
STUDIUL ARE NEVOIE
SI DE SPORT

■I

Interviu cu tovarășul MIHAI GAFIȚEANU, rectorul Institutului 
Politehnic din lăți

Rectorul Institutului Politeh
nic din Iași, Mihai Gafițeanu, 
este un mare animator al spor
tului studențesc ieșean. Acesta 
a fost, dealtfel, motivul pentru 
care l-am abordat.

— Ce loc ocupă sportul, sti
mate tovarășe rector, in viața 
Institutului Politehnic Iași, pe 
care dumneavoastră îl con
duceți ?

— Atit educația fizici, cit ți 
sportul au un rol important ta 
viata studenților ieșeni. Prin 
intermediul lor urmărim reali
zarea unei serii de obiective 
importante ca : întărirea sănă
tății, dezvoltarea fizică armo
nioasă și a calităților motrice, 
cultivarea simțului estetic, obiș- 
nuirea studenților cu practica
rea independentă a exercițiului 
fizic, însușirea unor deprinderi 
necesare organizării activității 
de educație fizică și sport in 
instituții și întreprinderi la 
momentul trecerii în producție 
Sportul, qtit ca mișcare, cit șt 
ca factor de petrecere utilă ■ 
timpului, liber, are mare căuta
re in Institutul Politehnic, K- 
chipele reprezentative ale insti
tutului participă la campiona
tele judefene și la cele univer
sitare cu faze finale pe țară. 
Nivelul superior al performan
ței este asigurat în cadrul 
clubului sportiv „Politehnica"

TROFEUL „TRINACRIA D'ORO ’79“— 
NADIEI COMANECI

Anual, un juriu alcătuit din 
specialiști italieni de înaltă 
competentă, to colaborare cu 
alți tehnicieni de vază din în
treaga lume, desemnează cea 
mai bună gimnastă a lumii, 
răsplătind astfel performanțele 
de excepție ale marilor spor
tive. în 1979. an în care a 
cucerit cel de-al treilea titlu 
de campioană absolută ș Eo-

Pregătind primul examen oficial al anului 1983 — partida-retur

cu campioana lumii, dm preliminariile C. L

POIANA BRAȘOV — ISTANBUL — LARISSA, UN TRASEU 
* DE MUNCĂ INTENSĂ PENTRU FOTBALIȘTII „TRICOLORI

Se spune, pe bună dreptate, 
că 1983 este un an important 
pentru echipa națională ; im
portant, deoarece tinerii șl 
ambițioșii „tricolori" (pregătiți 
de tinerii și ambițioșii Iot 
antrenori M. Lucescu — M. 
Rădulescu) atacă — intr-o 
serie grea — și mult riv- 
nita calificare In turneul 
final al Campionatului eu
ropean. Șanse există, ple- 
cind de la poziția de lider 
ciștigată in grupă : 5 puncte
din 6 posibile. Să reamintim 
rezultatele anului trecut : 3—1 
cu Cipru, la Hunedoara ; 3—• 
eu Suedia, la București; •—•

Ieri, la hochei

SELECȚIONATA 
. DIVIZIONARĂ
A ÎNVINS PE 

TORPEDO USTI 
KAMENOGORSK

Turneul de patru jocuri pe 
care echipa sovietică de hochei 
Torpedo Usti Kamenogorsk 
l-a întreprins la București, 
înainte de a se alinia la star
tul celei de a 25-a ediții a 
„Cupei Federației", s-a înche
iat miercuri seara, cînd oas
peții au fost învinși de prima 
noastră selecționată divizio
nară, mai lejer chiar decit o 
arată scorul final, cu 6—4 
(3—1. 1—1, 2—2). Spunem mai 
lejer decit a fost consemnat 
în cele din urmă pe foaia de 
arbitraj pentru că. si de a- 
ceastă dată, jucătorii români, 
ca si în prima lor dispută cu 

Iași, care are echipe in Divizia 
„A" la fotbal, rugby, baschet, 
judo ri scrimă.

— Considerați că activitatea 
sportivă poate contribui în 
vreun fel la dezvoltarea intere
sului studenților pentru studiu?

— Pregătirea profesională și 
activitatea sportivi sîst laturi 
ale educației, care — na o «pun 
eu primul ! — te influențează 
reciproc, compietindu-se nas 
pe cealaltă, ăf-oș gindi doar ta 
un exemplu : întrecerea spor
tivi dintre două grupe de stn- 
denți. Rivalitatea dintre aces
tea va conduce, In mod sigur, 
la emulație și ta domeniul pre
gătirii profesionale.

— Care sint disciplinele 
sportiva recomandate tineretu
lui care trăiește și muncește 
sub zodia „Almei Mater"?.

— Diferitele ramuri stat tis st 
de studenți ta funcție de moti
vații personale, dar și de baza 
materială ți sportivă existentă 
în institut sas ta tr-aș. Deosebit 
de utile pentru studenții noștri 
sint jocurile sportive. mal ale» I 
cele colective, care ccntribnae 
la recuperarea după oboseala 
psihici acumulată prin stadta. 
favorizind formarea tonusului 
necesar r-.uncH studențești, 
a tonusului necesar viața de 
tyats riZzlf..
Dumitru MORAKU—5LIV5A 

ropei, iar echipa Romăntoi a 
devenit pentru prima oară 
campioană mondială , trofeul 
„Trlneeria d’Oro", decernat de 
speclaliștfl italieni, a revenit 
marii noastre gimnasta Nadta 
ComănecL

în vederea primirii acestei 
înalte dlstineth. Nadla Comă- 
ned a plecat tort dimineață 
la Roma.

eu campioana lumii. Italia, la 
Florența — toate roade ale b- 
nei munci serioase. bine diri
jate, ale unor căutări șl solu
ții menite să asigure repre
zentativei noi pași pe drumul 
adevăratei competitivități in
ternaționale.

Așa a fost In 1982 I
In 1983, mal exact la 18 •- 

prilie (meciul retur cu Italia), 
„campania preliminariilor
C.E.* reintri tn actualitate. 
Deci. la acea dată „tricolorii* 
vor avea de depășit PRIMUL 
OBSTACOL din această pri
măvară fierbinte a fotbalului 
nostru Cn interval de o lună 

Ioniță (în prim-plan) și Nistor stopează un atac al echipei oaspe. 
Foto : Dragoș NEAGU

formația Torpedo (6—6. du
minică). și-au creat multe o- 
cazii favorabile de gol, prin 
foarte frumoase, rapide si sub
tile combinații, din care insă 
n-au fructificat decit sase. 
Este drept că — spre deosebi
re de primul joc — acum e- 
chipa română s-a grupat mai 
bine In apărare, a rezolvat 
mai rapid fazele defensive, 
ceea ce a deranjat mult pe 
hocheiștii oaspeți, care si de
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Aseară, la Aeroportul international Otopeni

REVEDERE CU UN „COPIL MINUNE»
Aseară, ta Aeroportul Inter

național OtopenL ^Atențiune ! 
Cura» TAROM RO 2M, de ta 
Londra, a aterizat !* In spa
țioasa aerogări. animația o- 
bâșnuită unul astfel de loc, 
amplificau în această seară da 
numeroșii iubitori ai tenisu
lui de masă, venlțl aid pen

Olga Nemeș a caTOnocrau 'ede-tlă Eta Constantlaemra. ta e«- 
teva r.msste i--pă tatogrer-eș acasă. pe aeroportul O'.openi 

Foto : Dragoș NEAGU

minute. Intra timp, em „avi
zați* adtombâ păreri. rente 
mzruazâ avoiutla jucătoarei 
noastre ta Stoektoo-oe-Teea.

Ia zfirșri, ztmtaad aCoa. așa 
nzm o -r-traștera. apare Olga 
Nemeș. Lingă ea. antrenoarea 
federală Dta Cositandneaea. 
oaa rara a foat „omul da colț* 
ai acostai atfi de talentata jo- 
eă loara. îznbrâțișărE nexf-rat
io Imbritfșărl M o avalanșă 
da fiori, apoi. întrebări. în
trebări, întrebări— „Cam a 
fast ea Popova „AI avut
easețfi ea Vrfesekoop?"— „Dar 
-Al vizat Bulatovi posts fi 
lavtasâ !*-

Ca greu, eroina celei mai 
importante competiții europe

va -urma primul joc eu echipa 
CehoelovacM. altă pretendent 
la calificare).

Cum va fi attract ? Firește, 
nimeni nu ponta da un răs
puns exact, dar ea toții do
rim ca șansele cnlifirârk să 
rămină de partea repeerenta- 
tivei noastre. Cert este doar 
un singur lucra, ei «L jucă
torii și antrenorii tor (serioși 
cum ti știm, tenace șl con
știent! da misiunea pe care 
și-au asumat-o), »-aa pregătit 
Intens încă din primele zile 
ale Ini ianuarie pentru a ae

(Costtxaare ta pag 3—S

această dată au manifestat, cu 
deosebire, înclinații ofensive, 
neglijind uneori faza de apă
rare.

