
După „Europa Top 12" la tenis de masă

„ROMANCA OLGA NEMEȘ, 
UN TALENT SCLIPITOR 
Comentariile agențiilor internaționale de presă pe mar

ginea remarcabilei sale performanțe

agen- 
pre- 

___ obtinut 
sportivă româncă 

o veritabilă 
tenisului de 
din Europa,

LONDRA, 7 (Agerpres). 
In comentariile lor pe margi
nea rezultatelor Înregistrate la 
ediția din acest an a presti
gioasei competiții de tenis de 
masă „Europa Top 12", 
țiile internaționale de 
Să subliniază succesul < 
de tînăra 
OLGA NEMES, 
revelație. Elita 
masă feminin 
reunită anul acesta Ia Stock- 
ton-on-Tees (Anglia), în tra
diționalul turneu — se arată 
în comentarii — a fost între
cută în mod surprinzător, dar 
absolut meritat, de o jucătoa
re de 15 ani neîmpliniti. Olga 
Nemeș, care a demonstrat o 
mare siguranță pentru virsta 
ei, calități tehnice și de voin
ță deosebite.

Agenția Reuter _ remarca, 
printre altele : „Tînăra Olga 
Nemeș, posesoarea unui joc 
rapid și precis, a lăsat o im- 

>j>res-e deosebită în cele trei 
IȚiîe de întreceri, clasindu-se 
în fruntea celor mal bune 12 
jucătoare din Europa ta aceas
tă oră. Succesul româncei cu 
talent sclipitor a fost catego
ric, printre Învinsele sale figu-

CUM A AJUNS
SI CUM POATE

— Stimate Corneliu Oros, 
voleiul nostru a înregistrat în 
anul trecut o surpriză neplă
cută de asemenea proporții 
Incit ecoul ei se păstrează și 
azi, și nu ca o simplă impre- 
sie-amintire, ci ca o undă de 
șoc încă paralizantă, dovadă 
fiind, între altele, lipsa apari
ției unui program de redresa
re... Ca să plecăm de la rea
litate, de la care trebuie, de 
fapt, să pornească orice dis
cuție serioasă, responsabilă, 
te-aș ruga să-mi spui cum 
privești locul 15 ocupat de e-

SPECTATORUL - 
„MARELE ALIAT“ 

AL HANDBALULUI...
Un punct comun în relată

rile corespondenților noștri de 
la meciurile Diviziei „A" de 
handbal este acela privind ma
rele număr de spectatori care 
— duminica șl joia — iau loc 
In tribunele sălilor. „Feste 
3 000 de iubitori ai handbalu
lui și-au susținut echipa", „su
te și sute de spectatori au ră
mas in afara arenei, biletele 
fiind epuizate", „tribunele ar
hipline au aplaudat jocul am
belor formații" — iată numai 
cîteva formulări devenite o- 
bișnuite în aceste zile. Eram 
familiarizați cu ele în între
cerea masculină, dar ne-au sur
prins — plăcut — în competi
ția echipelor feminine. La Ba
cău. la Brașov, la Iași și la 
Buhuși. la Timișoara. Rm. Vil- 
cea. Tg. Mureș și la Sibiu, 
pretutindeni, disputa handba
listelor este susținută cu en
tuziasm de mii și mii de spec
tatori. (Excepție face... Capi
tala. unde publicul — ușor 
blazat — umple tribunele doar 
la meciurile internaționale cu 
miză și la derbyul masculin 
Steajia — Dinamo).

rind actuala campioană con
tinentală și câștigătoarea edi
ției trecute a competiției, 
Bettine Vrlesekoop (Olanda), 
fosta definăloare a titlului eu
ropean.
(U.R.S.S.), 
(U.R.S.S.),

Valentin*  
Fliura 

Zsuzsa

D.P.A. Hamburg, 
printre altele : 
Olga Nemeș, 
dintre cele „mari", 
o remarcabili 

ciștigind

no- 
„Ro- 

cea mai 
a 

perfor- 
puternicul 

au evoluat 
jucătoare 

de masă.

Popova 
Bulatova 

Olah șl 
Gabriella Szabo (Ungaria)".

într-o amplă corespondentă, 
agenția 
tează, 
mânca 
„mică" 
objinut 
mantă, 
„TOP 12", in care 
cele mai valoroase 
europene de tenis 
Olga Nemeș a impresionat pe 
specialiști șl miile de spec
tatori prezenti in tribune prin- 
tr-o tehnică aproape perfectă, 
susținută de un psihic demn 
de o campioană a senioarelor".

Agențiile France Presse și 
Associated Press menționea
ză, la rindul lor, superioritatea 
jucătoarei românce, stilul său 
dinamic și spectaculos, cu care 
S-a impus în pasionanta dis
pută a Topului feminin euro
pean.

VOLEIUL NOSTRU PE LOCUL 15. 
REVENI PE POZIȚIILE PIERDUTE

Discuție cu CORNELIU OROS
chipa masculină de volei a 
României la campionatele 
mondiale din 1982 ?

— înaintea campionatelor, lo
cul 15 ml s-ar li părut un vis 
urit. După încheierea competi
ției, locul ocupat de noi l-am 
in teles...

— Socotești că el corespun
de calității voleiului practicat 
de jucătorii noștri în Argen
tina ?

— Fără îndoială. S-a jucat 
de locul 15, Aici nu încap dis
cuții...

— Trecind de la exponent 
(echipa națională) la întreg 
(ansamblul voleiului nostru), 
crezi că potențialul voleiului 
românesc este de locul 15 ?

— Nu cred, sint sigur că po
tențialul voleiului românesc 
este superior. La acest capitol 
nu numai că încap mai multe 
discuții, dar după părerea mea 
ele suit și absolut necesare. 
Discuții liniștite — „la rece" 
— fără exagerări fataliste care 
văd totul in negru — ca și 
fără exagerări mioape care văd 
roz și acolo unde e negru — 
fără patimă — discuții la o- 
biect. Discuții cu miez, con
structive, care să plece de

Maria Manta (nr. 4, în tricou alb) va arunca peste bloca), în
scriind din nou pentru Progresul (fază din partida Progresul — 

Textila Buhuși din campionatul feminin „A" de handbal) 
Foto : Ion MIHAICĂ

Acest nou și puternic suport 
de care se bucură handbalul 
nostru feminin poate să repre
zinte o importantă premisă a 
progresului. Ambianta creată 
de entuziaștii spectatori este 
stimulatoare. Din marele nu
măr de Iubitori ai handbalu
lui care populează tribunele, 
numeroși copii se vor simți a- 
trași de această disciplină, 
mărindu-se astfel aria de se
lecție șl. implicit, posibilitatea 
depistării marilor talente. SL 
de asemenea, foarte Important,
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Recordul mondial de sală al Anifoarei Cușmir

ESCALĂ ÎN DRUM SPRE î M ȘI... î,25 M SAU 
DE LA BUCUREȘTI LA HELSINKI, VIA EDMONTON!

Așa cum spectatorii prezenti 
simbătă după-amiază in sala 
bucureșteană din parcul „23 
August" au retrăit — în timpul 
desfășurării probei de săritură 
in lungime — emoțiile și bucu
ria încercate vara trecută, la 
„naționalele" de la 1 august, 
cînd Vali Ionescu și Anișoara 
Cușmir au readus României 
recordul mondial la săritura 
in lungime, tot așa noi, cei de 
la ..masa presei", am încercat, 
la rindu-ne, satisfacții deose
bite. In afara celor ale spec
tacolului în sine, ale frumoasei 
rivalități și a performantelor- 
record care însoțesc evoluțiile 

la acest loc 15 real. Altfel, ne 
furăm singuri căciula. O că
ciulă pe care nici nu o... avem Ia 
ora asta in volei, ci abia vrem 
să facem rost de ea... In ceea 
ce spun este, poate, și refle
xul unui solid spirit de gos
podar ardelean (eu fiind biho
rean de origine) care se ba- 
zgază numai pe fapte, nu pe 
vorbe. Oricum, ca să mai fa
cem ceva iu volei trebuie să 
fim realiști, să plecăm de la 
o bază obiectivă, construind pe 
un teren solid, nu pe simple 
dorinți sau pe vorbe aruncate.

— Corneliu Oros, îți măr
turisesc faptul că ideea aces
tei discuții mi-a sugerat-o o 
fotografie-document a vole
iului românesc. Echipa Dina
mo „pozată" in 1981 la întoar
cerea de la Palma de Mallor
ca, unde ati invins, in finala 
Cupei campionilor europeni, 
redutabila echipă sovietică 
Ț.S.K.A. Moscova. Te afli în 
acea fotografie in mijlocul 
grupului, cu o cupă imensă 
în brațe. Privind această

Marius POPESCU

(C'.ntinuare în pap. 2-3) 

se pot pune bazele autofinan
țării cluburilor.

Condițiile favorabile în care 
evoluează astăzi handbalul 
nostru feminin trebuie fructi
ficate. Familia handbalului este 
obligată să promoveze ceea ce 
are frumos acest sport, să evi
dențieze contribuția acestuia 
la dezvoltarea fizică a tinere
tului, la educarea lui. Fie
care gest al sportivei sau al

Hristache NAUM

(C'.ntlnuarc in pag 2-3) 

I

celor două mari campioane ale 
sportului românesc șl ale atle
tismului mondial, profesiunea 
ne oferă si alte momente plă-
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ANIȘOARA CUȘMIR

BILANȚ MONDIAL INDOOR
6,92 m ANIȘOARA CUȘMIR (ROMÂNIA)
6,88 m HEIKE DAUTE (R.D. GERMANA)
6,83 m SVETLANA ZORINA (U.R.S.S.)
6,79 m VALI IONESCU (ROMÂNIA)
6,77 m KARIN HA NEL (R.F. GERMANIA)
6,77 m MARGARITA BUTKIENE (U.R.S.S.)

BUCUREȘTI 1983
BERLIN 1983
VILNIUS 1982
BUCUREȘTI 1983
GRENOBLE 1981
VILNIUS 1982

VALIIONESCU
cute, care se prelungesc după 
concursuri. Ori de cite ori este 
vorba de o mare performanță 
a unui sportiv român, telefoa
nele și telexul redacției sint, 
pur șj simplu, asaltate de a- 
gențiile de presă străine, de 
ziare și reviste de specialitate. 
Așa s^i intîmplat și duminică, 
și luni... Ne-a sunat, de la 
Moscova, Semion Blizniuk. re
dactorul de specialitate al lui 
„Sovietski sport", ne-a sunat 
Ladislau Krnac de la „Sport" 
Bratislava, serviciul de ste
nografe sportive de la Agenția

Pe marginea plenarei C. J. E.F.S. Bacău

CANTITATEA - IN CREȘTERE, 
CALITATEA-NU PREA!

