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Azi, in Olanda, In „Cupa I. H. F.“ la handbal

CHIMISTUL RM. VlLCEA IN MECI RETUR CU ENZICO SWIFT

Maria Verigeanu încearcă si 
transforme o aruncare de la 

7 m. Și va reuși

Astă-seară, la Roermond 
(Olanda), echipa feminină de 
handbal Chimistul Km. Vîl- 
cea susține întilnirea retur ctt 
formația H. V. Enzice Swift 
din localitate, meci rontînd 
pentru „sferturile" „Cupei 
I.H.F." După cum ne-a infor
mai trimisul cotidianului 
„Limburgs Dagblad" din Roer
mond. W. Verheesen. la oartida 
de la Hm. Vilcea. pentru me
ciul retur, găzduit de Gemeen- 
telyke Sporthal din localitate, 
biletele pentru cele aproape 
2 000 de locuri au fost vîndute 
încă înaintea disputării pri
mei manse.

Dună cum se știe, handbalis
tele de la Chimistul au cistiaat 
pe teren Propriu cu 32—16 
(16—7). rezultat care — cel 
outin teoretic — le permi
te să se si considere in... semi
finalele acestei întreceri con
tinentale.

Pentru întilnirea de la 
Roermond au făcut depla-

sarea, intre altele. Cristina 
Lada si Doina Rodeann — por
tari. Maria Verigeanu. Edith 
T6rok. Hilda Popescu. Elena 
Morariu. Rodica Pestrca. Ma
ria Petre.

înainte de Plecarea in O- 
landa. Constantin Popeseu 
ne-a sous : ..Debutul nostru in 
«Cupa I.H.F.» trebuie ono
rat eu o comportare eît mai 
bună si in partida revanșă. 
Echipa este holărîtă. deci. »ă 
depună toate eforturile".

Miine, in Divizia „A“ (m)

ECHIPELE DIN FRUNTEA CLASAMENTUL UI
JOACĂ ÎN DEPLASARE

Miine începe returul păr
ții a doua a campionatului mas
culin de handbal. Divizia ..A*. 
Etapa a 17-a a celei de a 26-a 
ediții a întrecerii de oe prima 
scenă a handbalului românesc 
este deosebit de importantă. în 
primul rînd. pentru că toate 
cele trei echipe de De podiu
mul clasamentului susțin în- 
tilniri în deplasare, meciuri 
erele, cu rezultate imprevi
zibile. O curioasă simetrie. în
tre gazde si oaspeți există o di
ferență de trei locuri : Con
structorul Arad (4) — Steaua (1), 
Independenta Carpati Mîrsa (5) 
— Dinamo București (2). Dina
mo Brașov (6) — H. C. Minaur 
Baia Mare (3).

In subsolul clasamentului, 
grupa 7—12. meciurile etapei 
inaugurale a returului sînt 
si ele așteptate cu aceeași emo
ție. Toate trei echipele can

didate la retrogradare — Relon 
Săvlnestl. Tractorul Brașov si 
Constructorul Oradea — sus
țin meciuri acasă. Primele 
două formații au însă o 
misiune mai grea ele primind 
vizita unor formații superioare 
valoric (Politehnica Timisoa
ra 91. respectiv. Universitatea 
Cluj-Napoca). Orice ..accident" 
poate avea repercusiuni hotărî- 
toare.

Evident, o etapă importantă 
atît pentru fruntașe cit si pen
tru echipele din a doua 
parte a clasamentului o e- 
taoă care se poate solda cu re
zultate decisive pentru confi
gurația finală a clasamentului. 
Sperăm că ea se va bucura de 
un climat de veritabil fair- 
play. de calm si — mai ales 
— de arbitrage nepărtinitoare 
astfel ca valoarea să primeze.
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1. STEAUA 16 16 0 0 466-368 48
2. Dinamo București 16 13 1 2 464-358 43
3. H. C. Minaur 16 11 2 3 441-392 40
4. Constr. Arad 16 7 2 7 379-373 32
5. Ind, C. Mirșa 16 7 0 9 381-422 306. Dinamo Prașov 16 6 1 9 370-374 29
7. Poli Timișoara 16 6 3 7 354-347 31
8 Minerul Cavnic 16 7 1 8 394433 31
9. U. Cluj-Napoca 16 4 2 10 356-382 26

10. Relon Săv. 16 4 1 11 353-404 25
11. Tractorul Brașov 16 4 1 11 382-443 25
12. Consructorul Oradea 16 3 2 11 335-379 24

Programul etapei a 17-a, 
care se dispută miine : In 
grupa 1—6 : Constructorul 
Arad — steaua. Indepen
denta Carpați Mlrșa — 
Dinamo București și Di
namo Brașov — H.C. Mi
naur Baia Mare ; In gru
pa 7—12 : Relon Săvinești 
— Politehnica Timișoara, 
Constructorul Oradea — 
Minerul Cavnic si Tracto
rul Brașov — Universita
tea Cluj-Napoca.

pozind obeictivulul fotografic înaintea ple- 
Foto : Dragoș NEAGU

latâ-i pe „tricolori" 
carii in turneul de peste Ocean

Ieri a părăsit Capitala, ple- 
cind într-un turneu în America 
Latină, lotul reprezentativ de 
fotbal. Jucătorii noștri vor sus
ține o serie de meciuri, efec- 
tuind. în paralel, si un pro
gram de intense antrenamente.

Iată lotul care a făcut depla
sarea :

PORTARI : Lung si Iordache 1 
FUNDAȘI : Negrilă, Stefă- 

nescu. Iorgulescu. Iovan. Zare,

Ungureanu si Munteanu II :

ALBUM DE VACANȚĂ

MIJLOCAȘI : Ticleanu. B6- 
lonî, Klein, Hagi, Bălăci și Ma- 
leut ;

ATACANȚI : Geolgău. Că- 
mătaru, Gabor și Lăcătuș.

Lotul este însoțit de antre
norii Mircea Lucescu si Mirce» 
Rădulescu si de medicul N. 
Andreeseu.

Menționăm că internaționalii 
dinamovisti se pregătesc spe
cial, în cadrul clubului lor, 
oentru meciurile din martie, 
cu Dinamo Minsk, în C.C.E.

