
înaltă considerație și profund omagiu 
președintelui României socialiste

I S-A ÎNMÎNAT PLACHETA OMAGIALĂ

HtOLETAM DIN TQM1 ȚJUUU, UNIȚ1VA I

A ACADEMIEI „SIMBA" DIN ROMA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri la amiază, 
în stațiunea Sinaia, pe mem
brii delegației Academiei „Sim
ba" din Roma, care au sosit 
în România pentru a exprima 
conducătorului partidului și sta
tului nostru înalta considera
ție și profundul lor omagiu cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani 
de activitate revoluționară și 
aniversării zilei sale de naș
tere.

La solemnitate au luat parte 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
varășii Glieorghe Oprea, 
Verdeț, Ștefan Andrei. 
Dobrescu, Ion Ursu, loan 
tu, vieeprim-ministru al 
vernului.

Au fost prezenți membrii 
legației Academiei 
din Roma 
președintele Academiei „Sim
ba", director al revistei „Co- 
rriere Africano", Guido Magri- 
ni,_ vicepreședinte al Academiei 
„Simba", profesor la Universi
tatea din Roma, Flavien Ra
naivo, membru al Consiliului
de Prezidență al Academiei 
„Simba", profesor la Sorbona, 
Alberto Rea, vicepreședinte al 
Academiei „Simba", profesor 
la Academia Aeronautica din

to- 
Ilie 
Miu 
To- 
gu-

de- 
„Simba" 

Antonio Acone, 
Academiei 

director al revistei

Napoli, Goffredo Broglio, di
rectorul Editurii —" 
Natalia Acone, 
al Academiei ,,'

fn cadrul 
au rostit calde 
glale 
vien l 
Broglio.

în aplauzele 
ședințele Academiei 
a inminat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Placheta omagială a 
acestei prestigioase *

La rindul său, 
editurii „Edimez" a 
ședinteluf României 
„Ceaușescu și rolul 
țional al statelor mici și mij
locii", iar tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu un exemplar din re
centa versiune italiană a lucră
rii sale „Noi cercetări în do
meniul compușilor macromo- 
leculari".

Mulțumind pentru felicitări
le și urările ce i-au fost adre
sate, ca și pentru Placheta o- 
ferită de Academia „Simba" 
cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani de activitate revoluționa
ră și aniversării zilei de naș
tere, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a rostit o cuvîntare 
urmărită cu deosebit interes și 
subliniată cu vii aplauze de 
cei prezențL

Antonio 
Ranaivo

„Edirnez", 
vicepreședinte 

,Simba“. 
solemnității, 

cuvinte oma- 
Aconc, Fla- 
și Goffredo

asistenței, pre-
,Simba"

instituții, 
directorul 

oferit pre- 
volumul 
interna-

VA ADUCE 1983 UN NOU • ••

DAN GRECU IN GIMNASTICA
NOASTRĂ MASCULINĂ?

fn calitatea sa de antrenor 
coordonator al lotului mascu
lin de gimnastică, seară de 
seară, cu o consecvență care 
merită aprecieri. Mircea Lisov- 
schi conduce 
vului tehnic, 
se analizează 
zile de lucru.
Ghcorghe
Coșr.riu și Dan Grecu, precum 
și asistentul medical Liviu

discuția colecti- 
în cadrul căreia 
activitatea unei 
Rind pe rind, 

Condovici, Vasile

Bor? Și coregraful Constantin 
Lungu prezintă scurte infor
mări asupra desfășurării pro
gramului de pregătire fizică, 
tehnică și artistică, asupra stă
rii de sănătate a tuturor gim- 
naștilor. S-a socotit utilă și 
binevenită o asemenea moda-

Constantin MACOVE1

(Ccntinuart in pag 2-3)
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Aii, marca atracție a campionatelor naționale pc teren acoperit

V

0 GALA ATLETICA CU DOUA VEDETE: 
VALI IONESCU Șl ANIȘOARA CUȘMIR

Vom avea, oare, două recordmane mondiale la
-------------------------- PROGRAMUL COMPETIȚIEI--------------------------

AZI: ora 1X30: lungime junioare; ora 15,00: triplu Juniori; 
ora 16.00: M mg serii senioare — junioare, prăjină seniori — 
juniori; ora 16,25: M m serii seniori — juniori, triplu seniori; 
ora 4646: M mg finale senioare — junioare; ora 17,10: 60 m 
finale seniori — juniori; ora 17,30: Înălțime seniori — juniori, 
greutate seniori — juniori; ora 17,15: lungime senioare Ju
nioare.

SUINE: ora ».»: M mg serii seniori — juniori; ara «.56: 
M m serii senioare — junioare; ora 16.00: lungime juniori; 
ora 10.26: t* mg finale seniori — juniori; ora 10,41: 6» m finale 
senioare — Junioare; ora 11,1#: Înălțime senioare — junioare, 
greutate seniori — Juniori; ora II,»: lungime «eniorl.

săritura în lungime ?

ANIȘOARA CVȘ.'.UR

In cck două meciuri amicale internări, cu echipele Turciei și Greciei

FOTBALIȘTII TRICOLORI AU DOVEDIT 
UN STADIU BUN DE PREGĂTIRE

• Problema actuală: antrenorii de 
capacității

la cluburi 
de joc

să mențină și să adauge noi valori 
a selecționabililor

Cu sase luai în urmă, la a- 
vaacrouica campionatelor na
ționale de atletism In aer li
ber anticipam că miza celui 
mai așteptai duel. Vali Iones
co — Anișoara Cușmir, la să
ritura în lungime, o constituie 
reeordui mondial al 
Așa a fost Anișoara 
au bătut. ambele, 
Wilmei Bardauskiene, 
din ziua de 1 august 
din cele mai frumoase 
tiri ale atletismului românesc.

De atunci, Vali și Anișoara 
sînt cele mai bune săritoare 
în lungime ale lumii — au 
confirmat-o. dgaltfel. In sep
tembrie. Ia Atena —, de a- 
tund săritura în lungime fe
minină nu poate oferi un duel 
mai interesant, de atunci orice 
concurs intern în care sînt în
scrise cele două mari vedete 
aîe sportului românesc si ale 
atîetisfhului internațional ca
pătă, automat, dimensiunile ți
nui eveniment de interes 
diaL

Așa este și acum, 
miza „capului de afiș" al 
pionatelor naționale pe 
acoperit o reprezintă recordul 
mondial de sală. Record proas
păt fixat la 6.88 m miercuri 
după-amiază, la Berlin, de me
zina elitei mondiale. Heike 
Daute. înainte insă de a fi a- 
£lat vestea performanței lui 
Daute. Anișoara — mezina 
noastră a ineeput mal bine a- 
nul, pare mal pregătită, la a- 
ceastă oră. și visează revanșa 
— ne-a declarat că simbătă

probei, 
șl Vali 
recordul 

fâcind 
1982 una 

amin.

mon-

dnd 
cam- 
teren

VALI 1ONESCU

seara reeordui indoor al sări
turii in lungime ar puteg a- 
junge la 7 metri... Bănuim că 
isprava lui Daute nu poate

(Continuare In pag- 2-3)

Recentele partide amicale in
ternaționale ale tricolorilor cu 
echipele Turciei și Greciei 
(reamintim rezultatele : 1—1 la 
Istanbul. 3—1 la Larissa) au 
rămas în urmă. Privite prin 
prisma palmaresului interțări, 
ele se înscriu pe linia califica
tivelor bune (cu Turcia) și 
foarte bune (cu Grecia). Nu 
trebuie uitat amănuntul că 
fotbaliștii noștri, la ora amin
titelor confruntări, abia depă
șiseră perioada acumulărilor 
cantitative. în timp ce adver
sarii noștri erau în plină pe
rioadă competițlonală.

Să încercăm acum să facem 
o analiză a acestei prime acțl-

Steîian TRANDAFIRESCU

(Continuate in pag. 2-3) Kleln (nr. 8) și Bălăci fl „Încolțesc" pe mijlocașul grec Ardizoglu

In campionatul de polo

DINAMO SI RAPID DIN NOU NEÎNVINSE
„După „furtuna" de joi seara 

apele s-au mai liniștit ieri 
dimineață, In bazinul Floreas- 
ca, unde au fost programate 
jocurile celei de a 5-a runde 
din turul III al campionatu
lui de polo.

Crișul s-a impus în fata e- 
chipei C.N.A.S.E. cu 14—7, 
după un joc care a relevat ta
lentul și posibilitățile junioru
lui Fr. Kiss, autor a 4 goluri.

Voința și Viitorul s-au aflat 
1a egalitate doar tn primele 
două reprize. Orgoliul clujeni
lor a biruit în cele din urmă

elanul juniorilor și Voința a 
ciștigat cu 10—7. Dinamo 
(14—3 cu Rapid Arad) și Rapid 
București (10—6 cu Progresul).

