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DUPĂ UN JOC PROMIȚĂTOR, ECHIPA ROMÂNIEI 
A TERMINAT LA EGALITATE (1-1) CU TURCIA

CU 0 APĂRARE MAI BUNĂ, DINAMO 
A ÎNTRECUT PE STEAUA (73-69) 

ÎN DERBYUl BASCHETBALIȘTILOR

ISTANBUL (prin telefon). 
.Tricolorii" au călcat cu drep
tul în noul sezon competitio- 
nal, obținînd un meritat 1—1 
(1—1) cu reprezentativa Tur
ciei, pe terenul acesteia. (Ca 
Si cu cinci ani în urmă, si tot 
la Istanbul, dar atunci meciul 
s-a disputat in cadrul Cupei 
Balcanice). Apreciem acest re
zultat de palmares al actualei 
echipe reprezentative a Româ
niei. realizat în ovalul de be
ton al cunoscutei formații <ie 
club Galatjt-saray, in tribunele 
căruia au luat loc peste 25 000 
de suporteri și care și-au sus
ținut frenetic favoritii. tocmai 
pentru că jucătorii turci au 
făcut o mare risipă de energie 
pentru a se revanșa in fața 
echipei noastre, știut fiind că 
de la București ei au plecat

GABOR

învinși. Dar n-a fost 
să (dștige, iar acest e- 
„tricolorilor* este CON-

mereu 
posibil 
gal al
SECINȚA JOCULUI LOR PO
ZITIV, calm și sigur in apărare 
și inventiv pe contraatac. Nu 
trebuie să omitem a arăta, de 
asemenea, că1 reprezentativa 
noastră — cu piesele ei noi. p* 
care antrenorii Mircea Lucescu 
și Mircea Rădulescu caută să 
le rodeze — a arătat și o 
bună stare de start, absolut ne- 

Ieri, la Marikostinova : Echipa olimpici de fotbal a României 
a terminat la egalitate (1-1) cu Akademik Sofia
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ÎMI DAI SEAMA CĂ NOI, I1ANDBALI$TII, 
S1NTEM FOARTE IUBIȚI DE OAMENI

DE ACCEA, SIMT CĂ AM
0 PERMANENTĂ MARE DATORIE!

Discuție cu VASILE STINGĂ

casară pentru abordarea cu suc
ces * viitoarelor lntUniri. In 
acest sena, trebuie să arătăm 
că fotbaliștii români au reușit 
să m refacă repede, să-și re
capete forțele după peripețiile 
prin care au trecut aici. Ei au 
sosit după miezul nopții la Is
tanbul, la Gram Hotel Tarabya, 
adică.» simbătă dimineața, iar 
la stadion s-a ajuna cu o ju
mătate de oră înainte de flu
ierul arbitrului, deoarece șofe
rul autocarului era din Izmir 
și a rătăcit drumul spre sta
dion ! Toate aceste handicapuri,

un

oridnd posibil* la un meci in 
deplasare, au fost depășite, 
însă, cu bine, echipa Româ
niei demonstrând in joc (pe un 
teren greu) PREGĂTIREA FI
ZICA 51 PSIHICA BUNA.

Deși n-a avut multe virtuți 
tehnice și spectaculare, parti
da a plăcut, totuși, prin dina
mismul et combativității ju
cătorilor turci fotbaliștii noș
tri opunlndu-l, din start,
joc metodic, lucid, inteligent 
dirijat da BO&nl, Klein, Coraș, 
Iorgulescu, Rednic, cu pase 
succesiva, necesare, pentru a 
rupe elanul jucătorilor turci și 
pentru a păstra Inițiativa. Alt
fel se explică faptul că1 „trico
lorii* au tinut mai mult in 
miinile lor frilele jocului, im- 
punindu-șl tactica, aceea de a 
atrage adversarul spre margini, 
pentru a se crea culoare prin 
centru, pe unde să se pătrundă 
in viteză spr* poarta lui Eser. 
Cum s-a intimplat șl in min. 9, 
cînd Klein a șprlntat perpendi
cular pe poarta adversă, fiind 
faultai Ia aproximativ 22 m de 
tlntă. La lovitura liberă acor
dată, B6I6nt a simulat șutul. 14- 
■tndu-| p* GABOR șl acesta, 
ou o execuți* do soare efect,

Stellan TRANDAFIRESCU

(Continuare In pag. 2-3)

„ce 
într-o 
hand

— Vasil* Stingă, discuția 
noastră ar* o explicație sim
plă. Ești un important subiect 
al sportului românesc, care 
interesează permanent marele 
public, doritor mereu să afle 
c* face, e* glndește, 
zice* un sportiv fruntaș 
ramură. In speță primul 
balist al României.

— Sint gata să spun
— Nu o să-ți cer chiar atît 

da mult. Dar nu o să-țl cer 
nici puțin. Da fapt, la această 
oră, intr-o perioadă necompe- 
tițională, ded cind nu ești tot 
timpul solicitat de meciuri, de 
obiective imediate, cea mal in
teresantă discuți* cu handba
listul nostru nr. 1 ar putea a- 
vea, cred, ca temă „CE GÎN- 
DEȘTE SI CUM GÎNDEȘTE - . laVASILE STÎNGA- acum, 
sfirșit de ianuarie *83 t

— Mă gindesc Ia multe, 
la ee va fl, dar mai ales 
ce a fost»

— De ce mai ales T
i*

Stodto* -AS Scr-J Yan* ; teren 
mont* : ton* ; spectatori -
oroe 25 300. Șuturi 1 5-9 (pa poo— 
tă : 2—3). Comer* I 2—1. Av maroc*: 
GABOR (mi*. 9), respscfiv SH.CUK 
(mm. 33 di* M ■).

TURCIA I Ecar - ERDOGAN, BiW. 
FATiH, Hokan - Ar* (mln. 70 Senoț. 
Rico, Hason — Era* (min. 70 Metini). 
SELGJK. Husei*.

ROMANIA : Mororu - REDN1C, 
ANDONE, IORGUIE5CU. Muntecnu M 
- Augustm. BOLONI. KLEIN, Coreț 
(mm. S3 Bouot) — lardocha (mi*. 
65 Nîoa), GABOR.

A orbitrat corect T. Tahtadjîer 
(Bulgaria).

La finalele concursului republican de judo pe categorii

DINAMO BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT DETAȘAT PRIMUL LOC
Finalele concursului repu

blican de judo pe categorii de 
greutate, începute vineri in sa
la Rapid din Capitală, au con
tinuat simbătă și duminică, la 
capătul lor dinamoviștii bucu- 
reșteni, de pregătirea cărora 
se ocupă sirguincioșii antre
nori Iacob Codrea și Gheorghe 
Nache, s-au situat detașat pe 
primul loc in clasamentul ge
neral, cu 34,5 puncte. Fentru 
celelalte poziții fruntașe lupta 
a fost extrem de echilibrată, 
punctajele scutindu-ne de ori
ce comentariu : 2—3. A.S.A.
Tg. Mureș (antrenor Fi. Măr- 
cuș) și Dinamo Brașov (Al. 
Vasile) 15,5 p, 4—5. Rapid 
Oradea (AJ. Chirilă) și Con
structorul M. Ciuc (I. Gali) 15 
p, 6—7. Nitramonia Făgăraș 
(Gh. Gujbă) șl Oțelul Tîrgo- 
viște (W. Grecu) 11,5 p. Se 
cuvine totuși, să subliniem 
surprinzătoarea „ascensiune* ■ 
sportivilor d* la A.S.A. Tg. 
Mureș și Oțelul Tîrgoviște.

Iată citeva amănunte pri
vind confruntările de sâmbătă 
șl duminică. La superușoară, 
din c«l 38 de sportivi inscriși 

concurs, favorit 
judoka

pe foaia da 
pornea cunoscutul 
Arpad Szabo (Dinamo Buc.),

— Pentru eă viitorul îl vezi 
ca intr-un abur, prin imagina
ție, prin dorință, in timp ce 
trecutul • fost o realitate, ii 
vezi clar, cu mintea, cu ochi... 
Ii inchlzi șt privești Imagini 
vii pe care ai tot vrea să le 
revezi» După cum te intorci 
și la amintiri care numai plă
cere nu-ți fac...

— Hai să mergem pe aceste 
două căi ale... trecutului. Cum 
în prima categorie, cu amintiri 
foarte frumoase, de neuitat, 
handbalul românesc este cel 
mai bogat din lume, iti pro
pun, de pildă, hal să retrăim 
împreună cel mal dramatic și 
mal uluitor meci de handbal 
— după părerea subiectivă a 
reporterului — văzut vreodată 
Pe micul ecran, partida Româ
nia — U.R.S.S. de la Olimpia
dă. din iulie 1980. Era seară,

Marius POPESCU

(Continuare In pap. 2-3)

La fete, „U“
Desigur, interesul major al 

bogatului program baschetba- 
listsic de simbătă șl duminică 
a fost deținut de tradiționalul 
derby Dinamo — Steaua, ciștl- 
gat, la capătul unei întîlniri 
aprig disputate (dar de nivel 
tehnic modest), de dinamoviști 
cu 73—69 (36—37). întrecerea a 
fost echilibrată, iar rezultatul 
a stat în cumpănă pînă în fi
nal, cînd formația pregătită de 
tînărul antrenor Gh. Novac a 
dovedit că are mai multe re
surse, vădind un plus de luci
ditate, claritate șl efioacitate în 
acțiuni. Prima repriză a fost 
dominată de steliști, cane au și 
condus cu 10 punct* (35—25 in 
min. 16), pierdute, insă, rapid, 
deoarece apărarea în zonă nu 
s-a dovedit cea mal fericită 
alegere in perioada respectivă, 
Iar Cernit (care dusese greul 
pînă atunci) a insistat, dar nu 
a mal avut eficiență. In repri
za secundă, Dinamo a egalat in 
min 28 (48—48), a luat iniția
tiva și a cîștigat datorită ex
celentei sale apărări (Popa, de 
pildă, l-a anihilat aproape pe 
Cernat), bunei comportări a

D. Î5TANCULESCU

(Continuare in pag. 2-3) 

mal alea după ce *1 a trecut 
„testul* clntarulul — reușind 
să coboar* d* la 73 kg la 601 
Cu toate acestea Szabo a fost 
nevoit să m mulțumească cu 
locul 3, Împreună cu colegul 
său de club Silviu Lazăr, In 
finala categoriei au ajuns, pe 
deplin merit, Gheorghe Dani 
(I.E.F.S.-C.S.Ș. 1 Buc.) și Vio
rel Roșu (Oțelul). Pînă în ul
timul minut disputa a fost 
strînsă, atacurile — și de o 
parte și de alta — fiind „pa
rate" cu abilitate. în min. 6,32, 
insă, Dani (student in anul II 
la I.E.F.S.) l-a surprins pe 
Roșu cu uchi-mata (secerarea 
coapsei din 
tehnic cotat 
vantaj greu 
cele 28 de 
rămăseseră.
vișteanul, c*-i drept, posibilul 
și imposibilul, dar Dani și-a

interior), procedeu 
cu yuko (5 p) a- 
da „răsturnat" in 
secunde cit mal 

A încercat tîrgo-

(Continuare In pag. 2-3)

Studeniul Gheorghe Dani (dreapta) l-a învins spectaculos prin 
ippon pe Adrian Mudura (Rapid Oradea) Foto : Ion MIHĂICA

„Cupa Bucegi“ la schi fond juniori
. 4 --------- ---—

UN SALT VALORIC CARE TREBUIE CONFIRMAT

start ului, 
de peste 
excelent 

val“ al 
feminin

AZUGA (prin telefon). Pă
cat că „Cupa Bucegi", concurs 
internațional de schi fond des
chis juniorilor, n-a fost ono
rată, ața cum confirmaseră cu 
clteva zile înaintea 
de mai mulți oaspeți 
hotare. Ar fi fost un 
prilej pentru „nou 
schiului nostru (atît 
cit și masculin) de a-și măsu
ra o valoare pe care o știm in 
creștere, bazîndu-ne in primul 
rtnd pe faptul că junioarele și 
juniorii intra 13 și 16 ani au 
devenit, din acest sezon. cei 
mai temuți adversari ai senio
rilor noștri, in concursurile in
terne. Au răspuns invitației 
doar componentele echipei de 
junioare a Ungariei.

conduce detașat

,,Duelul giganfilor*! n Insert* 
Vinereanu ; Opșitaru ‘ nu l-a 
mai putut împiedica. Fazi din 
meciul Steaua — Dinamo.