Recreație școlară „albă", cu mii de elevi Pe pîrtiile acope
rite de nea. cu numeroase si atrăgătoare întreceri de schi, pa
tinaj Și săniuș. Cei aflați sus, in taberele din Poiana Brrșov, 
cei care n-au deprins încă alunecarea pe schiuri, vin cu pro
fesorii lingă „Baby-schiul“, la orele cînd se predau îctîile 
cristiane. Zile frumoase, de neuitat, din care fotoreporterul nos
tru Drago? Neagu. a surprins o imagine pentru albumul 
acestei vacanțe de iarnă.

La 7 mar Fie

MECIUL
DINAMO MINSK -

DINAMO BUCUREȘTI
SE VA DISPUTA 

LA TBILISI
Conducerea clubului 

Dinamo Minsk a comu
nicat că partida tur din 
cadrul C.C.E. la fotbal cu 
Dinamo București se va 
desfășura la 7 martie, la 
Tbilisi, oraș care a mai 
găzduit și alte întîlniri 
din cupele europene 
ale echipelor din U- 
nlunea Sovietică în 
timpul sezonului rece.

LA BAIA MARE, ATLETISMUL VREA SĂ AJUNGĂ DIN URMĂ ÎNOTUL
într-un municipiu aflat de 

citiva ani buni intr-o remarca
bilă detentă De planul activi
tății sportive — ceea ce presu
pune ca primii pași să fie bine 
măsurati. oentru a prinde 
exemplar ..Dragul" — locul si 
rolul unei unitâti sportive Șco
lare capătă o pondere aparte. 
Iată de ce am vrut să le defi
nim exact prin intermediul u- 
nui factor e/terior Clubului 
sportiv școlar nr. 1 din Baia 
Mare, oentru a evita orice ur
mă de subiectivism din partea 
unor ..părinți" care ar fi ten
tați să supraevalueze talentele 
„odraslelor" lor. Si astfel am 
solicitat, opinia președintelui 
C.J.E.F.S. Maramureș. loan 
Pop. care ne-a spus că ne olan

local s-a resimțit evident ne
voia unei UNITÂTI-ETALON 
PENTRU RAMURILE DE 
SPORT INDIVIDUAL, BirouL 
executiv al Consiliului iudetean 
pentru educație fizică si sport 
si Inspectoratul școlar jude
țean hotărînd să susțină prac
tic lansarea acestei unităti pe 
următorul suport : 1) Existenta 
unui harnic si priceput colectiv 
de cadre didactice de speciali
tate. capabil sâ asigure o bună 
conducere a clubului : 2) Fru
moasa tradiție în atletismul 
si gimnastica juvenilă. la 
care s-a adăugat o nouă si po
zitivă experiență la înotă
torii de aceeași categorie de 
virstă ; 3) Crearea unei baze
materiale corespunzătoare (pe

lingă amenajările sportive 
existente). axată oe UNI
TATEA SCOALĂ-CĂMIN-IN- 
TERNAT. holărîtoare pentru 
viitorii performeri ; 4) Fixa
rea unor obiective de nivel in
ternational (încă de la stadiul 
de începători) cu urmărirea a- 
tentă a progresiei performante
lor în timp ; 5) Permanenta se
lecție si testare în timp (între
gul an) si in spațiu (întregul 
teritoriu al jude*ului).

CONLUCRARE EFICIENTA
Toate acestea au presupus 

— dună cum a subliniat, de la 
început. directorul C.S.S. ' 1 
Baia Mare. Gheorshe Cordea — 
spriiinul școlilor. prin con
ducerile lor (remarcări spe
ciale : lie. ind. nr. 8 — director

DEPARTE DE TUMULTUL STADIOANELOR...
16 MEDALII. DINTRE CARE 6 DE AUR, 

LA CAMPIONATELE MONDIALE, UNI
VERSIADA ȘI CAMPIONATELE EURO
PENE. ACESTA ESTE BILANȚUL CU 
CARE CLUBUL STEAUA A ÎNCHEIAT 
ANUL PREOLIMPIC 1983, Pornind de la 
aceste realizări, care-1 plasează în frun
tea topului victoriilor (medalii de aur) în 
marile competiții, între cluburile din țara 
noastră care își aduc contribuția la per
formanța mișcării sportive românești în 
lume, clubul campionilor dorește o creș
tere spectaculoasă în acest an, al Olim
piadei de iarnă de la Sarajevo și cea de 
vară de la Los Anggles, astfel Incit să-și 
depășească angajamentul asumat, acela de 
a asigura o treime din medaliile si punc
tele pe care și le-a propus delegația olim
pică a României. De altfel. în adunările 
organizației de partid și în cele ale or
ganizației U.T.C. de analiză a activității 
in 1983 și de fixare a obiectivelor pentru 
1981. o serie de sportivi — Costlcă Olafu, 
Tom» Siinionov. Florența Crăciunesca, Ni- 
colae Munteanu, Vasile Stingă, Anișoara

Cușmir-Stanciu, Elisabeta Guzganu, Petru 
Kuki, Corneliu Ion, Vasile Groapă. Petre 
Becheru, Vasile Andrei, Elena Horvath 
ș.a. — s-au angajat să-și sporească efor
turile. astfel incit la Jocurile Olimpice să 
obțină performanțe si medalii. Materiali-