Adrian VASILIU

(Continuare In pag. 2-3

Campionatul național 
al spadasinilor 

RUDOLF SZABO (Steaua),

JUNIORII HOCHEIȘTI DIN SF. GHEORGHE 
ÎNVINGĂTORI IN CEHOSLOVACIA

ZoltanFostul Internațional
Făgăraș este actualmente me
rituosul profesor-antrenor al 
elevilor hopheiști de la C.S.ș. 
1 din Sf. Gheorghe. Pentru 
a-1 testa ta condiții de com
petitivitate sporită pe viitorii 
performeri al ghețil, fostul 
apărător al culorilor echipei 
reprezentative a organizat

Adrian Vasile repetlndu-și 
programul pentru apropiatele 
întreceri ale Universiadei de 
Iarnă FOTO: I. MIHAICA

• ARABESCURI PE GHEAȚA
La «flrșltul săptămlnll tre

cute, patinoarul Floreasca a 
găzduit „Cupa București" la

pentru elevii săi un turneu in 
Cehoslovacia, Echipa de ju
niori n a ciștigat < meciuri. 
Iar cea de , .speranțe olimpi
ce” a obținut două victorii și 
a pierdut site două partide. 
Citeva nume remarcate cu a- 
cest prilej: Dragomlr, Roșa, 
Mădăraș, Naghi, Kolto, Pren- 
ko. (Gh. Bit IOTA — coresp.).

patinaj artistic, competiție or
ganizată de oomlșla de re
port de pe lingă C.M.E.F.S, In

rindul competitorilor a fost 
prezent și Adrian Va ele, 
sportiv ce ne va reprezenta 
țara la Sofia, la apropiatele 
intreoeri ale Universiadei. A- 
drian Vasile a etalat un pro
gram cu un ridicat coeficient 
de greutate, fapt care ne dă 
speranțe tntr-o comportare 
meritorie șl la disputele Uni
versiadei. In rest, este de 
semnalat evoluția satisfăcătoa
re a patinatorilor de la 
I.E.F.S. șl C.S.S. Triumf, olu- 
burl «1 căror sportivi au ciș
tigat majoritatea probelor din

(Continuare tn pag 2-3)

0 PRIMĂ OPȚIUNE 
LA TITLU!

Prima fază a campionatului 
național de spadă a reunit vi
neri, pe planșele Instalate în 
sala Floreasca II, peste 90 de 
scrimeri, cifră obișnuită la a- 
ceastă probă. întrecerea urma 
să desemneze pe ocupanții pri
melor 24 de locuri, care asiguri 
prezența la finala din vară. 
Ca și in celelalte grabe, în
trecerea a constituit un bine
venit prilej de a „puncta" in 
clasamentul selecției pentru 
marile asalturi ale anului și

Tibșrlu STAMA

(Continuare In pap 2—3)



Miine, in Divizia ,,A“ de handbal feminin
I

„CAP DE AFIȘ", MECIUL ȘTIINȚA - CHIMISTUL
Miine este programată in campionatul femi

nin de handbal Divizia „A", penultima etapă a 
turului ediției a 25-a. Meciul dintre Știința Ba
cău (locul I) și Chimistul Rm. Vilcea (locul III) 
se profilează ca un veritabil derby, iar disputa 
dintre echipele pregătite de antrenorii Eugen 
Bartha și — respectiv — Constantin Popescu

Programul rundei a 10-a:
Tg. Mureș: MUREȘUL — C.S.M. 

SIBIU;
Sf. Gheorghe: C.S.M. 

FECȚIA BUCUREȘTI;
Timișoara: A.E.M. — 

TEHNICA ------------------
Brașov: 

IAȘI:
Bacău: 

TUL RM.
București: 

TEXTILA BUHUȘI (sala Flo
reasca, de la ora 11,15; in des
chidere, de la ora 10, se dispută 
meciul restanță din Divizia femi
nină ,,B“ dintre Rapid București 
șl Confecția Bacău).

CON-

HIDRO- 
CONSTANTA;

RULMENTUL — TEROM

ȘTIINTA 
VÎLCEA;

PROGRESUL
(sala

CHIMIS-

fi, cu siguranța, dîrză. Interesant, mai ales,va . _ . .
va fi de urmărit dacă Maria Torok-Verigeanu 
va fi — împotriva fostei sale echipe — la fel 
de eficientă sau... Oricum, pentru localnice re
zultatul acestei partide este hotărîtor in încer
carea de a se menține în fruntea clasamentu
lui, unde au urcat joi seară.

Divizia „A“ la volei

LA FETE, JOCURI SUB SPECTRUL RETROGRADĂRII
e Un derby de ieri, Dinamo - Rapid, meciul extremelor de azi!

După desfășurarea 
restante, clasamentul 
tulul feminin, 
astfel:

Divizia

meciurilor 
campiona- 
„A“, arată

în 
In 
de

litate 
rește 
mare 
lucru,
neneali 
maxim 
cearcă 
lucru 
mai
gimnaș 
vor tr 
de gr 
ceri i

AMINA
Din ca 

bile, o s 
pe agen 
dei* de

ta 
au

mari 
al

DlVl]

MA
OPTI 

Reveniți 
zile de 
diții de 
le), rug 
CEMIN 
gătire, s 
Florin P 
tele sînt 
două re 
teren 
cel din 
turilor, 
cum ref 
Știința 
în stațiu 
tru o sc 
tire. Ap 
Mare, v 
șuri în ve 
litehnica 
rești, pr 
a r 
sută Ia 
ză dr. 
face să 
de opt’

„VRE 
CHIPEI 
opinia e 
Nicolae 
co-ordo 
tul 
după mi 
pionatul 
nuare 
bune re 
toate co 
la un 1 
primei 
lotul „4 
pregătir 
Tei, inc 
tr-o pri 
trenam 
bește“ d 
țiile ca 
zile de 
în ultim 
—rug 
veniți a 
gătirile 
tiv cu j 
can și 
Un talo 
de „tre 
la „B“, 
tru lini

ARA 
Rugbyșt

torul își joacă, am putea zice, 
ultima șansă in fața sibience- 
lor, secondantele nesperate 
dar meritate ale campioanelor. 
Un succes previzibil totuși, al 
bucureștencelor le-ar scoate in 
afara primejdiei, deși în ulti
ma etapă se ‘deplasează la 
Cluj-Napoca, a cărei reprezen
tantă, „U", nu și-a pierdut 
speranțele de supraviețuire...

In campionatul masculin se 
va desfășura etapa, a XVI-a, 
incompletă, ' ' '
Calculatorul 
ziua de 17 
rest, reține 
la Bala Mare în care Motorul 
și Explorări primesc vizite in
comode: Silvania și, respectiv, 
C.S.U. Alumina, iar în celelal
te partide gazdele sînt 
favorite. Programul complet 
locurilor este următorul:

Divizia „A“ feminină își va 
consuma miine penultimul act 
al campionatului. Două lucruri 
certe: Dinamo va ciștiga din 
nou titlul de campioană, iar 
Rapid va retrograda, așa că 
întîlnirea dintre polii opuși ai 
clasamentului va fi, cu sigu
ranță, doar cea a orgoliilor, 
în afara partidei de la Con
stanța, între fruntașe, celelalte 
jocuri sînt deosebit de impor
tante mai ales pentru echipele 
gazdă, orice eșec pe teren pro
priu însemnind o „opțiune" 
serioasă pentru.... Divizia ,,B“. 
Prin prisma ultimei etape, jo
cul de la Galați devine deci
siv, gazdele de miine vor fi 
în ultima etapă vizitatoare la 
Baia Mare, unde Maratex 
șansa a doua miine la 
nu va rata, 
evoluției in 
porteri. La

• Clasament ta „Trofeul efica
cității" oferit de ziarul „Sportul": 
L MARIA VERIGEANU (Chimis
tul Rm, Vilcea) 97 de goluri în
scrise, 2. Iuliana Dimofte (Hi
drotehnica Constanța) 65, * 
dlca Grlgoraș (Confecția 
rești) 62, 4—6. Nadire
(A.E.M. Timișoara), Elena 
(Știința Bacău), Magda 
(Mureșul Tg. Mureș) cite 58, 7. 
Marla Manta (Progresul Bucu
rești) 55, 8. Elena Ciubotarii
(Textila Buhuși) 53, 9. Mariana 
Oacâ (Rulmentul Brașov) 51, 10. 
Edith TOrok (C.S.M. Sf. Gheor
ghe) 49. 11—12 Rodica Marian
(Rulmentul Brașov), Georgeta 
Volnea (Știința Bacău) câte 47, 
13. Niculina Iordache (Progresul 
București) 44, 14. Maria Corban 
(TEROM Iași) 42. 15. Doina Co
jocaru (A.E.M. Timișoara) 40.
• Pentru abaterile comise ta 

etapa trecută, antrenorul Remus 
Drăgănescu (Rulmentul Brașov) 
a fost suspendat o etapă, astfel 
că miine nu-șl va putea conduce 
echipa ta partida cu TEROM. Si
tuația antrenorului Vasile Măr- 
gulescu (Progresul București), e- 
liminat in meciul de la Iași, n-a 
fost tacă discutată, deoarece n-a 
sosit foaia de arbitraj cu rapor
tul arbitrilor.
• Federația internațională de

handbal a delegat ia meciurile 
Dinamo București — Zeleznlciar 
Niș, din finalele Cupei cu
pelor la handbal masculin, urmă
torii arbitri: Nilsson și Wester 
(Suedia), pentru partida tur de 
la Niș, Bolstadt și Anthonsen 
(Norvegia), pentru partida retur, 
de la București. Nu s-au stabilit 
tacă datele de disputare a me
ciurilor, dar — este mai mult 
decât probabil — ele vor fi cele 
Urnită: 27 martie — turul, 3 apri
lie — returul.

3. RO- 
Bucu- 
Luțaș 

Leonte 
Pereș

9 7
9 7
9 6
9 5
9 5
I 4
9 4
9
9
9

C.S.M. Sf. Gh. 9
Independența 9

L ȘTIINȚA
2. Rulmentul
3. Chimistul
4. Progresul
5. Textila 

Hidrotehnica
A.E.M. Tim.