La fel cum ne-a obișnuit în 
ultima vreme, echipa noas
tră a început jocul într-un 
ritm foarte rapid, în schimb, 
a pasat mai mult și mai in-

Cfilin ANTONESCU

(Continuare tn pag a 4-a)

AL TENISULUI DE MASĂ
tru a o întîmpina pe tlnăra 
noastră campioană, OLGA 
NEMEȘ, recent eiștlgăioare a 
prestigiosului turneu „Europa 
Top 13*. Pină la mult aștep
tata revedere mal sint citeva

(Continuare ta pag 3-3)

TI Itcca cu»țiii(l ci • sica a sportului

OlGi MMfȘ Șl PR[MI[R[1[ SAIL CONTINLNTALE...
au iramnis că Olga Nemeș s-aînainte ca y-Hîpa feminină 

a României să ajungă ta Nori 
Sad. unde la 1981 aveau toc 
campioaMela mondiale de te
nta de -nisă, o Întrebare tră- 
mlnta pe mai toți g>ectaltșth: 
cum o să reziste formația 
noastră tn grupa de elită, riad 
în componenta ei nu se mai 
aCl Maria Alexandru. ta 
schimb fiind selecțiociată Ol
ga Nemeș, care avea doar 
vreo 13 ani ? Mirare a stîralt 
prezența ei și în Palatul spor
turilor din Novt Sad. Timidă, 
tunsă scurt, eu breton, impa
sibilă la ceea ce se petrece în 
jur. la insistențele ziariștilor, 
oetmpresionată de faptul că 
este cea mai mică jucătoare 
din Istoria acestor întreceri, 
că se va confrunta cu ..super- 
paletele* lumii. Nu vom intra 
In amănunta. Vom reaminti 
doar că atunci reprezentativa 
României s-a plasat ne. un ex
celent loc 8. Agențiile de presă

DISCUȚII LA LAUSANNE 
C.I.O. Șl 

ReintoA de curfnd în țară 
după participarea la Sesiunea 
Biroului Executiv al C.I.O., des
fășurată recent la Los Angeles, 
unde au luat parte reprezen
tanții Comitetelor de organizare 
a Jocurilor Olimpice de la Los 
Angeles și Sarajevo, precum și 
148 de președinți ai Comitete
lor Olimpice Naționale, tovară
șul Alexandru Șiperco, vice
președinte al C.I.O., va ple
ca azi la Lausanne, pentru a-1 

ne de tenis de masă a anului 
poate face fată cu răspunsu
rile. Cu greu, putem sta și noi 
de vorbă cu ea. Reușim, to
tuși. „încă din start am avut 
de înfruntai pe cele mai bune 
jucătoare — ne spune Olga 
Nemeș. Reușitele din parti
dele cu Popova șl Vriesekoop 
ml-au dat Încredere și, pro
babil, le-au descumpănit pe 
celelalte adversare. Un mo
ment de cumpănă a fost după 
mecinl cedat la experimenta
ta Hammersley-Parker. dar, 
apoi, total a intrat în nor
mal". — Ce vei face mai de
parte ? „Urmează turneul din 
Cehoslovacia, campionatele in
ternaționale ale României, 
campionatele mondiale de la 
Tokio șl europenele de junioare 
din Suedia, nnde am de luat 
o revanșă. Un aa dificil, dar 
ale cărui examene sper să le 
trec ea bine*.

Antrenoarea Ella Constanti- 
neaea na oferă amănunta 
suplimentare : „Deși a tre
buit să Învingă handicapul 
anei accidentări. Olga a stint 
ti tresei peste acest neajuns 
șl ti se mobilizeze exemplar. 
Dar marele ei atn a fost aeela 
eă a știut si se descurce per
fect atit Ia fața unor trăgă
toare. ett șl a apărătoarelor. 
Este dificil ca, in decurs de 
citeva ore, să ai forța de a 
te schimba la funcție de par
teneri, să intuiești jocul a- 
eesteia șl să adopți tactica ee» 
mai bană. Spre exemplu, Bu
latova, care ta Budapesta n-a 
putut n întrecută la activi
zare, a cedat acum tocmai 
apUeiuda-i această tactică, la 
care nu se mal aștepta. De
sigur slut multe lucruri do 
spua. Principalul este eă Olga 
Nemeș s-a dovedit, in compa
nia elitei senioarelor, mal 

afiat printre cele mai bune ju
cătoare, iar prestigiosul ziar 
JL.’Equipe* iși titra unul din 
comentarii : „Olga Nemeș, vi
itoarea campioană mondială?*

Comportarea de la Novi Sad 
i-a adus includerea in clasa
mentul european și in „clubul 
celor 80“ care alcătuiesc Ierar
hia mondială. Olga Nemeș în
scrisese o nouă prerrjieră: 
pentru intiia dată iși făcea 'oo 
in aceste „topuri* o sportivă 
atit de mică de numai 13 ani. 
Dar atit de valoroasă !

Novi Sad a însemnat mo
mentul de lansare. Dar. de 
fapt, cine este Olga Nemeș ? 
Fetița cu ochii căprui. fetița 
timidă dar tenace, eu un ex
traordinar temperament de 
concurs, pe care Tony Brooks.

Emanuel FANTANEANU

(Continuare In pag 2-3)

INTRE REPREZENTANȚII
Al F.I.F.A.
asista pe președintele C.I.O., 
Juan Antonio Samaranch, la 
discuțiile cu reprezentanții 
F.LFJL. legate de regula de 
participare a jucătorilor de 
fotbal la turneul de calificare 
și la turneul final al Jocurilor 
Olimpice de vară din 1984. Tot 
la Lausanne va avea loc și o 
ședință de lucru a Biroului 
Executiv al C.I.O. pentru pre
gătirea sesiunii forului Inter
național olimpic, din luna mar
tie, de ta New Delhi.



Echipele de rugby intre tur fi retur

CAMPIOANA, DINAMO, NU SE ÎMPACĂ 
DELOC CU LOCUL 3 DIN CLASAMENT

® Dinamo 13
Se spune — și pe bună drep

tate — că e greu, foarte greu, 
să cucerești un titlu, dar că e 
și mai greu să-1 păstrezi ! Rug- 
byștii dinamoviști. laureatii în
trecerii cu numărul 65, sînt. 
desigur, primii în măsură să 
confirme acest adevăr vechi de 
cînd campionatul.

...Parcul Dinamo, o zi obiș
nuită a unei ierni blînde, cla
sicul antrenament matinal, at
mosferă de lucru, angajată 
care se potrivește unei eahipe- 
fanion a rugbyului nostru. 28 
de sportivi în treninguri mul
ticolore. cu căciulite roșii, al
bastre. verzi. sub cate cu 
greu recunoști vedetele auten
tice ale ..ovalului" românesc 
(Nica, Daraban. Faraschiv. 
Constantin. Caragea), calcă a- 
păsat, cu patimă, parcă, pista 
de beton a vechiului velodrom. 
E în această călcătură x» parte 
din siguranța, din încrederea 
că ei. rugbyștii dinamoviști. 
au realmente valoare. Acest, 
hai să-i spunem, optimism, e 
molipsitor. I-am tmpărtăsit a-

10 0 3 310-119 33
— Se joacă pină In ultima 

etapă ! Din cele 5 jocuri difi
cile ale noastre, patru le »- 
vem „acasă" cu Știința Petro
șani. cu Farul, Steaua și Gri- 
vița Roșie, și doar unul „a- 
fară", la Baia Mare. în timp 
ce Steaua le joacă pe toate 5 
„afară", plus unui la Iași, iar 
Farul are o proporție defavo
rabilă de 2/3. Concluzia se im
pune de la sine.

— Sigur, e și acesta un 
punct de vedere... într-o între
cere de durată apar însă pe 
drum multe necunoscute. Pe 
ce contat! în calculele voas
tre ?

— Mai întii. pe valoarea 
reală a lotului nostru, cu șap
te oameni la echipa națională 
(Dărăban. Paraschiv. Constan
tin, Borș. Caragea, Aldea. Po- 
dărescu). Apoi pe încrederea 
că nu vom repeta greșelile din 
tur : Ia Petroșani ne-am con
fruntat eu lipsa de formă a 
transformeruiui nostru nr. 1, 
Constantin, care ne-a privat 
de victorie : eo Grivita echipa

Sase dintre internaționalii echipei Dinamo 
rescu, Borș, Paraschiv, Dărăban, 
dreapta, puși pe fapte mari—

ceastă impresie lui Ion Tuțu- 
ianu, cel care îndrumă pașii 
rugbyștilor „alb-roșii" din 1975, 
adică după ce s-a reîntors din 
Franța, unde a jucat cu succes 
sub culorile unui club basc. 
Mauleon.

— Poate că victoria din cam
pionatul trecut, ne spune Ion 
Țuțuianu, atit de detașată, la 
S puncte, să fi determinat • 
anume stare prelungită de eu
forie. Această doză de prea 
mare Încredere ne-a făcut — 
In timp — mai mult rău decit 
bine. Unii dintre jucătorii noș
tri au crezut, greșit, că un 
titlu se poate cîștiga de la 
sine și n-au mai „tras* eu a- 
eeeași dîrzenie.

— Si uite așa, v-atf trezit In 
fața returului, în noua ediție 
de campionat, cu trei infrin
ger! (7—15 la Petroșani. 6—9 
cu Grivița Roșie gi 9—13 cu 
Farul). Evident. echipa Di
namo a manifestat In tur slă
biciuni care explică, cel puțin 
parțial. Insuccesele ; unii merg 
Insă plnă acolo Incit socotesc 
că punctele pierdute sini ire
cuperabile. Bănuiesc că nu este 
fi părerea dv. Suporterii echi
pei vor să creadă că nu v-ați 
apus ultimul cuvin t. că nu ați 
abandonat ldeea de a vă clasa 
din nou pe locul prim— Nu 
credeți că acest campionat se 
mai joacă 7

— Caragea. Podă- 
Margbescu — de la stinsa U 

Foto : Ion MIHAlCA

nu s-a mobilizat și a fost sur
prinsă de • ambiție neobișnui
tă a adversarului ; la Con
stants s-a jucat bine (mal pu
țin, poate, Florin Ionesca. 
care a ratat un eseu gata-fi- 
cut, ca un începător), dar re
zultatul fi consider normal. In 
fine, sperăm să nu ne mai iz
bim de accidentările care 
ne-au urmărit pas eu pas : 
Borș, mult timp. Podăreseu. 
Zafiescu. Margheseu. Chirieen- 
cu. Rovența. fără a mai aminti 
de bravul Enciu Stoica, care 
ne lipsește, ca aerul—

— Mal e, desigur, și dorința 
de revanșă a celor care au 
luat-o In tur cam ușor...