Trebuie să subliniem din 
capul locului că, in domeniul 
activității sportive de masă și 
de performantă, Bacăul este 
cunoscut printre județele 
fruntașe. Această precizare 
privind bilanțul anului trecut 
a rezultat atit din datele sta
tistice prezentate în docu
mentele recentei plenare a 
C.J.E.F.S., cît și din dezbate
rile care au avut loc cu acest 
prilej. în sportul de masă o- 
biectivele referitoare la cu
prinderea unui număr spo
rit de tineri și vîrstnici în 
practicarea exercițiilor fizi
ce, sportului și turismului 

I

France Presse, Ianls Tbeodora- 
kopoulos, de 1*  Athletikl Icho 
din Atena, Grigori Hristov de 
la „Start" Sofia, Augusto Fraj- 

ca de la „Atletica" din Roma 
și incă alții...

Ca și în urmă cu cîteva luni, 
după recordul lui Vali. toti. 
fără excepție, doreau cit mai 
multe amănunte și cit mai 
semnificative, despre desfășu
rarea concursului, despre evo
luția Anișoarei. Este drept, nu 
ni se mai solicitau, de astă- 
dată, amănunte biografice. tn-

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

(Continuare In pap 2—3)

s-au soldat cu depășiri in toa
te sectoarele. De asemenea, 
indicatorii legați de legiti
mări, afilieri, clasificări și de 
selecția pentru sportul de per
formantă au fost îndepliniți 
sau depășiți. Totodată. baza 
materială s-a îmbogățit con
tinuu prin noi amenajări. în
tre care unele cu grad înalt 
de funcționalitate (cele mai 
recent date în folosință fiind 
moderna sală de sport din 
Buhuși — cu 800 de locuri,

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag 2-3)



In campionatul de polo Echipele de rugby intre tur și retur

PĂRERE
DE CE DOMINĂ DINAMO,

IAR RAPID PIERDE TEREN...
• Cel de ai 3-lea turneu al 

campionatului de polo, primul 
d.n ..maratonul" lunii februa
rie ne oferă citeva interesan
te concluzii din care tehni
cienii (îndeosebi) și amatorii 
acestui sport pot desprinde 
învățăminte prețioase. Un cla
sament al turneului ar arăta 
astfel: 1. Dinamo U p (din 
tot atttea posibile) : 2. Rapid 
12 o : 3. Crișul 10 p; ( Pro
gresul 7 p : 5—6 Viitorul și 
C N ASE cite 4 p : 7. Voința 
3 p . 8 Rapid Arad 2 p tn 
cele 28 de partide s-au înscris 
533 goluri, cu 5 mai multe de- 
cît in turul precedent, desfă
șura' tot in piscina Floreas- 
ca, • De ce domină categoric 
Dinamo actuala ediție a celei 
mai importante competiții in
terne ? Echipa alinia.ă de an
trenorul luîiu Capsa (M Tu- 
dor — FI. Ardelcanu, Cr. Dan, 
V. Hagiu, C. Moiceanu, S Po
pescu, D. Ciobăni uc) are o 
medie de înălțime (1 87 mi și 
de virstă (21 ani) care se în
scriu la un nivel superior In 
standardurile internaționale 
Este o explicație Să mai a- 
dăugăm că cei 6 jucători — 
portarul Tudor este desigur 
exceptat — au și o medie de 
viteză foarte bună : 57.5 pe 
100 m. Iată o altă explicație 
• Toți cei 7 poloiști dinamo- 
viști sînt și componenți ai lo
tului reprezentativ, care la fi
nele lunii aprilie va încerca 
să se califice, la Briiges (in 
Belgia), pentru prima grupă 
valorică a campionatului eu
ropean de la Roma. • Rapid 
București este departe de echi
pa pe care am admirat-o in 
septembrie, la Oradea, cu pri
lejul primului tur. Atunci cre
deam cu adevărat că ea va 
juca an rol important în lupta 
pentru titlu Iar acum avem 
impresia că aceiași poloiști 
parcă nici nu știu să mai joace. 
Nici în defensit ă, nici în atacul 
organizat. nici în momentele 
„om în plus“... Foarte sugesti
vă ni s-a părut părerea că
pitanului formației vechiul 
internațional Iuliu Olac: „u- 
neori 1 mașini puternice bine 
puse Ia punct, dar fără un

conducător de elită, nu pot 
concura ca una de capacitate 
mai redusă, dar cu un exce
lent pilot !“ • Crișul nu mai 
poate juca acum decît cel 
mult rolul unui outsider. For
mația se bazează pe cei 4 in
ternaționali (Fejer, Gordan, 
Garofeanu, Costrăș) și pe foar
te talentatul junior Fr. Kiss. 
Iar cînd numai unul dintre 
aceștia — Și s-a întîmplat pe 
rînd cu Gordan, cu Fejer și 
Costrăș — nu se află... în a- 
pele lui. echipa pierde mult 
din strălucirea care a avut-o. 
• Spectaculos revirimentul 
Progresului (antrenor Al. Sza
bo), în care joacă tot mai bine 
Tătaru și Mădescu din echipa 
de .argint" a europenelor de 
juniori de la Varna • Am 
mai spus-o și cu un alt pri
lej : revelația turneului o fost 
tlnăra formație a C.N. ASE 
tn linii mari — lotul juniori
lor de 15—16 ani. Să precizăm 
că juniorii provin de la 
Steaua (antrenor Fr. Krișan), 
Rapid (V. Țăranu), Triumf (V. 
Pleșca) și Liceul D Bolinti- 
neanu (V. Romano). • „In a- 
cest turneu — ne declara Paul 
Niculescu, antrenorul Viitoru
lui — am mai cîștigat doi ju
cători pe care mă pot baza : 
pe Cbețan și Măhălean. Se mai 
află in vederile noastre 
Kîss de la Oradea și Onea 
de la Arad". • In ansamblu, 
corpul de arbitri și-a făcut 
datoria. Nu este mai puțin a- 
devărat că și cazurile de indis
ciplină au fost mult mai rare 
că cei mai mulți jucători și 
unii dintre antrenori respectă 
întru totul prevederile regula
mentului. Singura excenție : 
Radu Nichita și Radu Timoc 
au rămas Impasibili la neper- 
misul „duel" Ciobăniuc — Si- 
mion. Ambii sînt componenți 
ai lotului reprezentativ și ne 
permitem să atragem serios 
atenția că manifestări ca cele 
la care am fost obligați să a- 
siștăm cu prilejul meciului 
Dinamo — Rapid nu vor fi în 
nici un caz tolerate de către 
alți arbitri de peste hotare I

Adrian VASILIU

SELECȚIONATA DE HOCHEI JUNIORI A ȚĂRII NOASTRE
ÎNVINGĂTOARE la sofia

La Sofia s-a încheiat dumi
nică competiția de hochei re
zervată echipelor de juniori : 
„Cupa Comitetului Olimpic Bul
gar". care a fost ciștigată de 
reprezentativa României. Ti

nerii jucători români au învins 
în primul joc echipa Ungariei 
cu 10—1, iar apoi au terminat 
la egalitate (4—4) cu selecțio
nata țării gazdă. In celălalt 
meci : Bulgaria—Ungaria 4—4.

CUM A AJUNS VOLEIUL
(Urmare din pag. 1)

fotografie (de muzeu), m-am 
gindit o clipă dacă am ajuns, 
oare, să vorbim despre voleiul 
nostru numai la modul „amin- 
tiri-amintiri“ ? Cu a fost 
odată... Apoi m-am gindit că 
erai căpitanul echipei, coordo
natorul și creierul ei,’ de-aici 
și ideea discuției cu un „cre
ier" al voleiului românesc. Un 
creier de joc și nu numai de 
joc... Un om de volei cu o 
mare experiență. Apropo de 
experiență, care ar fi „fișa" 
dumitale mai completă, Cor
neliu Oros 7

— Am 33 de ani. Ministerul 
nostru și clubul mi-au încre
dințat o muncă importantă. Sînt 
șeful biroului organizare la 
clubul Dinamo. Am părăsit re
lativ de curînd terenul de joc. 
Am evoluat la Dinamo 14 ani. 
Am fost campion de 11 ori. 
Am cîștigat o dată Cupa cam
pionilor europeni, 3—2 cu 
Ț.S.K.A. Moscova, cea mai 
mare satisfacție a vieții mele 
sportive, o marc victorie care 
venea după 2 ratări...

— ...Dinamo, cu tine în echi
pă, mai jucase de 2 ori finala 
C.C.E.. tot cu Ț.S.K.A....

— ...Tocmai asta-i ! în 1974, 
la Paris, și in 1977, la Pieksa- 
maki, în Finlanda, am jucat 
tot cu T.S.K.A., am condus 
de fiecare dată cu 2—0 la se
turi și am pierdut ambele fi
nale cu 2—3 ! ’ La Palma de 
Mallorca, am reeditat cele două 
prime secvențe ale unei așa- 
zise „tradiții", adică am con
dus tot cu 2—0, am fost e- 
gal.iți, 2—2, dar ultimul set, 
cel al victoriei, l-am cîștigat, 
de data aceasta, noi. Am mai

cucerit „Cupa cupelor", în 1979, 
la Roselare (Belgia). După cum 
am făcut parte din echipa Ro
mâniei care a obținut medalia 
de bronz la J.O. de la Mos
cova și de două ori locul III 
la europene, în 1971 și 1977. Ce 
să mai spun 7 Am făcut o fa
cultate frumoasă, sint de for
mație filolog...

— „.O fișă care confirmă a- 
legerea făcută de ministerul 
de resort și încredințarea func
ției importante pe care o ai 
la Dinamo. După cum con
firmă și... alegerea mea 
pentru discuția de față. „Ești 
in problemă", cum se spune. 
Ai trăit intens și trăiești via
ța voleiului românesc. Știi 
ce are bun și — ceea ce este 
mai important — știi ce are 
rău. De fapt, ce are bun, după 
opinia ta, voleiul nostru la 
ora actuală 7

— Are o generație de jucă
tori tineri foarte talentați. Mai 
înzestrați decît am fost noi, 
cum este, de pildă, acest Ma
rius Căta-Cbițiga.„

— Și ce are rău 7
— Are, din păcate, mai 

multe rele. Altfel nu am fi 
ajuns pe locul 15 ! Luate pe 
rînd, fără o ordine a impor
tanței, m-a$ opri la : 1) Exis
tența unei singure echipe de 
adevărată performanță, Dina
mo. Nu mi-o luați ca o lipsă 
de modestie...

— ...Nu ți-o luăm, pentru că 
mulți spun același lucru. In 
1963, cînd România a ieșit 
campioană europeană, adică 
pe vremea „echipei de vis" cu 
Drăgan...

— ...după părerea mea, cel 
mai mare voleibalist român din 
toate timpurile și poate din

STEAUA SE PREGĂTEȘTE LA ÎNĂLȚIME 
VRÎND SĂ FIE MEREU ACOLO, SUS...