TEROM Iași 
Mureșul 
Confecția

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

4
3
3
1
1

0 2 221-196 23 
0 2 190-178 23 
0 3
1 3
1 3
1 
1 
0
1
2
2

4
4
5
5
5
e

1 7 157-190

306-178 21 
174-175 20 
168-182 20 
183-177 
168-153 
191-180 
164-183 
196-195 
176-196

18 
18 
17
16
15
13
11

jocul Dinamo 
disputîndu-se 

februarie a.c. 
atenția cuplajul

Campionatele naționale de baschet

DE AZI PlNĂ JOI, ÎNTRECERI NON-STOP
Dacă în grupa valorică 1—6 

a campionatului național de 
baschet masculin etapa a 25-a 
programează un singur meci 
cu perspective de a fi echili
brat (cel dintre Farul 
I.C.E.D.), în grupa 7—12 
te cele trei partida sînt 
chise oricăror rezultate.

In campionatul feminin, 
trecerea se reia (de duminică 
pînă joi) prin cele cinci etape 
ale celui de al patrulea tur al 
competiției. Gazda grupei 1—6 
este Sala sporturilor din Cluj- 
Napoca, unde se vor reedita

A

și 
toa- 
des-

în-

pasionantele „capete de afiș" 
Voința București — Sportul stu
dențesc (duminică), Sportul stu
dențesc — Olimpia, „U" — Vo
ința (luni), Olimpia — WU“ 
(marți), Voința — Olimpia 
(miercuri) și „U“ — Sportul 
studențesc Goi). Echipele din 
grupa 7—12 se întrec in Capi
tală, in sala Floreasca, iar 
scopul a patru dintre ele este 
acumularea de puncte pentru 
evitarea retrogradării (este 
vorba de I.E.F.S., Voința Bra
șov, C.S.U. Ploiești și Rapid).

Programul meciurilor:

MASCULIN, grupa l-fi (SÎMBĂTĂ)
BUCUREȘTI :

16) ; RAPID —
CONSTANȚA

DINAMO — C.S.M. SIBIU (sala Floreasca, ora 
STEAUA (sala Floreasca, ora 17,30).
: FĂRUL — I.C.E.D. BUCUREȘTL

(SÎMBATA)GRUPA 7—12
IAȘI : POLITEHNICA — SP. STUDENȚESC 
ORADEA : DINAMO — „U“ CLUJ-NAPOCA 
BAIA MARE : IMUAS — C.S.U. BRAȘOV

FEMININ, GRUPA 1—fi (DUMINICĂ)
CLUJ-NAPOCA : OLIMPIA BUCUREȘTI — UNIVERSITA

TEA TIMIȘOARA ; VOINȚA BUCUREȘTI — SP. STUDENȚESC 
BUCUREȘTI ; „U“ CLUJ-NAPOCA — CRIȘUL ORADEA.

GRUPA 7—12 (DUMINICA, sala Floreasca, de la ora 15,30)
C.S.U. PLOIEȘTI — VOINȚA BRAȘOV, COMERȚUL TG MU

REȘ — I.E.F.S., PROGRESUL BUCUREȘTI — RAPID BUCUREȘTI.

LA BĂILE HEPCIILANE : FESTIVALUL ȘAHIST
ria), Lena Glaz (Israel), Mar- 
git Hennings (Austria). Lotul 
participantelor din țara noas
tră cuprinde pe fosta campioa
nă națională Gertrude Baums- 
tark, Eugenia Ghindă. Eleono
ra Gogilea, Edith Stefanov, 
Smaranda Boicu, șahiste con
sacrate, alături de tinere spe
ranțe în ascensiune.

Turneul principal de maeștri 
are printre invitați pe 
Zivanovici (Iugoslavia), 
gătorul ultimei ediții a turne
ului internațional universitar 
al '«României, maestrul F.I.D.E. 
Gyuîa Forgacs (Ungaria), Wolf-

O nouă ediție a festivalului 
jahist „Hercules" se pregătește 
să ia startul. Pentru a doua 
oară, această manifestare, de
venită tradițională în șahul 
nostru, și găzduită de Băile 
Herculane, poartă caracter in
ternațional, reunind în între
cere cîteva nume cunoscute în 
arena competițională a acestui 
sport. Astfel, în turneul prin
cipal feminin șl-au anunțat 
participarea jucătoare fruntașe 
din Iugoslavia — Antonina 
Dragasevici și Miroslava Gos- 
tovici —, apoi Eva Karakas, 
Martha Kovacs (ambele Ungă-

Ivan 
cîști-

CAMPIONATUL DE POLO
(Urmare din pag. 1)

Și în reuniunea de după-a- 
miază fruntașele clasamentului 
«-au impus net. Rapid a în
trecut pe Viitorul 
București cu 12—2. 
tind de această dată 
tă atenție pentru 
Iar Dinamo a învins „ ___
greșul cu 15—12 la capătul u- 
nui joc frumos, cu multe go- 

animat

Liceul 37 
manifes- 

mai mul- 
defensivă. 
Pe Pro-

luri și faze care au 
’„tribuna".

Formația CNA.SE 
mai oferit o mostră a posibi
lităților de care dispune, cîș- 

derby-ul 
11—7

ne-a

tlgînd fără emoții 
ultimelor clasate : 
Rapid Arad.

Turul in — Mapa 
zultate tehnice: CRIȘUL - 
A.S.E. 14—7 (3—2, 3—1, 4—1, _ ... 
Arbitri: C. Frățllă — R. Nichita. 
Au marcat: K’ss 4, Gordan 3, 
Ursuțiu 1, Bone, Fejer, Garofea- 
nu, Pantea, Kacz (Cr.) și Șerban 
3, Tufan 2, Geambașu, Geantă 
(A.S.E.); VOINȚA — VIITORUL 
10—1 (2-1, 2-3, 3—0, 3-3), Ar
bitri: B. Bă jenam — Ar Soos. 
Au Înscris: Kovacs 4, ilea 2, 
Gyarfaș I, Sebdl^ Colceriu (Voi.) 
șl Qifiță 3. Zaharia, Marinescu, 
Chețan, Opri șan (Vî.); DINAMO 

— RAPID ARAD 14—3 (4—1,
2—1, 3—1, 5—0). Arbitri: D. Pa- 
raschivescu — A. Czegeny. Rea
lizatori: Hagiu 4, Ciobăniuc 3,

a 4-a.

cu

. Re-
C.N. 

4—3).

Ardeleanu 2, Răducanu, Rus, Cr. 
Dan, Moiceanu, S. Popescu (Din.) 
și Marc 2. Brînzei (Rap.); RA
PID BUCUREȘTI — PROGRESUL 
10—6 (2—1, 4—0, 2—1, 2—4). Arbi
tri: M. Ștefan — Șt. Karacsony. 
Au marcat: Gaiță 8, Schervan 2, 
Munteanu 2, Iile 2, Ionescu 
(Rap.) și Ivănescu 2, Tătaru 2, 
Munteanu, Dingu (Pr.).

Etapa a 5-a. Rezultate tehnice: 
RAPID BUCUREȘTI — VIITORUL 
12—2 (2—0, 3—1, 2—0, 5—1). Arbi
tri : A, Czegeny — R. Țimoc, Au 
marcat : Ionescu 4, Schervan 2, 
Arscne 2, Ilie, Olac, Gaiță, Niță 
(R) și Ragea, Vamoș (V) ; C.N. 
ASE — RAPID ARAD 11—7 (1—2, 
4—1, 2—2). Arbitri : V. Burdea 
— V. Goian. Au. înscris : Șerban

‘ 4j Fruth 2, Geambașu, Tufan, 
Geantă, Zulum, Voican (ASE) și 
Szabo 3, Onea 2, Marc, Turcan 
(R) ; DINAMO — PROGRESUL 
15—12 (3—3, 4—2, 4—2, 4—5). Ar
bitri : R. Nichita și M, Ștefan. 
Realizatori, a Hagiu 3, Rus 2, Moi
ceanu i, Ș. Popescu 2, Ardeleanu
2, Ungureanu, Ciobăniuc, D. Po
pescu, Răducanu (Din.) și Tătaru
3, Florincescu 3, Ivănescu 2, 
Munteanu 2, Gh. Ion, Dingu 
(Pr.) ; CRIȘUL — VOINȚA 10—7 
(2—1. 3—2, 3—3, 3—1). Arbitri : 
R. Silha și B. Băjenaru. Au mar

cat : Costrăș 2, Pantea 2, (ior
dan 3, Racz. Garofeanu, Kiss 
(Cr.) și Gyarfas 3, Pop 2, Sebok, 
Colceriu (V).

Azi de la ora 17 (etapa a 6-a) 
și miine de la ora 9 sînt progra
mate ultimele meciuri.

cu 
Iași, 

probabil, avantajul 
fața propriilor su- 
Bucureștl, Calcula

FEMININ
București : CALCULATORUL — C.S.M. LIBERTATEA SB.

(sala Olimpia, ora 10)
RAPID — DINAMO

(sala Rapid, ora 10)
Bacău : ȘTIINȚA — CHIMPEX CONSTANȚA
Galați : C.S.U. OTELUL — „U- CLUJ-NAPOCA
Iași : PENICILINA — MARATEX BAIA MARE
Constanța : FARUL — FLACARA ROȘIE BUC.

MASCULIN
Brașov : TRACTORUL — C.S.M. SUCEAVA
Baia Mare : MOTORUL — SILVANIA ȘIMLEU SILV.

EXPLORĂRI — C.S.U. ALUMINA ORADEA
București : STEAUA — C.S.U. OȚELUL GALAȚI

(sala Rapid, ora 11)
Craiova : UNIVERSITATEA — CAR PĂȚI RM. VÎLCEA

Șimleu-Silvaniel și 
_______ , . s-au disputat cele 
două restanțe din campionatele 
primei divizii de volei.