— Iarna uscată și caldă ne-a 
permis • pregătire superioară, 
mal avansată ea in alți ani. 
Sintem de pe acum competi
tivi pe plan tehnieo-tactie. 
De-ar Începe mai repede în
trecerea, pentru eă nu ne pla
ce deloc local 3 din clasa
ment—

*
28 de rugbvști dinamoviști 

«tot gata de luptă, o luată băr. 
băteaacă, deschisă, pasionantă, 
la care se vor strădui să de
monstreze că etnt In conti
nuare cei mal buni. Rămine 
de văzut ce gloduri au adver- 
saxlLo.

Dimitrîe CALLIMACH1

PE MICUL ECRAN
VINERI U FEBRUARIE, 

ora 17 (programul n, tu 
cuprinsul «m lățim ti Bt*- 
®on) i „Cupa Clubului 
sportiv scalar ar. t* la 
Handbal junioare (repor
taj de Gheorgbe Frunxd) 
(1 «elecțiuni din „Cupa 
Mondiali* la ochi alpin.

simbAtA m februa
rie, ora U 1 partea a 
t-e (ultima) a retrospecti
vei Campionatului mondial 
de fotbal Spanta 'ti (co
mentator : Cristian Țo- 
pescu).

DUMINICA 11 FEBRUA
RIE, in emisiunea „Tele- 

dta cadrul ^AUtu- 
duminlcal* 1 „Va

lului* — film 
Covad gl Oe-

■port*, 
mulul_____
lențete aporti 
d« Octavian __________
tavlan VlntllA fi «elecțiuni 
din campionatul european 
de patinaj artletlo de le 
Dortmund (comentator 1 
Cornel Pumnea) 1 ora 19.11 
(programul nț) t „T«!e- 
rama* — emisiune de Du
mitru TtnlMecu.

ABUZ Șl INDIFERENTA
Luni și marți a avut loc 

la patinoarul Floreasca din 
Capitală concursul de pati
naj artistic dotat cu „Cupa 
a 25-a aniversare a C.S.Ș. 
Triumf București". în pri
ma zi de concurs. în jurul 
orei 10, cînd pe patrula
terul de gheată tinerii spor
tivi, concentrați la maxi
mum șl. bineînțeles. emo
ționați. etalau „dansurile* 
lor prin tata arbitrilor, pe 
poarta de serviciu a res
pectivei baze sportiv? a pă
truns un camion (24 B 1361). 
însoțit de o macara (35 B 
3285). cu huruitul și hodo
rogitul specifice. Fără a ti
ne seama de ceea ce se pe
trece In jur. însoțitorii a- 
cestor vehicule au ineenut 
să manipuleze si să Încar
ce In camion Care si ma
teriale. spre stupoarea spec
tatorilor veniti să asiste la 
concurs.

Zgomotul stlrnit In jurul 
celor două autovehicule a 
făcut să nu se mai audă 
nimic aau aproape nimic 
din programul muzical care 
puncta evoluțiile micuților 
competitori, motiv pentru 
care arbitrul principal al 
concursului. Anghei Lupea. 
a-a adresat maistrului Io
nică Florea. reprezentantul 
I.A.P.I.T.. cu rugămintea să 
nună capăt activității de 
Încărcare măcar o jianătate 
de oră. timp ta care copiii 
ar fi Încheiat o primă parte 
din examenul la care erau 
supuși- Apelul a rămgs fără 
răspuns si astfel Întrecerile

patinatorilor au fost date 
peste cap.

Am scris în urmă cu doi 
ani și am revenit în noiem
brie anul trecut, arătînd că 
ta incinta patinoarului Flo
reasca iși desfășoară activi
tatea, in mod abuziv, un a- 
teiier de confecționat apa
ratură metalică, de agre
ment. destinată diverselor 
parcuri bucureștene. Am 
scris despre zgomotul pe 
care II produce acest atelier 
și despre sursa de pericol 
pe care îl reprezintă pentru 
tinerii sportivi (atelierul 
functioning la numai unu- 
doi metri de mantinela pa
tinoarului) : de faptul că 
mașinile care vin «J încar
ce materiale de la atelier 
strivesc peluzele de iarbă 
cu rotile distrugînd si a- 
leile parcului din fața pa
tinoarului. Ar fi cazul ea. 
!n sfîrșit conducerea în
treprinderii de agrement, 
prestări industriale si tu
rism — director Dumitru 
Piunescu, inginer șef Iu
lian Dragomir, — să mute 
atelierul despre care vor
bim ta altă parte, lăsind li
ber terenul .pe care-1 ocu
pă ta prezent, pentru ame
najarea de alte mijloace de 
agrement : terenuri de te
nis. de volei, de baschet, 
ore satisfacția bucureștenl- 
lor de toate vîrstele.

Nu putem să ne Împăcăm 
eu eîndul că situația intole- 
rab:Iă amintită dăinu’e la 
Infinit orin abuz si indife-

Gbeorghe ȘTEFANESCU

Etapa a 17-a In campionatul

iu
secreta 
a asem 
dia Co 
mai f

OLGA

DERBYUL CODAȘELO 
C. N. ASE - RAPID

Nxci o schimbare in clasamen
tul Diviziei „A“ de polo după 
cele doua etape desfășurate ier; 
(dimineață și după-amiază) la 
bazinul Fioreasca din Capitală 
Favoritele au Învins, unele la di
ferențe categorice, altele ia sco
ruri strînse, ea urmare a faptu
lui că adversarele au emis (șj 
bine au făcut) pretenții. Așa s-a 
petrecut, de pildă, în partida 
dintre experimentații poloiști de 
la Rapid București și juniorii de 
la Viitorul Lie. 37 București.

Interesant de urmărit a fost 
Insă ieri și derbyul codașelor, 
meciul dintre C.N. ASE București 
(locul 7 în clasament) și Rapid 
Arad (locul 8). Arădenii au con
dus CU 3—2, 4—3, 5—3, 5—4, 6—5, 
8—6, dar s-au oprit aici, in con
tinuare foarte tinerii jucători de 
la C.N. ASE 
remarcabil, 
și chiar să învingă, 
golul înscris ” 7“ 
de secunde înaintea fluierului fi
nal.

Rezultate. RAPID BUCUREȘTI— 
PROGRESUL BUCUREȘTI 16—7 
(3—5, 5—0, 2—1, 5—1). Arbitri :
M. ștefan și R. Nichita. Au în
scris : Niță 4, Ilie 2, Arsene 2, 
Gaiță 2, Tschiltscher 2, Olac 1, 
Scher van 1, A. Munteanu 1 pen
tru învingători, respectiv Dingu 
2, Mușat 1, Al. Munteanu 1, Gh. 
Ion 1, Florincescu 1, Tudor 1. 
RAPID BUCUREȘTI — VIITORUL 
LIC. 37 BUCUREȘTI 8—6 (1—0, 2—1, 
3—4. 2—1). Arbitri : S. Karacsony 
și V. Burdea. Au înscris : Arsene 
2, Gh. Ilie 1, Olac 1, Tschiltscher 1, 
Schervan 1, A. Munteanu 1, Niță 
1 pentru învingători, respectiv 
Ghiță 2, Chețan 2, Zaharla 1, O- 
pri șan 1. C.N. ASE 1-----------------
— RAPID ARAD 0—8 
1—2, 3—0). Arbitri : R. Nichita . 
B. Băjenaru. Au înscris : Geam-^ 
bașu 3, Tufan 3, Grancearov 1, 
Șerban 1, Geantă 1 pentru învin
gători, respectiv Szabo 4, Ghiță 
J, Marc 1. DINAMO BUCUREȘTI
— PROGRESUL BUCUREȘTI 
17—10 (2—2, 5—2, 6—4, 4—2). Ar
bitri : C. Frățilă și A. Czegeny. 
Au înscris Hagiu 6, Ardeleanu 5, 
Rus 2, Ș. Popescu 2, Dezmirean
1. Răducanu 1 pervtru învingători, 
respectiv Florincescu 4, Mădcscu
2. Tătaru 2, Dingu 2.
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masculin de volei

FAVORITELE, ÎNVINGĂTOARE DETAȘATE
Ieri s-a desfășurat • etapă i«- 

termediară (a 17-a) ta cam
pionatul masculin al Diviziei 
_A“ de voleL S-au disputat 5 
partide, cea de a șasea JCS.U. 
Alumina Oradea — Universita
tea Craiova) fiind amlnată 
pentru miercurea viitoare. Iată 
cfteva amănunte si dasametnul:

CALCULATORUL BUCU
REȘTI — MOTORUL BALA 
MARE J—• (8. 14. I»), Meci de 
slabă factură tehnică si specta
culară. eu multe greșeli 
ambele părți ale fileuluL 
setu! secund a fost ceva 
animau mai ales după ce
peți: au condus cu 10—3 si lă
sau impresia că var obține e- 
galiiatea la seturi. Dar. din a- 
cest moment, bueureștenii s-au 
mobilizat mai mult au fost mai 
ater.U la execuțiile tehnice. în
deosebi la blocaj, obținînd vic
toria la zero. S-au remarcat : 
Alexandru (constant bun). Ion 
Iuhasz și 
și Cadre 
Georgescu 
secondat 
Rădulescu

SILVANIA SIMLE7U SULVA- 
NIEI — C.S.M.U. SUCEAVA 
3—0 (5, 7. 9). Dornici de rea
bilitare după eșecurile ante
rioare. localnicii au jucat mal 
aproape de valoarea lor reală.

de 
că. 
din 
(pe

de 
Doar 
ma: 

oas-

Steriade (CI. Ștreang 
(Ml. A arbitrat N. 
(Ploiești) — slab, 
foarte bine de 
(București).