• Steaua 13 12
De la Predeal în sus. spre 

Piriui Rece. era... tot ma*  iar
nă Era, în orice caz, zăpadă 
Și mai bătea și un vînt tăios, 
rece acolo, la Forban, unde 
exts'ă un complex sportiv în 
toată regula, de toată frumu
sețea, al clubului Steaua. Ti 
căutăm pe rugbyștii militari, 
iar primul ieșit în cale cu pi
cioarele înfundate în zăpadă, 
este ex-internationalul Radu 
Durbac, antrenorii.' secund de 
azi Aflăm primele informații 
<„e și Baboie, pilierul de la 
Balș ; Laurențiu Constantin 
lipsește, motivat participind 
ta cursurile de schi ale anului 
I de Ia l.E F.S ; avem și nou
tăți. dar și plecări din lot — 
Bălțat, P. R. Marin. Ciotea"), 
de punere în temă, după care 
urcăm spre teren. Se aude, de 
departe, vocea antrenorului e- 
metit Theodor Rădulescu, la 
ședința de multilaterală pregă
tire. O ședință dintr-o săptă- 
mînă cu 12 antrenamente, cu 
21 de kilometri de cros cu 
circuite în sală, cu jocuri com
plementare. Cei din prima li
nie. din inima grămezii, fac. 
în plus, exerciții pentru dez
voltarea forței gitului cu un 
"aparat construit cu resurse (și 
idei) proprii, iar cu toții a- 
leargă, se antrenează cu ci
teva kilograme de nisip in 
centuri, la finele fiecărui an
trenament năpustindu-se. cu 
ciocane de cîte zece kilograme, 
asupra unor cauciucuri.

Pare a fi o atmosferă foarte 
bună de lucru, de lucru se
rios Impresia e confirmată 
dacă vreți, de spusele unui in
ternațional de ieri, Mărgărint 
Blăgescu : „îmi plac băieții, 
îmi place puterea lor de mun
că, întreaga comportare" Cine 
sînt acești băieți 7 Cei mai 
mulți — binecunoscuți — alții, 
care vin _ din urmă : Codoi, 
Roșu, Fuicu, Zafiescu I, Dra-

DE LA UN
• Activitatea rugbystică din 

acest an a fost inaugurată de 
juniori, prin Intermediul „Cupei 
de iarnă", inițiată de Clubul spor
tiv școlar nr. 2 din București. în 
-finală : C.S. Șc. Triumf — C.S.Sc. 
2: 9-6.
• începînd de joi, rugbyștii ju

niori din Capitală vor ti prezenți 
la o nouă întrecere dotată cu 
„Cupa a 25-a aniversare a Clubu
lui sportiv școlar Triumf". Iau 
parte 6 echipe care își vor dis
puta Intîietatea slstem-turneu, in 
zilele de 10, 13, 15, 17 și 20 fe
bruarie. Tot la 20 februarie. 
Triumful organizează o competi-

Ai) PROFESORII?

0 1 302-118 37
gomii (fostul atacant de la 
Mîrșa, care a jucat in toamnă 
la echipa de ,,B“), Vărzaru, 
Enache, David, Alexandru, Su. 
ciu, Coman, Rădulescu, Mura- 
riu, C. Florea, Șugar (și el. ca 
și Dragomir, a jucat în ,.B“), 
M. Ionescu, Țepurică, Galan 
(acesta își termină stagiul mi
litar tn aprilie), I. Dumitru 
(rodat, de asemenea, în for
mația secundă), Cantoneru, 
Moț. Munteanu, Corneliu, Cioa- 
rec, Căinaru, Baboie (adus de 
la Balș pentru testare acum 
la 30 de ani). Pe lingă aceș
tia, in afara celor doi an
trenori și a masorului Titi 
Teleașă, Steaua ar mai avea 
jucători pe care să conteze 
care iși satisfac serviciul mi
litar provenind de la echipe 
de .A" Dar regulamentul li
mitează numărul de transfe
rări. iar lidera campionatului 
a efectuat _mai de mult cele 
trei „posibile". un Gheorghe 
Florea — fundaș internațional! 
— sau un Marcel Toader — 
aripă de reală perspectivă ca 
să dăm doar două exemple, 
nepu’.înd apare de aceea pe 
scena primei divizii.

Discu ăm cu unul, cu altul. 
Cam aceleași gînduri : titlul și 
prezența în națională. Plus în 
cazul lui Sorin Fuicu și Ale
xandru Rădulescu, visul de a 
fi studenți. ceea ce și explică, 
dealtfel, prezența cărților de 
biologie. Dar antrenorii ce-și 
propun ? Campionatul, nu-i 
așa ? „Am zis noi asta ? — 
zimbește Th. Rădulescu Nu 
vrem decît să... ne menținem 
acolo unde sîntem !“ Adică, în 
fotoliu] de onoare......Și să fim
cît mai mulți la lot", răsună 
vreo zece voci, odată. Ale lui 
Florică Murariu, sau Mircea 
Munteanu, dar și ale lui Vasi- 
le David sau Costică Florea...

Geo RAEȚCHI

BUT LA ALTUL
ție-fuiger pentru copii, la rugby 
In 12.
• tncepînd cu returul campio

natului Diviziei „A", formația Ra
pid București va avea la clrmă 
o nouă conducere tehnică alcă
tuită din antrenorii Vasile Con
stantin, Ilristache Preda șl Nico- 
lae Manolache.

îl urăm succes !
• Pregătiri febrile la nivelul 

divizionarelor „B“, cele mai a- 
vansate fiind la C.S.M. Suceava 
și Petrochimistul Pitești, aspi
rante la revenirea sau promova
rea în primul eșalon...

NOSTRU PE LOCUL 15...
lume, pentru că era cel mai 
complet ; era idolul meu...

— ...deci pe vremea echipei 
lui Drăgan, Plocon, Derzei, 
Ferariu, Pavel, Miculescu, Cor- 
beanu etc., pe atunci se „ba
teau" în campionatul nostru 
Rapid, Dinamo, Steaua, Uni
versitatea Cluj, Progresul, 
Baia Mare, Timișoara, Gala- 
țiul... Acum, practic, nu există 
concurență decît in zona re
trogradării...

— Și in aceste condiții, Di
namo aflînda-se fără replică 
„internă", ea nu este nici măcar 
inscrisă în C.C.E., lipsită 
fiind deci și de com
parația internațională, miza de 
joc și posibilitatea progresului 
pe care emulația marii compe
tiții internaționale o declan
șează întotdeauna. Acesta ar 
fi al 2-lea rău. Lipsa contac
tului necesar international. Nu 
numai fotbalul, ei orice joc de 
la noi are nevoie de compara
ție și contact cu valori ridicate 
din lume.

— Alte minusuri 7
— Ar mai fi renunțarea gră

bită la așa-ziscle „valori îmbă- 
trînite", de fapt la valori ma
ture și sigure, care in Argen
tina ar fi făcut, sint sigur, 
treabă. Mă refer Ia Dumă- 
noiu, la Pop, Ia Enescu, la 
Tutovan. Dar poate că cea mai 
mare greșeală o găsim in me
toda de lucru. In loc să se 
cultive marile calități ale unor 
jucători, lupta se duce pentru 
micșorarea defectelor lor, ajun- 
gindu-se astfel la o polivalență 
mediocră. Se știe că celebrul 
antrenor Bcrgelin a făcut din 
elevul său Borg o celebritate 
ascuțindu-i la maximum cali
tățile. Micșorindu-I defectele, 
Borg nu ar fi ajuns niciodată...

Borg — spunea antrenorul lui. 
Așa e, dacă vreți, și cu Enescu 
al nostru. Lucrîndu-i preluările 
și jocul constructiv din linia a 
doua, am un Eneseu modest ; 
folosindu-1 doar la finalizare, 
la atac (și folosindu-i pe alții 
Ia munca din linia a doua), am 
un Enescu excepțional ! Și cu 
aport decisiv in hotărirca re
zultatului.

— Ce părere ai de atmosfe
ra de lucru din voleiul nos
tru ?

— Ajungeam, oricum, la a« 
cest foarte important aspect. 
In Argentina au existat disen
siuni intre jucători și conduce
rea tehnică, intre grupuri de 
jucători. Or nu se poate face 
treabă așa. Se rupe căruța ! 
Numai uniți, solidari in gind 
și faptă, sc poate face perfor
manță.

— Care este, după opinia 
ta, Corneliu Oros, prima pro
blemă a voleiului nostru a- 
cum 7

— Prima problemă este și 
cea mai grea. Obținerea la 
„europenele" din septembrie, 
din R.D. Germană, calificarea 
pentru Los Angeles. Asta în
seamnă locul I sau locui doi 
după o echipă deja calificată 
pentru J.O. Practic, este ulti
ma noastră șansă conipctițio- 
nală, pentru a cărei realizare 
nu avem decît o cale : mobi
lizarea tuturor forțelor intr-o 
muncă foarte bine organizată 
și total angajată. Și ar mai fi 
ceva : să venim cu citeva 
combinații noi, cit mai eficien
te. Jucînd doar cumintele 
1—2—3, adică preluare—pasă— 
atac, nici nu putem gîndi la 
progres...

A fost, simbătă după- 
amiază. înghesuială mare 
in sala .,23 August". Un 
concurs de lungime cu 
Vali Ionescu și Anișoa- 
ra Cușmir nu se vede 
oriunde, nu se vede ori- 
cind. Publicul 
reștean a simțit eveni
mentul și a luat cu a- 
salt arena (care s-a do
vedit. între altele, prea 
mică pentru un concurs 
atît de mare).

Spectacol de gală pen
tru obișnuitul iubitor de 
sport, o asemenea ma
nifestare constituie, tot
odată. cea mai bună 
lecție practică pentru

cei care 
profesiune 
sport : i 
Institutul de 
Fizică și Sport, 
fi așteptat să-i 
in corpore in 
alături de cadrele < 
tice, martori ai 
performante de 
cepție. Nu i-am 
așa cum nu-i prea 
dem nici la
— nu mai vorbim 
etapele obișnuite - 
diviziilor de polo, hand
bal sau volei, 
diferitelor 
internaționale 
rate în București, 
unde ar putea vedea pe 
viu ceea ce învață la 
cursuri ? Unde ar pu
tea învăța practic ce :n- 
seamnă performantă și 
marea performanță — 
și cum se realizează ele
— decît urmărindu-Ie 
pe cele mai bune sări
toare ale lumii ? Pe cei 
mai buni sportivi ai tă
rii ? Ce părere au tova
rășii profesori de la 
I.E.F.S. ?