SILVANIA ȘIMLEU SILVANIEI 
— DINAMO (m) 0—3 (—13, —7,

• Ieri, la 
Constanța,

—8). Oaspeții, care au evoluat 
nota obișnuită, calm și sigur, 
obținut o victorie meritată.

FARUL CONSTANTA — C.S.M. 
LIBERTATEA SIBIU (f) *2—3 (12, 

8, —12, —14, —10).

0 GALĂ ATLETICĂ CU DOUĂ VEDETE
fUrmare din paj;. 1)

declt să le ambiționeze și mai 
mult pe fetele noastre.
avea, oare, și o a 
eordmană mondială 
gime 7

Dacă săritura în 
este magnetul campionatelor 
naționale, concursul de astăzi 
și mîine, din sala „23 August", 
promite și alte „puncte fier
binți" : săritura în înălțime a 
băieților, cu Constantin Mili- 
taru, Eugen Popescu, Sorin

doua 
la

Vom 
re- 

lun-

lungime

Matei, Daniel Albu, Adrian 
Proteasa, triplusaltul cu Be- 
dros Bedrosian, gardurile cu 
Iou Oltean, Pal Palffy și Li- 
viu Giurgian, lungimea băieți
lor cu Dan Simion, Gheorghe 
Cojocaru, Tudorel Vasile si

Gheorghe Lina, aruncarea 
greutății, cu Mihaela Loghin. 
Ca să vorbim doar despre În
trecerile seniorilor, fără a-i 
aminti si pe juniorii mari, 
primul schimb al ștafetei per
formantei...

„HERCULES ’83“
gang Ott (R. F. Germania), 
Constantin Ioncscu, deținăto
rul locului doi la ultima finală 
a campionatului republican, 
maeștrii internaționali _ 
Ungureanu și Volodea 
mau, maestrul FIDE 
Stefanov, învingător în 
tul Festival vilcean, 
Dan Bărbulescu și alții.
.In afara acestor două 

principale, se dispută alte pa
tru competiții „open" în sis
tem elvețian, cu largă partici
pare, reunind jucători și ju
cătoare de categoriile I și II. 
Se va juca în sălile special a- 
menajate din hotelurile „Ro
man", „Diana", „Afrodita" și 
„Hercules".

întrecerile încep luni după 
amiază și urmează să se în
cheie la 16 februarie.

Emil 
Vais- 
Parik 

recen- 
tînărul

turnee

(Urmare din pag. 1)

programul „Cupei". Ca fapt 
negativ semnalăm, din nou, 
numărul foarte redus al pa
tinatorilor la unele categorii 
de vîrstă. Așa, de pildă, la 
categoria juniori I s-au pre
zentat doar oițe un spor
tiv (? !). Iată câștigătorii: spe
ranțe — S. Gheorghiu 
(I.E.F.S.) și Crenguța Alecu 
(Triumf); copii II — Codruța 
Moiseanu (Triumf); copii I — 
Cristina Papone (C.S.Ș. 2) ; 
Junioare II — Carmen Iones
cu (Triumf); juniori I — Si
mona Oprea (I.E.F.S.) și G. 
Popa (Triumf); seniori — îri- 
na Nichiforov (Triumf) și A. 
Vasile (I.E.F.S.).

©Noul patinoar artificial din 
Brașov, de la baza de agre
ment ,,TîmpaM, a găzduit 
pentru prima oară de Ta inau
gurarea sa un concurs de pa
tinaj artistic. Competiția, do
tată cu „Cupa Carpați", a În
trunit sportivi din CIuj-Napo-

BARBAȚI

RECORDURILE NAȚIONALE DE SALA ------------------

BĂRBAȚI
60 m 6,60 Johan Schromm București 14.2.81
60 mg 7,97 Ion Oltean București 8.2.81
lungime 7,92 Carol Corbu București 13.2.72
triplu 16,94 Carol Corbu București 12.2.72
înălțime 2,-29 Adrian Proteasa Sindelfingen 2.3.80
prăjină 5,13 Nichifor Ligor București 21.1.78
gi-eutate 18,20 Gheorghe Crăciunescu București 13.2.77

Crăciunescu București 27.2.77

FEMEI
60 m 7,40 Veronică- Buia Sofia 19.2.77
60 mg 8,16 Valeria Ștefănescu Rotterdam 10.3.73
lungime 6,81 Anișoara Cușmir București 20.2.82
înălțime 1,91 Cornelia Popa Praga 2.3:77
greutate 19,62 Mihaela Loghin București 15.1.83

CAMPIONn EDIȚIEI TRECUTE

50 m: Johann Schromm (Rapid)

50 mg: Pan Palffy (Univ. Cluj-
Napoca) 6,74 

lungime: Gheorghe Lina (Stea
ua) 7,77 m 

trlplusalt: Adrian Ghioroaie (Stea
ua) 16,17 m

Înălțime: Adrian Proteasa (Stea
ua) 2,20 m

prăjină: Constantin Midlăuș (Poli 
Timișoara) 4,70 m

greutate: Gheorghe Crăciunescu
(Steaua) 17,31 m

hexation: Ion Buligă (Steaua) 
4 955 p

FEMEI

50 m: Anișoara Cușmir (C.S.M. 
Craiova) 6,49

50 mg:
7,03

lungime:
Înălțime:

1,75 m
greutate:

Craiova) 16.84 m 
pentatlon: Corina

roșu Brașov) 4 554 p

Mihaela Stoica (Rapid)
Anișoara Cușmir 6,81 m 
Monica Matei (Steaua)

Mihaela Loghin (C.S.M.

Tifrea (Steagul

ștafete — 
șov; băie 
(L. CIUP

ca, Miercurea Ciuc șl, bine
înțeles, Brașov, lată câștigă
torii: senioare — Elena Ghl- 
ban (Tractorul); junioare I — 
Slmona d’Albon (Tractorul); 
juniori II — Andrea Mathe 
(M. Ciuc) ți Ștefan Lang 
(Cluj-Napoca); copii I — Gre- 
ți Martin (Cluj-Napoca) și 
Bogdan Pavel (Tractorul); 
copil II — Iulla Iasko (Cluj- 
Napoca) și Zsolt Kerekes (M.

Ciuc); seniori — Bogdan Kru- 
tl (Tractorul). (Carol GRUIA 
— coresp.).
• In cinstea odei de a 25-a 

aniversări a C.S.Ș. Triumf 
București, secția de patinaj 
organizează ta zilele de 7 țl 
8 februarie, la patinoarul Flo
reasca, un nou concurs de 
patinaj artistic deschis tutu
ror categoriilor de virată, pen
tru programul scurt șl liber.

@ BRAȘOVENII AU DOMINAT CONCURSUL 
DE LA PĂLTINIȘ

SIBIU (prin telefon). Timp 
de două zile, ta frumoasa 
stațiune Păltiniș, s-au desfă
șurat întrecerile fazei de zo
nă a campionatelor republi
cane școlare de «chi. Com
petiția, care a beneficiat de 
o organizare ireproșabilă șl 
de o vreme admirabilă pen
tru schi, a reunit la start 110 
fete șl băieți din județele Ar
geș, Brașov, Covasna, Mureș

și Sibiu. Cel mal buni s-au 
dovedit reprezentanții Brașo
vului, care au câștigat șapte 
dta cele 8 probe ale con
cursului. Iată câștigătorii: 
slalom uriaș — Otilia Grecu 
(Sibiu) și loan Pestrea (Brașov): 
slalom special — Corina Mu- 
reșan șl Dan Mătușei (Bra
șov) ; fond — 5 km fete: Le- 
nuța Tiberiu (Brașov); 10 km 
băieți: Karoly Kope (Brașov);

sau anul
• Cam 

schi alp 
inițial In 
a fost a 
lunii m
• Con 

Juniorilor 
urma să 
Dorn ei,
• Cam 

de poiia 
patinaj 
nate.

Datele 
oompetiți 
stabilite 
țlile m
• Tc 

la bob a
• F 

ni-ori și 
fășura I 
pe pîrtia



Tiberiu STAMA

primelor

.T.T.
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exerciții 
perioadă

de la Varna 
mondiale de

impune, desi- 
iaceput : lotul

dez- 
lucru 

alergări 
platoul 

sportive

și ...prin nămeți de zăpadă 
Foto : Dragoș NEAGU

ELE „A“ DE RUGBY >
MUL PREGAEIRILOR 1
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Știința 

pre- 
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men
it, în 
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ce 
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M E-
Este 

univ. 
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hciat, 
cam- 

conti-
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ui că 
lă In 
de la 
e, în- 
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„vor- 
mbi- 
teva

i luni 
i, re- 

pre- 
ema-
Vul.
ăți ? 
ător 

it de 
perv-

mal 
zi de 

sau 
cu 

în
de

e cit 
ontul 
t an 
suită 
ntre- 
care

„tricolorilor LOTUL OLIMPIC
nu și-au pierdut nădejdile de 
a rămîne în primul eșalon al 
sportului cu balonul oval. 
Ideea aparține ing. Ion Gra
tian Tămaș, președintele secți
ei, și la ea își dau adeziunea 
toți jucătorii, precum și cuplul 
de antrenori C. Mitan—P. Bon- 
tea. Pentru propusa reușită, 
Lotul și-a neluat pregătirile, de 
la 10 ianuarie, efectuînd cite 
două antrenamente pe zi, cu 32 
de rugbyști (celor care au în
cheiat turul 11 s-au adăugat 
Farago și Iordache). în același 
timp prof. Mitan este ajutat în 
pregătire de prof. I. Marconi 
și G. Ciui. După o scurtă 
etapă de deplasare la Moneasa, 
stațiune de munte din județ, 
rugby-știi de la Gloria PTT vor 
reveni la Arad pentru cîteva 
meciuri de verificare în com
pania unor formații diviziona
re „B“, din Cugir, Alba-Iulie 
etc., în așteptarea 
partide ale returului.