Foto : D. NEAGU

apărat „cu dinții* avantajul 
ciștlgind la punct*.

Vlcecampionul. mondial Con
stantin NIculse (Dinamo Buc.) 
a dominat autoritar Întrecerii* 
de la șemlușoară dovodindu-se, 
după părerea noastră, cel mal 
bun sportiv al acestei ediții. 
Sigur pe flecare „priză* da 
atac sau apărare, lipsit parcă 
de orice emoție, Niculae a de
monstrat că rămâne, neîndoios, 
semiușorul nr. 1. Chiar și 
finala cu Istvan Solomon (Con
structorul M. Ciuc) a ciștigat-o 
detașat, surciasindu-și 
sarul. “ 
lă și 
Buc.).

Cea 
la „ușoară*, nu numai pentru 
faptul că și-au disputat intiie-

Costin CHIRIAC

adver- 
Pe locul 3 : Ion Năstăi- 
Ilie Șcrban (Dinamo

mai aprigă luptă a fost

Atît probele individuale cit 
și cele pe echipe au fost deo
sebit de spectaculoase. în pri
mul rind, prin maniera tehni
că de a alerga pe schiuri e 
câtorva junioare' (printre care 
(Jngureanu, Hangan, Ballo, 
Bako, Rișnoveanu, Răcită) și 
juniori (Csedo, Negrea, Csall*, 
Gyorgy și alții), dar și prin 
lupta exemplară dată pe tra
see și dăruirea In susținerea 
șanselor, atuuri pe car» miile 
de spectatori din Azuga — 
aceiași fideli prieteni ai fon
dului pe care-i cunoaștem de

Radu TIMOFIE

(Continuare In pap. a *-«)



in Divizia „A“ la volei CAMPIONATUL DE JUNIORI LA HOCHEI

O ETAPĂ DOMINATĂ DE GAZDE
In campionatele primei divi

zii de volei jocurile progra
mate simbătă ai duminică au 
evidențiat mai puternic ca o- 
ricind avantajul terenului pro
priu pe care echipele l-au ex
ploatat cu aucces acum cînd 
lupta pentru supraviețuire in 
primul eșalon este tot mai a- 
prigă. Dintre vizitatoare doar 
formația masculină Univer
sitatea Craiova a obținut vic
toria In deplasare, revenind pe 
locul secund in clasament. A- 
mănunte de la cele 11 partide :

FEMININ
DINAMO — FARUL CON

STANȚA 3—2 (—17, —14. 11,
6, 9). Ca de obicei, meci foar
te greu pentru elevele Doinei 
Ivănescu, desfășurat pe 
parcursul a dnci seturi si a- 
proape două ore de joc. Echi
pa oaspete, pregătită de Dorin 
Jitaru, a reușit, printr-un joc 
ordonat, bine gîndit. să-și ad
judece primele două seturi la 
mare luptă, așa cum se intîm- 
plase dealtfel și în turul cam
pionatului la Constanta. De 
remarcat că, deși conduse cu 
12—6 în setul doi, constănțen- 
cele au revenit puternic și au 
ciștigat datorită finalului lip
sit de aplomb al dinamoviste- 
lor. asemenea, oaspetele au 
făcut proba calităților lor si în

„U“ CLUJ-NAPOCA — PE
NICILINA LAȘI 3-0 (13, 8, 
11). început de joc cu greșeli 
de ambele părți, dar pe par
curs partida ■ devenit specta
culoasă. Gazdele au dominat, 
evidențiindu-se Laura Ruja, 
Doina Săvolu și Melania Vășcan, 
respectiv Carmen Cuej- 
deanu, Gabriela Coman și 
Kate Tcacenco-Talabă. Arbi
tri : C. Pitaru din Sibiu și C. 
Manițiu din Brașov. (L PO- 
COL — coresp.)

MARATEX BAIA MARE — 
RAPID BUCUREȘTI 3—1 (13. 
—11, 5, 14). Seturi viu dispu
tate, in care ambele echipe au 
jucat frumos. Remarcate : 
Margareta Crișan, Nieulina 
Stănică, Mariana Olteanu, Va- 
silica Bică (M), Ileana Tirno- 
vcan, Constanța Iorga si Ana 
Grccu. Arbitri : M. Marian
dini Oradea șl L.. Grun din
Tg. Mureș. (A. CRIȘAN —
coresp.)

1. DINAMO 20 20 0 60:12 40
2. C.S.M. Lib. 19 15 4 49:23 34
3. FI. roșie 20 11 9 40:35 31
4. Farul 19 11 8 42:33 30
5. Chimpex 20 10 10 35:36 30
6. C.S.U. Oțel. 20 8 12 35:41 28
7. Calculatorul 20 8 12 36:45 23
8. Penicilina 20 8 12 35:44 23
9. Maratex 20 8 12 34:43 28

10. Știința 20 8 12 35:46 23
11. Universit. 2C1 7 13 31:45 27
12. Rapid 20 5 15 23:52 25

Mihai Alexandru (nr. 7) încearcă 
stelist alcătuit din Ionescu ți 

torul București — Steaua (3—1).
setul al treilea cînd, de Ia 
3—14, au realizat 8 puncte 
consecutiv gi numai reintrarea 
Marianei Ionescu în sextetul 
campioanelor a determinat 
răsturnarea situației. De la Di
namo s-au mai remarcat Mi- 
rela Pavel șl Victoria Nicu- 
lescu, iar de la oaspete Maria 
Enache, Doinita Popescu și 
Guîniza Gelil. Arbitraj foar
te bun : FI. Scorțaru din Ga
lați și V. Ionescu din Bucu
rești. (Gh. DEDIU).

o
Chifu.

solufie in fata blocajului 
Fază din meciul Calcula- 

Foto : Dragoș NEAGU
- MASCULIN

CALCULATORUL BUCU
REȘTI — STEAUA 3—1 (15, 
4, —9, 12). în general, un 
joc de valoare, spectaculos 
prin fazele create și prin u- 
nele răsturnări de scor. Ast
fel. în setul I, Calculatorul a 
condus cu 9—1, 13—4 și 14—5, 
dar abia l-a ciștigat în pre
lungiri, in al treilea set a con
dus cu 9—8 și n-a mai reușit

nici un punct, iar în setul 4 
Steaua a condus cu 11—8 și a 
pierdut... Elevii lui C. Chiti- 
goi au meritat victoria, deoa
rece au aliniat un sextet mai 
omogen și stabil (doar două 
schimbări de scurtă durată au 
fost necesare), In timp ce an
trenorul G. Bartha a rulat pe 
toți cei 11 jucători. Eviden
tial : A. Ion (dirijor inspi
rat), Steriade, Iuhasz de la 
învingători, Mina de la în
vinși. Arbitraj foarte bun : V. 
Dumitru — M. Niță (N. MA- 
TEESCU).

CARPAȚI RM VtLCEA — 
EXPLORĂRI BAIA MARE 
3—2 (8, -9, 12, —5, 10). Echi
pa vilceană, condusă acum de 
antrenorul I* Stilea, a obținut 
o victorie meritată într-o par
tidă echilibrată de la un ca
păt la celălalt Evidențiat! : 
Zlotca, Prisăcara, Cotoranu 
(C), Ignișka șl Mițu. Arbitri : 
I. Covaci — R. Farmuș, ambii 
din București. (S. GEORNO- 
1U, coresp.)

C.S.U. OȚELUL GALAȚI — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
2—3 (14, 7, —12, —11, —13). 
Meci cu desfășurare dramati
că, durind peste două ore și 
jumătate. De reținut că gaz
dele au condus și în setul 4 
eu 10—1... Remarcați : Radu, 
Geană (C.S.U.), Braun, Stoian 
și Hrinco (U). Arbitri : I. 
Stoica din Bacău șt FI. Conac 
din localitate (T. SIRIOPOL, 
coresp.).

C.S.M.U. SUCEAVA — MO
TORUL BAIA MARE 3—1 (12. 
13, —9, 2). Meci dominat în 
general de gazde. Cei mai
buni : Șteflea, Dumitru, Min-
dru. respectiv Chezan și Codre. 
Arbitri : I. Niculescu din
București și Gh. Ciutacu din
Iasi (I. MÎNDRESCU, coresp.)

C.s.u. ALUMINA ORADEA 
— TRACTORUL BRAȘOV 3—1 
(—12, 10, 4, 8). După un prim 
set în care au avut o apărare 
vulnerabilă, gazdele au pre
luat ferm inițiativa. Remar- 
cări : Horje, Manoie, Pin- 
tea, Răduță (C.S.U.), Sterea, 
Zamfir și Crișan (T). Arbitri : 
V. Tilcă din Craiova și D. 
Negroiu din Timișoara (I. 
GHIȘA, coresp.)

SILVANIA ȘIMLEU SIL- 
VANIEI — DINAMO se dis
pută vineri. -

în clasament : 1. Dinamo 28 
p, 2. Univ. Craiova 24 p (32:21), 
3. Steaua 24 p (33:28), 4. 
C.S.U. Alumina 24 p (30:30). 5. 
Explorări 23 p (35:27), 6. Sil- 
vania 22 p (29:23), 7. Calcu
latorul 22 p (31:30), 8. Tracto
rul 21 p (25:34), 9. C.S.M.U. 
21 p (22:33), 10. Motorul 20 
(24:35), 11. Carpați 20 p (23:38), 
12. C.S.U. Oțelul 18 p.