și-au 
legată 

studenții de
Educație 

Ne-am 
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CLASAMENTELE
LA BASCHET

• După Jocurile etapei a 24-a 
a campionatului național de bas
chet masculin, în fruntea clasa
mentului „Trofeului eficacității", 
oferit de ziarul SPORTUL, se a- 
flă Virgil Băiceanu (Farul Con
stanța) care a inserts —■ - ”
urmează : 2. Z. Gellert 
Oradea) 470 p, 3. I. 
(C.S.U. Sibiu) 449 p, 4. 
teanu (Politehnica Iași) 
M. Caralon (Rapid) 430 
Tecău (C.S.U. Brașov) 
D. Moisescu (Politehnica 
423 p, 8. I. Carpen (I.C.E.D.) 411 

M. Chirilă (C.S.U. Sibiu) 
(Sportul stu-

P, 9.
400 p, 10. D. Dăian 
dențesc) 398 p.

a 24-a, cla- 
al indiscipli-

• Tot după etapa 
samentul (neoficial) 
nei, alcătuit prin acumularea gre
șelilor tehnice : 1. Dinamo Ora
dea 14 g.t. (în etapa a 24-a, Z. 
Gellert), 2—3. C.S.U. Sibiu (N. 
Palhegy) și Farul Constanța cite 
10 g.t., 4—6. IMUAS Baia Mare, 
Rapid București șl Universitatea 
Cluj-Napoca. cite 9 g.t., 7—8.
Sportul studențesc București și 
Steaua cite 8 g.t., 9—10. Dinamo 
București (L. Ivascencu) și 
I.C.E.D. cîte 7 g.t., 11. Politehnica 
Iași (R. Boișteanu) 6 g.t., 12. 
C.S.U. Brașov 3 g.t.

MARELE ALIAT"ri
(Urmare din pag. 1)

antrenorului capătă semnificații 
deosebite, el reflectîndu-se în 
atitudinea publicului. direct 
sau indirect, chemindu-1 sau 
alungindu-1 din jurul arenei. 
Iată de ee este absolut nece
sar ca formațiile de pe pri
ma scenă să-și amplifice pre
gătirile pentru a se prezenta 
la un nivel cit mai înalt la 
fiecare întîlnire cu publicul, 
iar ordinea și disciplina desă- 
vîrșite să dovedească respectai 
față de acest „mare aliat". 
Orice gest necugetat — al 
handbalistei sau al antrenoru
lui ei — devine reprobabil 
tocmai prin puterea sa de in
fluențare, prin repercusiunile 
pe care le poate avea. Anțre- 
norii-educatori. în primul rînd. 
au datoria să vegheze.' ei în
șiși la aplicarea acestor dezi
derate.

Așadar, 
spectatori, 
la fiecare 
cel feminin deopotrivă cu cel

celor 15—20 000 de 
prezenți în tribună 
etaoă. handbalul —
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privește, vom ficeea ce ne 

pregătiți să răspundem fiecă
ruia dintre colegii noștri 
peste hotare...

După concurs noua record
mană a lumii ne-a declarat : 
„Sini bucuroasă pentru aceas
tă performantă pe care o aș
teptam Cred că voi încheia 
sezonul de sală dincolo de... 7 
metri, dar. așa cum am mai 
spus-o, obiectivele princioale 
ale anului rămîn î 7.25 m, Uni
versiada de la Edmonton și 
campionatele mondiale de la 
Helsinki". Antrenorul record
manei, Ion Moroiu, abia stă- 
pînindu-și emoția prelungită, 
a întării cu autoritatea tehni
cianului avizat spusele elevei 
sale : „Sînt în totul de acord 
cu Ani ! Promitem un nou re
cord Ia ..Cupa ăe cristal", si. 
mai ales, promitem un 7,25 m 
la vară !“

Nu ne 
găm că 
norul ei 
aceleași

Dintre __________ ____
„naționalelor" (șl au fost destui 
cei care au contribuit la reu
șita deplină a ediției), ne gîn- 
dim la Mihaela Loghin, care 
urcă sigur spre 20 de metri la 
greutate la Mihaela Stoica, 
„hurdlera" care coboară spec
taculos 'spre 8.00 secunde pe 

la trioul Oltean — Gîur- 
giJn — Palffy la 60 mg sau la 
cel al săritorilor în lungime 
Cojocaru — Simion — Vasile. 
la ..cangurul" Bedrosian și 
chiar la „plutonul" săritorilor 
în înălțime care (deși aștep
tam mai mult), a fost prezent 
cu 6 candidați Ia 2.20 m ; n-au 
trecut decit 2 dar ..asaltul" în 
sine (deocamdată cantitativ!) 
merită apreciat...

fciSSÎiaSSKSî .  —

RUARIE“ LA BOX

Ill - 
talie 

lumii
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|mul- 

sală 
se 

ner- 
Este, 
toare 
s. cu 
ebuie 
nțele 
t ex- 
Imul- 
amini 
regă- 
k. A- 
r mă- 
sări- 
con-

I afir- 
imîni 
Cupa 
preț- 
H a" a un 
puce.
Vali. 

Ke-ar 
Ei fie 
e a- 
z. în

țineri
I de 
brua- 
Lt tn 
loroși 
pucu- 
atorl, 
le, au 
fpute, 
mpio- 
kceste 
Irile :

Ciu-
(Vo- 

lalul) 
L Gh. 
Oprl- 
(Ma- 

eaua) 
sau 

b.ab.3 
pușlta 

plin, 
două

de

rămîne decit să adău- 
Vali Ionescu si antre- 
Mihai Zaharia au cam 

ginduri...
ceilalți competitori ai

brigăzi de arbitri conduse de de
legații generali Marin stănescu și 
Constantin Gherasim. Iată cele
lalte rezultate: A’. Șehiopu (Stea
ua) b.p. I. Văcălle (Voința), I. 
Munteanu (Steaua) b.ab.31. Păun 
(Voința Balș) I. Bona (Steaua) 
b.ab.l D. Băduț (Voința Balș). 
Gh. Brumă (Rapid) b.p. I. Păun 
(Metalul). P Ion iță (Voința) b.p. 
C. Zoicâreanu (Mecanică fină). 
V. Mihăilă (Steaua) b.p. M. Gru- 
lescu (Timpuri noi), V. Citea 
(Steaua) b.p. “ _____
nătoarea). N Vînătoru ____
b.ab.l M. Dumitru (Metalul), 
Nlculescu . - - -

. Coman (Metalul), Șt. Ștefan (Vo
ința) b.p. A. Ralcu (Metalul). Gh. 
Costel (Steaua) b.p. Al. Constan
tin (Mașini unelte). N. Anghel 
(Voința) b.ab 3 Z. Ionltă (Meta
lul). (Daniel DIACONESCU — 
coresp.).

noi),
V. Enescu (Semă- 

(Steaua) 
M. 

(Steaua) b.ab.3 Al.

I LOTUL OLIMPIC-AEN NEGRITĂ 5-2 (3-0)
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

SALONIC, 7 (prin telefon). 
Lotul olimpic de fotbal al 
României a susținut un nou 
meci de verificare, la Negrită, 
Ia 80 de km de Salonic, în 
compania echipei locale AEN 
din divizia „C“. Un meci pe 
care olimpicii noștri l-au cîști- 
gat cu 5—2 (3—0), dar în care 
au fost solicitați mai mult. Au 
marcat: Petcu (min. 7), Radu II 
(min. 9 și 46), Nemțeanu (min. 
35) și Bărbulescu (min. 61 — 
din penalty). Gazdele au redus 
diD handicap în min. 75, cînd 
Drogalas a transformat o lovi
tură de la 11 m., și în min. 87,

cină a înscris Bakirzidis. In 
min. 77 și 90, Zare și Bărbu
lescu au șutat în transversală.

Lotul olimpic a folosit urmă
toarea formație : Speriatu — 
M. Mihai, Cazan, Zamfir (min. 
59 C. Solomon), Stredie — Pet- 
cu, Pană 
(min. 59 
Nemțeanu 
Radu II.

Marți (n.r. azi), olimpicii vor 
susține un nou joc de verifi
care în compania echipei Avro- 
tikos Astera, fruntașă in eșa
lonul secund.

Constantin ALEXE

9,15 m SA FIE
Se discuta la infinit despre 

CLASICA NERESPECTARE a 
distanței regulamentare la exe
cutarea loviturilor libere. Teo
retic. toata lumea. (jucători, 
antrenori, arbitri) știe că la 
executarea unei lovituri iibere 
adversarului trebuie să se pos
teze la 9,15 m. Practic insă, 
precizarea aceasta clară ca lu
mina zilei a fost mai mereu 
ignorată. Iar consecințele au 
fost nu o dată nefaste, obi
ceiul din campionat costin- 
du-ne în competiții internațio
nale, unde am primit goluri 
din lovituri libere la care „zi
dul" nostru a fost obligat 
se plaseze regulamentar ! 
sistăm și acum. înaintea 
luării stagiunii fotbalistice, a- 
supra necesității respectării cu 
strictețe a acestei prevederi re
gulamentare, de către 
BITRI, in primul rînd, 
trebuie să socotească 9,15 
pentru... gazde, nu num-i 
tru oaspeți. Dar solicităm 
interes 
re in 
partea 
gulă, se „tocmesc" și „fu 
din distanța regulamentară.

O recentă întilnire între an
trenorii divizionarelor 
conducători ai colegiului 
trai de arbitri a relevat 
vina nerespectării celor 
m revine ambelor părți.

să 
In- 
re-

AR- 
care 
m și 
pen- 

_ . unîn plus de ințelege- 
această direcție și din 
jucătorilor, care, de re- 

„fură“

„A" și 
cen- 

că 
9,15 

— -____   Și
echipelor (a se citi Jucători și 
antrenori), dar mai ales ar
bitrilor ! Concluzia este una 
singură și cit se. poate de cla
ră : ambele părți sînt chemate 
chiar din această perioadă a 
meciurilor de pregătire să res
pecte regulamentul! Șj in pri
vința acestei mici probleme 
mari a distanței de 9,15 m ! 
Pentru că toleranțele de un 
Pas sau doi, la loviturile li
bere, devin reflexe, au și a- 
juns la unii arbitri, pe care 
numai SANCȚIUNI EXEM-

NTITATEA IN CREȘTERE
fotbal de 
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Dar, din
a reieșit că, față de 
lăți și chiar de tradiții, jude
țul Bacău rămine incă dator. 
Sub aspectul cel mai impor
tant, al CALITĂȚII. Și in 
domeniul sportului de masă, 
domeniu în care — după cum 
subliniau și I. Bojan, preșe
dintele C.O.E.F.S. Moinești și 
Emil Gorcea, președintele a- 
sociației sportive Textila 
Buhuși — activitatea suferă 
pe planul calității, al continui
tății. nu se acordă suficientă 
atenție acțiunilor la nivelul u- 
nităților de bază și atragerii 
elementului feminin. Dar și 
în sportul de performantă 
care, cu excepția Doinei Me
lilite, nu 
sportivi de 
concludent 
de sportivi 
turile olimpice și republicane, 
doar 26 (14 in loturile olimpi
ce și 12 în cele de jun'ori) au 
corespuns, iar dintre 
doar 16 au luat parte 
cursuri internaționale, 
ceeași ordine de idei, 
pune a fi menționată 
rea vertiginoasă a gimnasticii 
băcăuane, a voleiului și chiar 
a handbalului, calitatea nu 
prea ridicată a instruirii și ------- . • . .. . . in 

fotba- 
lărgit 

diver- 
ridicat

oferă în prezent 
înaltă valoare. Este 

faptul că din 82 
propuși pentru Io-

accștia 
la con- 
In a- 
se îm- 

cădc-

calitatea 
instruirii 

creării de autentice valori 
productiva pepinieră 
listică județeană care a 
numărul de echipe in 
se eșaloane, dar nu a 
suficient ștacheta calității etc.