D. 
(MV.).

ctștigind clar ta mai puțin 
o oră. îmbucurător faptul 
In preajma dificilei partide 
finala „Cupei balcanice* 
care o vor susține duminică, in 
Sala sporturilor din Zalău. In

0 „ecsațle" simplă șl araotajoasă la Indemlna tuturor:
PERSEVERENȚÂ+INSPIRAȚIE=SATISFAqiE!

La ultima tragere 
similari i-au atri
buit, Intre altele, 33 
de mari dștigurl 
de valori euprinse 
Intre 70.800 (contra
valoarea unui auto
turism „Dada 1300“) 
fl 5.112 lei ! PAR- 
TICTPÎND LA TRA
GEREA DE DUMI
NICĂ O FEBRUA
RIE a.c., PUTEȚI 
OBȚINE ȘI DV. 
succese asemă
nătoare.

Procurați din timp 
bilete eu numerele 
preferate 1 ULTIMA 
D DE PARTICI
PARE — atmb&tl 12 
februarie 1MX

formații iugo- 
Belgrad). silvâ-

fața puternicei 
slave Partizan 
nenii au evoluat mai bine, ma
nifestând mai multă siguranță 
la preluare și un randament 
superior in jocul la fileu (atac, 
blocaj). S-au remarcat : Tuto- 
van, Măseășan, Țerbea, Strauff 
(S), Mindru și Pancu (C.S.M.U.). 
Arbitri : M. Marian (Oradea) — 
L Pintea (Baia Mare). (M. 
ȘTEFAN, coresp.).

EXPLORĂRI BAIA MARE — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—0 
(13. 9, 9). Partidă fără virtuți 
tehnice deosebite, dar aprig dis
putată. oaspeții dind o replică 
valoroasă. Ei au condus, dealt
fel. tn citeva rinduri, la înce
putul seturilor 1 și Z Băimă- 
renii au jucat insă bine, mai a- 
les in setul 3. cînd au creat 
faze frumoase, aplaudate la 
scenă deschisă. Remarcări : 
Mița. Balaș, Tutele* si Cor- 
cheș de la învingători. Sterea, 
Crișan și Hind* de la învinși. 
Arbitri : M. Herța și L Martin, 
din Cluj-Napoca. (A. CRIȘAN, 
coresp.).

C.S.U. OTELUL GALATI — 
DINAMO 1—3 (—14, —4, IZ 
—12). Partida a fost atractivă, 
gălățenii opunlnd o lăudabilă 
rezistentă campionilor, 
au condus, dealtfel, și 1 
din seturile pierdute : 
(setul D. 3—0 și 8—1 
IV). Remarcați : Geană, 
(C.S.U.). Căta-Chițiga, 
și Girleanu (D.). Au 
cu multe scăpări, care au deza
vantajat pe rind cele două e- 
ehipe. Gh. Ciutacu și L Leize- 
rlne. ambii din Iași. (T. SIRIO- 
POL coresp.).

CARPAȚT RM. VÎLCEA - 
STEAUA 1—3 (7, —5, —13, —5). 
După cum începuse partida, se 
părea, că gazdele vor produce 
o mare surpriză. Dar. din sc-

CLASAMENT
1. DINAMO 16 16 0 48: 8 32
2. Steaua 17 11 6 39:29 28
3. Explorări 17 10 7 41:29 27
4. Universitatea 16 10 0 35:21 26
5. Silvanla 17 9 8 32:29 26
6. C.S.U. Alumina 16 9 7 32:33 25
7. Calculatorul 16 8 8 34:30 24
1. Tractorul 17 7 10 28:36 24
9. Motorul 17 6 11 27:38 23

10. C.S.M.U 17 6 11 23:39 23
11. Carpați 17 5 12 24:44 22
12. C.S.U. Oțelul 17 3 14 22:47 20

tul al doilea, bucureșteuil au 
pus stăpînire Pe joc. Semnele 
de reechilibrare din setul III 
nu aveau să se confirme, 
mai buni de la învingători 
fost Mina și Săniuță. Bun i 
trajul cuplului ploieștean 
Dobrescu — C. Șovăială. 
GEORNOIU. coresp.).

Cei 
i au 
arbi-

D. 
(P.

locu-

Gazdele 
în două 

12—11 
(setul 

, Pustiu, 
Enescn 
arbitrat

• Turneul fina! pentru 
rile 1—1 ale campionatului fe
minin de volei se va desfășura 
intre 18 și 29 februarie la Con
stanța. Indiferent de rezultatele 
ultimei etape, de duminică, s-au 
calificat echipele Dinamo, C.S.M. 
Libertatea Sibiu, Farul Constanța 
și Flacăra roșie București.

• Meciul tur din cadrul fina
lei .Cupei balcanice-, dintre e- 
chipele masculine Sllvania Șim- 
leu-SUvaniei șl Partizan Belgrad, 
riogramat duminică (ora 11), in 
Sala sporturilor din Zalău, va fl 
arbitrat de o brigadă din Tur
cia . Orhan Tunțay și ozdemir 
Gzuodlu.
• Turneele finale ale „Dacla- 

dei- (performanță) sint progra
mate la următoarele date : 25 fe
bruarie — 1 martie (senioare), 
2—6 martie (junioare și juniori). 
18—22 martie (seniori).
• Partida restantă din etapa a.

16-a a campionatului masculin. 
Dlnamo — Calculatorul Z___
rești, se va disputa joi 17 fe
bruarie
• Cu profundă tristețe aflăm 

de Încetarea prematură din via
ță a cunoscutului arbitru buA- 
reștean Victor Volcu, secretar al 
Colegiului municipal, a cărui În
delungată activitate In primul 
eșalon al arbitiilor români a fost 
exemplară.

Bucu-

AD7IMSIRM1A Dt STAT LOTO PRONOSPORT INFOfTItAZA
• AȚI ALES PRONOSTICU

RILE ? Printre cei mai recenți 
mari cîștigători la Pronosport se 
numără șl Iancu Gheorghe din 
București, care a obținut un au
toturism ,,Dacia 1300“ la primul 
concurs din acest an. Iată pro
nosticurile sale pentru concursul 
de duminică 13 februarie a.c. : 
I. Cremonese — Monza 1 ; n. 
Foggia — Arezzo X, 2 ; III. Lazio
— Como 1, X ; IV. Lecce — Cam- 
pobasso 1 ; V. Palermo — Sam- 
benedettese 1, X ; VI. Reggiana
— Pistoiese X ; VIL Varese — 
Bari X ; VIII. Ata Lanta — Bolog
na (p) X ; IX. Atalanta — Bo
logna (f) 1, 2 ; X. Milan — Cata
nia (p) X ; XJ. Milan — Catania 
Cf) 1, X, 2 ; XTI. Perugia — Ca- 
vese (p) X ; xm. Perugia — Ca- 
vese (f) X.

• • NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEX- 
PRES DIN 9 FEBRUARIE. 
Extragerea I : 34 32 30 5 
Extragerea a II-a : 40 23 
3 44. FOND TOTAL DE 
TIGURI : 1 494 969 lei din
413.839 lei, report la categoria 1.

2 8 ; 
42 7 
CÎȘ- 
care

Palermo Sam* • NUMAI ASTAZI SE MAI 
POT PROCURA BILETE cu nu
merele alese de participant! pen
tru tragerea obișnuită LOTO de 
vineri 11 februarie ■ 1983. Așadar, 
nu ocoliți prilejul de a vă nu
măra mllne printre marii câști
gători de autoturisme șl impor
tante sume de bank
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Anul 1982 c oferit p ano 
rismului de performanță un 
buchet de satisfacții după 
care tînjeo de multă vreme 
Suite celor 5 parcursuri de 
500 km efectuate (cele de 
300 km retrograding în da 
meniul banalului), focul 2 în 
clasamentul general af con 
cursului de zbor fără mo toi 
a! țâri or socialiste (compe 
tiție de tăria unui campionat 
european) sînt realizări care 
atestă calitățile planoriștilo* 
noștri și seriozitatea cu care 
s-a muncit. Aceste succese 
pentru câ sînt succese, o 
bligă și totodată ridică șta
cheta anului 1983, w acum, 
înaintea deschiderii sezonului 
oficial de zbor, cînd planu
rile de pregătire sînt defini

IU

■ (prin 
lț;er- 
I run- 
L.ler-

|*83“. 
lemi- 
levici 
I ega-
I ln
I Chiț 
llalte 
inăra 
landa 
roasă 
ruptă 
La rea
I Ka-
Icedat

laum-
Ml-

Lncte. 
Gyula 
învins

Un- 
Ivan 

Cele- 
erupt

tivate, repetăm, ACUM, este 
trasat ,,traiectul" evoluțiilor 
vi itoa re.

Insistența cu care subliniem 
momentul este impusa de 
constatarea (deloc îmbucură
toare) că loturile naționale 
nu au încă un antrenor co
ordonator Știm că în cadrul 
forului aeronautic există teh
nicieni care râspund de soarta 
zborului fără motor pe diverse 
planuri (administrativ, tehnic 
etc.), dar cel care va con
duce dired pregătirea de 
specialitate lipsește. Situația 
durează de aproximativ 6 
luni, mai precis de la ultima 
întrecere a sezonului trecut, 
cînd Gheorghe Bărbuceanu, 
unul din specialiștii care 00 
contribuit la performanței* 
amintite, s-a retras.

Este posibil ca factorii de 
răspundere din cadrul F.A.R 
să aibă în vedere un alt teh
nician. Dreptul de a alege, 
ca șl răspunderea dealtfel, le 
revin. Noi nu facem dealt 
să semnalăm necesitatea unei 
decizii, ACUM, prevenind e- 
fectele unei improvizații tîr- 
zM, cu urmări negative asu
pra nivelului performanțelor 
din apropiatul sezon.