Cel de al treilea turneu al 
campionatului republican de ho
chei, rezerva* echipelor de ju
niori mari (18 ani), «-a Încheiat, 
ieri, la București, pe patinoarul 
„23 August", eu un Joo derby, 
In care s-au lntîlnlt cele mal 
bune formații ala com petiției : 
Dunărea Galați, lidera clasamen
tului (4 puncte avana la ora în
ceperii meciului) șl B.C. Miercu
rea Clue, ocupanta locului se
cund. Am fost martorii unei par
tide foarte frumoase (cum nu 
prea vedem nld la Divizia „A“ 
mal alee In grupa ascundă la 
aenlori 1). cu taxe curate, exce
lent „lucrate" setmlo, in care 
s-au jucat tare, dar foarte oarect. 
Victoria a revenit. Intr-un final 
dramatic (cu 11 secunde înainte 
de sfirșit 1) formației din Mier
curea Cluo cu >—1 (1—0, 4—1, 

2-0).
în acest fel tinerii hocheiști 

din Miercurea Clue nu numai că 
au redus diferența ce-1 desparte

de lideri doar la 
sîn.t de disputat __
dar și-au luat șl revanșa după 
lnfrîngerea din turul precedent 
(3—4), dnd gălățenil au înscris 
golul victoriei cu 8 secunde Îna
inte de final. Și atunci, ca șl 
acum, credem că un rezultat de 
egalitate ar fi fost mal just, dar
— cum se vede — șansa a fost
și ea... egală, preferind o dată 
o echipă șl altă dată pe rivala 
sa. Punctele au fost marcate In 
ordine de : Antal (min. 4) 1—0, 
Caval (min. 21) 1—1, Fulga (min. 
18) 1—2, SofroD (min. 38) 1—2,
Bacso (min. 60) 3—2.

In celelalte jocuri s-au Înregis
trat rezultatele : Dunărea — 
C.S.S. Tg. Secuiesc 7—0 (5—0,
2— 0, 2—0), S.C. Miercurea Clue
— C.S.ș. nr. 2 Dinamo 5—4 (3—0, 
0—2, 2—2), hoeheiștli din Mier
curea Cluc au fost conduși cu
3— S ptnă în ultimele trei mi
nute ! ; C.S.S. nr. 2 Dinamo — 
C.S.S. Tg. Secuiesc 7—0 (2—0, 

8—0, 2—0). (C. A.)

1 puncte (ma! 
două turnee),

SIMT CĂ
(Urmare din pag. I)

eram la București, stăteam la 
masă... în prima repriză, ju
cătorii sovietici evoluaseră 
fantastic, Iar voi nu vă găseați 
nicicum... Nici nu puteam să 
măninc... Duceam furculița 
tot alături... La pauză, la 
15—9 (!!!) pentru adversari, 
am vrut să Închid televizorul... 
Mulți l-au și închis...

— Și a venit repriza a doua. 
O visez și acum noaptea... Sar 
și acum, in somn.. Poale-i de 
ris, un astfel de vis, dar un 
asemenea med fantastic n-am 
mai trăit nicicind și nici nu 
cred să mai apuc...

— Nu e de ris deloc. Dacă 
ai fi putut să vezi, după sfîr- 
șitul meciului, geamurile de 
la blocurile Bucureștiulul, ti-ai 
da seama că visele tale în 
care revine acel joc le privim 
cu toată înțelegerea. Eu Insă 
aș vrea să te Întreb altceva, 
îmi vin în minte acum două 
partide relativ recente pe care 
le-atf pierdut după ce ■ ați 
condus voi, ai noștri : 1) La 
Buzău, astă-toamnă, în finala 
„Trofeului Carpați", ați con
dus. tot în meci cu foarte pu
ternica echipă a Uniunii So
vietice, cu 8—6 la pauză, apoi 
cu 13—8 (!) șl ați pierdut cu 
18—21. 2) în cupa campionilor 
europeni, in meciul tur Steaua 
— Metaloplastica, ați condus in 
ultimele 4 minute (!) ale Jo
cului cu 8 goluri, apoi dife
rența s-a redus în final la 4 
goluri și nu v-a ajuns, în re
tur, pentru calificare. Cum se 
face, spune-mi, că în ultima 
vreme ați pierdut meciuri ca 
și cîștigate și calificări ca și 
obținute, iar atunci, la Mosco
va, in aceea partidă fantasti
că, ați ciștigat entuziasmant o 
partidă ca și pierdută 7

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU
— C.S.U. OȚELUL GALAȚI 
3—0 (5, 3, 7). Sală arhiplină la 
acest joc, victorie categorică a 
echipei locale, superioară în 
toate compartimentele. Oas
petele au dezamăgit prin nu
meroasele greșeli la fileu șf in 
linia a doua. Evidențiată, în
treaga echipă sibiană (în frun
te cu Marinela Țurlea). iar de 
la oaspete doar parțial Elen 
Sander șf Gabriela Cojocaru. 
Arbitri : A. Dinicu șl V. Rin- 
ghel, ambii din București. (I. 
IONESCU — coresp.).

CHIMPEX CONSTANȚA - 
FLACARA ROȘIE BUCU
REȘTI 3—0 (11, 8, 7). în vervă 
de joc, Chimpex a realizat o 
prețioasă victorie la care și-au 
adus contribuția toate jucătoa
rele folosite. învingătoarele 
s-au remarcat prin viteză și 
forță în atac, prin înălțimea și 
eficacitatea blocajelor. Re
marcate : Emilia Mănăilă (cea 
mai bună de pe teren), Li
liana Văduva și Tanța Drăgoi 
(C.), Georgeta Lungu și 
Daniela Drăghici (FI. r.). Au 
arbitrat : V. Arhire din Bra
șov și M. Constantlnescu din 
Ploiești. (Ch. GOLDENBERG
— coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU — CAL
CULATORUL BUCUREȘTI 
3—2 (6, —11, —14, 5, 13). Joc 
frumos, desfășurat în fața a 
2000 de spectatori. Studentele 
au jucat foarte bine în primul 
set, dar au slăbit ritmul in 
continuare, cedînd următoa
rele două. în Ultimul set — 
mare tensiune în teren și în 
tribune. Bucureștencele au 
condus eu 6—0, 6—3 și 8—5, 
dar au fost egalate la 9, apoi 
la 13 și în final depășite. Evi
dențiate : Doina Mangeac, 
Marîlena Bogdan, Margareta 
Pescaru (S), Nicoleta Stancin, 
Severina Tudorache si Mirela 
Popa (C). Arbitri : D. Dobres- 
cu din Ploiești și M. Boian din 
Bacău. (L IAN CU — coresp.)

DERBYUL BASCHETBALIȘTILOR
(Urmare din pag 1)

lui Vinereanu (a jucat de la 
egal la egal cu experimentatul 
Opșitaru), Braboveanu și Nicu
lescu, precum șl pentru că 
Steaua a avut doar 48% Pro* 
centaj la aruncări din acțiune 
în această repriză, față de 60%, 
cit au înregistrat dinamoviștii. 
Au Înscris Braboveanu 25, Ni
culescu 16, Ivascencu 10, Vi
nereanu 11, Popa 6, David 5 
pentru învingători, respectiv 
Ermurache 18, Cernat 16, Ocze- 
lak 12, Căpușan 6, V. Ion 6, 
Opșitaru 6, Brănișteanu 4, Neto- 
litzchi 1. Arbitrii G. Dutka și 
D. Crăciun au asigurat buna 
desfășurare a meciului.

I.C.E.D. — RAPID 80—87 
(46—45). Doar evoluția scoru
lui a menținut o oarecare cotă 
de atractlvitate : 18—8 (min. 5) 
pentru Rapid, 23—13 (min. 8), 
31—21 (min. 12) pentru I.C.E.D. 
(in această perioadă, un plus 
pentru Chircă), 58—57 (min. 
27) în, favoarea feroviarilor, 
moment în care la „pupitru" a 
trecut Fluturaș, el conducîn- 
du-și colegii spre o victorie

meritată. Au marcat : Car
pen 27, Ardelean 19, Pogona- 
ru 12, Chircă 10, Grădiștcanu 
10, Voicu 2 pentru I.C.E.D., 
respectiv Caraion 24, Fluturaș 
21. Mihuță 11, Suciu 10, Sipoș 
8, Dumitru 6, Dăescu 5, Bu- 
lancea 2. Au arbitrat bine A. 
Atanasescu și E. Nicolescu. (A. 
VASILESCU).

C.S.U. SIBIU — FARUL 
CONSTANȚA 81—82 (33—44). 
Partidă extrem de disputată și 
decisă de aruncarea liberă 
transformată în ultimele se
cunde de joc de Șerban. Au 
înscris : Takacs 21, Copăcean 18, 
Chirilă 14, Dăian 12, Bretz 6, 
Palheghi 6, Tonca 2, Cosma 2 
pentru C.S.U., respectiv Băicea- 
nu 24, Mănăilă 21, Radu 8, 
Spînu 8, Moldoveanu 8, Șer
ban 8, Martincscu 5. Au con
dus Fr. Took și I. Georgiu (I. 
lONESCU-coresp.).

GRUPA 7—12
UNIVERSITATEA CLUJ-NA

POCA — POLITEHNICA IAȘI 
88—87 (40—41), C.S.U. BRAȘOV 
— DINAMO ORADEA 81—78 
(40-35), SPORTUL STUDEN-

CONCURSUL DE JUDO PE CATEGORII
(Urmare din pag. I)

tatea un impresionant număr 
de concurențl (41), ci și pen
tru numeroasele surprize înre
gistrate, cea mai mare — in- 
frîngerea prin ippon a lui 
Simion Topliceanu (Dinamo 
Bv.) — medaliat cu bronz la 
C.E. 1981 — în meciul cu tînă- 
rul Nicu Rusu (Oțelul)/ De
altfel, finala și-au disput it-o 
juniorul (18 ani) Ștefan Nagy 
(Spartac Oradea) și Rusu, 
primul cîștigînd prii) ippon. 
Pe locul 3 : Petre Motin (Di

namo Buc.) și Mircea Filimon 
(Rapid Oradea).

în fine, la „semimijlocie", 
in absența campionului' euro
pean Mircea Frățică (Nitramo- 
nia), ușor accidentat, primul 
loc a revenit lui Imre Farkaș 
(A.S.A.) care l-a învins în 
meciul decisiv — deosebit de 
disputat — pe Doru Putan 
(Rapid Oradea) prin yusei- 
gachi (superioritate tehnică). 
Pe locui 3 : Lucian Pop (Di
namo Bv.) și Loghin Lazăr 
(Univ. Cluj-Napoca).

ȚESC — I.M.U.A.S. BAIA MA
RE 76—56 (31—27).

Etapa a 24-a a campionatu
lui național de baschet mascu
lin, desfășurată simbătă, a avut 
darul să echilibreze lupta pen
tru titlu, Steaua (47 p) și Di
namo (46 p) fiind distanțate a- 
cum doar de un punct. Urmea
ză in clasament : 3. Rapid 40 
p, 4. Farul 38 p, 5. I.C.E.D. 36 
p, 6. C.S.U. Sibiu 34 p ; gra
pa 7—12 : 7. Universitatea 
Cluj-Napoca 35 p, 8. Dinamo 
Oradea 33 p, 9. Politehnica Iași 
32 p, 10. C.S.U. Brașov 32 p,
11. I.M.U.A.S. Baia Mare 31 p,
12. Sportul studențesc Bucu
rești 28 p.