MUNCA ASIDUA ÎN CIU
LEȘTI. Așa se poate rAfeuma 
felul cum se pregătesc rug- 
byștii de la Rapid, sub Îndru
marea ing. Ion Teodorescu și 
a lui Hristache Preda. „Lotul 
este apt să înceapă chiar mîl- 
ne returul !“ — ne asigură, cu 
toată convingerea, ing. Teodo
rescu. Aflăm totodată că an
trenamentele au început în 
prima decadă a lunii ianuarie, 
ele desfășurîndu-se zilnic, fără 
nici o absență. Starea de să
nătate a jucătorilor este de a- 
semenea bună, dr. Mihai Jianu 
reușind să rezolve unele mici— 
necunoscute de ordin reumatic. 
La 10 februarie, Rapidul va 
Pleca la Predeal, pentru cîteva 
zile de pregătire, după care, 
revenit în București, va sus
ține cfteva jocuri amicale cu 
juniorii Locomotivei, cu Vulcan 
șl Dinamo. Și toate astea în 
vederea obținerii unei bune 
forme sportive înaintea unui 
turneu proiectat în Franța, cu 
formații din rețeaua de trans
porturi.

în prim-plan se situează Uni
versiada din Canada. Campio
natele europene 
și Campionatele 
la Budapesta.

O precizare se 
gur, de la bun 
masculin de gimnastică s-a a- 
flat pentru o perioadă 
gătire la munte, la 
acolo unde sportivii 
au găsit, deopotrivă, 
adecvate pentru 
treptată la efortul 
după perioada în care activi
tatea de performanță a fost 
evident redusă, pentru 
voi tarea capacității de 
aerob și a forței, prin 
zilnice desfășurate pe 
Bucegilor, prin jocuri ... . 
organizate în împrejurimile 
sălii de sport, sau prin pro
gramul cotidian de 
cu haltere. „Este o
— ne spune Mircea Lisovschi
— în care ne-am propus, cum 
se afirmă adesea, să încărcăm

în pre- 
Bușteni, 
fruntași 
condiții 

angrenarea 
specific.

Îndeosebi pentru cele din ca
drul C. M. din iulie, de la 
Viena.

Ocupantul primului loc, Ru
dolf Szabo. (Steaua), n-a lăsat 
impresia că va realiza această 
performanță. El a trecut des
tul de greu în turneul final, 
prin recalificări. A avut insă 
șansa ea în asaltul decisiv, eu 
Mihai Popa, colegul său de 
club, acesta să acuze o crampă 
musculară, motiv pentru care

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

I
I
I
I

UN STADIU BUN DE PREGĂTIRE LA SALONIC
(Urmare din pag. 1)

uni internaționale a tricolorilor 
din anul 1983 (ea încheind o 
parte a „planului general de 
bătaie" pentru cel mai greu 
examen oficial al primăverii 
care vine, returul cu campioa
na lumii din preliminariile C.E.) 
pleclnd de la obiectivele pe 
care și le-a propus conducerea

a) 
de

ro
ia 
de

tehnică a reprezentativei : 
verificarea stadiului atins 
tricolori la ora actuală, b) 
darea unor fotbaliști tineri 
scopul măririi numărului 
jucători competitivi, apți de a 
evolua, in viitorul mai apropiat 
sau mai Îndepărtat, într-una 
din reprezentativele țării.

în primul rînd, să notăm că 
în ambele jocuri seleeționabilii 
au demonstrat • bună pregă
tire fizică generală, ceea ce a 
asigurat echipei o mare mobili
tate în teren în ambele - faze 
ale jocului ; atît la Istanbul cit 
și la Larissa, tricolorii au pu
tut imprima partidelor tn tem
po ridicat, el definind. cu mid 
excepții (este vorba de finalu- 
rile partidelor, cînd t-au operat 
toate modificările în compo
nența echipei). Inițiativa in te
ren.

în al doilea rînd. reprezen
tativa noastră, ctăpină 
mijloacele el de exprimare, 
cadrul ideii de joe. a arătat 
poale evolua In deplasare 
proape ea șl acasă : curajos 
faza de atac, consecință a ati
tudinii 
mai 
pentru 
cătorii
mai siguri 
tehnice. 
Kraus, de 
prezent la

in 
ei 
a- 
ta

pozitive tată de joc — 
evidentă la Larissa, 
că aici au apărut s! tu- 
intemafionaL craiovem.

pe mijloacele for 
Antrenorul Viorel 
la „Makedonikoș*. 
Larissa, afirma că 

jocul de ansamblu al formației 
române a fost peste nivelul 
partidei Grecia — Anglia, rfș- 
tlgat, la Salonic, de insulari eu 
3—0.

în al treilea rînd, se cuvine 
să amintim că, într-un fel sau 
altul, în mal mare sau mai 
mică măsură, și ceilalți jucători 
folosiți in cele două partide 
(Balint, Iordache, Stancu, Coraș, 
Bogdan etc.) s-au arătat foarte 
receptivi la ceea li s-a cerut 
să facă în teren, in concordan
tă cu relațiile de joc pe care 
echipa caută să și 
deze.

Sigur că adevă
ratul dștig 
noilor cooptați 
lotul lărgit al 
prezentativei 
veni in timp.

Antrenorii.
vind
In 
vul
Italia, 
lucid 
rezultate 
te. fără să 
prali citeze, 
uită unele 
cronizări 
te în jocul 
zentative. de fap
tul că. în raport 
CU rmmărr:l mane 
de acțiuni de atac 
pe care tricolo
rii le-au realizat 
in jumătatea de 
teren a adver
sarilor, capaci
tatea de finali
zare a echipei nu 
este la nivelul 
dorit. Cum spu
nea antrenorul 
Strcea Looescu. 
rile noastre ■■ t 
pârlite de timpul 
mepzi de aid 
adică de cerința a 
gatorie ea seleetio 
11 se asigure la duhuri, de că
tre antrenorii for. ta nivel ri
dicat de pregătire ea vnlum si 
Intensitate. Este varba. ta prin
cipal. de perioada baOritaare a 
eefor C etape de eampiaaat 
dinaintea partidei aficiale ca 
Italia*.

le consoli-

Iată, în încheiere, citeva grăi
toare spicuiri din presa, apă
rute după cele două jocuri :

• Ziarul turc MILLIYET no- 
,,Românii au prezentat o 

cu 
cu 

valoare — Ior- 
și Gabor. Ei 

balonul, dar ar 
aibă mai multă

In primul joc: 6 0 (3 0)
cu Actos Diavalon

DAN GRECU?
bateriile sub toate aspectele. 
Avem nevoie de „amperaj* 
puternie pentru el d activita
tea competitions!! din acest 
an va solicita la maximum 
cunoștințele și priceperea frun
tașilor gimnasticii noastre mas
culine. Ne așteaptă examene 
foarte grele șL in duda unor 
frumoase afirmări ta 1983. 
avem incâ mari datorii Iată de 
iubitorii acestui spart. Mai 
ales la viitoarele campionate 
europene și mondiale*.

Cunosrind obiectivele ti ca
drul de lucru, pentru această 
perioadă, în care isî desfăpaa- 
râ antrenamentele zilnice com- 
ponenfii lotului nostru mascu
lin. să-i vedem, deci, la trea
bă. Au fost convocat! de co
lectivul tehnic următorii spor
tivi: Emilian Nieula. Levente 
Molnar. Dan Odorbean. Valen
tin Pinten. Octavian Iouașiu. 
Aurelian Georgescu. Eamnfns 
Bucuroin, Valentin Grece. A- 
lexandru Nistor. Marian Coli
cei și Marian Bixan. Este un 
lot in care dominantă este ti
nerețea, dorința de afiinvue 
pe plan internațional, hotâri- 
m de a munci cu maximă e- 
ficiență pentru relansarea 
gimnasticii noastre maertălne. 
S-a apreciat că metoda lucru
lui ..pe echipe* este cea mai 
judicioasă pentru această eta
pă de acumulări, astfel că 
tehnicienii și micile lor colec
tive trec, prin rotație, la toa
te aparatele, zăbovind cu mi
gală asupra fiecărui detaliu de 
execuție, corectînd în perma
nență execuțiile greșite sau 
exemplifldnd personal o miș
care deosebită. Mircea Lisov- 
schi lucrează cu Emilian Nlcu- 
la, Valentin Pîntea șl Octavian

putut urca pe planșă... 
locurile 3—4 Franeisc

n-a mai
Pentru

Csizar (C.S. S. Mare) a furni
zat. intr-un 
dispunind la
Nicolae Bodoczi (Steaua) 
10—8. Ambii ajunseseră In tur
neul final prin asalturi de re
calificări.

Iată și clasamentul turneului 
final : 1. K. Szabo, 2. M. Po
pa, 3. Fr. Csizar, i. N. Bodoczi, 
5. N. Felix (Steaua), 6. I. Po
pa (Sleaua).