Dinu COSTESCU

P.S. Un element dotat care 
și-a demonstrat calitățile de 
pilot, Dorinele Ularu, este 
,,pe tușă" de șase luni. Dis
punem de prea multe talente 
ca să ne dispensăm atît de 
ușor de o sportivă cu per
spective certe în performanță?

REMIERELE SALE CONTINENTALE...
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(Urmare din pag 1)

prezenta 
telor la 
cisive

în 
ora

plenitudinea for- 
confruntărilor .Ie

Să ne 
la unele 
cipale ale primei etape 
titoare. încheiată cu 
amical de la Larissa

oprim, în continuare 
dintre aspectele prin- 

pregă- 
meciu)

O COMPETIȚIE NEVĂZUTA A STIMULAT 
BATERIILOR*„ÎNCĂRCAREA

lărgit al repre-Cînd lotul 
zentativei (22 de jucători) <ua 
startul pregătirilor, 
nuarie 
examenul medical 
conducerea 
partea ei nu 
ța aceleiași 
lui trecut 
Selecționatei 
te Ocean), 
prin care urma să facă 
gătirea (acum mai 
cate, firește), ci 
de jucători mai 
mai puțin tineri 
bine prin „focul" 
ianuarie 1982 : 
Rednic, Iorgulescu, 
Boloni. Klein și Gabor. Astfel, 
„operațiunea *83“ a apărut din 
start ca o continuare logică — 
pe un plan mai exigent, mai 
aprofundat — a ceea ce, 1» 
timpul cuvenit, directorul teh- 
nic al reprezentativelor națio
nale numea 
chipei", „< 
nostru de 
atitudini 
Factorul 
fost adus 
Așa ne explicăm că 
cultul medical din 7 ianuarie 
(medicul lotului, N. Andrees- 
eu, ne-o confirmă cu date și 
măsurători exacte) 
ta tea fotbaliștilor
s-au prezentat fără exagerări 
ponderale, capacitatea lor 
anaerobă încadrindu-se in li-

„foarte 
cea 

situat 
trei

la 5 ia- 
a.c., la București, cu 

de rutină, 
tehnică avea de 

numai experien- 
perioade a anu- 
(vezi „expediția" 

divizionare pes- 
adică mijloacele 

pre- 
diverafi- 

și un nucleu 
tineri sau 
trecut: cu

instruirii din 
Dueadam, 

Andone.

„reconstrucția e- 
,crearea in fotbaînl 
performanță a unei 
mai responsab'le". 
„conștientizare- ■ 
mai în prim-plan. 

la cir-

majori- 
eonvocap

in
bune" și 

aerobă 
la indici 
excepții : 

Boloni, Klein, Munteanu, care, 
parcă, nici nu întrerupseseră 
activitatea.

De la aceste date strict pre
lucrate și interpretate de an
trenori s-a declanșat, la Poia
na Brașov, în mod gradat, bă
tălia

mite „bune", 
„excelente" ; 
(normal) s-a 
mediocri, cu

(lupta cu kilometrii pe 
rile înzăpezite ale 
lucrul intens la sala de forță 
sub forma 
organizate
„Jucătorii s-au adaptat foarte 
bine acestui volum crescut de 
lucru — ne spune antrenorul 
Mircea Lucescu —, la solicitări 
răspunzind 
fotbaliștii 
virstn ci, cum *r fi Boloni și 
Ștefănescu. După parcurgerea 
antrenamentelor amintite, ce
lor tineri (Rednic, Andone, 
Balint, KIein, Coraș, Gabor 
etc.) li se mai rezerva, de re
gulă, ei te o „porție1 
struire pină Ia 
un sfert de oră. Șovăieli sau 
văicăreli n-au 
scutiți medical. Dimpotrivă. *- 
colo, 1* Poiana Brașov, s-a 
deelanșat un spirit de compe
tiție 
mai 
față 
notă 
tate 
telegere a faptului eă fără nu 
mare efort, fără 
foarte susținută 
importantă etapă 
lor nu poate fi 
rea performanță".

...42 de antrenamente, știin
țific obiectivizate (scăzînd 
sau crescind volumul șl inten
sitatea după modul cum reac
ționa organismul fotbalistului 
la „momentul sondajelor* fă
cute). au parcurs „tricolorii* 
pină acum ; in paralel desfă- 
șurindu-se lecțiile teoretice 
despre tactică și aspecte me
dicale atît de necesare fot
balistului de azi sau._ antre
norului de mîlne. Să conchi
dem la acest capitol eă nld 
un jucător n-a suferit vreun 
traumatism la antrenamente 
și jocuri.
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Cfrasiderați

clasicelor circuite 
pe „ateliere")

cără- 
munților,

chiar 
mai

de in- 
aproximativ

existat, nici

nevăzută. ..cine este cel 
bun", ..cine 
I* pregătiri", 
o schimbare 

1* fotbaliștii

este mai in 
eeea ee de- 
de mentali- 

noștri. • In-

• pregătire 
ia ee* mai 
* aeumulări- 
obținută ma

LARISSA, 2 februarie. Pe stadionul național 
tentativa României aliniată înaintea meciului

AVEM ÎNCĂ REZERVE NEFOLOSITE
„Alcazar". repre- 

cu echipa Greciei.
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POTENȚIALULUI REPREZENTATIVEI
este de părere MIRCEA LUCESCU

H

— Mircea Lucescu, lotul na
țional a Încheiat, recent, un 
ciclu de pregătiri de aproape 
o lună : antrenamente la mun
te, dteva jocuri amicale de 
verificare acasă și două parti
de internaționale, tot amicale, 
la Istanbul și Larissa. Ce a- 
prederi poți face pe marginea 
acestui stagiu ?

— A fost o etapă necesari 
f« prefătirea jocurilor grele 
care ne așteaptă in pre’ mi- 
nariile campionatului euro
pean ; o etapă care, dincolo 
de acumulările realizate, pen
tru că In mod cert s-au pro
dus astfel de acumulări, a de
monstrat un lucru îmbucu
rător : jioua atitudine a jucă
torilor selecționați, observată 
la ei din momentul venirii la 
lot ți pini la fluierul final 
din meciul eu echipa Grec'ei. 
SERIOZITATE, CONȘTIIN
CIOZITATE, MAXIMA CON
CENTRARE in tot ceea ce au 
ficut, iati atributele care au 
caracterizat pe fiecare trico
lor în parte. în acest proces al 
pregătirilor un mare accent 
l-am pus pe realizarea OMO
GENITĂȚII, care, din punc
tul meu de vedere, o si
tuez pe primul plan, chiar 
înaintea valorii individuale. Si 
mi explic : poți avea 11 jucă
tori de valoare, dar nu ești 
sigur că poți face cu aceștia o 
adevărată echipă ; avind insă 
asigurată omogenitatea 
toate planurile, inclusiv

petitiv pe terenul de joc Este 
un mic ciștig pe care 
să-l amplificăm, să-l 
dăm la nivelul lotului 
zentativ și — i 
«ă-l implantăm 
fotbalul nostru

— Ce priorități 
agenda de lucru _ _________
Iui echipei naționale ?

— Cele mai multe tin de 
joc, pentru că la acest capi
tol s-a lucrat mai puțin Evi
dent, le vom ataca cu intensi
tate atit in cele două stagii 
scurte de pregătire a testelor 
de la 9 și, respectiv, 30 martie 
(cind echipa reprezentativă ur
mează să susțină, acasă, 
jocurile internațion~’e de ve
rificare cu formațiile similare • 
ale Turciei ți Iugoslaviei), 
și în zilele premergătoare 
cului cu Italia.

— Alte preocupări ?
— Cea mai stringentă 

urmărirea selecționabililor 
echipele lor de club, 
unde antrenorii trebl e să a- 
dauge noi valențe in pregăti
rea — sub toate aspectele — 
a jucătorilor selecționabili. 
Vreau să mai amintesc că la 
1 martie urmează să fc. m la 
București o nouă testare me
dicală a selecționabililor, com- 
parind datele obținute cu a- 
celea din aceeași perioadă a 
anului trecut.

— O ultimă întrebare : 
dorește Mircea Lucescu 
cest moment ?

— Aș vrea ca cei „18 
să fie sănătoși și in formă la 
ora meciului cu Italia, iar fie
care în parte să știe exact ce 
are de făcut in teren. Dar asta 
nu depinde numai de mine, ci 
ți de campionatul nostru, 
adversarii selecționabililoi din 
campionat, de exigența 
trenorilor și medicilor de 
cluburile de la care provin 
„tricolorii", de modul cum fie
care selecționabil In parte se 
va pregăti de aici încolo, de 
felul cum iși va organiza 
timpul de muncă ți de odihnă, 
pentru că Jocul cu Italia nu 
este numai al directorului teh
nic, al federației, ci t i examen 
foarte serios și foarte greu al 
fotbalului nostru. De aceea, 
apelul meu la un efort general, 
de susținere a munM noastre, 
îl socotesc motivat din toate 
punctele de vedere.

de ce 
i în

vrem 
consoli- 

repre- 
nu ? — 
-întreg

se
a antrenoru-

află pe

acumulărilor cantitativ e
5 JOCURI AMICALE IN ȚARA Șl ROSTUL LOR

înaintea primului contact cu 
balonul (la jocurile de mini- 
fotbal din Sala sporturilor din 
Brașov) au fost . discuțiile 
(prin intermediul videomag- 
netoscopului) pe marginea jo
cului cu Italia. Apoi, au fost 
contactați adversarii pentru 
jocuri : Torpedo Zămești
(4—0), F. C. Șoimii I.P.A. Si
biu (3—0), Sportul studențesc 
(5—1), Lotul de tineret (un 
joc-școală, cu porțile Închise) 
și Dinamo (2—1) ; jocuri in 
care „tricolorii" Intrau trep- 
tat-treptat in adevărata temă. 
Obiectivele urmărite în parti
dele de verificare, dinaintea 
plecării la Istanbul : 1. adău- 
garea unor noi valențe capa- 
cltății de efort (în condiții 
specifice de joc, îngreuiate