• MARILE SUCCESE VA AȘ
TEAPTĂ ! “ ------------ ------- ~
nosport au 
telor pentru prima tragere 
Z din această lună, care va 
loc duminică 13 februarie 
Pentru a ilustra din nou atractl- 
vitatea acestui sistem de joc sim
plu și avantajos, se reamintește 
că la tragerea anterioară, din 30 
ianuarie a.c., a'u fost atribuite,

0 Agențiile Loto-Pro- 
inceput vînzarea blle-

Loto 
avea 
1983.

(min. 70 Zâne), Iovan
Bărbulescu), Orac —

(min. 59 Majaru),

9,15 m !
a-PLARE îi pot debarasa de 

ceasta practică vinovata !.
Aceeași întilnire a mai 

în actualitate o problemă 
...tactică, nefolosită incă 
necunoștințâ de cauță (în 
rea majoritate a 
Este vorba despre 
tea jucătorului care are de e- 
xecutat o lovitură liberă de a 
trage imediat, prin surprinde
re. fără a cere așezarea zi
dului la cei 9,15 m, sau a aș
tepta fluierul arbitrului. Ma
nevră care, poate duce la go
luri spectaculoase, ca și la... 
respectarea cu strictețe a 
terei regulamentului

Loviturile libere reprezintă 
un element foarte important al 
jocului. Ceea ce înseamnă că 
trebuie să li se acorde atenția 
și respectul cuvenite !

S-a vorbit și s-a scris (prea) 
mult despre acest subiect

Așteptăm o atitudine regu
lamentară. fermă !

Mircea M. IONESCU

ȘTIRI

ECHIPA NAȚIONALĂ Șl REPREZENTATIVA OLIMPICĂ 
VOR SUSȚINE NOI JOCURI INTERNATIONALE DE VERIFICARE

După cum se Știe, in aceas
tă primăvară ECHIPA NA
ȚIONALA și REPREZENTA
TIVA OLIMPICA vor susține 
meciuri oficiale în „eliminato
riile" campionatului _uro- 
pean șt respectiv. în prelimi
nariile olimpice. în vederea 
pregătirii acestor intilniri im
portante, au fost perfectate 
următoarele jocuri amicale :

• ECHIPA NAȚIONALA ;
9 martie. cu TURCIA pe 

teren propriu (localitatea nu a 
fost încă stabilită) ;

30 martie, cu IUGOSLAVIA, 
Ia București ;

9 aprilie cu o echipă de 
club de peste hotare la 
București.
• ECHIPA OLIMPICA va 

juca in deplasare, la 9 mar
tie, cu selecționata similară a 
Bulgariei.

adus 
de 

din 
ma

cazurilor), 
posibilita-

li-

UNIVERSITATEA CRAIOVA Șl PROBLEMELE El 
ÎNAINTEA MECIULUI CU KAISERSLAUTERN

O seamă de cauze ale 
randamentului sub posibilități 
al sportului băcăuan, ale cali
tății sale insuficiente au fost 
puse în evidență de mai mulți 
vorbitori, intre care Raluca 
Mocanu, rectorul I.I.S. Ba
cău. Eugen Barta, antrenorul 
de handbal de la Știința, Con
stantin 
Comisiei 
Corneliu < 
le S. C. 1 
subliniate 
neral It.' 
ședințele 
stă în 
educativ, 
tr-o atitudine insuficient 
responsabilă a activiștilor, 
tehnicienilor și sportivilor, vi
zavi de pregătire, în diminua
rea volumului de muncă, în 
stări de indisciplină, in slabă 

organizatorică și 
preocupare pentru 

formelor adecvate 
de a 

copiilor,

Șerban, președintele 
județene de atletism, 

Costinescu, președinte- 
Bacău ș.a. Ele au 

> de tovarășul
Marin Dragnea, 
C.N.E.F.S. Ele 
carențe de 

in primul rînd

fost 
ge- 

pre- 
con- 

ordin 
în
de

activitate 
lipsă de 
găsirea 
de stimulare a plăcerii 
face sport în rîndul < 
în scăzuta eficiență a acțiuni
lor de selecție, în slăbirea 
grijii pentru perfecționarea 
cadrelor, în faptul că se lu
crează adesea cu elemente 
fără perspective etc.

în încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tovarășul 
Ion Bogdan Băluță, prim secre
tar al Comitetului județean 
Bacău al P.C.R.

• SPORTUL STUDENȚESC 
PLEACA IN IUGOSLAVIA. Li
dera clasamentului, Sportul stu
dențesc, va întreprinde, ta peri
oada 10—20 februarie, un turneu 
de patru Jocuri ta Iugoslavia.
• CONTINUINDU-ȘI TURNEUL 

IN R.P. CHINEZA, echipa COR- 
VINUL HUNEDOARA a intllnit, 
la Wugan, selecționata provinciei 
Hubei. Partida s-a Încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 1—1. 
Punctul echipei noastre a fost 
marcat de Cojocaru, ta mta. 2.

• MECIUL DE JUNIORI CU 
GRECIA — LA SIBIU, CEL CU 
CIPRU — LA RM. VtLCEA. S-au 
stabilit localitățile In care echi
pa noastră de juniori va Juca 
meciurile cu Grecia (amical) și 
Cipru (ta cadrul Campionatului 
european I). întîlnlrea amicală 
cu Grecia se va disputa la Si
biu, miercuri — - ■ 
partida retur cu Cipru va avea 
loc la Rimnicu Vîlcea, ta ziua de 
17 martie, ta loc de 16 martie, 
deoarece la această dată este 
programată, la Craiova, partida 
dintre Universitatea și Kaisers
lautern. în perioada 21—25 fe
bruarie, lotul de juniori va efec
tua un turneu ta Turcia pentru 
două meciuri cu reprezentativa 
de juniori a țării gazdă.

---------- STADIONUL „1 
va găzdui 
In deschi- 
divlzionara 
Slatina va 
speranțe a 
iar de la

16 februarie, iar

Echipa Universitatea Craiova 
s-a înapoiat simbătă din turneul 
întreprins in Grecia. A doua zi, 
antrenorul Constantin Oțet ne-a 
făcut cunoscute o serie de amă
nunte privind turneul, utilitatea 
lui. concluziile la care s-a ajuns 
după cele patru meciuri dispu
tate. L-am rugat, mai întii. să 
reamintească cititorilor rezulta
tele :

— Debutul l-am făcut la 26 ia
nuarie, la Atena, cu Atromitos, 
din liga a Il-a (și nu cu Halkida, 
cum au anunțat agențiile de 
presă). Am ciștigat cu 3—1 (1—0), 
prin golurile lui Cămătaru, Clrțu 
și Dumitru. La 23 ianuarie, ad
versară ne-a fost echipa de tine- 
ret-rezerve a clubului Panatbi- 
naikos, de care am dispus cu 
3—0 (1—0). victorie semnată de 
Cirțu, Irimescu și Geolgău. Al 
treilea meci, la 1 februarie, a 
fost cel cu Halkida, din „Ba ; 
6—0 (2—0). Au înscris Crișan (2), 
Cioroianu, Negrilă, Geolgău și 
Nica, acesta împrumutat de la 
lotul reprezentativ. Ultimul joc 
l-am susținut a doua zi, cu Apol
lon, aliniind o echipă fără cei 5 
internaționali, Lung, Ștefănescu, 
Ungureanu, Bălăci și Cămătaru. 
Am pierdut cu 2—3 (0—2) tn con
diții speciale, jucind 47 de minute 
în 10 oameni. Crișan fiind elimi
nat In min. 43. Golurile noastre 
le-a marcat Geolgău care a fost 
astfel golgeterul turneului, cu 4 
puncte. In urma lui, cite două 
goluri — Crișan și Cîrțu.

— Care sînt concluziile turneu
lui ?

— A fost un turneu util. Am 
făcut antrenamente de bună ca
litate, pe un teren al clubului 
Panathinaikos, la Vouliagmeni, 
unde existau toate cele necesare 
recuperării și refacerii după e- 
fort. Solicitarea jucătorilor a 
avut tocmai gradul care ne tre
buia pentru stadiul nostru dc 
pregătire. Dealtfel, înaintea noas
tră, tot la Vouliagmeni s-a pre
gătit și Eintracht Frankfurt, care 
a Intîlnit adversari de aceeași 
valoare ca și noi.

— Cum s-au prezentat jucăto
rii ?

— tn general bine, după cum 
s-a văzut și din modul în care 
ș-au încadrat internaționalii cra- 
ioveni în meciul reprezentativei, 
la Larissa. In schimb, turneul 
ne-a ridicat și o problemă foarte 
greu de rezolvat : starea de să
nătate a Iui Tilihoi, piesă foarte 
importantă in angrenajul defen
sivei noastre, ne inspiră teama 
că nu va putea juca la Kaisers
lautern. Din toamnă i-au apărut 
niște dureri dorsale. Cu tot tra
tamentul făcut (fizioterapie, acu- 
puncură etc.) nu se simte bine, 
Va trebui să mai reflectăm asu
pra înlocuitorului lui Tilihoi.

— Dar Țicleanu ?
— A făcut numai mișcare u- 

șoară, alergare de rezistență. Fi
rește, nu a jucat deloc fotbal, ci 
numai ceva baschet. Nu contăm 
nici pe el la Kaiserslautern. In 
schimb, vești bune despre Do- 
nose. El a făcut o întindere de 
ligamente la meciul cu Bordeaux. 
Zece zile a stat cu piciorul în 
ghips. Cît timp ne-am pregătit 
la munte, a făcut un intens tra
tament fizioterapie și doar două 
zile alergări ușoare. In Grecia 
l-am supus unor antrenamente 
speciale, a jucat și 15 minute la 
Halkida și pot afirma că a fost 
recîștigat pentru echipă. Referi
tor la Dumitru, el a făcut efor
turi suplimentare pentru a se în
cadra. pentru a fi în linie cu 
ceilalți.

— Ce program veți avea pînă 
la meciul de la Kaiserslautern ?

— Firește, antrenamente, în 
primul rînd. Cite unul sau două 
pe zi, în funcție de programul 
meciurilor.

— Ați văzut la lucru pe F.C. 
Kaiserslautern ?

— încă nu. Teodor Roibu, de 
la I.E.F.S., care ne-a mai ajutat 
și în alte cazuri, va filma de 
două ori pe viitorii noștri adver
sari : Ia 19 februarie, la Dort
mund, deci un meci în deplasare 
și la 26 februarie partida de a- 
casă cu Schalke 04. La această 
întilnire voi fi și eu prezent.