24 de ore Ia 
clubul sportiv STEAUA

zarea acestor dorințe am constatat-o și în 
volumul și calitatea antrenamentelor ce 
se desfășurau. DIN CELE 23 DE SECȚII 
15 SE AFLAU ÎN PUNĂ ACTIVITATE 
de pregătire, marea majoritate în aer li
ber. realizînd un total de 60 de ore. Nici 
celelalte 8 secții nu... hibernau. Membrii 
lor, în totalitate sau în majoritate, par
ticipau la antrenamentele loturilor națio

nale. Pe handbaliști i-am găsit în sala 
de documentare tehnică, urmărind înre
gistrarea video a meciului Dinamo Bucu
rești — H.C. Minaur Baia Mare. Era 
aceasta — așa cum ne mărturisea antre
norul Radu Voina — una din formele de 
pregătire a derbyuluj cu eternii lor rivali, 
dinamoviștii. în aceeași sală, urmau să 
vină, conform programului afișat, spor
tivii secțiilor de baschet, hochei și atle
tism, fie pentru a urmări evoluțiile viito
rilor adversari, fie pentru a vedea peli
cule speciale de tehnică. Paralel cu pre
gătirile pentru J.O. '84 se fac intense 
eforturi pentru a se asigura o bună pers
pectivă celor din 1988. La Steaua — ne 
informa vicepreședintele clubului, colonelul 
Carol Kramer — au venit în aceste zile 
numeroși tineri, mulți dintre ei juniori, 
manifestîndu-și dorința să-și continue ac
tivitatea în acest club. Sint viitori per-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)

Corneliu Borlea cu 230 elevi 
carc-si desăvirsesc pregătirea 
sportivă la C.Ș.Ș. 1. șc. gen. nr. 
14 — dir. Doina Sofronie, nr. 11

Anul' înființării : 1979 ; sec
ții : atletism, gimnastică
sportivă băieți, gimnasticâ 
ritmica, înot ; cadre tehnica: 
31 profesori și 1 instructor 
sportiv ; 78 grupe (6 nivel I 
— performanță, 18 nivel H — 
avansați, 54 nivel III — înce
pători) ; 10 maeștri ai spor
tului, la gimnastică ritmică 
și înot

— dir. Romulus Filip, care a do
rit personal o clasă de... alleti. 
nr. 4 -dir. Lucian Oșanu, nr. 19— 
dir' Livia Pop și nr. 1—dir. Ioan 
Muresan) dar si a cadrelor di
dactice (un exemplu : micii 
candidați la măiestria atinsă de 
Nadia Comaneci Ecaterina 
Szabo si Lavinia Agache tsl 
pregătesc după antrenament.

Pool SlAVESCU

(Continuare in pag 2-3)



Cărfi noi

TUNARII
FOTBALULUI
Vechiul ți apreciatul 

tru coleg de breaslă Jack Be- 
rariu ne-a făcut abia de cu- 
rind, la mai multi ani după 
trecerea sa formală in rându
rile pensionarilor (căci, de 
fapt, a rămas la fel de activ 
ca ți înainte, semnind o pre
zență cotidiană ți necesară in 
redacția ziarului „Sportul'), 
surpriza unui remarcabil de
but editorial. Sub binecunos
cuta Iui semndiuni a apdrw in 
ultima parte e anului M3 (in 
editura Sport-Turism) o a- 
tractivă carte cvind ea eroi 
pe „tunarii fotbalului*. adică 
pe acei atacanți care s-aa re
marcat prin forța Ier de rut. 
ca „oameni de got* ei echipe
lor in care au țuecr.

Ca gazetar sportiv care « 
irdti citeva bune decenii ia 
mijlocul captivantei bani ■ 
fotbalului. autorul a fost, to
tuși. conștient — etern mgur 
mărturisește — ei apucbsdu-se 
de scris la această luerc-e se 
avfntă intr-o tentatrcă teme
rară, nu lipsită da riscuri st 
dificultăți. Dar, Mar st ca 
tntirsiere el s-a beeumetot st 
abordeze aceri sptnos ■■Oierr. 
eroindu-si drum prm tsMros- 
tul mei tnterminabda Sute « 
„bombardjertJor*’ de pe gaxoa, 
care ar putea fi deschisă cu 
Bloomer. puliiiiiiM M .fterhș 
Counz-f pe la taeoposad se
colului nostru, ms ehter ca 
frații Goddal. de te .Prrm 
Nord Ead-, cere B lifts la 
«perieri pe porter» rhgirm

Scormonind booctî M »ot- 
bâ de amistzsri. Jack Dar eras 
se oprește orasrs umi adrti 
dintre cei mei trjrrzeezcmn 
„tunari* ci perioadei eaMrm- 
porene. de la soi țt de certe 
hotare, pe care a»-i prccscs*

PORTARILOR

pesoM d 
iKt Bere

$3
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CU GINDUL LA TINARA GENERAȚIE

Concursuri non-stop de schi

SUZANA NAGY A CIȘTIGAT
SLALOMUL SPECIAL DIN „CUPA SULINAR"

IN

DE

gwil ir 
incria

ea

SITFRIZE
/

ÎURNtUL DE SAH
LA CÂLIONEȘTI

româ-
mari’.e
repre-

la Cristoloveanu-Moraru,
D. Matei. D. Dimitrațcu, 
D. Heintz. FU Moraru, 
Elena Muresan — să realizeze 
o lucrare de real fofos pentru 
propagarea sportului In rtn- 
durile tinerei generații, o lu
crare ce poate Însemna pen
tru multi — părinți și copii 
— startul spre marea perfor
mantă.

Em. FANTÂNEANU

CONFERINJÂ CU TEMĂ EDUCATIVĂ

Poiana Brașov a îmbrăcat, în 
sfîrșit, haina albă a iernii. Or
ganizatorii competițiilor de schi 
sînt șatisfăcuți. Comisia jude
țeană de schi Brașov a Și orga
nizat primul concurs, dotat Cu 
„Cupa Sulinar"_ în prima zi au 
avut loc întrecerile schioarelor, 
care au adus la start 32 de 
sportive. Au lipsit, fiind ple
cate la concursuri în U.R.S.S., 
componentele lotului nostru o- 
limpic Liliana Ichim și Delia 
Parate. Proba de slalom spe
cial s-a disputat, la minus 22 
de grade, pe un traseu marcat 
între cabana Cristianul Mare și 
Poiana Rufa <459 m, cu o di
ferență de nivel de 180 m). Pri
ma manșă, montată de prof. 
V. Ungurean», a avut 47 de 
perți, iar a doua, in aranjamen
tul prof. I. Sulică, 46. întrece
rea a fost dominată de tinăra 
senioară Suzana Nagy, care a 
câștigat clar ambele manșe ale 
disputei. dovedind că și-a de 
pus o serioasă candidatură 
pentru titlurile de campioana

națională de junioare, concurs 
ce va avea loc la sfîrșitul săp- 
tămînii viitoare. REZULTATE 
TEHNICE : 1. Suzana Nagy
(ASA Brașov) 1:46,69, 2. Ma
riana Radu (Dinamo) 1:53,51, 
3. Adriana N'acrea (Șoimii Si
biu) 1:57,17, 4. Carin Covaci
(CSU Brașov) 1:58,81, 5. Gabrie
la Parate (Dinamo) 2:00,60, 6. 
Sorana Văleanu (Pionierul 
Cluj-Napoca) 2:01,00.