IN MECIURILE DE LA ISTANBUL Șl LARISSA, JUCĂTORII NOȘTRI 
AU ALERGAT DE DOUA ORI..................

susținute apoi în 
la Istanbul și Lari- 
soldat cu bune re- 
palmares, cu multe 
de ansamblu, po- 

fost confirmate 
pregă-

adver- 
de ti- 

cu Di- 
edificatoare), 

a stadiului de 
aprofundare*

de replica viguroasă a 
sărilor — cel cu Lotul 
neret și prima repriză 
namo au fost 11- 
deci o măsurare 
pregătire ; 2)
ideii de joe de către „gard* 
veche" și adaptarea noilor ju
cători la specificul pregătirii 
lotului.
Luces cu 
Stan cu, 
Tur cu, 
Bogdan 
Hagi,

cit 
io-

este 
la 

acolo

în acest spirit. Mircea 
a apelat la Balint, 

Coraș, Radu II, Nica, 
P. Iordache. Stredie, 
și chiar la mezinul 

__ ,=,_. Menținerea unui lot 
lărgit în atmosfera echipei na
ționale (cu posibilitatea tre
cerii unor jucători de la un 
lot la altul), a declanșat o e- 
mulație la nivelul selectionabi- 
lilor.

Ivenit
Olga 

în clasa a 
Liceului de matema-

1982 va însemna, apoi, și, suc
cesele de La campionatele eu
ropene de cădeți și titlurile 
balcanice de senioare.

Toate aceste performanțe au 
Însemnat, totodată, și urcarea 
în ierarhia europeană. La in-

;U • lui ianuarie a
cind ,^^^onf irmarea oficială că

lăscut Nemeș — elevă
IX-a a 
tică-fizică Bolyai din Tg. Mu
reș — va juca la „Europa Top 
12". Iarăși o premieră. In bule
tinul concursului se scria : 
„Olga Nemeș, eca mai tinără 
jucătoare a celor 

Ce a fost la
Tees, la Pavilion 
știe. Olga Nemeș, 
luat după trei săptămîni 
inactivitate, din cauza 
accident, s strălucit, depășind 
intr-o manieră de veritabilă 
campioană stelele tenisului de 
masă 1983. Astfel ea a reali
zat a patra premieră : cuce, 
rirea pentru prima oară de că
tre o jucătoare de pe plaiurile 
Carpaților a acestui presti
gios trofeu.

OLGA NEMEȘ. O fetiță ti
midă in aparență, dar tenace, 
care, sperăm, va ști să 
drumul drept printre 
toarele culmi ale 
să continue calea 
performanță, așa 
cut-o în urmă 
Constaintinescu. Maria Alexan
dru sau Geta Pitică.

Pentru Olga Nemeș 
abia acum începe...
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ameți- 
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cum au fă
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UN „COPIL MINUNE"
țd'nwre din pag I)

bună Or, ea se află aba pe
drumul spre afirmare. De
aceea trebuie să avem grijă 
cum o indrumăm, pentru că
un astfel de talent trebuie să
obțină cele mai mari succese. 
Și să nu uităm, în 1988, 
nisul de masă va deveni 
olimpic !“.

Timpul trece repede, 
prietenii sînt nerăbdători, 
despărțim. Nu înainte 
toreporterii să facă o 
grafie cu
Ella Constantinescu. Aici, 

aerogara aeropor.
peni, unde sînt 

întotdeauna cei mai buni spor
tivi ai țării...

te-
sport

iar
Ne 
fo- 

toto- 
Olga Nemeș și 

în 
tlui Oto- 
ntimpinati

ca

I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
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I
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Jocurile 
deplasare, 
ssa, s-au 
zultate de 
constatări,
zitive. Au 
astfel așteptările după 
tirea temeinică făcută la Po
iana Brașov. Aceste rezultate 
au la bază, între altele, cres
cută capacitate de efort * re
prezentativei. Atît la Istanbul 
cit și la Larissa, avînd „ba
teriile încărcate bine", „tricolo
rii" au alergat dublu față 
partenerii lor de joc, 
liștii prezent! la fața 
fiind plăcut surprinși de : L 
dezinvoltura echipei noastre în 
teren ; 2. combativitatea ei
sub forma pressingului necru
țător, tăcut pentru * prelua 
inițiativa pierdută intr-un 
anumit moment al jocului ; 3. 
tend’nța vizibilă de a juca pe 
toată suprafața terenului, cu 
ruperi de ritm și cu schim
bări fulgerătoare ale direcții
lor de atac : 4. acel spirit de 
echipă care animă „naționala" 
(nici la penâltyul făcut de Co
raș. nici la golul primit atît de 
ușor de Lung, nici în alte si
tuații grele n-au apărut „reac
ții", imputații — cum vedem 
adesea în campionatul nostru).

Să mai punctăm două as
pecte. Este vorba de încrederea 
în forțele proprii, demonstrată 
de echipa României în ambele 
partide internaționale : după 
egalarea produsă la Istanbul, 
echipa — deși interna
ționalii craioveni

de 
specia- 
locului

MAI MULT DECIT ADVERSARII

mobilizat, ea creindu-și în 
finalul partidei cîteva ocazii 
clare de gol, nefructificate d® 
Gabor și, mai ales, de Au
gustin (finalizarea rămine, ■- 
șadar. o problemă de rezol
vat) ; la Larissa, după ce fot
baliștii greci au egalat (la sin
gurul lor șut pe poartă !), re
prezentativa României și-a 
pus destul de repede adver
sarul în Inferioritate pe teren 
și pe... tabela de marcaj.

In sfirșit, să mai evidențiem 
că in ambele jocuri reprezen- 

noastră a demonstrat 
intr-un crescendo la 
„tratarea fazelor

tativa 
că se află 
capitolul 
fixe".

Ea și-a 
atunci cînd a fost cazul, 

de siguranță,

luat in terenul pro-
priu, 
toate măsurile 
iar în treimea adversă a punc
tat decisiv din astfel de faze, 
mărturie fiind atît golul de 
la Istanbul, cit și celelalte trei 
de la Larissa.

pe 
------ r----------- ---------- cel 
afectiv, atunci poți fi eigur că 
ai făcut o echipă competitivă 
— cum se spune. Pot să ma> 
arăt că, prin ceea ce am fă
cut pină acum (incluzind 
ți munca depusă în anul 
cut), selecționabilii ți-au 
rit interesul pentru creșterea 
valorit lor, pentru dezvoltarea 
spiritului de echipă. Simt la 
ei ei au tnceput să deprindă 
plăcerea lucrului bine făcut.

— Ce altă observație ai mal 
putea face referitor la această 
primă etapă pregătitoare ?

— Mi-am dat seama ei au 
mai rămas încă rezerve nefo
losite In privința creșterii po
tențialului echipei reprezenta
tive, a lotului In 
ceasta nu numai 
capacității fizice, 
acestor rezerve 
strinsă legătură eu conștienti
zarea antrenamentului. S-au 
făcut ceva progrese In această 
direcție, jucătorii încep 
pună probleme, să-și 
răspunderi, să participe 
direct la complicatul 
de formare a unei 
capabile si se exprime

aici 
tre- 
spo-

general. A- 
sub aspectul 
Valorificarea 

este insă In

să-și 
asume 

mai 
proces 
echipe 

com-

ce-și 
în a-

aleși'

de

an
ta
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• Ieri, la Slatina, 
Universitatea Craiova 0—1 (0—1). 
Unicul gol a fost marcat de Un- 
gureanu (min. 27).

POIANA BRAȘOV, 11 ianuarie : o joacă prin zăpadă ? Nicidecum, este primul antrenament 
avînd ca temă acumulările fizice ale „tricolorilor".



DUPĂ UN JOC SPECTACULOS,
OLIMPIA - VOINȚA 67-60!

” CLUJ-NAPOCA, 9 (prin tele
fon). Șl jocurile din ziua a IV-a 

'■ turneului feminin de baschet 
găzduit de sala Sporturilor din 
localitate s- au bucurat de ace
lași Interes deosebit din partea 
•pecta terilor. Iată rezultatele și 
amănunte despre desfășurarea 
meciurilor.