Din turneul final au lipsit

fel, o surpriză, 
mare luptă de 

cu

al 
In 
re- 
va

a-
permanent 

față obiecti- 
meciului cu 

apreciază 
cele două 

obțin .1- 
le su- 
£5 nu 
nesin- 
apăru- 
repre-

ta :
formație tinără, viguroasă, 
un spirit de joc modern, 
cîțiva soliști de 
gulescu, Boloni 
plimbă frumos 
trebui totuși să 
forță în ofensivă1

re Selcouk
Pcrtanl Moraru nu-i lud nici o tperantă 

ntaccniului

SALONIC, 4 (prin telefon). 
Vineri, la ora 11, lotul olimpic 
al țării noastre a susținut un 
antrenament cu caracter tehni- 
co-tactic, în care antrenorii 
Gheorghe Slaicu și Constantin 
Frați lă au insistat asupra omo
genizării compartimentelor, pe 
respectarea ideii de joc preco
nizată. Jucătorii noștri au re
venit la hotel, au luat masa și 
după o scurtă odihnă, la ora 
15,30, pe același teren de la 
marginea Salonicului, unde s-au 
antrenat, aflat la 20 km 
de hotelul Olimpia unde sint 
cazați, fotbaliștii noștri au sus
ținut un meci de verificare în 
compania echipei de Divizia 
„C“ Aetos Diavaton. Sigur, lo
tul olimpic n-a avut probleme 
cu un adversar net inferior și 
a cîștigat la scor, cu 0—0 (3—0). 
S-a jucat pe un teren cu nisip 
bătătorit, foarte greu, mai ales 
pentru controlul balonului. As
ta Insă nu scuză unele carențe 
de pasare, conducerea exage
rată a balonului ca și nume
roasele ratări (Radu II, de 
pildă, de trei ori singur cu 
portanil, a șutat afară). Golu
rile au fost marcate de Majaru 
(min. 15), Radu II (min. 22 șl 
39), Zare (min. 72), Nemțcanu 
(min. 74) și Majaru (min. 82). 
Lotul olimpic a folosit urmă
toarea formație : Speriatu — 
M. Zamfir (min. 46 M. Mihai),’ 
Cazan, C. Solomon, Stredie — 
Majaru, Iovan, Bărbulescu 
(min. 60 Pană) — Orac (min. 
46 Petcu), Nemțeanu, Radu II 
(min. 66 Zare).

Simbătă și duminică, după 
etapa de campionat, se așteaptă 
opțiunile echipelor grecești din 
prima divizie, care dintre ele 
solicită să joace cu lotul nostru 
olimpic. Așa că abia luni vom 
ști despre ce adversar este 
vorba. Pină atunci, adică in 
aceste două zile, fotbaliștii noș
tri lși vor continua programul 
de preg.‘*ire obișnuit, aici Ia 
Salonic, unde vremea este fru
moasă.

Constantin ALEXE il 
I

CUPA A l-a ANIVERSAREJ
A I. C. OLT

Slatina, în prima 
X-a aniversare a 

In fața a peste 8 000
zi â
F.C. 

de

brigăzilor 
arbitraj.

(răminind pe— traseul întrece
rii) citeva nume cu sonoritate 
in această probă, printre care 
Anton Pongraț, eliminat in tu
rurile preliminarii (nu mai pu
țin de 4!), Coslică Bărăgan și 
Octavian Zidaru. Oricum, 
trecerea a suris in general 
gătorilor mai tineri, cu o 
bună pregătire fizică si o 
adecvată concentrare nervoasă. 
E drept, insă, că mulți dintre 
spadasinii cărora le-au scăpat 
satisfacțiile la „individuale" 
vor avea prilejul să se revan
șeze, astăzi și mîine, în asal
turile din cadrul diviziilor A 
și B, din prima etapă...

în- 
tră- 
mai 
mai

Înainte ra
il m. (C.

•UJ-NAPOCA — ÎNFRA- 
IRADEA 1—1 (0—0). Au 
Ciocan (min. 58) pen- 
Pop (min. *4) pentru

Ieri, ia 
„Cupei a 
Olv ‘ 
spectator:, s-au disputat jocurile: 
POLITEHNICA IAȘI — I.P. ALU
MINIU SLATINA 1—0 (1—6). A 
marcat K. Mircea (min 25). F.C. 
OLT — CHIMIA RM. VILCEA 
7—5 (0—2, 2—2), după executarea 
loviturilor de la 11 m. Au Înscris 
în timpul regulamentar de joo 
Iamaudi (min. 79), Prepeliță

AMICALE • ȘTIRI
CJ.R. ARAD — U.T. ARAD 

1—3 (1—1). Autorii golurilor:
Draia (min. 30), respectiv Gal 
(min. 32) și Vaczi (min. 47). (N. 
Străjan, coresp.).

AZI ȘI MÎINE se vor disputa 
numeroase partide amicale. Iată 
cîteva dintre ele: ASTĂZI: AU
TOBUZUL BUCUREȘTI — DINA
MO BUCUREȘTI (stadionul Au
tobuzul, de la ora 15,15); F.C.M. 
BRAȘOV — ȘOIMII I.P.A. SIBIU 
(stadionul Municipal, de la ora 
15,15). MHNE: PROGRESUL VUL
CAN BUCUREȘTI — T.M.B. (sta
dionul Progresul, de la ora 11); 
GLORIA BUZĂU — F.C.M. BRA
ȘOV (stadionul Gloria, de la ora 
11) ; „U“ CLUJ-NAPOCA — GLO
RIA BISTRIȚA (Stadionul Muni
cipal, de la ora 11), POLITEH
NICA TIMIȘOARA — RAPID 
BUCUREȘTI (stadionul U.M.T.,' 
ora 11), F.C. BIHOR ORADEA — 
VIDEOTON SZEKESFEHERVAR 
(stadionul F.C. Bihor, ora 11).

AD'llMSIRAȚIA DI STAT LOTO PPOAOSDORT INEOP'IEAZA
• Se reamintește că astăzi este 

ultima z: dnd se mal pot pro
cura bilete cu numerele alese de 
participant! pentru tragerea ex
cepțională Loto cu formulă teh
nică nouă, care va avea loc 
mîine, la ora 16, în sala clubu
lui sportiv Progresul din Bucu
rești, str. dr. Staicovici nr. 42; 
numerele extrase vor fi anunța
te în cursul serii la televiziune 
șl radio. • Astăzi este, de ase
menea, ultima zi de depunere a 
buletinelor pentru atractivul con
curs Pronosport de duminică 6 
februarie 1033, care cuprinde me
ciuri deosebit de interesante din 
campionatul italian al Diviziei A. 
NU OCOLIȚI PRILEJUL DE A 
VA NUMĂRĂ MINE PRINTRE 
MARII CÎȘTIGATORT LA SISTE
MUL DE JOC PREFERAT t
• NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA LOTO DIN 4 FE
BRUARIE 1983: Extragerea I: 4 
60 19 62 53 41 16 54 31; extragerea 
a n-a: 20 12 79 25 27 83 66 73 46. 
FOND TOTAL DE CÎSITGURI : 
956.509 ‘
PORT
• 

„LOTO 2“
1983. Cat. 1: 1 varianta loo"/0 — 
autoturism „Dacia 1300“ (70.000
lei) și 4 variante 25% a 17.500 lei; 
cat. 2: 3 variante 100% a 21.568 
lei șl 11 variante 25% a 5.332 lei; 
cat. 3: 14 variante 100% a 5.114 
lei șl 41 variante 25% a 1.279 
lei; cat. 4; 127 a 977 lei; cat. 5: 
404 a 200 lei; cat. 6: 2.900,25 a 
100 lei. REPORT LA CATEGORIA 
1: 43.574 lei.'

Autoturismul „Dacia 1306'1 a 
fost ciștigr.t de participantul 
Victor Dertiu, din Brăila.

lei din care 5.548 lei KE-
LA CATEGORIA 1.
ClȘTIGURLLE TRAGERII

DIN 30 IANUARIE 
1: 1 variantă 100% sax 

„Dacia 1300*



0 ATRACTIVĂ ÎNTÎLNIRE 
INTERNAȚIONALĂ 

DE HOCHEI
Mîine, pe patinoarul artificial 

„23 August" — să sperăm 
că gheața se va prezenta 
în condițiuni bune, la fel ca 
în ultima vreme... — va fi 
gazda unui mic eveniment : se
lecționata noastră divizionară, 
adică echipa reprezentativă, va 
evolua pentru prima oară în 
acest sezon în fata propriului 
public, care — credem — va 
fi prezent în număr cit mai 
mare la acest rendez-vous.

Lotul reprezentativ va în- 
tilni de la ora 17 echipa so-

BORG: „Mă retrag 
definitiv !“

Aflat, joi, Ia Charlotte (Ca
rolina de Nord), unde a sus
ținut un meci demonstrativ în 
compania tenismanului ameri
can Roscoe Tanner, multiplul 
campion suedez Bjorn Borg a 
confirmat intenția sa de a a- 
bandona activitatea în tcnisid 
de performanță. „Mă retrag 
definitiv — a spus Borg. 
Mi-cra foarte greu de a reveni 
pe prunul plan și nici nu mai 
aveam motivația necesară..." 
Actualmente, fostul ciștigător 
a cinci cununi cu lauri la 
Wimbledon se află intr-un 
turneu demonstrativ în S.U.A.

SfMIHNALflt ÎN COMPtTIJIIlE
EUROPENE IA BASCHET

Alte rezultate din competiți
ile europene de baschet: BĂR
BAȚI : Cupa campionilor (tur
neul final) : Cibona Zagreb — 
MaccabI Tel Aviv 87—94, Real 
Madrid — TSKA Moscova 95— 
91: FEMEI: Cupa campionilor: 
grupa „A": Daugava Riga — 
Asnieres 80—47 (calificate in 
semifinale Daugava și Monting 
Zagreb); grupa „B“: Agon 08 
Dusseldorf — Vicenza 87—70 
(calificate Agon și Vicenza).