Azi și miine, concursuri non
stop, după următorul program : 
„Cupa Brașovia" la probe al
pine pentru juniori și junioa
re ; în Poiana Mică vor avea 
loc „Cupa Rîșnov" la biatlon, 
precum și cursele de ștafetă 
din cadrul campionatului jude
țean

continuat întrecerile din ca- 
Festivalului șahist vîl- 
care se desfășoară la 

Căclulata 
lipsit surprizele, 

proaspătul campion

de schi fond.
<r

trambulina de pe Cio- 
(Predeal) se va desfășura 

de

Pe 
plea 
duminică primul concurs 
sărituri cu schiurile din actua
lul sezon.

Carol GRUIA-coresp.

Au 
drul 
cean“, 
Călimănești 
n-au 
fel. _ ____ _ . ___
țării. Mihai Ghindă, a fost 
vins de Gh. Erdeuș. La a patra 
victorie în concurs se află B. 
Tischbierek, tinărul maestru din 
R.D. Germană terminînd învingă
tor în fata lui V. Stoica. în ce
lelalte partide ale iruridei a 5-a : 
Ungureanu — Makropoulos ft—1, 
Kallai — Spiridonov 1—0, Knaak 
— Barczay șl Kieski — Armaș 
remize. în două întrerupte, Spi
ridonov a remizat cu Ghindă șl 
Knaak. Continuă să conducă R. 
Tischbierek, cu 4 p. urmat de 
G, Makropoulos (Grecie) și R. 
Knaak (R.D.G.) — 3,5 p, I. Armaș 
(România) 3

In turneul 
nin, conduce 
4 p. urmată 
stark 3,5 p. In open-ul masculin, 
în frunte sînt acum M. Mari
nescu șl șt. Sandu, cu cite 5 p.

al 
în-

D.
internațional fenfi- 
Mariana Ioniță, eu 

de Gertrude Baum-

După derbyul campionatului de hochei
■

ÎSVhGĂTOARf IA UM SCOR
Cel de al patrulea turneu al 

campionatului primei serii valo
rice a Diviziei „A* la hochei, în- 
trecere care desemnează pe 
caznpicar.a tării, s-a desfășurat 
lntr-o foarte bur-ă organ'^are ți 
in mijlocul unui mare interes Ga 
ultimul joc. derbyul disputei, 
mii de spectatori au rămas in 
atara patinoarului, tribunele fiind 
arhipline !j in această săptămlnă 
la Gheorgheni. A fost interesant 
de urmărit duelul pentru primul 
loc intre Steaua si S. C. Mier
curea Cine, In care puternica 
formație bucureșteană lupta pen
tru a-si păstra sau. eventual, 
mări avantajul de 4 puncte, pre
cum și derbyul ..Lanternei roșii*, 
unde Dunărea Galați, cu .valul* 
ei de jucători tineri (crescuți ți 
formați pe malurile Dunării) re 
străduia să-ți păstreze avansul 
de 1 puncte iată de ultima cla
sată. A violul Gheorgheni.

fa ceea ce privește comfnsita- 
rea de virf a campionatului nos
tru, din ceie trei partide an
terioare. două fuseseră câștigate 
de Steaua (4—2 la Gheorgheni șl 
•—1 la Galații, iar una revenise 
echipei din Miercurea Ciuc (3—2) 
Pe teren propriu. Prin prisma 
acestor rezultate, dar ți tinind 
seama de diferența de valoare 
dintre aceste două eebipe-fanion

HUȘIfPTH, STEAUA S-ADIIAȘM IA 6 PUNCTE...
ale hocheiului nostru, prima 
șansă o avea. desigur. Steaua, 
cane a și cițtigat plnă la urmă. 
Nimeni insă nu putea pronostica 
o victorie ca cea înregistrată joi 
seara de Steaua pe 
din Gheorgheni : 6—0
Intimplat ?

Steaua a ciștlgat de 
nea manieră, datorită 
excelent. De foarte mult tun o nu 
am văzut o echipă românească 
de hochei in care, alături de 
fundași, alacanțil să muncească 
cu atlta spor si dăruire tn faza 
de apărare. In plus, „vechea 
gardă* de fundași a Stelei (lo- 
niță. Justinian. Popescu), precum 
ți portarul Valerian Netedu (cere 
și-a confirmat și cu acest pri
lej puternica revenire în formă) 
au constituit un .zid* peste care 
repetatele atacuri ale hocheiștilor 
din Miercurea Ciuc nu au putut 
trece. Apoi, ne-a plăcut ..regis
trul* tactic etalat de Steaua. La 
Început, apărare cu contraatacuri 
fulgerătoare, apoi (la 4—0) frag
mentarea jocului prin repetate 
blocări Ia mantinelă sau degaiări 
interzise, ceea ce Întrerupea des
fășurarea fazelor de atac ale ad
versarului, iar In final un joc 
rapid de pase. cu combinații 
multe, in propria treime si In 
zona neutră, oeea ce tăcea ca

patinoarul 
! Ce s-a

o aseme- 
unui joc

pucul să rămînă mai mult in 
posesia învingătorilor. Toate a- 

cestea au reușit jucătorilor și 
antrenorilor echipei Steaua (Ion 
Gheorghiu și Anton Crișan), mai 
Intii, pentru că ei au pregătit 
foarte bine jocul sl apoi pen
tru că echipa din Miercurea 
Ciuc, surprinsă de primirea unui 
gol după numai 5 secunde de 
joc, apoi dominată tactic, fără 
replică, a evoluat din ce in ce 
mai ineficient mai slab.