SPORTUL STUDENȚESC — 
CRIȘUL 78—49 (45—30). Bucureș-
tencefe au imprimat din start 
uzi ritm foarte ridicat, concre
tizat printr-o suită de contra- 
atacuri, care le-au desprins de
cisiv de adversarele lor încă din 
mia. 11 : 33—14 ! Au marcat : 
Bărăgan 15, Kereszteszi 4* Iones- 
«u 14, Pîrșu 17, Netolițchi 12, 

. CiivaLal 11, Hie 5, pentru învin
gătoare respectiv Perțache 12, 
Cvtus 2, Amihăiesei 4. Casetti 7, 
Clean 6, Niculescu 8. Feder ,4, 
C«nstantinescu 4. Au condus bine 
N, lonescii și M. Petrescu.
■ OLIMPIA — VOINȚA 67—60 
(3 — 30) Partida centrală a zi- 

.Id a opus formațiile aflate în pli- 
'*ă cursă de urmărire a liderului 
plasamentului, „U“ Cluj-Napoca. 
jEXfeouta lor a fost extrem de 
tîtavresiantă, satisfăcind pe de- 
4jplh asistența, atit prin calita- 
Mtee spectacolului sportiv, cit șl 
&pra evoluția scorului. Primele 
HBfriute ale meciului au a^parti- 
«u. Voinței, care prin obișnui- 
/ăUH joc tactic, axat pe pivotul 
mtcfania Borș, a condus în min. 
•> <u 12—6 și în m’n. 7 cu 18—12 
jJOlrnpta insă a egalat în min. 15: 

pină la pauză 
coșuri : 34—30. 
secunde a fost 
Olimpiei, care 

Bîră a impui-

MM—2<>. a cum ulm d 
avantaj de 2 
putui reprizei 

Jflir nou favorabil 
Hpcii Alexandrina 
Mtaiat mereu atacul rapid (acu- 
RBat de adversare) și Măndica 
HCtiOăncan a avut o serie conse- 
fouivâ de 4 coșuri, astfel câ în 
Mhte 25 scorul a devenit 53—28 
feertru elevele lui Constantin Pa- 
Saahivescu. în continuare, jocul 
^ă-a ,.încins*, Liliana Slăvei șl 
gjteafrenorul el, Marian Strugaru, 
JtllxT sancționați cu greșeli teh- 
Jhfce pentru proteste la deciziile 
Sipftitrilor, care intr-adevăr, 
‘tor-a unele greșeli, dar 
^Wberea noastră acestea i 
pBifuemțat desfășurarea i 
ți* a meciului. Voința, a 
TJtovit o „zvlcnire*, s-a 
’ fci mln. 35 la 6 puncte, ..

<1® a fost prea tlrziu și partida 
•-* Încheiat cu victoria merl- 
tab a Olimpiei. Au Înscris : Trl- 
rll, Bîră 13, Froiter 9, Cristea 

Ciubăncan 21. respectiv Slă-

Un comentariu din ziarul 
recordului mondial stabilit

BERLIN, 9 (Agerpres). — 
Sub titlul „Răspuns rapid", 
ziarul „Sport Echo” din Berlin 
publica un comentariu pe mar
ginea recentului record mon
dial de sală la săritura in lun
gime stabilit la București de 
Anișoara Cușmir.

„Săptămina trecută, ttnăra 
atletă din R. D. Germană, 
Heike Daute, după ce ridicase 
recordul la 6,88 m, a declarat 
unui reporter : „Nu știu cit 
va rezista acest record, cred 
că puțin, pentru că există In 
România o săritoare cu mari 
posibilități, Anișoara Cușmir, 
despre care știu că a sărit 6,7* 
m și probabil are resurse pen
tru mal mult”. Ecoul la decla
rați» lui Heike Daute nu s-a 
lăsat mult timp așteptat, Anl-

Sport Echo" pe marginea
de Anișoara Cușmir

șoara Cușmir, care fusese a 
doua la Europenele de la Ate
na și pentru citeva minute re
cordmană mondială cu 7,15 m 
in aer liber, tnalnte de a fi 
întrecută de Vail Ioneseu, a 
reușit, in sala „23 August* din 
București, o excelentă săritură 
de 6,92 m“.

în concluzia articolului se 
arată că anul acesta atleții 
sint stimulați și In perspec
tiva C.M. de la Helsinki. În
trecere care creează o emula
ție deosebită. Același ziar pu
blică date biografice ale Ani- 
șoarei Cușmir, precum si o 
cronologie a celor mai bune 
performante mondiale la sări
tura ta lungime pe teren aco
perit

DOUĂ MILIARDE DE TELESPECTATORI
VOR URMĂRI J.O. DE LA SARAJEVO I

60 000 locuri, care va găzdui la•SARAJEVO, 9 (Agerpres). — O 
oficialitate a orașului Sarajevo, 
gazda J.O. de iarnă din 1984, a 
declarat că toate tazele sportive 
ale Olimpiadei albe sini gata să 
primească sportivii, cu e singură 
excepție. Palatul sporturilor, re
zervat hocheiului pe gheață, oare 
va fl șl el dat in folosință pesta 
numai două luni. Principalul o- 
bleotiv al Întrecerilor de an UI 
viitor, complexul „Zetra”, cu
prinde șl stadionul „Kosevo”, eu

7 februarie 1984 ceremonia de 
deschidere a Jocurilor.

Potrivit angajamentelor de pini 
acum, organizatorii apreciază că 
turneele olimpice vor putea fl 
vizionate, prin Intermediul televi
ziunii, de circa 2 miliarde de te
lespectatori, In zilele J.O. fiind 
prezențl la Sarajevo 30—40 000 de 
turiști. De asemenea, concursu
rile vor fi oomentate de 5 000 de 
ziariști.

au 
după 

nu au 
norma- 

l mal 
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63—57,

Ștefania Bor, (Voința Bucu
rești) una dintre baschetbalit- 
tele care a contribuit din plin 
la tuccetele echipei tale in 

turneul clujean
Foto : Ion LESPUC-Cluj-Napoca

vel 12, Hegeduș S. Tomeacu S, 
Strugaru 4, Bor, 14, Grecu 10, 
Popescu 4. Au arbitral FL Ba- 
loșescu sl D. Crădun

In ; ultimul med al zilei, „U” 
Cluj-Napoca a întrecut pe Uni
versitatea Timișoara cu 90—42 
(40—17).

Mlrce» RADU, coresp.

GRUPA 7-12
’ Itrl, în sala Floreasca au con
tinuat întrecerile din cadrul tur- 
•ealul bucureștean al grupei 
>-12

MUREȘCOMERȚUL TG. MUREȘ — 
C.S.U. PLOIEȘTI 55—47 (27—25).
Kkl de data aceasta jucătoarele 
de la C.S.U. nu au reușit să 
Meargă gheața” Jn acest turneu, 
4«sorită propriilor slăbiciuni.
Jlileșten cele au avut avantaj In 
Psîmele 10 minute, dar pinâ la 
pauză l-au pierdut. Au mai zvlc- 
Bll □ dată, 3’—31 (min. 25), dar 

Au marcati 
7 Oprlciu 8,

treptat s-au stins.
Klass 18. Farkaș ____
Tardai 5. Borbely 4, Csenterl 15 
tomtru Comerțul, respectiv Lam- 
brino 18. Bias ut ti 3, Stan 5, O- 
{rescu 6, Ciocan 4, Clobotaru 2, 
►ană 9. Au condus bine C. Du- 
■sftrache și N Sdrula.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
VOINȚA BRAȘOV 59—54 (30—34). 
Ura rece, una caldă in contul

brașovenoeăor. După ce au pier
dut acum două zile In fața „lan
ternei” (Rapid), lată că aseară 
baschetbalistele de la Voința au 
furnizat o surpriză, admlnistrlnd 
liderei grupei prima infrlngere 
din acest turneu. Inițiativa a a- 
parțtaut aproape !n permanență 
echipei Voința, partida avînd în 
min. 29 un singur moment de 
răscruce, dnd Progresul a Izbutit 
să egaleze j (45—45). Sprintul fi
nal a fost Insă al brașovenoelor, 
mal sigure în execuții. Au mar
cat : Ivănescu 10, Tatu 0, Pân
dele 2, Stolchiță 11, Slmioană 10, 
Pușcașu 8 pentru Progresul, res
pectiv Clcio 14, Adler 14, Solo- 
văstru 14, Keresztea 10, Grunwald 
12. Au arbitrat bine E. Nlcolescu 
șl C. Cătănescu.

I.E.F.S. — RAPID 77—58 (40—30).
Programul de azi, de la ora 

15.30 : Voința — Comerțul, C.S.U. 
— Rapid, I.E.F.S. — Progresul. 
(A. VASILESCU).

$I0P CADRE HILBERT VAN DER DUIM- 
UN NOU „OLANDEZ ZBURĂTOR"
Noul campion al "ontineniu- 

lui la poliatlonul patinajului 
viteză, olandezul Hilbert van 
der Duim nu este un nume 
nou ia această disciplină a 
pistelor de gheață. Nici nu
■ de mirare, pentru că „Tar® 
lalelelor” a dat o sumedenie 
de mart campioni la patinaj 
viteză, sport care se bucură 
de o mare popularitate in a- 
ceastă parte a Europei, dovadă 
fiind numărul apreciabil de 
patinatori și zecile de mii de 
spectatori care urmăresc con
cursurile. Frimele afirmări 
ale patinatorului pe plan In
ternațional datează de la J.O. 
din 1980. de la Lake Placid, 
unde a ocupat locul 4 pe 5000 
m si s-a clasat al 6-lea pe 
10 000 m. Marea consacrare 
Si-a cîștigat-o însă anul tre
cut, la Inzell (R.F.G.), unde a 
devenit campion al lumii la 
poliatlon, după o luptă strînsă 
cu sovieticul Botclarov. Olan
dezul a totalizat 168,410 p și 
s-a clasat primul la 1500 m 
(2:00,59), tn timp ce Botciarov
■ însumat 168,770 p, clștigind 
Insă două probe. Van fler

Duim s-a comportat însă con
stant In toate probele li a «- 
cumulat suficiente puncte pen
tru a cuceri titlul suprem 1 
Marea sa calitate — după cum 
afirmă specialiștii — este 
constanta in toate Întrecerile, 
pe toate distanțele.