Programul semifinalelor: Cu
pa cupelor: Scavolini Pesaro 
— Olympia Ljubljana, Villeur- 
banne — Nashua Den Bosch 
(la 15 și 22 februarie); Cupa 
Koraci: Zadar — Sibenka Si- 
benik, Dinamo Moscova — Li
moges (la 16 și 23 februarie); 
C.C.E. femei: Daugava Riga — 
Agon Dusseldorf, Vicenza — 
Monting Zagreb (la 17 și 24 
februarie); Cupa Ronchetti: 
Stade francais Paris — Spar
tak Moscova. Villeurbanhe — 
B.S.E. Budapesta (la 16 și 23 
februarie). 

vietică Torpedo 'Usli Kameno- 
gorsk, din prima ligă a cam
pionatului U.R.S.S., echipă care 
este așteptată să sosească în 
cursul zilei de azi. Meciul re
vanșă va avea loc luni. La a- 
ceeași oră. și tot la patinoarul 
„23 August".

CAMPIONUL, DIN NOU 
CAMPION-

La capătul unei dispute 
strlnse și echiEbrate pină în 
finalul ei, vest-germanul Nor
bert Schramm a clștigat titlul 
de campion european de pati
naj artistic, reconfirmindu-și 
victoria de anul trecut, de la 
Lyon, Schramm (22 de ani) 
și-a datorat succesul în mod 
special evoluției excelente la 
programul liber, pentru case 
a primit note de 5,8 și 5,9. 
Iată clasamentul final al con
cursului masculin: 1. Norbert 
Schramm (RFG) 3,8 p, 2. Jo- 
zef Sabovcik (Cehoslovacia) 7,0 
p, 3. Aleksandr Fadeev (URSS) 
8.6 p, 4. Heiko Fischer (RFG) 
9.4 p, 5. Vladimir Kotin 
(URSS) 9,8 p, 6. Jean Christo
phe Simond (Franța) 10,0 p.

în proba de dans, după des
fășurarea primei părți a con
cursului, primele locuri slnt 
ocupate de următoarele cu
pluri: 1. Natalia Dcsiemiano-

Astăzi, în etapa a doua a Turneului celor 5 națiuni la rugby

FRANȚA—SCOȚIA ȘI ȚARA GALILOR-ANGLIA
Astăzi au loc partidele ce

lei de a doua etape a popu
larei competiții de rugby Tur
neul celor 5 națiuni. La Pa
ris, Franța întilnește Scoția, 
iar la Cardiff, XV-le Țării Ga
lilor joacă cu selecționata An
gliei. Sigur, noi, românii, care 
sintem angajați cu naționala 
Franței în întrecere directă în 
cealaltă competiție continenta
lă, Cupa FIRA, privim mai 
cu atenție spre partida de la Pa
ris. Rugbyștii francezi au luat in 
Turneu un start neașteptat de 
bun. învingînd în prima etapă 
(15 ianuarie) pe rivalii lor en
glezi, la Londra, cărora le-au 
..violat" în trei rinduri terenul 
de țintă (eseuri: Esteve. Pa
pal emborde. Sella), punctele 
gazdelor nefiind decit rezulta
tul unor lovituri de picior 
(Hare — 4 l.p. și Cusworth — 
1 drop). E firesc, așadar, să-i 
instalăm, de astă-dată, pe

HANOBALIȘTII ROMANI
SOFIA, 4 (Agerpres). — La 

Sofia au început întrecerile 
tradiționalei competiții de 
handbal masculin „Cupa Ser- 
dika“, la care participă 8 echi
pe. în primul meci, formația 
secundă a României a întrecut 
cu 30—22 (14—10) selecționata 

va — Andrei Bukin (URSS) 
1,0 p, 2. Karen Barber — Ni
cky Slater (M. Britan e) 2,8 p, 
3. Marina Klimova — Serghei 
Ponomarenko (URSS) 3.0 p.

CAMPIONATELE MONDIALE 
ALE JUNIORILOR

Proba feminină de coborire 
din cadrul campionatelor mon
diale de juniori, desfășurată 
pe celebra pirtie „Kandahar" 
de la Sestriere, în Italia. (2370 
m lungime, 665 m diferență de 
nivel, 29 porți direcționale), a 
revenit tinerei schioare Mari
na Kiehl (RFG). de 17 ani, 
originară din Mtinchen, crono
metrată în 1:32,49. Ea a fost 
urmată de: 2. Michaela Gerg 
(RFG) 1:32,65. 3. Katrin Gu- 
tenschn (Austria) 1:32.87.

DIVERSE

• Campionatele de schi 
fond ale Suediei, la Oestcr- 
sund: Jan Ottosson 50 km — 
2.2123,2, Blarie Risby 5 km F 
17:04,1.
• în acest sezon reprezen

tativa de hochei a U.R.S.S. a 
susținut 14 întîlniri interna
ționale. din care a ciștigat 11, 
a pierdut 2, un joc fiind egal. 
Golgeterul echipei este Vladi
mir Krutov — 16 goluri.

francezi favoriți, cu atit mai 
mult cu cit vor juca pe fami
liarul (pentru ei) stadion F>rc 
des Princes. O formație care 
cîștigă nu se schimbă In prin
cipiu. Totuși, Martinez, mij
locaș la grămadă, va face... 
rocadă cu mai vechiul Berbi- 
zier, iar la deschidere, contro
versatul D. Camberabero îi 
va ceda tricoul cu nr. 10 unui 
debutant, Delage; în caz că 
Dintrans (talonerul) nu se va 
reface in timp util va juca 
Herero. Scoțienii, care vor in
tra din nou în teren fără cele 

.două piese de bază, fundașul 
Andy Irvine (cel care a învins 
singur echipa noastră In 1981, 
la Edinburgh — 4 l.p.) Înlo
cuit de Dods, și „uvertura" 
Rutherford, pe care va încerca 
să-1 suplinească ft. Wilson, nu 
au, practic, prea mari șanse 
de victorie. în partida de la 
Cardiff va fi interesant de ur-

iNVINGĂTORI LA SOFIA
de tineret a U.R.S.S. și apoi 
prima reprezentativă a Bulga
riei cu 25—20 (12—9). Alte re
zultate: Bulgaria A — Belgia 
32—22 (19—9); Ungaria — Bul
garia B 19—17 (11—10), Ceho
slovacia — Cuba 31—24 (14— 
13).

SĂRITURA LA LUNGIME — PROBA MARILOR SPERANȚE! ;
Seria recordurilor mondiale la atletism continuă !... Și chiar 

dacă performanțelor Înregistrate sub acoperișul sălilor Li se 
s-pune oficial „oele mai bune performanțe**, în fond tot despre <-n 
recorduri este vorba și ele sânt considerate ca atare.

Cel mai recent record de acest fel este cel înregistrat — 
miercuri, la Berlin, la săritura in lungime, probă către care w 
se Îndreaptă din plin și aenția noastră, a românilor. Tinâra -n 
Heike Daute a avut o săritură record care a măsurat 6,88 m. </* 
performanță care — sintem convinși — este și în puterile ™ 
atletelor noastre Vali ionescu și Anișoara Cușmir. ,

Acest record al lui Daute ne prilejuiește o scurtă trecere in — 
revistă a situației săriturii în lungime pe teren acoperit. UI- • 
timele recorduri mondiale, &pre exemplu, au fost 
in ordine :
6,73 m

6,77 m
6,83 m
6,88 m

Iată
cursurile pe teren acoperit :

6,83 ----- ------ "
6,83
6,81
6,77
6,77
6,76
6,75
6,74
6,74
6.73

Așteptăm
Cușmir, azi, ia campionatele României...

Dortmund 
Grenoble 
Vilnius 
Berlin

Tatiana Șcelkanova (U.R.S.S.)
Karin Hănel (R.F. Germania)
Svetlana Zorina (U.R.S.S.)
Heike Daute (R.D. Germană) 

acum șl o listă a celor mai bune performere

m 
m 
flț 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m

Heike Daute (R.D. Germană) 
Svetlana Zorina (U.R.S.S.) 
Anișoara Cușmir (România) 
Karin Han el (R.F. Germania) 
Margarita Butkiene (U.R.S.S.) 
Angela Voigt (R.D. Germană) 
Vali Ionescu (România) 
Ana Wlodarczyk (Polonia) 
Christina Gussiek (R.F. Germania) 
Tatiana Șcelkanova (U.R.S.S.) 
,,replica" atletelor noastre Vali Ionescu și

rn 
AJ 

k
0 

i
Anișoara —
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ACTUALITATEA LA TENIS
• In cadrul oompetițiel mascu- 

Mne ..Kings Cup-, ia Nieuwegein. 
Olanda a Întrecut Ungaria cu 
3—4 0 a-a ealiEcst pentru gru
pa „A-.
• Turneul de Ia Caracas: Filial 

mărit In ce măsură „echipa 
trandafindui", Învinsă in pri
ma etapă (15—19) acasă. va 
reuși reabilitarea In fața 
XV-lui Țării Galilor, inedit ln 
acest an.
• Miine, la Rovigo. in ca

drul campionatului FIRA, e- 
chipa B a Franței va juca cu 
Italia.

PRELIMINARIILE C.M. DE JUNIORI
S-au încheiat meciurile din 

subgrupele preliminariilor C.M. 
de juniori (America de Sud). 
In grupa „B“ pe primele 
locuri s-au clasat Argentina și 
Bolivia, care alături de Brazi
lia și Uruguay vor forma o 
nouă grupă, primele trei cla
sate calificindu-se pentru tur
neul final din Mexic (iunie 
1983). în grupa din Costa Rica, 
meciurile se desfășoară tur-re- 
tur (intre Australia, Israel și 
Costa Rica). Prima clasată se 
califică în turneul din Mexic.