FEMININ
După meciurile primelor tur

nee pe grupe valorice (1^—6 în 
Capitală, 7—12 la Tg. Mureș), 
clasamentul Diviziei „A“ de 
baschet feminin se prezintă ast
fel : grupa 1—6 : L Universi
tatea Cluj-Napoca 53 p, 1 Vo
ința București 48 p, 3. Olimpia 
București 47 p 4. Sportul stu
dențesc București 44 p, 5. Uni
versitatea Timișoara - 42 p, 6. 
Crișul Oradea 39 p ; grupa 7— 
12 : 7. Progresul București 43 p, 
3. Comerțul Tg. Mureș 38 p, 
9. I.E.F.S. București 35 p, 10. 
Voința Brașov 34 p, 11. C.S.U. 
Ploiești 33 p, 12. Rapid Bucu
rești 12 p. Rezultate s

GRUPA 1—6
VOINȚA BUCUREȘTI — O- 

LIMPIA 65—50 (33—34). După 
o repriză în care tinerele jucă
toare de la Olimpia s-au aflat 
mai tot timpul la trenă, dar la 
diferențe mici (au fost și dteva 
egalități), în partea a doua, 
partida a avut o turnură greu 
previzibilă. 43—36, 57—38 și 
63—40 în favoarea Voinței — 
scoruri care vorbesc elocvent 
despre „căderea” Olimpiei (mai 
ales din punct de vedere fizic, 
eforturile din meciul cu „U“ 
lăsînd urme). Au marcat : 
Borș 30 (procentaj 100 la sută 
în aruncările libere), Strugaru
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AM O PERMANE
— La 

repriza 
o singură mutare tactică. L-am 
luat „om la om" pe Belov, 
coordonatorul și creierul de 
joc al echipei sovietice. S-a 
mai petrecut atunci, in noi, și 
o „mutare omenească". La 
pauză, ne-am zis că murim pe 
teren, dar nu 
ris... 
find! 
Intrat 
prigă 
FI CIU,

— Asta a fost ! Asta s-a 
văzut și pe micul ecran. Ma
rea, esențiala „mutare ome
nească". în repriza a doua ați 
luptat cu adevărat LA SA
CRIFICIU !

— Și am înscris in această 
parte a meciului 13 goluri (!), 
in timp ce adversarii noștri 
doar 4 (!!). Cum să nu visezi 
și acum un asemenea meci ? 
Iar partida am cîștigat-o la 3 
goluri diferență, cu 22—19 !

— Iar în vremea aceea, 
București, nu ai de unde 
știi, se aprindeau luminile 
ferestrele blocurilor, se 
chideau geamurile și se 
vărsa pe străzi marea bucurie 
pe care jocul vostru extraor
dinar, de mari sportivi, care 
au luptat cu o dăruire totală, 
patriotică, a produs-o la mili
oane de oameni, 
închipui ce bucurie ați 
voi, handbaliștii, atunci, 
tru ca în toamna trecută, 

cu același 
puternic,

Moscova, atunci, in 
a doua, noi făcut

ne facem de 
La 9—15 nu ne puteam 
la victorie... Dar am re
in joc cu hotărirea a- 
să luptăm LA SACRI- 

PÎNĂ CĂDEM JOS...
i a

la 
să 
la 

des- 
re-

Nici nu iți 
adus 
Pen- 

— „ _  ______    la
Buzău, cu același adversar, 
foarte puternic, după cum 
știm cu toții, să conduceți voi, 
ai noștri, detașat, și să pier
deți la 3 goluri diferență ! (în 
timp ce la Moscova, la Olimpia
dă, ați învins voi la 3 goluri 
diferență !). Ce explicații poate 

contra- 
expll-

avea o . asemenea 
performanța ? Ce

14, Popescu 8, Tomescu 7, Gre- 
cu 4, Hegheduș 2 pentru Vo
ința, respectiv Bîră 20, Cristea 
16, Ciubăncan 8, Trică 4, Stin
gă 2. Au arbitrat bine M. Ai
des și Z. Raduly. (V. ADRIAN).

SPORTUL STUDENȚESC — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA 66—70 (36—36). Din nou 
campioanele au avut emoții, 
ele trebuind să facă față unei 
replici extrem de dirze din 
jartea bucureștencelor, care în 
final cînd se apropiaseră la 
două puncte au ratat din situ
ații clare. Au marcat: Bărăgan 
21, Pirșu 15, Zidaru 14, Keresz- 
tesi 8, Ionescu 5, Tocală 3 pen
tru Sportul studențesc, respec
tiv Pali 20, Kirr 16, Bolovan 15, 
Popa 12. Sandor 5, Lungu 2. 
Au arbitrat bine : A. Atanases- 
eu și I. David.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 66—65 (38—37), CRI
ȘUL ORADEA — SPORTUL 
STUDENȚESC 54—86 (36—46),
OLIMPIA — CRIȘUL ORADEA 
65—62 (32—32), UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA — VOINȚA 
BUCUREȘTI 64—71 (34—44).

GRUPA 7—12
TG. MUREȘ, 30 (prin tele

fon). Echipa locală Comerțul 
Lie. „Bolyai" a avut o compor
tare bună în turneul ■ pentru 
locurile 7—12, terminînd victo
rioasă în toate cele cinci parti
de disputate. Sîmbătă, de pil
dă, ea a întrecut pe C.S.U. Pra
hova Ploiești cu scorul die 59— 
47 (36—19), la capătul unui joc 
în care antrenorul N. Viciu a 
procedat la dese schimbări, în 
scopul experimentării tinerelor 
jucătoare.

Celelalte rezultate : PROGRE
SUL — VOINȚA BRAȘOV 80— 
72 (42—42), I.E.F.S. — RAPID 
67—66 (36—32), C.S.U. PLO
IEȘTI — RAPID 76—58 (48—29), 
PROGRESUL — I.E.F.S. 88— 
67 (49—32), COMERȚUL — VO
INȚA BRAȘOV 59—32 (29—20).

Constantin ALBU-coresp.
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(C.F.R. Timișoara) ; 57 kg : 
C. Fîlipov (Metalul Rădăuți), 
C. Ivan (Steaua), 3. FI. Diaco- 
nescu (Dinamo Buc.) ; 62 kg : 
C. Uțu (Dinamo Buc.), 2. " "
rare (Dunărea Galați), 3.
Savu (Dinamo Buc.) ; 68 kg : .. 
Șt. Negrlșan (Steaua), 2. M. Luță 
(Metalul Rădăuți), 3. A. ’ ' '
(Muscelul Câmpulung) ;
1. Șt. Rusu (Dinamo Buc.), 2. 
Gh. Ciobotaru (Dinamo Buc.), 3. 
M. Huțuieac (Metalul Rădăuți) ; 
82 kg : 1. Gh. Minea, 2. S. Her- 
țea, 3. Gh. Glonț (toți de la Di
namo Buc.) ; 90 kg : 1. I. Matei 
(C.S.M. Suceava), 2. I. Dralca 
(Farul Constanța), 3. I. Rădulescu 
(C.S.M. Suceava) ; 100 kg : 1. V. 
Andrei (Progresul Buc.), 2.
Panalte (Aluminiu Slatina), 
I. Stlgnei (Steaua) ; +100
L R. Codreanu (C.S. Arad), 
Hanu (Steaua), 3. I. Savin 
namo Buc.). (Carol GBUIA 
oaresp.).

Că- I
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: 1. ■ 

.. .... Luță
Arghira I 
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DATORIE ! I
— Spune-mi, Vasile Stingă, 

te-am abordat, la Începutul 
discuției noastre, de pe pozi
ția, înaltă, pe care o ai in 
sportul românesc. O poziție a- 
semănătoare o ai și in spor
tul mondial. Cînd se vorbește 
despre tine In U.R.S.S., in 
R.F.G., în Iugoslavia, in orice 
țară eu handbal de valoare și 
nu numai acolo, se spune : 

’ Vasile Stingă — ROMANIA...
— Știu. Asta mă onorează 

mult, dar mă și obligă mult.
— îți dai seama că numele 

patriei noastre, România — 
țară care în handbal înseamnă 
enorm, înseamnă un vîrf — 
este marele tău garant, chiar 
șl pentru un jucător de excep
ție cum ești tu 7 îți dai sea
ma că. și pentru coechipierii 
tăi foarte valoroși, cum slnt 
Munteanu, Drăgănită sau Be- 
divan, sau Voinea, sau Dumi
tru. numele ROMÂNIA 
cea mai 
re 7

— îmi 
credeți,
Pentru mine, copil de hunedo- 
rean, copil de muncitori, pa
tria a fost, este și va rămî- 
ne cel mai sfînt lucru al vie
ții mele. Și îmi dau foarte 
bine seama că noi, handbaliș- 
tii, sintem foarte iubiți de oa
meni, de poporul nostru. Am 
avut acest 
am simțit 
goste și 
bucurii și 
mărăciuni... De 
■V am o permanentă MARE

-TeITORIE. De care am să mă 
achit, o să vedeți !

— E frumos, e omenesc și 
emoționant ceea ce spui. Deși 
aș fi vrut să mai continuăm 
discuția, ne oprim aici. Mi-ai 
dat o „încheiere" foarte po
trivită, mai ales că acest final 
poate fi socotit un nou, an- 
gajant, promițător Început de 
drum...

este 
puternică recomanda-

dau, vă rog să mă 
foarte bine seama.

sentiment puternic, 
adică 
cînd 
cînd

această dra- 
am produs 

am produs a- 
aceea, simt

I
I
I

I
I
I
I

CU UN JUNIOR
U SE POATE
UN CONCURS

DE SENIORI!
ciștigat categoria sa de virstă 
de o manieră categorică (la 
un minut și jumătate' față de 
al doilea clasat) dar timpul 
reușit pe aceeași distanță și 
pe același traseu, l-ar fi cla
sat pe poziția a treia in ierar
hia seniorilor. Credem că da
torită acestei comportări, acest 
junior și-a câștigat, pe merit, 
un loc în reprezentativa caie 
se pregătește pentru Univer
siada de la Sofia.

REZULTATE TEHNICE, 10 
km seniori : 1. O. Schmidt
(Dynamo Zinnwald) 35,54- (1
tură’ pen.), 2. ’ S. Hauswald 
(Dynamo) 36,26 (1). 3. F. Ritz- 
fiiann (ASK Oberhoff) 37,15 
(2), 4. V. Todască (Selecționa
ta Brașov) 37,30 (2), 5. Gh.
Berdar (sel. Brașov) 37,33 (3) ; 
juniori : 1. I. Lesiyan (ASA) 
36,45 (2 ture pen.), 2. L. Na- 
ghi (ASA) 38,08 (5), 3. V. Pe
lin (ASA) 39,03 (4), 4. F. Kars
ten (ASK Oberhoff) 39,11 (4), 
5. R. Luțea (ASA) 39,28 (3) : 
ștafeta 4x7,5 km seniori : 1.
Dynamo Zinnwald lh48,‘25, 2.
ASK Oberhoff lh51,25, 3. Se
lecționata Brașov I 11153,50, 4. 
selecționata Brașov II lh58,09 ; 
ștafeta 3x7,5 km, 
ASA II lh32,20, 
Brașov I lh35,46, 
șovia lh40,46.

juniori : 1.
2. Dinamo

3. CSS B-a-

Rodu TIMOFTE

In primul meci al turneului de la Petrici

LOTUL OLIMPIC AL ROMÂNIEI - 
AKADEMIK SOFIA 1-1 (0 0) DINAMO - SPORTUL .STUDENȚESC 4-0 (1-0)

PETRICI, 30 (prin telefon). 
Aici, în micul orășel bulgar 
Petrici (25 000 locuitori) din a- 
propierea graniței cu Grecia, 
i-am găsit pe localnici umblînd 
pe străzi în talie. Duminică au 
fost plus 14 grade și soare 
strălucitor. Deci, e primăvară 
in... ianuarie.