La recentele campionate eu
ropene de la Haga, van der 
Duim a ciștigat 1500 m tn 
2:00,60, a ocupat locul secund 
pe 10 000 m cu 15:00,60 (re
cordul său personal fiind de 
14:51,20). poziția a 5-a pe 500 
m In 40,72, iar pe 5 000 m a a- 
vut o comportare sub valoarea 
sa reală, totul fiind insă su
ficient pentru a urca pe 
treapta cea mai înaltă a po
diumului In clasamentul polla- 
tlonului™

Cine este șl ce-și dorește 
acest nou „olandez zburător” 7 
Hilbert vaa der Duim are 25 
de ani. este învățător și un 
foarte talentat pictor amator. 
Ca orice mare sportiv el do
rește să-și mențină faima cu
cerită cu atîta trudă. în cu- 
rlnd vor avea loc la Oslo cam
pionatele mondiale unde el

Ieri, la hochei SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ 
a Învins pe torpedo usti kamenogorsk

(Urmare din pag. 1)

tellgent dedt altădată și— re
zultatul s-a văzut pe tabela 
de marcaj : selecționata noas
tră conducea cu 3—0 tn min. 
14. In acest moment, mulți 
spectatori „vedeau” o victo
rie la scor a jucătorilor noș
tri. N-a fost așa, tn primul 
rînd pentru că echipa Torpe
do Usti Kamenogorsk a apă
sat din plin pe „accelerator", 
a echilibrat jocul In zona 
neutră și a iuțit ritmul în 
fazele de finalizare, creîndu-și 
destule ocazii de gol, pe care 
nu le-a fructificat deoarece 
portarul nostru „nr. 1”, Gh. 
Huțan, a făcut o partidă de 
zile mari. Și n-a fost așa, în 
al doilea rînd, pentru că ho- 
cheiștii români, deciși să nu 
se mal „păcălească” așa cum 
se tntimplase în primul med, 
au acționat prudent, au for
țat pe liniile a II-a și. mai 
ales, a III-a, obligind adver
sarul să se rețină lungi pe
rioade de timp din furia sa 
ofensivă, dovedită cum nu se 
poate mai clar In ultimele 34 
de secunde, cînd — selecționa
ta română fiind sancționată 
cu o eliminare — oaspeții au 
scos portarul In speranța unei 
egalări. Scorul era atunci de 
6—4 și nu mult a lipsit să 
fie... 7—4, hocheiștii români

avind ta această jumătate de 
minut pucul de mal multe ori 
ta crosă, greșind tnsă milime
tric „ținta” (poarta goală...). 
Să mai notăm că jocul a fost 
foarte dtrz, aspru, cu multe 
eliminări de ambele părți-

Au marcat : Cazacu 2, So- 
liom 2, Gereb, PIsăru, res
pectiv Strelciuk 2, Nebolișln, 
Grigoriev. Bun arbitrajul lui 
M. Presneanu, ajutat de J. 
Beeze șl M. Dinu.

AUTOMOBILISM a FosttM 
campion mondial de formula L 
brazilianul Emerson Fitt_paliL 
in ultimii ani conducătorul unei 
ecuril proprii, a anunțat retra
gerea din competiții a ech pel 
sale, datorită problem efor finan
ciare. Fittipaldi intenționează, la 
schimb, să reintre ca pilot.

BOX • Campionul european 
de box la categoria grea, fran
cezul Lucien Rodrlguez, va fl 
viitorul adversar al campionului 
lumii, americanul Larry Holmes. 
IntUnirea se va desfășura la 
mijlocul lunii aprilie în orașul 
Ren o (Nevada).

CICLISM • Etapa prolog a 
•ompetițlel internaționale ,, Șo
seaua soarelui*, desfășurată la 
Malaga contracronometru pe e- 
ohipe, a fost cîștigată de selec
ționata Belgiei, înregistrată pa 
25 km în 23:06. • Campionatul
de ciclocros al Elveției, a fost 
dștigat pentru a 7-a oară da 
Albert Zweifel. El a par cura 
22,430 km în 14111:13. Zweifel va 
participa la campionatele mon
diale rezervate profesioniștilor, 
programate între 19 și 22 fe
bruarie La Birmingham.

HANDBAL • Federația inter
națională a desemnat arbitrii 
care vor oficia la întîlnirile cam
pionatului mondial masculin 
(grupa B) programate între 25 
februarie și 6 martie în mai mul
te orașe olandeze. Pe listă figu
rează și arbitrii români Marin
Marin și Ștefan Șerban. • La
Cheb (Cehoslovacia) în cadrul
turneului feminin pentru echipe
de tineret : Cehoslovacia — Iu
goslavia 21—19, Un ga na — 
garia 34—22, Suedia — U.RWS. 
24—24 (!).

HOCHEI • Renumitul portar 
al echipei U.R.S.S., Vladislav 
Tretiak, a sărbătorit recent îm
plinirea a 450 de meciuri dis
putate în campionatul unional, 
performanță deosebită, care cu 
greu va putea fi egalată. Al doi
lea in clasament este Serghei 
Kapustin cu 400 de jocuri, dar 
și acesta este spre sflrșitul ca
rierei, iar al treilea, Vlaceslav 
Fetisov, actualul căpitan al re
prezentativei U.R.S.S., care are 
250 de meciuri.

TENIS • Mike Davies (Tara 
Galilor) a fost numit director e- 
xecutiv al Asociației jucător'lor 
profesioniști (ATP), înloculndu-1 
pe Earl Buchholz (S.U.A.). •
Bjorn Borg a fost internat ln- 
tr-un spital din Providence 
(Rhode Island) pentru o Infecție 
la mîna stingă. Se apreciază că 
nu era nevoie de spitalizare, dar 
suedezul a cerut o terapie inten
sivă pentru a putea juca cît 
mai reped g.

LOTUL NOSTRU OLIMPIC ÎȘI ÎNCHEIE 
AZI TURNEUL ÎN GRECIA t

led. 4-0 cu KamDaniahos Uaiastra

vrea să cîștige din nou polia
tlonul. Apoi, anul viitor va fi 
„piatra de încercare” — cum 
declară el însuși. „Aș vrea să 
am in vitrina mea cu trofee 
și o medalie olimpică de aur, 
cea de la Sarajevo, pentru că 
Ia următoarea ediție olimpică 
in 1988, voi fi, probabil, orea 
bătrin pentru o asemenea per
formanță^”. (I.O.).

SALONIC. 9 (prin telefon). 
Un nou joc de verificare susți
nut de „olimpicii” noștri. 
Miercuri după-amiază au jucat 
cu divizionara „C“ Kambania- 
kos din Halastra — 30 km de Sa
lonic —, fostă divizionară „B“, 
pe care Panathinaikos abia a 
eliminat-o din Cupă, cu 2—1, 
după prelungiri. Vremea a fost 
splendidă (+17 grade). Terenul 
tnsă tot de pămtnt, cu un strat 
de zgură, dar mai bun decît in 
meciul precedent Oricum, un 
nou test de rezistență, chiar de 
voință. A fost al 4-lea joc al 
echipei noastre In tot atttea 
zile. Lotul olimpic a ciștigat cu 
4—0 (3—0), o partidă pe care 
a dominat-o din toate punctele 
de vedere, deși au existat și 
unele scăderi (între minutele

50—65, de pildă), datorită obo
selii. Golurile au fost mair- 
cate de Iovan (min. 17), 
Orac (min. 31), Radu II 
(min. 33 — șut de la 18 m .a 
vinclu) și Bărbulescu, care în 
min. 78 a transformat impeca
bil o lovitură liberă de la 2d m, 
peste zid, la păianjen. Lotul a 
folosit următoarea formație a 
Speriatu — M. Mihai, Zare, 
C. Solomon, M. Zamfir (min. 
66 Cazan) — Bărbulescu, Iovan 
(min. 63 Pană), Petcu, Orac — 
Majaru, Rada II (min. 66 Nem
țea nu).

Joi, Lotul olimpic susține ul
timul joc al turneului în Gre
cia, tot cu o divizionară ».C“, 
A.M.S.A.

Constantin ALEXE

• Din cauza crizei financiare 
prin care trece C.F. V&lencia, 
președintele clubului. Jose Ra
mei Ceata, a demisionez. Va
lencia, cu jucători renumlțl In 
formație (Kempea, Bolaona, Sau- 
ra, Tendillo), m află pe ultimul 
loe in clasament, fiind amenința
tă cu retrogradarea.

• Echipa Debrecen a repurtat 
două victorii In Algeria : 
1—4 cu UJS.M. El Harach și 5—0 
cu J.H.D. Alger.

• F. C. Liverpool se află In 
mare formă, după victoria re
purtată la Luton cu 3—1 (au 
Inserts Rush, Kennedy șl Sou- 
ness), echipa se află In fruntea 
clasamentului, cu un avans de 
12 p tn fața Iul Manchester Uni
ted. Liverpool a Învins marți, In 
semifinalele „Cupei ligii” engleze 
(med turf, pe Burnley eu 3—0.

• tn sferturile de finală ale 
turneului de juniori de la Via- 
regglo se vor IntUnl : Florentina 
— Milan, Borna — Catanzaro, 
Dukla Praga — Partizan Belgrad 
și Lazio — Internazlonale.

DE PRETUTINDENI
• Pe primele locuri In clasa

mentul golgeterilor europeni se 
află Gomes (F.C. Porto) cu 2* 
g, urmat de lan Rush (Liver
pool) cu 20 g și Merry Krimau
(Metz) cu 19 g.

• In med restant în campio- 
~natul Franței : Paris St. Germain

— Lens 4—3.

• Fostul antrenor al reprezen
tativei Argentinei, Luis Cesar 
Menotti, nu are nid acum con
tract ! »Atita timp cît în vestiare 
explodează petarde (n.r. la me
dul Velez Sarsfield — Estudian- 
tes), nid nu am de gînd să an
trenez o formație angentlnianâ-
— a spus Menotti.

• 16 din cei 20 de antrenori ai 
primei divizii din Franța au răs
puns (la întrebarea pusă de zia
rul L*£quipe : cine va fi cam
pioana țării î) că actuala lideră, 
F.C. Nantes, are prima șansă să 
ocupe locul întîi.

• Tragerea la sorți a meciu
rilor din semifinalele cupelor 
europene va avea loc la 18 mar
tie, la ZUrich.
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