Mircea TUDORAN

• MÎINE, 
MAI" DIN SLATINA 
un interesant cuplaj, 
dere, de la ora 13,30, 
,,B“ I.P. Aluminiu 
juca cu echipa de 
Universității Craiova, 
15,30 F C. Olt va întilni pe Uni
versitatea Craiova.
• „CUPA 6 MARTIE". Ediția 

a Xl-a, organizată de asociația 
Automatica, va începe în ziua 
de 9 februarie. La această ediție 
vor participa echipele I.C.S.I.M., 
Mecanică fină Steaua, URBIS, 
Electronica și Automatica. Me
ciurile vor avea loc pe terenul 
Automatica, în fiecare zi. de la 
ora 9. (O. GUȚU, coresp).
• DUMINICA, la Brazi, echipa

locală *
etapa 
niei“, 
cală 
,,B‘ 
nil
Pentru _ ______ __ _________
Mir ea și Radu iar pentru Chimia 
Crîngasu.
• ARMATURA ZALAU — F.C.

BALA MARE 1—1 (0—0). Au mar
cat : Năsălean (min. 74 
penalty) pentru gazde i 
Koller (min. 87). (N. 1
— coresp.).
• MECANICA

— GRANITUL 
chipa antrenată 
nu s-a desprins în repriza se
cundă. Golurile au fost marcate 
de Ghiță, Stănulescu (2). Cris- 
tea, respectiv Popa. (G. OCTA
VIAN — coresp.).
• CURSUL DE INSTRUIRE AL 

ARBITRILOR DIVIZIONARI „A", 
în perioada 17—19 februarie va 
avea loc, în Capitală, cursul de 
instruire a arbitrilor di viziona rir 
„A". Cu această ocazie va avea 
loc și testarea teoretică și fizi
că (alergare 12 minute).

Chimia, participantă la 
,16“-imilor „Cupei Romă- 

a susținut o partidă ami- 
ta compania divizionarei 

Dinamo Victoria. Bucurește- 
au ciștigat cu 2—1 

învingători au
(1—0). Înscris

i — din 
respectiv 
DANUI

FINA
4—1

de C. Creinicea-

STEAUA 
(1-1). E-

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Intre altele : un autoturism „Da
cia 1300“ (pe o variantă achitată 
100%, aparțintad lui Dediu Victor 
din Brăila) șl patru cîștlguri a 
cite 17.500 lei pe variante achitate 
25% la categoria I, trei cîștiguri 
a cite 21.568 lei pe variante achi
tate t00% șl 11 cîștiguri a cite

5.392 lei pe variante achitate 25% 
la categoria a Il-a, 14 cîștiguri a 
cite 5.114 ici pe variante achitate 
100% la categoria a IlI-a etc. 
Este de menționat, totodată, că 
tragerea de la sfîrșitul acestei 
săptămini beneficiază dc 49.571 
lei report la categoria I. Jucati

JUCĂTORI MSfERAII IA DIVIZIONARELE „A- Șl „B"
Federația de fotbal a aprobat 

transferarea următorilor jucători:
LA DIVIZIA „A“_: Chlvescu

(de la F.C. Argeș), Vrăjitoru (U- 
niversitatea Craiova) și Constan-- 
ttaescu (Automatica București) la 
F.C. Olt ; Turcu (F.C. Argeș) și 
Ducadam (U.T.A.) la Steaua ; 
Movilă (Ș.C. Bacău) la Dinamo ; 
Georgescu (Sportul studențesc). 
Boboc, Mihai, Pavlov. Truțules- 
cu (toți de la C.S.Ș. Banatul Ti
mișoara), Steop (U.M Timișoa
ra), Petrescu (Danubiana Bucu
rești) la Politehnica Timișoara ; 
Ancuța (F.C. Argeș), Lasconi 
(Jiul Petroșani), Verigeanu (S.C. 
Bacău) la Chimia Rm. Vilcea ; 
Lică (Sportul studențesc) Ma- 
rlnov, Toșa și Iordan (toți de la 
Portul Constanța) la F.C. Con
stanța ; Adolf (Dinamo Victoria 
București) la S.C. Bacău ; Bu- 
runția (Voința Ștefan oel Mare) 
și Vasile (C.S.S. Rovine Craio
va) la Universitatea Craiova) ; 
Horvath (Bihoreana Marghita) și 
Dumitrescu (Metalul Sighișoara) 
la A.S.A. Tg. Mureș ; Mesaroș 
(l.C.l.M. Brașov), chirea (C.S.ș. 
București) șl Georgescu (Rapid 
București) la Sportul studențesc; 
Soare (Gloria Buzău) la Politeh
nica Iași ; Borz (F.C. Baia Ma
re) și Saulea (C.S.U. Galați) la 
Petrolul Ploiești.

LA DIVIZIA „B“ : Arden (O- 
limpia Bujac), Tumele (Sirianu 
Șiria), Molnar (C.P.L. Arad) la 
Strungul Arad ; Hack (Șoimii Li- 
pova), Dehelean (C.F.R. Arad), 
Bătrin (C.S.Ș. Gloria Arad) șl 
Toth (Progresul Variaș) la U.T. 
Arad ; Szacaci (Mureșul Luduș) 
șl Hațeganu (Olimpia Satu Mare) 
la Ind. slrmel C. Turzil ; Frăți- 
14 (F.C. Argeș), Sirian (Metalul
Bocșa) la Gloria Reșița : Dumi
trescu, Popazti, Stolan, Zamfir, 
Enciu și Chirilă (toți de la Di

namo București) la Dinamo Vic
toria București ; Stanca (Chimia 
Rm. Vilcea) la Carpați Mîrșa ; 
Bogdănescu (Muscelul Cimpu- 
lung), Tarcea (Carpați Mirșa) și 
Tiglariu (S.C. Bacău) la Gaz 
metan Mediaș ; Petri (Chimia 
Rm. Vilcea) la C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin ; Popescu, Hintea 
(ambii de la F.C.M. Brașov) șl 
Porancea (l.C.l.M. Brasov) la 
Precizia Săcele ; Vaslliu (Voința 
Oradea), Darie (Cimentul Fieni) 
la Armătura Zalău ; Petrache 
(I.P. Aluminiu Slatina) la Gloria 
Buzău ; Marton (A.S.A. Tg. Mu
reș) la Viitorul Gheorghcni ; 
Bonte (Minerul Cavnic) la F.C. 
Baia Mare ; Lovasz (C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe) ia C.S.M. Sf. Gheor- 
ghe ; Toader (Metalul Ciulnița), 
Bratu (Voința N. Bălcescu) Pet
cu, Văleanu, Nicolae, Bogatu 
(toți de la Constructorul Călă
rași) la Dunărea Călărași : Stai- 
binder (Unio Satu Mare) la O- 
limpia Satu Mare ; Schwob (Pro
gresul Timișoara), Ilieș (Elba Ti
mișoara), Popa (C.S.Ș. Banatul 
Timișoara), Ilicl (Progresul Ti
mișoara) și Pavlov (Dacia Timi
șoara) la U.M. Timișoara : Gotsch 
(Avlntul Frasin). Buta (Minerul 
Vatra Dornei) la Minerul Gura 
Humorului ; Smadu (C.S.S Ga
lați), Ștefan (Ancora Galați) la 
Oțelul Galați ; Sălăgean (O..I.T. 
Alba Iulia) la Metalurgistul Cu- 
gir, Sighinaș (Laminorul Brăila), 
Ivan (Chimia Brăila) la F.C.M. 
Progresul Brăila : Vasile (Meta
lul Plopeni) șl Duminică (Uni
rea Teleajen) la Prahota Plo
iești : Mincloagă (Aluminiu Sla
tina) Coman (I.P.C. Slatina) Ță- 
călie (Comerțul Potcoava' la 
I.P. Aluminiu Slatina, Mihal 
(Unirea Negrești) la Viitorul Me
canica Vaslui

din timp numerele preferate ! • 
Pentru partlcipanțll care doresc 
să-și sporească șansele de mari 
succese la tragerea Pronoexpres 
de miercuri 9 februarie 1983, pre
cum și pentru cei ce nu șl-au 
procurat încă bilete, se reamin
tește că astăzi este ultima zi de 
participare.

** CTȘTTGUTVT E TRAGERII
PkONOEXPRES DIN 2 FEBRUA

RIE. Cat. 2:2 variante 100% a 
25.645 lei ; și 6 variante 25% a 
6.411 lei ; cat. 3 : 18 variante 100% 
a 2.741 lei șl 59 variante 25% a
685 lei : cat. 4 : 94,50 variante a
950 lei ;; cat. 5 : 271 variante a
331 lei :; cat. 6 : 9.755 variante a
40 lei ; cat. 7 : 250,75 variante a
200 lei șl cat. 8 : 4.897,75 variante 
a 40 lei. Report cat. 1; 413.839 lei.



Divizia „A“ de baschet feminin

VOINȚA ÎNVINGE PE „U“,
LA CLUJ-NAPOCA, 75-71 1

CLUJ-NAPOCA, 7 (prin tele
fon). în Sala sporturilor din 
localitate a continuat seria me
ciurilor echilibrate, frumoase, 
în cadrul campionatului de 
baschet feminin, grupa valorică 
1-6.

CRIȘUL J0RADEA — UNI
VERSITATEA TIMISOARA 
77—73 (38—32). Chiar din pri
mul meci am asistat la o evo
luție interesantă a scorului, 
care a alternat pe rind în fa
voarea fiecărei echipe : în min. 
10 era 21—16 pentru Universi
tatea. iar la pauză 38—32 pen
tru Crișul ; in min. 30 tabela a- 
răta 60—52 pentru timișorence, 
pentru ca in ultimele 10 minu
te să fie rîndul jucătoarelor 
de la Crișul să egaleze. să 
preia conducerea si să cîștige.

Au înscris : Fertache 18, Cu- 
tuș 27. Casetti 12, Cigan 2. 
Niculescu 8. Oancea 4. Ami- 
hăiesei 6 pentru învingătoare, 
respectiv R. Chepețan 2. Ar- 
mion 5. Neuzatz 10. Hosszu 25. 
Conor 19. Bodea 8. Stamin 4. 
Bun arbitrajul cuplului FI. 
Baloșescu — N. Ionescu.

SPORTUL STUDENȚESC — 
OLIMPIA 57—55 (31—31). Par
tida a corespuns din toate 
punctele de vedere : joc in vi
teză. apărar? sigură, intercep
ții. faze spectaculoase, evolu
ție oalpitantă a scorului. Spec
tatorii au urmărit și aplaudat 
pe toate baschetbalistele. dar

GRUPA 7-12
în sala Floreasca au conti

nuat aprigele dispute din gru
pa valorică 7—12, în care patru 
din cele șase participante au 
drept scop evitarea retrogra
dării. Ieri, în prima partidă a 
zilei s-au întîlnit fruntașele 
seriei. Progresul București și 
Comerțul Tg. Mureș. într-o 
partidă. In care mureșencele au 
condus majoritatea timpului, 
dar au fost ajunse din urmă, 
iar in prelungiri au cedat da
torită în mare măsură faptului 
că arbitrii O. Vestinian si L 
Cernat (ambii din București) — 
le-au sancționat — de-a lungul 
meciului — cu 27 de greșeli 
personale, fată de numai 12 
dictate împotriva formației Pro
gresul. Scor final : 72—66 (34— 
34. 62—62). Au Înscris : Pușcașu 
17 Ivănescu 17 Tatu 14. Sțoi- 
chiță 13. Simioană 7. Jugănaru 
4 pentru învingătoare, respec
tiv Kloss ?0. Borbely-Olasz 16.