Asupra desfășurării acestui tur
neu, vom mal reveni, cu atît 
mai mult, cu* cît, echipele din a 
dona jumătate a clasamentului 
au marcat un evident reviriment, 
jucînd mai curajos si mai con
sistent din punct de vedere teh
nic ți tactic împotriva echipelor 
fruntașe. Pină atunci să reamin
tim că mai sînt de jucat încă 
două -turnee. înaintea cărora cla
samentul se i

STEAUA
S.C. M. Ciuc 
Dinamo 
Prog. M. Ciuc 
Dun. Calați

sînt de jucat încă

ECHIPELE CALIFICATE IN DIVIZIA „A"

LA TENIS DE MASA

1.
x
3.
4.
5.

.6. Avîntuă

ANTONESCU

prezintă astfel :
20 lfl 0 1 175- 51 38
20 10 0 4 123- 52 32
20 13 0 7 113- 79 2J5

• 20 3 3 12 74-136 13
20 2 2 16 56-134 6

20 1 3 16 72-161 5

Calin

la Suceava cel• Luni Începe 
de al treilea turneu al seriei se
cunde valorice a Diviziei -A“, 
la care iau parte echipele IMASA 
St. Gheorghe, Tîrnava Odorhei, 
Sp. Studențesc ASE, Metalul Bă- 
dăuți si cele 
zentative. de

două loturi repre- 
i uni ori si tineret.

în Sala sporturilor din Odor- 
heio Secuiesc au continuat în 
trecerile concursului de califi
care in compionatele pe echipe 
Ia tenis de masă, senioarele si 
seniorii disputîndu-și, la rîn- 
du-le, cele două locuri rămase 
vacante, prin retrogradare, în 
Divizia „Â“.

Dacă în competiția feminină 
au fost 8 pretendente, in cea 
masculină s-au prezentat nu 
mai puțin de 21 de formații. 
In turneele finale au ajuns 
Spartac C.S.Ș. nr. 1 București, 
Tractorul Brașov, C.S.Ș. Slatina 
și C.S.Ș. 
stanța, ia 
nou ti la j ________ ___________ t
C.S.Ș. nr. 2 Știin(a I.J.P.I.P.S. 
Constanta. Spartac CJS.Ș. nr. 1 
București și Voința Satu Mare 
la masculin.

în campionatul feminin pe 
echipe s-au calif cat SPARTAC 
C-S.Ș. 1 BUC. (Otilia Bădeseu, 
Lidia Ilie, Emilia Ciosn. Elena 
Tăriță, antrenori Florentin 
Hentz, Gheorghe Iordache)

nr. 2 Știința Con- 
feminin și C.S.Ș.-Teh- 
Odorheiu Secuiesc,

DEPARTE DE TUMULTUL STADIOANELOR
(Urmare din pag. 1)

formeri la atletism, box, caiac-canoe, ca
notaj, fotbal, gimnastică, polo, judo, hal
tere, lupte, handbal ș.a. ESTE FIRESC 
CA STEAUA SA REPREZINTE UN PUNC 
DE ATRACȚIE pentru tinerii dornici să 
ajungă campioni, atît datorită performan
telor realizate de sportivii săi, cît și fap
tului că pregătirea este asigurată de teh
nicieni cu înaltă calificare. între care 
18 sînt antrenori emeriți. Edificator pen
tru acest club este 81 faptul că președin
tele său, colonelul Cornel Oțelea, este și 
maestru emerit al sportului șl antrenor 
emerit. SCHIMBUL DE IDEI. GENERA
LIZAREA EXPERIENȚEI POZITIVE, AC-

ȚIUNEA DE PERMANENȚĂ ȘTIINȚIFI- 
ZARE A ANTRENAMENTULUI își găsesc 
materializarea și în „masa rotundă" cu 
subiectul „Dirijarea și controlul formei 
sportive pe parcursul unui an competițio- 
nal“, dedicată jocurilor sportive (îndeosebi 
fotbalului), la care au participat cadre 
universitare (Ion Șiclovan, Mibai Epuran, 
Nicu Alexe), activiști șl tehnicieni ai 
F.R.F., al cluburilor cu echipe în Divizia 
„A“, tehnicieni reputați de la formațiile 
de baschet, volei, handbal. SECRETARUL 
ADJUNCT AL COMITETULUI DE PAR
TID. căpitanul Constantin Matei, ne-a 
vorbit despre primirea In rindurile mem
brilor P.C.R. a campionului mondial Cos
tiță Olaru, despre permanentul contact 
al conducerii clubului și al comitetului

5—2 cu C.S.Ș. 2 Știința Con
stanța, 5—1 cu Tractorul Bra
șov și 5—0 cu C.S.Ș. Slatina, 
precum si TRACTORUL BRA
ȘOV (Beatrice Pop, Mihai Lo
rena, Carmen Manole> antrenor 
Ovidiu Mitroi) 5—3 cu C.S.Ș. 2 
Știința Constanța si 5—1 cu 
C.S.Ș. Slatina. Pe locurile 3—1: 
C.S.Ș. Slatina și C.S.Ș. 2 Ști
ința I.J.P.I.P.S. Constanta.ița I.J.P.I.P.S. Constanta.

în campionatul masculin au 
promovat C.S.Ș. TEHNOUTI- 
LAJ OD. SECUIESC (Laszlo 
Nagy, Andras Fulop, Zoltan 
Kiss, Dănuț Badea, antrenor 
Ferenez Nagy) 9—2 eu C.S.Ș. 1 
Spartac București. 9—1 cu Vo
ința S. Mare și 9—6 cu C-S.Ș. 2 
Știința I.J.P.I.P.S. Constanța, 
precum și C.S.Ș. 2 ȘTIINȚĂ 
LJ.P.I.P.S. CONSTANȚA (Cris
tian Dorceseu, Radu Dragomir. 
Gherasim Diamandi, Eugen Si- 
mion, antrenor Viorel Filimon) 
9—5 cu Voința S. Mare și 9—5 
cu Spartac. Pe locurile 3—4 
s-au situat Voința S. Mare și 
Spartac C.S.Ș. 1 București.