Lotul nostru olimpic a sosit 
la Petrici vineri noaptea după 
12 ore de călătorie cu auto
carul, iar sîmbătă toți jucătorii 
au făcut un antrenament de 
120 de mirrute dimineața și un 
altul de 90 de minute după- 
amiază, după care au fost spec
tatori la primul joc dm cadrul 
turneului pe care îl găzduiește 
orașul.

Sîmbătă, în primul meci, e- 
chlpa locală de Divizia „A" 
Beiașița Petrici (locul 6) a În
vins cu 2—0 (1—0) formația iu
goslavă de Diviza „C“ Beiașița 
Strumița (50 km. de Petrici). 
La acest turneu mai participă 
Akademik Sofia, club unde, 
după retrogradarea In Divizia 
„B“, federația bulgară a pus 
baza echipei naționale de ti
neret.

Lotul olimpic al României a 
susținut prima partidă dumini
că, de la ora 14,30, pe terenul 
din localitatea Marikostlnova,

PRIMUL MECI
(Urmare din pag. I)

I
I
I
I I
I
I
I
I
I
I

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

a trimis pe lingă „zid", marcind 
un gol de zile mari, ca cele 
din Australia ! Poate că după 
această lovitură, care a turnat 
parcă plumb în picioarele gaz
delor, echipa noastră ar fi tre
buit să forțeze, să speculeze 
șocul psihic al adversarului, 
pentru a-și mări avantajul. 
N-a făcut-o șl, treptat, gazdelg 
și-au revenit, căutîndu-1 tot 
mai mult, cu centrări, pe cel 
mai bun atacant al lor. vîrful 
SELCUK. In min. 33, acesta a 
fost „agățat" de Coraș în su
prafața de pedeapsă și tot el 
a transformat precis penalty-ul 
acordat : 1—1. Pînă la pauză 
jocul își va mări tempoul, fa
zele. de poartă se vor înmulți, 
dar nu se va mai marca.

La începutul reprizei secun
de, Husein (min. 54) și Hasan 
(min. 55) vor avea două bune 
ocazii de a înscrie, după care 
partida s-a echilibrat din nou. 
balanța victoriei fiind apoi ga- 
ta-gata să se încline in favoa
rea echipei noastre.' Mai - lntîi 
în min. 60, cînd Augustin (cu 
plusuri, dar și cu minusuri pe 
un teren care l-a dezavantajat), 
ajuns singurrsingurel in fața 
buturilor adverse, a șutat im
precis. A doua oară. In min. 
70, cînd Gabor (excelent in 
acest meci, un cu totul alt Ga
bor decît cel din toamna lui 
’82, unul foarte activ, care șl-a 
„croșetat" deseori adversarii) a 
reluat din plonjon, spectaculos, 
o centrare a lui Balint. în sfîr- 
si, in min. 79, la o lovitură li
beră executată de Klein, șase 
„tricolori" s-au aflat In careul 
advers, dar nici unul n-a reușit 
să împingă mingea in poarta 
lui Eser.

Aceasta a fost, pe scurt, is
toria partidei de la Istanbul, 
la sfîrșitul căreia Mlrcea Lu- 
cescu se declara satisfăcut In 
linii mari de randamentul e- 
chipei acum, la început de se
zon. „Echipa, ne-a spus el. n-a 
jucat deloc rău, demonstrînd că 
face acumulări la capitolul re
lații de joc. A evoluat așa cum 
trebuie s-o facă in meciurile 
din deplasare, a răspuns bine 
efortului fizic cerut, a avut și 
reușite în atac, acolo unde — 
și jucătorii o știu — trebuia in
sistat mai mult după 1—0“. La 
această ultimă observație o 
adăugăm și pe aceea făcută, la 
masa presei, de H. Telegeren. 
de la „Guuaiydin" (Dimineața) 
care sublinia : „Mi-a plăcut 
echipa României. Are un stil 
frumos de a concepe acțiunile 
sale, dar păcătuiește prin ine
ficacitate..."

Acum urmează meciul cu e- 
chipa Greciei de la Larisa, de 
miercuri 2 februarie, un meci 
mult mai dificil decît cel cu 
Turcia. Mircea Lucescu va ape
la și la internaționalii cra- 
ioveni, aflați și ei în Grecia, 
cu echipa lor de club. Univer
sitatea.

★
Echipa României, sosită du

minică la Atena, va pleca luni 
La ora prânzului la Larisa. 

la 15 km de Petrici, unde a ln- 
tîlnit pe Akademik Sofia. Re
zultatul : 1—1 (0—0). Partida a 
fost controlată de jucătorii 
noștri mai bine de 70 de minu
te, edificatoare fiind și câteva 
cifre : 18—7, raportul șuturilor 
La poartă și 11—3 al cornerelor, 
in favoarea jucătorilor noștri, 
în prima repriză însă scorul 
a rămas alb, deoarece fotba
liștii noștri au ratat cîteva si
tuații favorabile, mai ales prin 
Petcu (min. 2) și Șoiman (min. 
26).

Același aspect a avut jocul 
și după pauză. Contrar cursu
lui partidei (cînd nu înscrii tu. 
înscrie adversarul), studenții 
sofioți au deschis scorul : in 
min 72, la un contraatac, VA- 
SILIEV a trecut cu ușurință 
de cițiva jucători (ultimii fiind 
Cazan și Pană) și a înscris din 
apropiere, pe sub Cavai Vă- 
zîndu-se conduși, fotbaliștii 
noștri au mărit tempoul, Radu 
II a ratat in min. 74, pentru 
ca tot el, In min. 83, cînd Kan- 
tarev a comis henț in careu, 
să execute penalty-ul In por
tar I în min. 87 se obține ega- 
larea cînd, la centrarea lui 
Bărbulescu, Șoiman a reluat cu 
capul în „transversală" și 
STREDIE a înscris din apro
piere. în min. 88. Bărbulescu 
a șutat de la 25 m în bară.

Arbitrul Ivan Iosipov (Sofia) 
a condus foarte bine forma
țiile : AKADEMIK : DAGA- 
LOV — Davidkov, Kantarev, 
GOROV, Kovacev (min. 73 
Hazdai) — Lazarov, Minev 
(min 46 Vîlcev), Kostov — 
VASILIEV, Milev, Elenkov. 
LOTUL OLIMPIC : Cavai — 
M. MIHAI, Cazan, Iovan (min. 
46 C. SOLOMON), STREDIE — 
Majaru, Petcu (min. 70 M. 
Zamfir), BĂRBULESCU, Orac 
(min. 60 Pană) — Șoiman, 
Nemțeanu (min. 46 Radu II).

Viitorul meci al fotbaliștilor 
noștri, luni, de la ora 14,30, cu 
Beiașița Strumița, tot la Mari- 
kostinova. .

Constantin ALEXE

JOCURI
Pregătirile divizionarelor noastre 

strat in plină desfășurare. Sim- 
bătă șl duminică au avut loc 
numeroase meciuri cu caracter 
de verificare, in care conduce
rile tehnice au dat primele con
tururi formațiilor de bază cu 
care vor aborda sezonul de pri
măvară. Iată amănunte de la 
jocurile disputate la sfârșitul săp
tămânii.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
BEKESCSABA (Ungaria) 2—Z 
(1—1). Slmbătă pe un timp fru
mos și un teren excelent cei 
4000 de spectatori au asistat la o 
întilnire atractivă. Timișorenii au 
deschis scorul prin Manea (min. 
39), dar oaspeții au egalat peste 
patru minute prin Melis, dlntr-o 
lovitură liberă de la 25 m. După 
pauză, oaspeții au luat condu
cerea prin Bodi (min. 69), pen
tru ca în finalul partidei, Schoop 
(min. 85) să restabilească egali
tatea. Arbitrul I. Igna a condus 
formațiile : „POLI" : Moise — 
Sunda, Păltlnișan, Serbănolu, Le
man — Manea, T. Nicolae, Boze- 
șan — Murar, Palea, Schoop. Au 
mai 1ucat : Giuchicl, Truțulescu 
și Stefanovicl BEKESCSABA : 
Hanyek — Klrelyari. Tisa, Bddi, 
Mells — Szombergy, Staygebort, 
Kanyari — Sacaci, Kurucz. Sza- 
resy. Au mai fost folosiți : Ador- 
jan și Keky. (C. CREȚU — 
coresp.).

F.C.M. BRAȘOV — STEAUA
3—2 (2—1). Joc frumos util am
belor echipe șl încheiat cu vic
toria la limită a brașovenilor.

CORVINUL HUNEDOARA A DEBUTAT VICTORIOASA 
IN TURNEUL DIN R. P. CHINEZĂ

în primul meci al turneului 
pe care îl întreprinde în R.P. 
Chineză, echipa Corvinul Hu
nedoara a întrecut, la Kun
ming, cu scorul de 3—2 (1—0) 
formația armatei chineze „1 
August". Toate cele trei go

ADMINISTRAȚIA DL STAT TOTO PRONOSPORT INTORMEAZA
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
„LOTO 2“ DIN 

30 IANUARIE 1983 
EXTRAGEREA I : 5 12 
42 74
EXTRAGEREA A II-a : 
73 75 64 39
EXTRAGEREA A III-a: 
59 15 29 61
FOND TOTAL DE CÎȘ- 
TIGURI : 931.449 lei, din 
care 64.559 lei. report la 
categoria 1.

Un ulii joc de verificare, slm
bătă, pe stadionul Dinamo, Intre 
primele două echipe din fruntea 
clasamentului. Sportul studențesc 
și Dinamo. In pofida numeroa
selor absențe din cele două for
mații (Moraru, Stredie, Augus
tin. Orac, Iordache, Munteanu II, 
M. Mihai. Iorgulescu, Speriatu, 
Cazan — oomponențl al lotului 
„A“ șl Olimpic), meciul a fost 
foarte alert, de bun nivel tehnic 
și spectacular, oferind puținilor 
iubitori ai fotbalului (circa 500) 
prezenți in tribune faze atrac
tive, bine concepute și patru go
luri, unul mai frumos decit al
tui. Dinamo a fost net superioară 
partenerei sale, angajtndu-se cu 
mai multă decizie In joc, acțio- 
nînd variat, pe un front larg, și 
păstrând mai tot 'timpul inițiati
va. Important este că ambele 
combatante au trecut cu brio e- 
xamenul capacității de efort, rit
mul susținut al jocului făcând 
dovada că prima etapă a perioa
dei pregătitoare a fost judicios 
folosită. Scorul a fost deschis ’n 
min. 5 de Mulțescu, care a În
deplinit o simplă formalitate, 
lmpingind mingea în poarta 
goală. In urma unei faze inițiate 
de Văetuș șl continuată de Drag- 
nea. Alte numeroase situații de Gheorghe NERTEA |

Dragnea reia eu capul mingea centrată de Văetuș, marcind 
al doilea gol al dinamoviștilor. Foto : N. DRAGOȘ

DE VERIFICARE
Au înscris : Șulea (min. 30 din 
11 m), Batacliu (min. 31) șl
Văiedean (min. 57) pentru gazde, 
respectiv Stoica (min. 4 din 11 
m.) șl Cîmpeanu (min. 63). (I.
STANCA — coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 1—1 (0—0). Pes
te 8000 de spectatori au urmărit 
e partidă disputată. Golurile au 
fost realizate de Llbiu (min. 
80) pentru ploieșteni și Iancu 
(min. 80) pentru rapidiști. For
mațiile : PETROLUL : Mîrzea — 
Borz, Stanclu, Buitufei. Toma — 
Lazăr, Cojocaru, Pancu — Ma- 
rlca, Grigore, Călin. Au mal ju
cat : Jlpa, Hîncu, Libiu, Nuță, 
Pană și Radu. RAPID : I. Ga
briel — Ispas, Pîrvu, Tiță, A. 
Dumitru — Petruț, L Ion Pa- 
raschiv — Cojocaru, Damaschin. 
Manea. Au mal fost folosiți : 
Mano, Șișcă, P. Petre, Iancu șl 
Avram. (I. TANASESCU — 
coresp.).