CONTI MAI BUN DEClT ROSSI?
„Balonul de aur" a fost cu

cerit de Paolo Rossi, golgete- 

realizate ' -r,

27.3.66 m
21.2.81 *
18.1.82 a
2.2.83.

în oon-’-n
m 
XJ1983 

1982 
1982
1981
1982 
1976 
1981
1980
1981 
1966

9

(Cbile) — Dupre (S.U.A.) 6—3,
5— 4, Peed (Paraguay) — Adams
(S.U.A.) 6—4, 6—3, Saviano
(S.U_A.) — Soarez (Brazilia) 7—6, 
7—6, S. Smith (S.U.A.) — Glick- 
stein (Israel) 6—0, 6—4. Simons- 
son (Suedia) —Boileau (Belgia)
3— 6, 6—4, 6—3, Strode (S.U.A.) — 
Wiikison (S.U A.) 7—S, 6—4.
• Ivan Lendl a fost desemnat, 

la New York, jucătorul lunii Ia
nuarie, tn urma victoriei sale la 
..masters*. In turneul de la Phi
ladelphia, la care participă acum, 
Lendl l-a învins pe americanul 
Davis cu 6—4, 6—4, iar McEnroe 
a dispus de Sadrl cu 7—6, 4—«.
6— 3. O surpriză, eliminarea Iul
Wilander de către Bill Scanlon cu 
6—4, 2—6, 6—3. Alte rezultate :
Mayotte — O. Meyer 6—4, 4—6, 
6—L McNamara — Smid 7—6. 
6—0, Tdtscher — Baiming 6—1,
4— 6, 6—4. Fibak — Walts 6—2. 
6—1. In turul următor Lendl a 
dispus de francezul Leconte cu 
6—4, 6—2 reallztnd astfel a 64-a 
victorie consecutivă, pe teren a- 
coperit.

rul campionatului mondial, 
dar presa italiană l-a desem
nat drept cel mai bun fotbalist 
al anului trecut pe Bruno 
Conti (A.S. Roma)' Mass-media 
îl caracterizează pe atacantul 
din capitala Italiei drept un 
fotbalist complet: mobilitate, 
condiție fizică excelentă, teh
nician și tactic:an dcsăvîrșit, 
organizator de joc. Pe Rassi, 
Conti l-a făcut „mare", pen
tru că majoritatea golurilor iții 
Paolo au fost marcate din pa
sele lui! Și totuși, spun alții 
în replică, dacă n-ar fi fost 
Rossi cine altul ar fi marcat 
acele puncte splendide. care 
au adus. în definitiv, Italia la 
titlul suprem?

DE PRETUTINDENI

SntUAUSII... INTERNATIONAL!

Concursuri de pronosticuri sportive slnt organizate astăzi ln 
mai toate țările, fapt care, prin forța împrejurărilor, aduce In 
jurul fotbalului contingente din ce ln ce mal mari de... kcu

noscători, pentru că, se presupune, flecare participant este un 
bun cunoscător al acestui sport, la curent cu tot ceea ce se !n- 
tîmplâ ln viața de flecare zi a jucătorilor, în intimitatea echi
pelor, în pregătirea șl în jocul lor etc. Dar, pentru că mingea 
este, cum este, atit de rotundă, doar puțini dintre participanții 
la aceste concursuri sînt și clștigătorl, orlcît de bine informați 
ar fl ei despre fotbaliști șl echipe... Așa se faoe, de pildă, că 
in decursul anului trecut, In Austria, n-a existat nimeni, dar 
absolut nimeni, care să fi indicat exact rezultatele meciurilor 
din programul concursului de pronosticuri, A, ba nu... Chiar la 
ultimul concurs din ’82 au fost nu unul, ci opt participant! care 
au Indicat exact toate rezultatele, impărțlndu-șl astfel premiul 
cel mare. Dar, iată un amănunt interesant: la acest ultim con
curs tn program n-au mai figurat, ca de obicei, meciuri din 
campionatul austriac, ci din cel... englez !

..CĂZU NEDEMIAII" N-Ă FOST ÎNCĂ REZOEVAT!
Reamatorizarea lui 

Re nai do Nehemiah 
a fost aprobată de 
Comitetul Olimpic 
american (U.S.O.C.) 
dar a fost respinsă 
de Federația inter
națională de atle
tism amator ! Pe 
această temă s-a 
iscat o ...dispută.

WILLIAM SIMON, 
președintele U.S.O.C. 
a decla-rait: „Din 
punctul nostru de 
vedere, Nehemiah 
poate participa, 
foarte bine, la com
petițiile naționale, 
în interiorul țării. 
Noi sintem stăptni 
la noi, și cum Le
gea federală este 
cea care se aplică 

cetățenilor ameri
cani, nici o autori
tate internațională 
nu ni se poate o- 
pune !•

PRIMO NEBIO- 
LO (președintele 
I.E.A.F.) : „Atletis
mul mondial se 
conduce după regu
lamentele Federației 
internaționale. Pen
tru noi, Nehemiah 
nu mai este ama
tor ! Și de aceea ii 
interzicem să ia 
parte la competiții 
de atletism, chiar 
șl la cele desfășu
rate în S.U.A,**.

JOHN HOLT (Di
rector executiv al 
I.A.A.F.): „Este e- 
vident că Nehemiah

nu mai este califi- 
cabil pentru com
petițiile amatoare, 
chiar și la cele na
ționale. Regulamen
tul de calificare ai 
Federației noastre 
este unul singur, a- 
celași pentru com
petiții cu caracter 
intern, ca și pentru 
cele internaționale. 
De acee$, acest re
gulament trebuie 
respectat, In mod 
obligatoriu, de toate 
federațiile membre 
ale Federației inter
naționale**...

Și dacă Nehemiah 
va concura totuși. 
Federația america
nă de atletism riscă 
să fie suspendată !

INCREDIBIL, DAR ADEVĂRAT
„Incredibile, dar adevărate" 

slnt tntîmplările reprezentativei 
de fotbal a Scoției. Toamna tre
cută, băieții Iul Jock Stein s-au 
îmbarcat intr-un avion cu des
tinația Zilrich. La Berna urma 
să albe loc meciul Elveția — 
Scoția din preliminariile cam
pionatului european. Constatin- 
du-se, ln zbor, o defecțiune La 
valva de presurizare a avionu
lui șl pentru a se evita o e- 
ventuală catastrofă, piloții „char- 
terului" au făcut o aterizare

FOTBALUL CEI
Marea vedetă a fotbalului francez, Michel Platini, joacă tn 

acest sezon, după cum se știe, sub culorile puternicului club to- 
rinez Juventus, campion al Italiei. Șl deși tn faimosul .,11“ evo
luează, ln afara lui Platlnl șl a polonezului Bonlek, clteva mari . 
vedete ale ..squadrei azzurra", tn frunte cu Paolo Rossi, compor
tarea echipei torineze este departe de ceea ce se aștepta de I 
la una dintre cele mai scumpe (la propriu !) formații din lume. 
Aceasta explică foarte bine povestea că „banii n-aduc — tot- , 
deauna — fericirea !“. Dar, apropo de Platini, iată ce a declarat ’ 
unui reporter francez: „Fotbalul italian este cel mal dur din lume! | 
Nimeni nu vrea să piardă, ceea ce explică apărările ermetice, 
care nu permit dezvoltarea Jocului, tn Franța, de pildă, dacă , 
se pierde un meci, lumea nu se prăbușește pentru aceasta, tn 
timp ce aici un eșec...*

Rubrică realizată de Romeo VILARA

— neprevăzută — la Luton pen
tru remedierile tehnice care se 
Impuneau. După ctteva săptă- 
mlnl, fotbaliștii scoțieni s-au 
deplasat, la Bruxelles, pentru 
partida din cadrul aceleiași 
competiții. cu reprezentativa 
Belgiei. Șl, ca un făcut, poves
tea cu valva de presurizare s-a 
repetat, ca și aterizarea ne
prevăzută. Vă închipuiți ce-a 
fost în sufletul fotbaliștilor 
scoțieni !

MAI Dl'P

O între 12 și 27 iunie 1984 
se dispută pe mai multe sta
dioane din Franța turneul fi
nal al C.E. Președintele fede
rației franceze de fotbal F. 
Sastre a declarat că la Nantes, 
Strasbourg și Paris stadioane
le au o capacitate de peste 
50 000 de locuri, în timp ce la 
Lens, Lyon, St. Etienne . și 
Marsilia au fost aduse îmbu
nătățiri vechilor arene.

© Iată cea mai bună echipă 
a campionatului R.D. Germa
ne, după etapele din turul 
campionatului (competiția se 
va relua la 19 februarie): Rud- 
waleit (Dynamo Berlin) — 
Keer (Lok. Leipzig), Troppa 
(Dynamo). Schnuphase (Jena), 
Zotsche (Leipzig) — Mutter 
(F.C.K.), Schulz (Rostock), 
Liebers (Leipzig) — Riediger 
(Dynamo), Heun (Erfurt), 
Kuhn (Leipzig).

CUPA CUPELOR
LA VOLEI

Turneul final masculin al 
Cupei cupelor la volei se va 
desfășura în Liechtenstein du
pă următorul program: vineri 
18 februarie: Avtomobilist Le
ningrad — Guney Sanay (Tur
cia). Vojvodina (Iugoslavia) — 
Robe di Kapoa (Italia); sîmbă- 
lă: Guney Sanay — Robe dl 
Kappa, ăvtomobilist — Vojvb- 
dina : Duminică Guney Sanay
— Vojvodina ; Robe di Kappa
— Avtomobilist.