B-

de partid cu sportivii și tehnicienii din 
loturile olimpice, despre preocuparea con
tinuă a clubului în sprijinirea sportivilor 
pentru efectuarea studiilor, despre acțiu
nea de îmbunătățire a relațiilor clubului 
cu toate asociațiile și cluburile sportive. 
ARIA ACTIVITĂȚILOR CLUBULUI 
STEAUA, chiar restrînsă la numai cele 
24 de ore ale unei zile, cuprinde acțiuni 
pornind de la grija pentru refacerea spor
tivilor după marile eforturi din antrena
mente și competiții si ajungînd pînă la 
îmbunătățirea bazei materiale (se lucrea
ză la sala de scrimă si vor începe lucră
rile la complexul de rugby, la cel de at
letism etc.). ÎN GENERAL, DUPĂ CUM 
SE VEDE, ACTIVITATE ANONIMA 
DEPARTE DE TUMULTUL STADIOANE
LOR, dar obligatorie pentru crearea ba
zei triumfului sportivilor în marile com
petiții.
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CLUBURILE SPORTIVE ȘCC
lUmarz din pag. I)

lecțiile pentru a doua zi. sub 
supravegherea învățătoarei Ar- 
senia Viiulan. astfel încât ei 
Dleacă acasă, pentru odihnă, cu 
lecțiile gata învățate), aju
torul competent si operativ 
al Direcției județene sanitare, 
prin asistenta celor 16 cadre de 
la dispensarul medico-spor- 
tiv. Si nu in ultimul rînd. in
struirea pe'rmanentă (recicla
rea) cadrelor didactice ale 
clubului, pentru că atingerea 
parametrilor internaționali in 
performantă nu este posibilă eu 
metode meșteșugărești, după 
cum. pe bună dreptate, susține 
Petru Albu. director adiunct 
al C.S.S. 1 Baia Mare.

759 DE RECORDURI I
Deși nu de mult înființat (1 

sept. 1979). clubul în special 
Drin centrul olimpic de înot 
(C.S.S. 1 + C. S. Municipal), 
are o frumoasă perspectivă. In
ternatul scolii 
plasat alături--------------- ...
nerale 19 14. 11 si de Liceul 
industrial 8. unde învață micii 
soortivi si în perimetrul sălilor 
si terenurilor de antrenament 
din municipiu, constituie un 
Divot organizatoric. întrebîn- 
du-i oe cei doi directori despre 
numărul 
tlurllor 
de elevii 
s-a sdus 
centralizat, elevii orof. Gheor
ghe Dimeca — reputat si exi
gent specialist — dominînd 
oractic competițiile micilor 
înotători. Ni s-a pus. însă, la 
dispoziție numărul recorduri
lor naționale realizate în 1983, 
la categoriile de 
tre 7 si 15 ani i 
considerată de... 
căror total este 
înotătoarelor si

(296 locuri), 
de școlile ce

recordurilor 
obținute 
clubului la înot, 
că este

si ti- 
oînă acum 

ni 
imposibil de

vîrstă în- 
(ultima fiind 
seniori), al 
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A răspuns ea scopului pro
pus ? De bună seamă, din 
momen-t ce din rîndui celor 
aproape 200 de elevi handba- 
liști buzodeni au putut fi evl- 
denițiați mulți timer! talen-tați. 
printre care Eugen State și 
Constantin Cioară — Liceul 
industrial 6. Viorel Tudor — 
Lie. ind. 4. Teodora Anghel 
— Lie. ind. 5, Eugenia Avri- 
geanu, Elena Șerban și Vero
nica Boriceanu — Lie. ind. 4.

Menționând echipele cîștigă- 
toare (la băieți — Liceul ind. 
6, antrenor, prof. Romeo la- 
mafndi ; Ia fete — Liceui ind. 
5 — antrenori, prof. Maneta 
Oprescu și prof. Emil Io- 
ncscu), trebuie să relevăm, 
totodată, interesul pe care 
conducer&e-^ unor licee l-au 
acordat competiției, în mod 
special prof. Iorgu Minrală, 
de la Industrial 4, eu două 
echipe — la fete și băieți — 
în finală, >ng. Gbeorgbe Ne- 
goiță, de La Industrial 6, și 
prof. Elena Cleja, de la In
dustrial 5. Se dovedește încă 
o dată că acolo unde direc
torii de școli sînt trup și su
flet alături de profesorii de 
specialitate, ii asistă pe elevi 
în activitățile lor, le încura
jează eforturile și le stimu
lează ambițiile Ia carte ca și 
în sport, rezultatele nu pot 
fi decit foarte bune.

Tiberîu STAMA

l-AU DESEMNAT CANDIDAȚI!
TITLUL DE CAMPION

g Retrospectivă la primul „semestru'4
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al campionatului (VI)

meimii: EXPERIENȚA Șl TALENTUL
NU MAI SINT DE AJUNS...!
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aparatura 
terminat 
dere în
de das- 

asalturi, 
bilească 

r locuri, 
in lupta 
calilica- 

1 George 
semifi- 

rilor 
Husti

Ule 
reprezen- 

că nu- 
ir. 1. 
blim- 
prea

puțin pentru această armă ca
re, cu 2—3 ani in urmă, lăsa 
speranțe pentru marea perfor
manță prin tinerețea noilor se- 
lecționabili... Dintre juniori — 
de la care toată lumea așteaptă 
acum relansarea acestei arme 
— doar Zsolt Eder (C,S. Satu 
Mare) s-a calificat printre pri
mii 8. colegii săi din lotul spe
ranțelor (A. Fille, P. Ducu, 
Z. Kessler. V. Costa) ocupind 
locuri periferice printre cei 24 
de floretiști calificați, iar R. 
Molea (C.T.A.S.) fiind eliminat 
din concurs pentru cedare de 
asalt...

Dar. iată
P. Kukî

lista acestora :
. G. Oaneea, Z. Husti, 

N. Iile (toți Steaua), Z. Eder 
(C.S.S.M.), A. Marc vâri. F. Ni- 

Progresul), St. 
Lorinczy (am hri

colae (ambii
Alexiu, A. _____ ,_____
I.E.F.S.), C. Zabaria (C.T.A.S.), 
L. Horvath (Poli Tim.). E Roșu, 

(ambii Progr.), 
A. Percseny 

C. Niculeseu 
Pordea (Poli 
(C.S.SJ4.). P. 

Z. Kessler 
(Poli 

V.