„U“ CLUJ-NAPOCA — F.C. BI
HOR 2—1 (1—4)). Cele două echi
pe au furnizat o partidă plăcu
tă, deși terenul a fost moaie. 
Superioritatea teritorială a stu
denților a fost materializată prin 
golurile marcate de FI. Pop 
(min. 27) șl Bucur (min 54). 
Orădenii au punctat doar o sin
gură dată prin Pușcaș, care in 
min. 79 a transformat o lovitură 
de la 11 m. Formații : „U“ : Gh. 
Vasile — L. Mihai. Ciocan, 
Neamțu, Bagiu — FL Pop, Bucur, 
Stoica — Boieru, Ftșlc. Suciu (au 
mal jucat : Vladu, Feșnlc, L 

luri ale echipei noastre au 
fost marcate de Dumitrache 
în minutele 31, 47 și 6S. în 
continuarea turneului, formația 
din Hunedoara urmează să mai 
susțină partide în orașele 
Shanghai, Tianjin, Guangzhou 
și Wuhan. 

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 30 IANUARIE 1983

I. Avellino — Cesena 1
II. Catanzaro — Napoli 2

III. Genoa — Torino X
IV. Internazionale — Cagliari 1
V. Juventus — Verona X

VI. Pisa — Ascoli 1
VII. Roma — Sampdoria 1

VIII. Udinese — Fiorentina X
IX. Arezzo — Palermo 1
X. Campobasso — Lazio 1

XI. Catania — Cremonese X
XII. Monza — Perugia 2

XIII. Sambenedettese — Milan X
Fond total de cîștiguri: 998.796 lei.

gol s-au succedat la poarta lut 
Glrjoabă, ratate pe rlnd de Văc- 
tuș, Custov, Mulțescu și Tălnar.

studenții au apărut rar In atac, 
incursiunile lui Bucurescu negă
sind sprijin corespunzător din 
partea celorlalți echipieri. Doar 
FI. Grigore și Lala au expediat 
două șuturi ceva mai periculoase 
la poarta Iul Eftimescu.

După pauză, presiunea' din a mo 
vistă se accentuează și, firesc, 
tabela se modifică încă de trei 
ori în favoarea lor, partida In- 
chelndu-se la scor : 4—0. Au 
marcat : în repriza secund# 
Dragnea (min. 51), Al. Nicolae 
(min. 89) și Mărginean (min. 96).

Arbitrul M. Niculescu a condus 
formațiile : DINAMO : Eftimescu 
(min. 75 Te ia) — Vlad, Dinu 
(min. 46 Al. Nicolae), I. Marin, 
stănescu (min. 76 Mărginean) — 
Mulțescu, Movilă, Custov (min. 
46 L. Molccvan) — Țălnar, Drag
nea. VâetUȘ SPORTUL STUD. S 
Gârjoabă — Llcă (min. 52 L. Pe
tre), Iliescu, O. lonescu, Geor
gescu — Chihala (min. 22 Bur- 
chel), Șerbănică (min. 60 Mun
teanu I), Terheș (min. 77 Mesa- 
roș) — FI. Grigore (min. 31 
Lala), M. Sandu, Bucurescu.

r

Mureșan. Ioniță, Porațchi. Roșu, 
Cațaroș si Vidican) ; F.C. Bihor: 
Albu — Nițu, Bigan, Rozsa, Kiss
— Grosu, Pușcaș. Biszok, Kun II
— Dianu, Nedelcu (au mai fost
folosiți : Balazs, Pavel, He, Mu
reșan șl Filip). (L LESPUC — 
coresp.). •

DUNĂREA C.S.U. .GALAȚI —
S.c. BACAU 1—1 (1—0). Joc fru
mos care i-a satisfăcut pe cel 
10 000 de spectatori. Scorul a 
fost deschis de gălățenl, autor 
Boraii (min. 40), pentru ca in 
min. 55 băcăuanii să egaleze prin 
golul lui Soșu. Divizionara „A" 
a folosit următoarea formație : 
Popa — Andrieș, Cărpuci, Lun
ca, Viscreanu (Elisei) — Artenie, 
Adolf, Soșu —' Chitaru, Antohi, . 
Penoff (glares). (T. SIRIOPOL — 
coresp.).

POIANA ClMPINA — C.S. TÎR- 
GOVIȘTE 1—3 (0—2). Au înscris: 
Pavel (min. 75) de la gazde, res
pectiv V. Radu (min. 24 și 40) și
I. Marin (min. 52). (E. STROE— 
coresp.). Divizionara „A" a ju
cat sîmbătă pe teren propriu cu 
Flacă'a Morenl și a învins cu
4—0 (2—0). Autorii golurilor :
Greaca (2), O. Popescu și Lucian. 
(M. AVANU — coresp.).

VULTURII I.U.R.T., LUGOJ — 
BEKESCSABA (Ungaria) 0—2 
(0—C). Meciul s-a disputat dumi
nică și a fost urmărit de peste 
2500 de spectatori, victoria re
venind formației oaspete. Ambele 
goluri au fost înscrise de Kurucz. 
(C. OLARU — coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — LOTUL 
U.E.F.A. ’84 2—0 (1—0). In ciu
da infringerii, juniorii au lăsat 
o frumoasă impresie. Au marcat. 
Cașuba (min. 10) și Bozi (min. 
71). (I. MÎNDRESCU — coresp.).

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — IN
DUSTRIA SÎRMEI C. TURZI1 1—1 
(0—1). Autorii golurilor : Gabel 
(min. 62) de la localnici, respec
tiv Mihălșan (min. 38). (I IO- 
NESCU — coresp.).

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN - C.S.M. REȘIȚA 1—2 (0—1). 
Au marcat : Cojocaru (min. 13) 
și O ance a (min. 87) pentru în
vingători, Turbină (min. 52) de 
la gazde. .(M. FOCȘAN — 
coresp.).

PRECIZIA SACELE — COLO- 
ROM CODLEA 4—1 (2—1) Au
marcat : Ceică (2). Chloranu și 
Nlcoiaescu pentru Precizia, res
pectiv Pînzeriuc. (V. SECARE A- 
NU — coresp.).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — UNI
REA ORADEA 1—2 (0—1). Au în
scris : Schwartzman (min. 64 din 
1.1 m) pentru înfrățirea și Schio- 
pu (min. 31 și 82) pentru Unirea. 
(I. GHIȘA — coresp.).

CELULOZA DROBETA TR. SE
VERIN — GLORIA REȘIȚA 0—2 
(0—1). Golurile Învingătorilor au 
fost marcate de Frățilă (min. 15) 
si Vinătoru (mira. 56). (V. MA- 
NAFU — coresp.).CONSTRUCTORUL SF. GHEOR- 
GHE — CRISTALUL DOROHOI 
l—l (0—0).VIITORUL MECANICA VAS-' 
LUI — STICLA TURDA 1—1 
(0-1).



In Divizia „A“ de handbal feminin

LUPTA PENTRU „PODIUM" CONTINUĂ..
A 9-a secvență a campiona

tului feminin de handbal. Di
vizia „A“. a oferit o singură 
surpriză: „lanterna roșie**,
C.S.M. Independenta Sibiu, a 
smuls o „remiză" Confecției, 
la București I în rest, rezul
tate normale. Chiar dacă Rul
mentul a pierdut la Rm. Vil- 
•ea, Chimistul nemaifiind o 
surpriză, ci o certitudine va
lorică. _CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
C.S.M. INDEPENDENTA SI
BIU 21—21 (12—11). Dacă ci
neva ar fi privit această par
tidă — disputată duminică du- 
p ă-amiază in sala Floreasca 
din Capitală — doar in prima 
ei parte, ar fi spus că hand
balistele de la Confecția nu 
pot decit să ciștige : Palfi Haj- 
nal, portarul formației oaspe
te. nu prindea aproape nimic, 
apărarea din fata sa era ca 
și inexistentă și, pe acest fond.

Oncu (C.S.M. Sibiu) a fost ieri nu numai golgetera partidei, 
ci si una din jucătoarele de bază, așa cum și~ar dori-o mai 
des antrenorii sibieni. Ea (eu nr. 7 in fotografie) va 
nou pentru C.S.M. ^OtO : Ion MIHAICA

gazdele avansau încet, dar si
gur. pe... tabela de scor. Con
fecția a condus cu 5—2 în min. 
9. cu 8—5 în min. 17, cu 11—9 
in min. 25. Grigoraș, Nuțu șl 
Simion Înscriau aproape fără 
dificultate, astfel că repriza 
s-a încheiat in favoarea gaz
delor — este drept doar la un 
gol diferență- A venit însă 
repriza secundă si sibiencele au 
fost parcă alte jucătoare. In 
primul rind Palfi ; pe ling» 
faptul că a apărat două a; 
runcări de la 7 m. ea a ..scoc 
multe alte mingi, punindu-și de 
multe ori colegele in bune 
situații de contraatac ; bine au 
jucat Țincu Și Oncu. Incepmd 
din min." 34, cind au preluat 
conducerea (14—13). sibiencele
s-au mai detașat de multe orii 
15-14 (36). 17-16 (40). IȘ-l] 
(42), 19—17 (49. acesta fund 
momentul lor cel mai favora
bil). 21—20 (52). în min. 53 
Confecția a marcat golul ega
lizator, apoi, piuă la sfirșiț 
nu s-a mai înscris nimic, deși 
ambele formații au trecut oe 
lingă victorie. Au afbitrat foar
te bine la început, apoi. în 
ultimele 10 minute. brașove
nii Gr. Bolocan si $L Sticea, 
au comis citeva erori. Au în
scris : V. Constantinescn 6,
Grigoraș 6, Simion. 5, G. Cons- 
tantinescu 2, Covaci 1. Moise L 
respectiv Oncu 9. Klein 4. Tin- 
eu 3, Macarie 2, Coșulțchi X 
Oteiea 1.

