este înso
țită șl de ceva concret, adică de depunerea oficială a candi
daturii. Ei bine, la această oră la sediul F.I.F.A., la ZUrich, 
există, de acum, documentele oficiale prin care federațiile de 
fotbal din Brazilia, Mexic, Statele Unite și, de marți, Canada 
solicită organizarea C.M. din 1986. Urmează ca fiecare dintre 
acestea să completeze acum un „caiet de sarcini* pregătit de 
F.I.F.A. pe care, între 21 șl 31 martie, o comisie specială le va 
studia și apoi va aviza. Din comisie fac parte : Hermann Neu
berger (RFG), Carlos Alberto Lacoste (Argentina), Horst Sch
midt (RFG), Artemio Franchi (Italia) — președintele U.E.F.A. 
și Sepp Blatter (Elveția) — secretarul F.I.F.A.

In cadrul unei reuniuni, la Stockholm, în ziua de vineri 20 
mai, Comitetul Executiv al F.I.F.A. va desemna gazda Cupei 
Mondiale ’86. Așteptăm cu nerăbdare decizia forului fotbalistic 
internațional într-o „competiție* a candidatelor, ea însăși ex
traordinară...

®TELEX®
ATLETISM • Cursa de fond 

„Corrida de San Fernando44, de 
la Punta del Este (Uruguay), re
plică a celebrului cros San Sil
vestro de la Sa o Paulo, a fost 
cîștigată de tanzanianul Zacarias 
Barie care a parcurs 9 km in 
22:52,05, precedîndu-i pe Joao da 
Silva (Brazilia) 23:03,37, Jose 
Ferreira (Brazilia) 23:43,04, Ger
man Pena (Columbia) 23:50,03, 
Alejandro Anastasia (Chile) 
24:03,04.

BASCHET • Echipa masculină 
a Israelului a ciștigat turneul de 
la Stockholm totalizând 4 p (250— 
239) tot atîtea cit și Suedia (249— 
238) și Ungaria (235—240). Pe ul
timul loc, cu 0 puncte. Elveția. 
Rezultatele înregistrate In ultima 
zi : Israel — Elveția 84—81 (49— 
42), Suedia — Ungaria 91—79 
(48— 34).

BOX • La Forio d’Ischia, lingă 
Neapole, italianul Patrizlo Oliva 
(fost campion, olimpic In 1980) a 
devenit campion european pro
fesionist, la categoria super-uș oa
ră, dispunînd net, la puncte, în 
12 reprize de fostul campion, pu- 
gilistul francez Robert GambinL 
Aceasta a fost a 26-a victorie a 
lui Oliva ca boxer profesionist.

JUDO • La Tokio a avut 1o<j 
un turneu internațional universi
tar. Cîteva rezultate : echipe : în 
finală: Japonia — U.R.S.S. — 7—0, 
in semifinale : U.R.S.S. — Brazi
lia 5—2, Japonia — Coreea de 
Sud 6—0 ; individual : cat. 86 
kg : Canu (Franța) b. yoko 
Chung (Coreea de Sud), cat. 95 
kg : Dlvisenko . (URSS) — b. 
ippon Matsushima (Japonia), 
cat. + 95 kg : Masakl (Japonia) 
b. ippon Verișev (URSS).

ȘAH • în turneul de la Zala- 
egerszeg (Ungaria), maestrul ro
mân Li viu Armas l-a învins, cu 
piesele negre, pe ungurul Boro- 
nyak, în runda a 8-a. Liderul cla
samentului este sovieticul Valdl- 
mlrov cu 6 p.

TENIS • Turneul feminin de 
la Washington (optimi) : Hana 
Mandlikova — Jo Durie 6—1, 6—3, 
Mary Lou Piatek — Andrea 
Leand 4—6, 6—1, 6—3, Sylvia Ha- 
hika — Carling Bassett 6—3, 7—5, 
Barbara Potter — Ann Kiyomu- 
ra 6—1, 6—2,

VOLEI • Turneu feminin la 
Bremen : S.U.A. — Polonia 3—2, 
R. P. Chineză — Franța 3—0, Cu
ba — R. F. Germania 3—1.

• Argentinianul Ramon Diaz, 
fost jucător la River Plate, In 
prezent legitimat la Napoli, a 
stat multă vreme pe tușă in urma 
unei întinderi musculare. Dumi
nică el urma să-șl facă reintra
rea, In partida cu Verona, dar 
accidentul său a recidivat și ast
fel Diaz a fost constrins la un 
nou repaus, in timp ce echipa sa 
se zbate în coada clasamentului...
• Iugoslavul Vladimir Petrovici, 

conducător de joc la Steaua roșie 
din Belgrad, activează în acest 
an la formația londoneză Arsenal.
• In ultimul an fotbalul chili

an a pierdut 900 000 de spectatori 
iar cele 38 de cluburi profesionis
te au avut un deficit de 14,5 mi
lioane de dolari. Și aceasta, în
tre altele, și pentru faptul că va
loarea partidelor este foaitfe scă
zută. „La Colo Colo (echipă frun
tașă) nu slnt decît jucători 
slabi !“... afirmă internaționalul 
Carlos Caszely.
• Federația de fotbal din Țara 

Galilor a invitat echipa Braziliei 
pentru un meci amical, la 8 iu
nie, pe „Ninian Park44, din Car
diff. Principala problemă este, 
desigur, una de natură financiară 
dar „dacă nu vom putea umple 
stadionul nici la un asemenea 
meci, atunci trebuie să renun
țăm*4 — a declarat Alan Evans, se
cretarul Federației galeze.
• „Memorialul Granatkin* are 

loc in aceste zile la Leningrad. 
Iau parte echipele de juniori ale 
U.R.S.S. (2), Franței, Cehoslova
ciei, R. F. Germania și, în pre
mieră. S.U.A. Competiția se va 
desfășura în sală, pe un teren de 
dimensiuni obișnuite, pe o podea 
sintetică, în prezența a... 20 000 
de spectatori !
• Meciuri amicale în Grecia ! 

reprezentativa Bulgariei — A.E.K., 
la Atena, 1—1 (0—0). Au marcat 
Mavros (min. 46) șl Petrov (min. 
61) ; Eintracht Frankfurt (R.F.G.) 
— Ethnikos 2—1 (2—0).
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