V. Georgescu
L. Buzan (St.). 
(Poli — 
(I.E.F.S.), 
Tim.). A.
Ducu. C.
(C.T.A.S.), 
Tim.), F.
Costa (C.S.S.M.).

Km.).
G.

FUie
Răduțu, 

Z. Lengyel
Bucur (Progr.).

Poul SlAVESCU

I MAREA PERFORMANTA
reDartizati De grupe de co
mune. Si dacă lucrările te
renului de atletism — aflate in 
același stadiu de 4 ani, cu zgu
ră nearaniată De pistă si 
cu gazonul resemănat ! — se 
vor încheia bine Si. curind. 
speranțele atletismului băi- 
mărean in reprezentarea inter
națională vor nrinde un mai 
ferm contur, iar asemenea ..ra
teuri*. cum au fost anonimatul 
semifondistilor Elisabeta Ba- 
ealar si Adrian Mikloș. duDă ce 
la virsta junioratului se anun
țau ca virtuali mari nerformeri. 
vor rămine niște cazuri izolate. 
Mai ales că s-au si dus baze
le unei pilduitoare colaborări 
cu puternica secție de Ia Di
namo București, actualmente 
Dresâtindu-se la clubul din 
sos. Stefan cel Mare, cu foste
le medaliate olimpice Argenti
na Menis si Valeria Bufanu, 
sase juniori băimăreni.
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D întotdeauna antrenorul a 
avut un rol deosebit de 
important in viața fotba

listică. Evoluția jocului se con
fundă cu contribuțiile creatoa
re — în toate domeniile pregă
tirii. dar mai cu seamă, în 
privința tacticii — ale tehni
cienilor fotbalului în cei peste 
100 de ani de existență a ce
lui mai popular sport de pe 
glob. Dar parcă nicicînd mi
siunea antrenorului în asigura
rea progresului unei echipe — 
de Ia cea mai mică " pînă Ia 
reprezentativă — nu a fost mai 
importantă ca astăzi. Recenta 
consfătuire a F.R.F., care a 
dedicat două1 zile problemelor 
antrenamentului modern, a ac
centuat (dacă măi era nevoie) 
locul de frunte pe care tehni
cienii îl joacă în activitatea de 
performantă. Creșterea rolului 
antrenorului reprezintă efectul 
direct, pe de o parte, al fan
tasticei dezvoltări a rețelei 
competițiilor de performanță, 
iar pe de alta al apariției 
unor mijloace tehnice care au 
revoluționat pur și simplu pro
cesul de antrenament. Faptul 
că astăzi sute de echipe de 
club sînt angajate în întreceri 
internaționale de prestigiu, 
alături de numeroase categprii 
de selecționate, face ca antre
norii și elevii lor să fie che
mați permanent la confruntări 
de prestigiu pentru fotbalul pe 
care îl reprezintă. Iată, deci, 
responsabilități suplimentare 
pentru profesia de antrenor.

La fel de importantă ne 
apare și obligația stăpini- 
rij depline a tuturor 

„secretelor" măiestriei, In- 
tr-un secol al unei uimitoare 
explozii informaționale. In se
colul revoluției tehnico-științi- 
fice. Gîndiți-vă numai de ce 
mijloace dispune astăzi un an
trenor in materie de analiză și 
informare în privința viitorilor 
adversari ț înțelegeți cit de 
rapid și de exact trebuie să 
reacționeze astăzi un tehnician 
în pregătirea fiecărui joc. Gîn
diți-vă la ce diversitate au ajuns 
astăzi tacticile. astfel că aproa
pe de la meci la meci apar 
idei noi In acest domeniu, ast
fel că înregistrăm diferențe to
tale de la joc la joc în pri
vința strategiei ! Am subliniat 
doar citeva aspecte ale rolului 
tactic al antrenorului. Dar am 
amintit doar de o fațetă a 
muncii lui_Cite nu mai sînt ! 
De la conceperea întregului 
ansamblu al pregătirii și pînă 
la problema pregătirii psiholo
gice și obligația reprezentării 
clubului in fața opiniei publice. 
Nici nu e nevoie de o pledoa
rie prea lungă spre & ne da 
seama ce personaj complex a 
devenit tehnicianul fotbalului 
de astăzi, al fotbalului de la 
toate categoriile. De aceea, pe 
bună dreptate, se afirma în 
referatul privind obligațiile an
trenorului de Ia amintita cons
fătuire a F.R.F. că ,.astăzi, ta
lentul și experiența nu 
sînt de ajuns pentru a 
față cerințelor complexe pentru 
atingerea performanței. Se im
pune o mai mare exigență fa
tă de noi înșine, A devenit de 
o importanță capitală scientifi- 
zarea antrenamentelor ; nu se 
mai pot face antrenamente fă
ră date obiective, fără indivi
dualizarea pregătirii jucători
lor". Iată, prin urmare, cit de 
solicitat apare astăzi antreno
rul, cit de dificilă aPare con
fruntarea zilnică a propriei 
competențe, cit de necruțător 
poate fi și impactul cu replica 
tehnicianului de pe banca for-

mai 
face

ORICINE JOACA
POATE CIȘTIGA

• AUTOTURISME

„DACIA 1300“

• 50.000, 10.000,

5.000 LEI etc

Mai multe lozuri —mai multe șanse de mari succese

matiei adverse. Iuțeala, proprie 
secolului nostru, cu care se 
ivesc și se perimează mijloa
cele. căile, metodele de pregă
tire obligă și ea Ja o căutare 

fără 
per-

neîncetată, la o muncă 
răgaz pentru permanenta 
fecționare profesională.

Fotbalul nostru are forțe 
spre a ține pasul cu gră
bita evoluție a fotbalului. 