Ion GAVRILESCb

CHIMISTUL RM. VÎLCEA — 
RULMENTUL BRAȘOV 29—22 
(13—10). Spectatorii care au 
umplut pînă la refuz tribu
nele sălii au fost ’onorați cu 
un adevărat derby, un meci 
care a reliefat frumusețile 
handbalului. Gazdele au con
dus ’n prima parte, apoi — în 
min. 50 — au fost egalate 
(1'—16), crupă care s-au dez
lănțuit pur si simplu, ciștigind 
detașat si. firește, meritat. Au 
marcat : Verigeanu 11, Pes-

„CUPA ZIARIȘTILOR” 
LA POPICE

La arena „Voința" din Ca
pitala, în organizarea Federa
ției române de popice și a 
Asociației snortive .Gloria" a 
ziariștilor, s-a desfășurat pri
ma ediție a „Cupei ziariștilor** 
la popice. întrecerea indivi
duală s^a încheiat cu victoria 
lui Aurel D. Neagu ("oto re
porter 1» ziarul „Sportul") — 
166 p.d., urmat de reprezen
tanții „Sclnteii tinerelului" So- 
crate Ungureanu — 16a p.d. șl 
Gh. Vasiliev. Pe echipe a clș- 
tigat „Sclnteia tineretului", 
urmată de „Sportul** și „A- 
gerpres". 

tre* 4, Andronache 3, Dudaș 
3, Petra 3, Perșa 3, Popescu 3
— pentru Chimistul. Oacă 1». 
Marian 8, Pătrat *, Neică 1. 
Călin 1, Demeter 1 și Furnică 1
— pentru Rulmentul Brașov (P. 
GEORNOIU — coresp.).

TEROM IAȘI — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 25—17 (13—S). 
La capătul unui joc bun. la 
care s-a adăugat și evoluția de 
excepție a apărătoarei butului 
gazdelor. Viorica Petru X 
TEROM a obținut o victo
rie pe deplin meritată. Au în
scris : Avădanei 6, Covaliue C. 
Corbaa 3, Turbata X Savin L 
Boșanu 2 — pentru TEROM, 
Popa C Oprea 5, Iordache 3 
și Bădeseu 3 — pentru Progre
sul. (AL. NOUB-coresp ).

HIDROTEHNICA constan
ta — C-S.M. SF. GHEORGHE 
29—21 (ÎS—9). Prima repriză a 
plăcut spectatorilor, lndeoeeM 

încintați fiind de jocul bun al 
cuplului Dimofte — Bocăneală. 
de colaborarea ți eficiența ce
lor două jucătoare. Golurile 
partidei au fost marcate de 
Dimofte ÎL Bocăneală 6, Friș
ca 4, Sanda X Gălan 1. Ianeu 
1 șl Mataranjă 1 — pentru Hi
drotehnica, Torok 7, Vișan X 
Marian X Ansop 3, Flore* 1 
șl Laszlo 1 — pentru C.S.M. 
St Gheorghe. (C. POPA-coresp.).

TEXTILA BUHUȘI — A.E.M. 
TIMIȘOARA 19-16 (8—8). Cel 
peste 1000 de spectatori au a- 
tisV’t la o partidă disputată, cu 
faze frumoase șt eu aplaudat 
în final victoria echipei lor. 
Au marcat : CiuboUru 6. Ractlș 
X Haldăn X Leoni? X Varga 3 
șl Popovid 1 — pentru Textila, 
Late* L Ștefanovid X Cimpea- 
ne X Camaa 3 șl Popăllă 1
— pentra A-X.M. Timișoara. 
(L V lEAU-coreap ).

ȘTIINȚA BACĂU — MURE
ȘUL TG. MURES 25—17 (14— 
19). O sală arhiplină le-a rus- 
Șinut pe studente și evoluția 
lor a Ebsfăcut exigențele pu
blicului. Punctele au fost în
scrisa de Leonte X Voinea X 
Lunea X Hriscu X DanRoff X 
MozM X Găitan L Susanu 1
— pentra Știința, Pere? X 
Lassie X Sărac X Kibedi X 
Feher L Frînen 1 și Roman 1 
pentru Mureșul. (E. TEIRAU- 
coresp.).

1. RULMENTUL 9 7 0 2 W-17B 23
2. Chimktui 9 6 0 3 205-178 21
3. Ș^ințo 8 6 0 2 W7-177 20
4. Progrwu! 9 5 13 174-175 n
5. Terttta 8 5 12 145M56 19
4. Hidrotehnica 9 4 14 183-177 18
7. A.E.M. Tta». 9 4 14 166-163 18
8. TEROM ki|l 9 4 0 5 191-180 17
9. Mureșul 9 3 15 164-183 16

10. Confecția 9 2 2 5 196-195 15
11. C.S.M. Sf. Gh. 9 12 6 176-196 13
1B. Independența 9 117 157-190 1C

La 2 februarie ore loc restanța
Știința Bacâa — Textila Buhuși, kw
la 6 februarie 
«tapa a X-a.

•ste programată

AGENDA SĂPTĂMÎNII
31. I SĂNIUȚE : campionatele mondiale la Lake Placid (pfnă 

la 6.II) ; TENIS : Turnee In cadrul Marelui premiu, la 
Philadelphia și Caracas, turneu feminin, la Palm Beach 
(pină la 6.H) ; SCHI ALPIN : campionatele mondiale de 
juniori, la Șestrieres (pînâ la 6.II) ; PATINAJ AUTISTIC : 
Campionatele europene, la Dortmund (pinâ la 6.ID : BAS
CHET : meciuri din turiM 3 în sferturi de finală ale 
„Cupei Koraci*.

1JI BASCHET : meciuri în turui 3 sferturi de finală la „Cupa 
_ cupei or

3. n BASCHET ; meciuri ta cadrul competițiilor europene, la
bărbați și femei

S.n BOB ; campionatele europene pe plrtie naturală, bob de 
î șl 4 persoane, la Vlplteno, In Italia

4. n TENIS DE MASA : competiția „Europa Top 12-, la Turn
bay, în Anglia ; CICLISM : cursa de 4 zile, la Antwer
pen ; JUDO : turneu internațional, la Tbilisi

5. n ATLETISM : concurs Internațional, la Dallas ; RUGBY :
meciuri In Turneul celor 5 națiuni : Franța — Scoția și 
Țara Galilor — Anglia ; SCHI : Coborîre șl slalom «we- 
dal la St. Anton, ta Austria ; Coborîre și slalom uriaș 
feminin, la Sarajevo.

KOPACZ - CEL MAI BUN 
REZULTAT I

întrecerile primei zile a campio
natelor europene de patinaj vite
ză, de la Haga. au fost serios 
xifiuențate de temperatura ridi
cata (-HT dar. mal ales, de un 
■•tnt puternic (S-S nVs). Au avut 
loc cursele de 500 m și 5000 m. 
M aceasta din urmă. tinărul 
nostru reprezentant Tibor Kopaca 
ocupfctd. in final, locui 5 (cea 
mal bună performantă obținută 
până astăzi de un patinator fin 
țara noastră la o astfel de ootn- 
pet-țle 3. Iată rezultatele : 50t
m : L Frits Schalij (Olanda) 40.48, 
X. Jouko Ala Louko (Fini.) 40.44, 
X Tomas Gustafsson (Suedia) 
4X44. 4. Hare Magmmson (Sue
dia» 40.55, X Hilbert Van Der 
Du*a (Olanda) 40.72. 8. Yep Kra
mer (Olanda) 40,79 ; 5000 m : L 
BJOrn Nytand (Norvegia) ItlO.Oă,
2. Dimitri Bocikarev (U.R.S.S.) 
7 X Kramer 730,14. X
Rolf-FaPt Inrseen (Norvegia) 
735.M. X Tibor Kopacz (Roma
nia) 7 3X36. X Andreea Dletri 
OLDG4 Î31.7X L Gustafsson 
73X7X
ECHIPAJELE R.D.G. AU 
DOMINAT „EUROPENELE” 

DE BOB
A Xl-a ediție a ca—piocat-ior 

•'jiTOpene de bob — 1 persoane 
•d-« desfășurat Întrecerile pe vi
goarea p'-sxă ai imp ici de la Sara
jevo. O evidentă snpertorttate aa 
decnoaetrat echipajele R-D. Ger
mane. Clasament-X : L R.D.G. n 
(Uha»n, MoateD Jlk», 1. 
R-D.G. m 3UA 3. Dveția H 
3JX3X 4. R-D.G. I 3:2US. L

1EZ0LIÂÎE HCIIUIE îl
CQ&CUBSURILE ATLETICE
Deși ne aflăm in plină iarnă 

șl ta toiul perioadei de pregă
tire. iată că atleții (cei buni) 
obțin rezultate pe măsura va
lorii lor—
• La Senftenberg, in R.D. 

Germeni, Marita Koch a în
registrai două noi „recorduri* 
mondiale de aalX alergind 60 m 
in 7,08 ■ (vr. 7,10 s ii aparți
nea e( g| lui Marties Goly) și 
200 m In 2X63 (v.r. 22,64 Gea- 
sine Walther). Anke Vater a 
dștigat titlul de campioană a 
RD.G. la pentatlon cu 4654 p
— record național (100 mg — 
1X75, greutate — 14.53 m. lun
gime — 6,49 m, Înălțime —
l, 80 m, 800 m — 2:15,8). Pe 
locurile următoare : Sabine 
Mdbiue 4595 p și Sybille Thiele 
4531 p.
• La Leningrad : 3 recor

duri unionale indoor : 1000 m
— Evgheni Martinenko 2:2X5, 
2 000 m — Sergbei Sirkev 
5:163, greutate — Valeri Vol- 
Mu 20.76 m.
• La Osaka, in Japonia, a 

avut toc un maraton feminin : 
L Carey May (Irlanda) 2.29:2X 
X Charlotte Teste (R.F.Q.) 
2.35:44, 3. Katrjn Binns (AL 
Britanie) 137:01. X Julie L»- 
phording (S.U.A.) X38:39, etc.

• La Madison Square Gar
den din New York (18 250 
spectatori — record !) in cadrul 
competiției .JCiilrose Games*. 
Cari Lewis a sărit 8.54 m la 
lungime (la 2 cm de recordul 
său mondial in sală). El a avut 
următoarea serie de Încercări: 
8,52 m. 8X5 m. 0 8X8 m. 8.54
m, 8.36 m ! Alte rezultate : 
60 y — 6,11 Brown. 460 m — 
CL Davis 47.46. 1 milă — Cogh- 
lan (Irlanda) 3:54.40, Wessingha- 
ge (R.F.G.) 3:57,95 ; 5 000 m — 
Padilla 13:39.88 ; 60 yg — Fos
ter 6.96 ; înălțime — Peacock, 
Carter și Stones 2.25 m ; pră
jină : Olson 5,66 m ; femei : 
60 m — Alice Brown 6.76; 
60 yg — Stephanie Hightower 
7,44 ; 1 milă — Mary Decker- 
Tabb 4:25,27 ; înălțime — 
Louise Ritter 1,96 m.

Elveția I 3:33,51, e. Elveția ni 
3:24,M» 1. UJLS.S. U 3:25,01, Ș. 
R.F.G. H 3:25,35, I. Austria H 
3:25,0, W. Italic I 3:26,00 etc.