ACTUALITATEA LA NATAȚIE

AGENDA SĂPTĂMÂNII
9.II SCHI : Cupa Mondială — slalom uriaș bărbați, la Garmisch 

(R.F.G.) ; slalom special femei, la Maribor (Iugoslavia) ; 
TENIS de MASA: meciuri in Liga europeană (Iugoslavia — 
Ungaria, Danemarca — Anglia, RT.G. — Suedia. Ceho
slovacia — Polonia, Olanda — Italia, U.R.S.S. — Finlanda, 
Belgia — Norvegia. Franța — Austria)

10.11 SCHI NORDIC : Cupa Mondială — ÎS km temei șl 15 km : 
la Sarajevo

11.11 AUTOMOBILISM : Raliul Suediei (a doua probi a C.M.) ; 
BOX : med pentru titlul mondial (WBA) la cat mijlocie 
Hagler (S.U.A.) — Sibson (Anglia), la Worcester (S.U.A) : 
VOLEI : Turneele finale feminine ale C.C.E., la Istanbul 
șl Cupa federației, la Feurbach (R.F.G.)

I2.n PATINAJ VITEZA s Campionatele mondiale bărbați, la 
Oslo ; FOTBAL : Cipru — Italia, preliminariile C.E., grupa 
a V-a ; SCHI : Cupa Mondială, slalom uriaș femei, la 
Vysoke Tatry (Cehoslovacia) : slalom special, la Marksteln 
(R.F.G.)

13.11 SCHI î Cupa Mondială — slalom uriaș, la Todtnau (R.F.G.): 
SANIE: Campionatele europene, la Wlnterberg (R.F.G.) ; 
BOX s Meciuri pentru campionatele mondiale Ia cat. se- 
mlmljlocte (WBA) Curry — Sok Kwang (Coreea de Sud), 
la Fort Worth; cat. super-ușoară ușoară (WBC), Haley 
(S.U.A.) — Mamby (S.U.A.), la Cleveland.

In special duelul conducătoare
lor de joc ale celor două for. 
matii : Mihaela Netolițchj și 
Alexandrina Biră. Victorioasă a 
fost prima, care printr-o pres
tație de excepție — așa cum 
am dori s-o vedem de fiecare 
dată — și-a condus coechipie
rele sore o victorie meritată, 
dar care a stat tot timpul sub 
semnul Întrebării, ea puțind re
veni la fel de bine si Olimpiei.

Au înscris : Bărăgan 4. Zi
darii 6. Pirșu 18. NeteUțchl 16. 
Tocală 10. Chvatal 3 pentru 
Sportul studențesc, respectiv 
Trică 12, Biră 13. Froiter 14. 
Cristea 8, Ciubănean 8. Au 
condus bine D. Crăciun și Ft 
Petrescu.

VOINȚA BUCUREȘTI — ,.U” 
CLUJ-NAPOCA 75—71 (41—37). 
în derbyul zilei, fruntașele cla
samentului au ..mers cap la 
cap“ pînâ in min. 31, după care 
eliminarea jucătoarelor Adriana 
Lungo și Annemarie Kirr a 
descumpănit pe gazde și a per
mis oaspetelor să se desprindă 
decisiv. în general. însă. Voința 
a jucat mai bine tactic și a a- 
vut mai multă precizie in a- 
runcările la coș de la semidis- 
tantă. Au înscris : Borș 24. 
Popescu 14. Grecu 12. Tomescu 
14. Slavei 8. Hegheduș 2. Stru- 
garu 1 pentru învingătoare, res
pectiv Lungu 20. Pal! 17. Bolo
van 20. Popa 6. Schnsfer 4. 
Czegledi 2, Sandor 2. Arbitri: 
Al. Gută și I. Breza.

Paul IOVAN

Fărcaș 12. Opriciu 12, Csenteri 
4, Meșter 2.

într-un alt meci de mare lup
tă. Rapid a demonstrat că 
poate mai mult decit a arătat 
pînă acum, s-a apropiat de 
jocul de echipă și a ciștigat 
cu 81—71 (33—37) in fața for
mației Voința Brașov. Au îns
cris : Alixandru 20. V. Ion 14. 
Mînzană 14, Ivan 15, Csikos 6. 
Bartha 6. Iordache 2. Becea 2. 
Kapelovies 2 pentru învingă
toare, respectiv Hinda 26. Cicio 
13. Grunwald 11. Keresztes 9. 
Moise 4. Adler 8. Arbitri : V. 
Ilia și N. Constantinescu.

I.E.F.S. — C.S.U. PLOIEȘTI 
66—64 (29—31, 60—60).

Azi. în sala Floreasca, de la 
ora 15,30 : C.S.U. Ploiești - 
Progresul. Comerțul — Rapid. 
Voința Brașov — I.E.F.S. (D. 
STANCULESCU).

m liber — 3:50,24, Larry Craft 
(S.U.A.) 100 m spate — 56.64, 
Sandor Vladar (Ungaria) 200 
m spate — 1:59,90. David Che- 
milt (Canada) 1500 m — 
15:11,40 ; FEMEI : Dara Torres 
(S.U.A.) 50 m liber — 25.47, 
Jacqueline Alex (R.D.G.) 400
m liber — 4:12,29, Kathleen
Nord (R.D.G.) 400 m mixt — 
4:45,75 și 200 m fluture — 
2:11,28. Dominique Rowsy (Ca
nada) 200 m bras — 2:3197. 
Catherine Poirot (Franța) 100 
m bras — 1:10.61. Alison Ha
milton (Scoția) 800 m —8:46.21.
• Capul de afiș al con

cursului de la Offenbach 
(R.F.G.) l-a constituit duelul 
dintre vest-germanul Michael 
Gross și sovieticul Vladimir 
Salnikov. Gross a ciștigat 200

HOCHEIȘTII DE LA TORPEDO USTI KAMENOGiîAD 
Învingători In al doilea joc

Astăzi, de la ora lî, selctționata universitară - 
Torpedo Ești liainenograd

în cel de al II-lea joc dis
putat in Capitală, de această 
dată in compania Selecționatei 
divizionare de tineret, formația 
sovietică Torpedo Usti Kame- 
nograd și-a probat, din nou, și 
parcă mai evident calitățile, 
specifice hocheiului sovietic, a- 
dică viteză, joc de pase, com
binații subtile si foarte rapide, 
vigoare din primul și pînă in 
ultimul minut în acest fel. vic
toria. previzibilă de fapt. s-a 
conturat clar, oaspeții intrecind 
Selecționata divizionară de ti
neret CU 13—1 (3—1. S—0. 4—0). 
Este drept că evoluția plăcută, 
cursivă. eficientă și foarte 
spectaculoasă a echipei Torpedo 
a fost In mare măsură facili-

DERBY IN HOCHEIUL 
SOVIETIC

Dinamo Moscova a învins 
Spartak Moscova, intr-un der
by de tradiție al hocheiului 
sovietic, cu scorui de 5—4 
(1—2. 1—1, 3—1). Alte rezulta
te : SKA Leningrad — ȚSKA 
Moscova 1—2, Dinamo Riga — 
Himik Voskresensk 2—3. Sokol 
Kiev — Ijstal Ijevsk 5—1. Pe 
primele locuri ale clasamentu
lui Intflnim echipele moscovi
te ȚSKA 59 p și Dinamo 53.

CM DE SĂNIUȚE
Pe pista olimpică de la Lake 

Placid au avut loc campiona
tele lumii la săniuțe. Rezulta
tele : bărbați : L Miroslav Za- 
jone (Canada) 2:4733, 2. Serghei 
Danilin (URSS) 2:47.55, 3. Paul 
Hildgartner (Italia) 2:47,90 ; 
dublu : Volker Hoffman — 
VSlker Pietzsch (RDG) 1:15,71 
(timp după 2 manșe), 2. Nor
bert Huber — Hansjorg Raffl 
(Italia) 1:15,73. 3 Jorg Stang- 
gasinger — Jochen Wembacher 
RFG) 1:16.03; femei: Steffi 

Martin (RDG) 2:31.43 (timp du
pă 4 m3nse). 2. Melitta Soil- 
rnann (RDG) 2:31.94, 1 Ute 
Weiss (RDG) 232.08.
• La Bad Goisern (Austria) 

s-au desfășurat „europenele” de 
săniuțe pe pistă înghețată na
tural. Au ciștigat titlurile : 
Ingeborg Innerhofer (Austria) 
4:22.00. Otto Bachmann (Italia) 
4:06.69 și cuplul Jud — Stein- 
hauser (Italia) 25132.

m liber in 1:49.70 (2. Sa.nikov 
1:49,87) iar Salnikov s-a impus 
net la 400 m 3:46.96 (6. Gross). 
Dar Gross s-a mai aflat in în
trecere și cu Serghei Fesenko, 
pe care l-a învins la 100 m 
fluture (55.81. respectiv 5734) 
și de care a fost învins la 200 
m fluture 251.91. respectiv 
2:02.61. Alte rezultate : 100 m 
spate — Viktor Kuznețov 
(U.R.S.S) 55.90. 200 m mixt — 
Aleksandr Sidorenko (U R.S.S) 
254.60. 100 m liber — Vladi
mir SematOT (U.RS.S.) 50.63.
200 m bras — Wolf Schmidt 
(R.F.G.) 233.16. 100 m bras — 
Dimitri Volkov (U.R.S.S.) 
1:02.94.

MECIURI INTERNApONALE
• In preliminariile C.M. de ju

niori zona din Costa Rica. la 
ultimul med : Costa Rica — Is
rael 8—4. Australia s-a calificat 
pentru turneul final din Mexic 
totalizînd 8 p (Israel I p. Costa 
Rica 1 p). In faza finală a tur
neului din America de Sud (In 
Bolivia) î Brazilia — Bolivia 3—0. 
Argentina — Uruguay 3—3. Con
duce Brazilia eu 2 p. urmată de 
Argentina șl Uruguay dte 1 p. 
Bolivia 8 p. PrimSe trei clasate 
se vor califica pentru turneul fi
nal din Meria
• în meci amical la Stax (Tu

nisia), reprezentativa țării gazdă 
a dispus de R.D. Germană eu 
1—0 (0—0). A marcat Loftl Hi- 
souml (min. 64).
• La Medellin (Columbia) e-

ehlpa National a terminat la 
egalitate 2—2 (0—1) cu Vasas
Budapesta.
• Rapid Vie na (campioana Aus

tată și de replica slabă a ho- 
cheiștilor noștri care. desi_ au 
avut in rîndurile lor și cîțiva 
jucători din prima garnitură 
(portarul Gh. Huțanu — două 
reprize. Tureanu. Pogăceanu. 
Jumătate), nu au contat în joc.

Au marcat : Ceceli 4, Kuzne- 
țov 3, Strelciuc 2. Grigoriev, 
Kostenko, Soloviov, Nebolihin 
pentru Torpedo, respectiv 
Tureanu.

Meciul a fost condus de J. 
Becze, ajutat de M. Presneanu 
sl FI. Gubernu.

Astăzi, de la ora 17, Se
lecționata universitară întil- 
nește pe Torpedo Kamenograd.

Călin ANTONESCU

DE PRETUTINDENI
• Proba de 10 km din ca

drul ..Cupei URSS” la biatlon, 
desfășurată la Bakuriani. a 
revenit tinărului Piotr Miloda- 
rov 32:14.6 (0). Principalul fa
vorit, campionul olimpic Vla
dimir Alikin a sosit al doilea 
cu 32:19,4 (0).

• Campionatele Finlandei, 
la Lundo : trambulina 70 m: 
Matti Nykaenen 236,9, Pentti 
Kokkonen 221,5 p ; 20 km F: 
Mar}*  — Lisa Haemaelaeinen 
58:40,0, Pirkko Maatta 59:38.0.
• Campionatul Norvegiei,

• într-un bazin de 25 m la 
Boulogne-Billancourt. lingă 
Paris, a avut loc un important 
concurs de înot în cadrul că
ruia italianul Giovanni Fran* 
ceschi a ciștigat 400 m mixt 
în 4:16.94 timp cu care a co
rectat recordul european al 
sovieticului Fesenko (4:18,45 
din 1978). Kirstin Otto (R. D. 
Germană) a obtinut 4 victorii 
(100 m spate — 1:01.05. 200 m 
mixt — 2:15,46. 100 m liber — 
54,75 200 m spate — 2:11,38)
iar americanul Rowdy Gaines 
a ciștigat 3 probe (100 m liber 
— 49,59. 50 m liber — 22,76, 
200 m liber — 1:18,43). Alte
rezultate : bărbați : Ghenadi 
Utenkov (URSS) 100 m bras — 
1.-02,38 și 200 m b.as — 2:13,91, 
Thomas Tahrmer (R.F.G.) 400

sărituri de la trambulina 70 m, 
la Mo:rana : Per Bergerud
256.3 p (84 m + 83.5 m) Olav 
Hansson 248.8 o
• Thomas Jernkrook a ciș

tigat. la Falun, titlul de cam
pion al Suediei la sărituri 
(trambulina de 70 m) totalizînd
244.3 p (sărituri de 87.5 m +
84,5 m). în cursele de schi
fond au obținut victoriile: 
Thomas Wassberg la 15 km 
(42:40.0) si Marie Risby la 20 
km F (1 0457.0).
• La Pittsburgh au avut loc 

campionatele S.U.A. la patinaj 
artistic. Scott Hamilton, cam
pionul lumii, a ciștigat Între
cerea masculină, iar frații 
Kitty și Peter Carruthers s-au 
clasat pe primul loc la pe
rechi.

UN COMPUTER ROMÂNESC A CIȘTIGAT 

TURNEUL DE ȘAH AL MIMCALCULATOARELOR
Primul turneu de șah-compu- 

ter organizat in țara noastră 
s-a încheiat simbătă In Capi
tală cu victoria programului 
.1 pa-Chess”, program adaptat 
de ir.g. Dar.căneț Nicolae Lu
cian, de la Institutul de cer
cetări și proiectări pentru

TENISMANII CHINEZI
Tenismanii din R. P. Chine

ză vor lua parte, amil acesta, 
pentru prima oară la întrece
rile din cadrul tradiționalei 
competiții internaționale do
tată cu „Cupa Davis”. Echipa 
R. P. Chineze, alcătuită din 
tinerii jucători You Wei (22

triei) a jucat la Pedro Soula 
(Honduras) cu o selecționată a 
țării gazdă termlnind la egalitate: 
2—2 (1—1) Pentru oaspeți au 
marcat Keglewltsdi și Senoenko, 
respectiv Ca ba hero (i).
• In turneul de Juniori de la 

Bangkok, in .semifinale se vor 
Inttlnl : U.B.S.S. — Coreea de 
Sud șl Polonia — Thailanda,

CAMPIONATE
OLANDA (et. 21) : Zwoll» — 

Tilburg 3—3, Eindhoven — Hel- 
mond 3—1, Breda — Ajax 8—2, 
Nijmegen — Feyenoord 1—1, Ha
arlem — Groningen 1—0. Clteva 
meciuri au fost aminate. în cla
sament t Ajax 35 p, Feyenoord 
33 p. Eindhoven 32 p.

GRECIA (et 17) 2 Yannina — 
A.E.K. 1—1, Doxa — Olympiakos 
1—2, Aria — Panionios 1—0, 
P.A.O.K, — Panathlnalkos 2—0, 
Makedonikos — Larissa 0—1, Se
res — OFI 1—1, Ethnlkos — Apol
lon 1—1, Bhodos — Panahaikl

•TELEX•
ATLETISM • Rezultate din 

concursul de sală de la Dallas : 
prăjină : Olson 5,70 m, greutate: 
Kevin Akins 21,27m; o milă (f) : 
Mary Tabb 4:26,58. • La Ingle
wood (California) : masculin :
60 yg : Greg Foster 6,97 ; 500 y : 
Bert Cameron (Jamaica) 56,39 ; 
60 y : Emitt King 6,17 ; Înălțime : 
Dwight Stones 2,21 tn ; prăjină : 
Dan Ripley 5,56 m; o milă: Steve 
Scott 3:57,44 . 2 mile : Doug Pa
dilla : 8:24,68 ; feminin : 60 y :
Evelyn Ashford 6,55 ; Marlies 
Gorir 6,69 ; lungime : Gwen Loud 
6,44 m ; înălțime : Silvia Costa 
(Cuba) 1,93 m. • Cursa de 15 
km de la Tampa (Florida) a re
venit australianului Robert do 
Castella In 42:46, La feminin a 
ciștigat Wendy Sly (Anglia) 48.10. 
• La Paris, crosul ziarului „L’E- 
quipe" (12 km) a fost ciștigat de 
belgianul Leon Schots In 36:35.

AUTOMOBILISM • Cursa da 
24 de ore de la Daytona Beach 
a fost clștlgată de echipajul 
Bob Wallek — Claude Ballot- 
Lena (ambit Franța) — A. J. 
Foyt (S.U.A.) pe „Porsche Turbo 
935“ cu o medie orară de 158,100 
km, urmați de T. Wolters — R. 
Lanier — M. Hlnze (S.U.A.) pe 
„March-Chevrolet”.

BOX • Larry Holmes, campion 
mondial (WBC) la categoria grea, 
a acceptat să-șl pună titlul In 
joc In fața campionului european, 
francezul Lucien Rodriguez. Dat*  
și locul vor fi fixate ulterior. • 
Spaniolul Roberto Castanon, cam
pion european la super-pană și-a 
apărat titlul la Leon, tnvingln- 
du-1 la puncte tn 12 reprize pe 
compatriotul său Carlos de Mi
guel.

HANDBAL • La Sofia, tn com
petiția masculină pentru -*#îipa  
Serdika”, echipa secundă aV Ro
mânie! a Învins eu 26—20 (14—9) 
formația Belgiei șl cu 26—17 pe 
cea a Ungariei. Alte rezultate : 
Ungaria — Cuba 30—24, Cehoslo
vacia — Bulgaria II 26—21, Bul
garia I — Cehoslovacia 21—20.

LUPTE • CîștigătorU turneu-: 
Iul de lupte greco-romane de la 
Budapesta : 44 kg : Maenza (Ita
lia) ; 52 kg : Racz (Ungaria) î
57 kg : Sipos (Ungaria) : 62 kg : 
Relchett (R.D G.) ; 68 kg : Ko- 
panskl (Polonia) ; 74 kg : Fojtlk 
(Cehoslovacia) : 02 kg : Erdelyl
(Ungaria) ; » kg: Durcak (Ce
hoslovacia) ; 100 kg: Gaas'.aar
(Ungaria) ; +100 kg : Toth (Un- 
garial.

SCRIMA • Turneul feminin de 
floretă de la Leipzig * fost cîș- 
tleat de vicecamploana mondială 
Juite Luan (R. P. Chineză), care 
a întrecut-o tn finală cu 8—3 pe 
Gabriele Janke (R.D.G.). Pentru 
locul trei : Petra Faber (R.D.G.) 
— Esther Garzia (Cuba) 8—5.

SAH • Turneul de la Taskent 
a fost ciștigat de Serghei Dolma
tov cu 11 p din ÎS. urmat de 
KuzmJn 10.5 p și Ztngor 9,5 p.

TENIS • tn finala campionate-' 
lor de sa'ă ale S.U.A., la Phila- 
deloh-a McEnroe — Lendl 4—6, 
7—6. 6—4, 6—3. • Finala feminină 
la Palm Beach : Evert-Lloyd — 
Jaeger 6—3. 6—3. • tn finală la 
Caracas : Ramirez — Strode 6—4, 
4—2 : In finala de dublu : Fil- 
101. S. Smith — Ilie Năstase. An
dres Gomez 6—7, 6—4, 6—3.

automatizare București. Cîștigă- 
torul a totalizat 3 puncte din 
tot atitea posibile, fiind urmat 
tn clasamentul final de „Chess 
Challanger Voice” șl „Chess 
Challanger-7“ — cu dte 2,5 
puncte. Au participat, in to
tal, 13 minicalculatoare.

ÎN „CUPA DAVIS“
ani). Liu Shuhua (21 ani). Li 
Shiqin (23 ani) și Ma Keqin 
(21 ani), va avea ca primă ad
versară reprezentativa Japo
niei. Partida, fâdnd parte din 
preliminariile zonei asiatice, se 
va desfășura la Osaka, între 
4 și 6 martie.

0—l, Kastoria — Heraklis 5—3. In 
clasament : A.E.K. șl Olympiakos 
dte 24 p, Aria 23 P, P.A.O.K. șl 
Larissa dte 21 p.

FRANȚA (et. 24) 3 LUle — 
Rouen S—0, Bastla — Mulhouse
1— 0, Brest — Nancy 0—J, Laval
— Bordeaux 2—0. Toulouse — St 
Etienne 1—1, Sochaux — Auxerre
2— 0, Lyon — Nantes 1—2, Stras
bourg — Tours 1—1, Metz — Mo
naco 1—1. în clasament : Nantes 
38 p, Bordeaux 21 p, Lens 28 p, 
Laval 28 p. Monaco 27 p.

SPANIA (et 23) : Real Socle- 
dad San Sebastian — Salamanca 
4—1, Santander — Beția Sevilla 
2—2, Gijon — Vigo 0—0, Malaga
— Real Madrid 2—1, Espanol Bar
celona — C.F. Barcelona 0—3, 
Atletico Madrid — Bilbao 0—0, 
Sevilla — Osasuna I—0, Vallado
lid — Valencia 1—0. în clasament: 
C.F. Barcelona, Real Madrid, Bil
bao ette 33 p. Sevilla șl Zaragoza 
dte 27 p.