ȘTIRI
• Kranjska Gora. Slalomul u-

riaș, ccsvtlnd pentru Cupa Mon
diali, desfășurat stabilă, in a- 
ceastă stațiune iugoslavă s-a În
cheiat cu succesul nescontat al 
austriacului Hans Enn 2^4,19 
(1:13,494-1:10,76) în urma căruia 
s-au clasat : X Max Julen (Elve
ția) 2:24.43 (1:14,08+1:10,37), 3.
Inșemar Stenmark (Suedia) 
2:24,09 (l:13,87+l:U,02). Proba de 
slalom special a fost clștigată de 
austriacul Franz Gruber — 1:2E,62. 
urmat de suedezul Sting Strand 
— 13X9» șl francezul Michel Ca
use — 1:20,43.
• Gstaad. Canadianul Horst 

Bulau a câștigat concursul de să
rituri* din localitate, înregistrlnd 
noi recorduri ele trambulinei, cu 
86,0 m șl 87,3 m. Clasamentul : 
X Bulan 2S0J p, X Roger Ruud 
(Norvegia) 247,3 p (95,3 m-IW 
m), x Artist Vettori (Austria) 
24X0 P-• Ruhpolding. Formația R. D.
Germano a câștigat dar întrecerea 
de la ștafeta de blazlon de 4X7.5 
km fiind cronometra IA in 
l.C7*JX70. Pe locurile următoare: 
X RJ. Germania 1:49:32,80, X 
U JUS.S. 1 .Si :42,50, 4. R.D. Ger-
mectâ n 1.2:22.80. X Cehoslovacia 
UMMX X Italia 1.56:19,00. Le 
; un teri (3X7.5 tan) R. D. Ger
mană a realizat 1X5:54.50.

• Diablerets. Cursă de coborîre 
ferr mi dii Cupa Mor.dSalâ : X 
Doris de Agoadnl (Hvețla) 1:3!.®, 
X Elisabeth Klrchler (Austria) 
lrZS.lX X Veronika Vitzthum 
(Austria) 1123.44.

„CUPA BUCEGI“ LA SCHI
(Urmare dtn pag I)

ani de zile — le-au aplaudat 
cu căldură.

REZULTATE TEHNICE, 5 
km, junioare : L Veronica Un- 
gureanu (C.S.S. Vatr* Dornei) 
18,0, X Reaua Hangar, (C.S.Ș. 
Bistrița) î<^7, X Ildiko Balto 
(C.S.$. Miercurea Ciuc) 19,16, 
X Edith Bako (C.S.Ș. Miercurea 
Cine) 19,40, 5. Angela Rlșno- 
veanu (C.S.Ș. Brașovia) 19,45.
6. Llvl* RăcHă (C.S.Ș. Bistrița) 
20,02; ștafeta 9X5 km, junioa
re : 1. România n (Hangan, 
RIșnoveanu, Bad iu) 58.37. 2.
România I (Ballo, Răcilă, Un- 
gureanU) lh00,05, 3. C.S.Ș. To- 
plița lh02,45, 4. C.S.Ș. Mier
curea Ciuc lh03,33 ~. 7. Un
garia lhO6,5I ; 15 km juniori :
L 3. Csedo (C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc) 51,42, 2. A. Csalla
(România) 52X0, 3. L Negrea
România) 52X0, 4. A. Cioacă

(România) 5353, 5. L. Gyorgy
România) 5X07, 6. K. Onody

(CLS.Ș. Miercurea Ciuc) 54.16.

IN PRELIMINARIILE C.M. DE JUNIORI

la grupele sud-americane ale 
prellcnloamior C.M. de juniori 
s-au înregistrat rezultatele. Grupa 
^A", la Santa Cruz (Bolivia) : 
Brazil!* — Uruguay 3—1, Ecuador 
— Columbia 1—L Uruguay — Co
lumbia 1—X Chile — Ecuador 
3—2. la clasament conduce, ne
învinsă, Brazilia cu 5 p, urmată 
de Uruguay șl Columbia ou cite

F. C KAISERSLAUTERN ÎNVINGE PE KOLN
în etapa a lS-a a campliona- 

tUiUl vest-german F.C. Kaiser- 
lantern a lnvina valoroasa for
mație F.C. Koln, cu 3—2. Adver
sara Universității Craiova ocupă 
locul 7 ta clasament cu 23 pune-

CAMPIONATE ft CUPE
ITALIA (et. 18) : Avelllno — 

Cesena 1—4, Napoili — Catanzaro 
2—L Genoa — Torino 1—1, Inter
national* — Cagliari 2—0, Ju
ventus — Verona 0—0, Pisa — 
Ascoll 2—1, Roma — Sampdoria 
1—4, Udinese — Fiorentina 0—0. 
In riasament : Roma 27 p, Vero
na 34 p, Inter 23 p, Juventus 21 
D. Fiorentina 20 p.

ANGLIA (16-lmile Cupel) . Re
zultate mal importante : Liver- 
pood-Stoke 3—0, Arsenal — Leeds 
1—L Aston Vflla — Wolverhamp
ton 1—0, Brighton — Manchester 
City 4—0 1, Crystal Palace — Bir
mingham 1—4, Luton — Manchea
ter United 0—2. Coventry — 
Norwich »—X Watford — Fulham 
1—I. Meciurile egale se vor re- 
juca.

SCOTIA (16-lmile Cupei) : Re
zultate mai Importante : Clyde
bank — Celtic 4—3, Falkirk — 
Rangers 4—X Hibernian — Aber
deen 1—4, St. Mirren — Dundee 
1—4, Patrick — Kilmarnock 1—L

• TELEX »
BOX • La Gâteborg, echipa 

Suediei (amatori) a învins cu
6— 4 reprezentativa S.U.A„ pe 
care o învinsese luni, cu 7—5 • 
Americanul Davey Moore și-a a- 
părat titlu* mondial la categoria 
Super semi-mljlocie (WBA), In- 
viingîndu-1 prin k.o. rep. 4 pe com
patriotul s&u Gary Gulden, la 
Atlantic City. Moore are în pal
mares 12 victorii, toate Înainta 
de limită. • Roberto Duran (Pa
nama) a clștiga* prin k.o. rep. 4 
în fața mexicanului Jose Pipuno 
Cuevas, intr-un meci amicali, la 
Los Angeles.

CICLISM • în cadrul campio
natelor unionale, la Moscova, 
Aleksandr Romanov a realizat 1 
noi recorduri mondiale, cu an
trenament mecanic : 160 km —
1.15:61,490 șl, în trecere, la 54 
km - h SH,3O4 șl o oră — 80,424 
km.

HANDBAL • Rezultate din tur
neul masculin da la Alcala De 
Henares (Spania) : Spania „A* — 
Franța 35—18, RD.a. — Polonia 
23—ÎS, Iugoslavia — Spania „B* 
20—19, Iugoslavi* — Spania „A* 
21>—30, Polonia — Franța 29—M. 
R.D.G. — Spania „B- 25—15.

ÎNOT • Concura internațional 
în Olanda, la Amersfoori : ame
ricanca Dara Torres a Înregistrai 
cel mal bun rezultat mondial pa 
50 m liber eu 25,69 (vj. 25,79 JU1 
Sterkel — 1981). Alte rezultate 
din concursul feminin : 200 m 
spate : Zimmermann (R.D.G.l 
2:15.55, De Rover (Ol.)
Carmen Bunadu 2:17,65, Stlle^ 
(UJt.S.S,) 2:21,40, Hasse (R.F.G J 
2:22,03 ; 100 m fluture : Van Ben- 
tum (OL) 1:02.04; 800 m liberi 
Sonnenbrodț (R45.G.) 8:35,59 ;
300 m mixt: Verstappen (OL) 
2 2137 ; 200 m liber : Van Ben- 
tum (OL) 2 ^B,2S ; 200 m bras s 
Stanley (M. Brit.) 2:36,87 ; 400 m 
mixt : Richardson (Canada)
S*ML

SCRIMA • Concursul de spadă 
da la Nancy a revenit echipei 
RJ. Germania, învingătoare cu 
9—4 la finala cu Franța „A*.

ȘAH • Marele maestru suedes 
UH Andersson a câștigat turneul 
da la Wljk Aaa Zee, Încheind 
remiză partidei* din ultimei* 
runde, cu englezul Speelmaa șl 
ou olandezi* Rec. El a totalizat 
I p. Pe tocurile următoare ; X 
Ritm (Uj^ariaJ 1.5 p, 3. Brown* 
CS.UJU) I p.

TENIS • Turneul feminin d* 
la Maroc Island, sferturi de fi
nală : J&eger — Fromholtz 6—x
S—X Torres — Rinaldi 3—4, 7—X
4— 4, Manddlkova — Garrison 6—X
5— X Temeavari — Virginia Ru- 
zld Ș—x t—X semifinale : Jae
ger — Temeavari 6—X 4—X Mand- 
dlkov* — Torre* 6—X •—< • Ce- 
hoMovada a-a calificat in finală 
la ..Kings Cup* (2—1 cu Anglia) 
unde va întllnl R.F. Germania 
(3—1 cu Suedia) • In finala tur
neului de la Detroit se vor întllnl 
Lenm (7—5, 6—4, S—6, 6—1 cu.Fe- 
vln Curren) șl vines (0—3, McX 
4—4 ou Bia Scanlon) • In
la Guaruja au jucat Jose Luds 
Clerc (6—L 6—X cu Bolteam) șt 
Mats WUander (6—1. 6—4 cu 
Stnid). Primi* a învins cu 3—6,
7- 4, 4-L

3 p. Grupa ,,B“ : la Cochabamba 
(Bolivia) 1 Paraguay — Peru 
4—X Argentina — Venezuela 2—1. 
In clasament conduce neînvinsă 
Argentina cu • P, urmată de 
Bolivia cu 4 p. La San Jose 
(Costa Rica) : Israel — Costa 
Rica 2—0. în clasament : Israel
4 p, Australia șl Costa Rica dTte 
0 p ambele cu câte un joc.

te. Alte rezultate mal importan
te : Weder Bremen — Hambur
ger S.V. 3—X Borussia Dortmund
— Herta 2—1, Schalke — Stut
tgart 1—3, Fortuna Dusseldorf — 
Bayern Mtlnchen 3—5, Nilmberg
— MSnchengladbach 1—0, In cla
sament, Hamburg 28 p, Bayern 
27 p, Stuttgart șl Bremen rite 
26 p.

DE PRETUTINDENI
• Președintele Confederației 

sud-americane de fotbal, ieoiile 
Salinas, a declarat că toate ță
rile din America Latină vor 
sprijini candidatura Braziliei pen
tru organizarea turneului final 
al C.M. din 198X „Credem că șl 
guvernul brazilian va fl de acord 
cu această propunere* — spunea 
Salina*.
• După ce Aston Villa a pier

dut „Cupa intercontinentală- în 
fața Iul Penare*, are acum sa
tisfacția Intrării în posesia „su- 
pertrofeulul* european, fiind * 
4-a echipă engleză (în cele 9 e- 
dițll de pînă acum) care se poate 
mândri cu acest titlu. Iată cîșWgS- 
tocll de pînă acum : 1972 șl 1973 
— AJax | 1975 — Dinamo Kiev | 
1971 — Anderîecht i 1977 — Liver
pool ; 1973 — Anderîecht | 197»
șl 1984 — Nottingham, tn anii 
1»74 șl 1941 mecturie pentru 
„Supercupa Europei* nu au avut 
too
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