Generațiile de tehnicieni care 
s-au succedat au demonstrat și 
demonstrează capacitate profe
sională. Să ne gîndint Ia an
trenorii celor mai vechi pro
moții — mulți dintre ei sînt 
astăzi încă in activitate — 
care și-au demonstrat pasiunea, 
marea lor dragoste pentru me
serie, pcrfccționîndu-sc necon
tenit prin munca zilnică, prin 
eforturi personale de a fi me
reu la curent eu tot ceea ce 
este nou în materie de pregă
tire, de construcție a unei 
echipe. Urmează generația care 
se află acum în plină matu
ritate. grup în care găsim nu
meroși foști internaționali, foști 
jucători cu mari reușite in 
competițiile interne sau inter
naționale. Un grup de tehni-. 
cieni în momentul de vîrf al 
carierei de Ia care, în mod 
firesc, se așteaptă o contribu
ție esențială pentru neîncetata 
perfecționare profesională a 
corpului specialiștilor noștri. 
Este generația care face legă
tura între cei mai experimen
tați antrenori ai noștri și tî- 
năra generație, „noul val". 
Am înregistrat cu satisfacție o 
serie de reușite in direcția 
confirmării unor foarte tineri 
tehnicieni. In afara celor care 
au urcat, gradat, pînă la banca 
de conducere a unor echipe de 
prima categorie am urmărit 
traseul rapid și edificator al 
unor foști excelenți jucători de 
Divizia „A“, care au trecut di
rect de Pe gazon in activitatea 
de antrenori. —
care 
s-au 
ficila 
șitele 
tenie 
tori, reprezintă alte 
capacității corpului 
antrenori, resursele 
tulătoare in direcția satisface
rii solicitărilor tot mai preten
țioase ale fotbalului de per
formantă.

Fe de altă parte, forul nos
tru de 
încetat 
corpul 
nizarea 
fieare soldate eu promițătoare 
-.recolte* de tineri absolvenți.

Rapiditatea cu 
mulți dintre ei 
cu noua și di- 

dublată de reu- 
din competiții 
de promovare

cei mai 
acomodat 
misiune.

și în ma
de jucă- 

dovezi ale 
nostru de 
lui indes-

specialitate se arată ae- 
preocupat de a spori 
antrenorilor prin arga- 
nnor cursuri de eali-

Ce probleme urgente ridi
că activitatea antrenori
lor ? Una se arată a fi 

asigurarea unei mai mari sta
bilități. Faptul că. in turul 
campionatului, șase divizionare 
„A" (Politehnica Iași, C.S. Tîr- 
gnviște, Corvinul. Petrolul, 
Jiul, Sp. studențesc) i-au schim
bat pe conducătorii tehnici 
principali nu reprezintă defel o 
dovadă în acest sens. A doua, 
relevată de însăși dificultățile 
pe care le reprezintă atingerea 
acelei competențe profesionale 
atît de complexe. presupune 
accentuarea eforturilor și preo
cupărilor pentru organizarea 
cursurilor de perfecționare, pen
tru îmbogățirea surselor de do
cumentare, de informare.

Ca un corolar al condițiilor 
reușitei întregului nostru corp 
de tehnicieni, așezăm necesita
tea neîncetatei munci, a stră
duințelor zilnice, pe care fieca
re dintTe antrenori trebuie să 
le depună spre a ține pasul 
cu ritmul vieții fotbalistice. 
„Experiența și talentul nu mai 
sînt de ajuns !". lată un mare 
adevăr !

Eftimie IONESCU

ADMINISTRAȚIA DE
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 13 IA
NUARIE 1984. Extragerea I : 
51 41 88 35 47 10 37 23 60 ; 
Extragerea a II-a : 13 
76 52 71 87 30. Fond 
cîștiguri : 1.351.512 lei, 
re 312.969 lei. report 
goria 1.

8 33 18 
total de 
din ca

la cate-

• ASTAZI — ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE * De la agențiile 
Loto-Pronosporț se mai pot pro-

Șlefuitorii de talente in acțiune

UN „NOU CĂMÂTARU - IN FOTBALUL NOSTRU ?
Cum se măsoară producti

vitatea unui centru de copil 
și juniori ? Prin — se va răs
punde, desigur — locul ocu
pat (în campionatele la care 
participă) de echipele for
mate din jucătorii crescuți în 
cadrul respectivului centru. 
Si, intr-adevăr, s-ar putea 
spune că locul reprezintă in
tr-un fel oglinda fidielă a 
muncii dusă în rîndul copiilor 
Si juniorilor de antrenorii diln- 
tr-un club sau altul. Aceasta 
ar fi fata văzută a lucrurilor. 
Cealaltă tată, cea nevăzută, 
si de care de multe ori se 
uită, este aceea a jucătorilor 
promovați în prima echipă. A 
jucătorilor promovați și, mal 
ales a oelor rămași în .,U“-le 
de bază.

Centrul de copii și juniori 
al A.S. Armata Tg. Mureș 
tace parte din a doua catego
rie. Mai întîi pentru că — mai 
totdeauna — formația de spe
ranțe a acestei asociații spor
tive nu s-a clasat pe unul 
din locurile de pe podium 
(la jumătatea actualei între
ceri. tinerii jucători de la 
A.S.A. s-au clasat pe locul 11 
în campionatul speranțelor, 
iar juniorii pe locul 6 in 
grupa a Xl-a a campionatului 
republican). Dar. de cîțlva 
ani încoace, de la speranțe 
spre prima echipă a A.S.A. 
au urcat jucători care și-au 
demonstrat valoarea. care 
s-au impus și — ceea ce este 
mai important — au rămas 
In formația de regulă alinia

tă. Ca de pildă Mircea Mun
tean (19 ani). Laszlo Varga 
(18 ani) și Adrian Botezan 
(19 ani), ou totii atacanti. 
Primul a fost prezent, astă- 
toamnă, în 13 meciuri in Di
vizia ,,A“, Botezan în 7 (din 
ultamiie 8), iar Varga a ju
cat de opt ori (consecutiv 
doar în ultimele patru etape).

Dar centrul de la Tg. Mureș 
mai pregătește pentru prima 
eehlpă și al-ti jucători care, 
după cum ne spunea prof. 
Mircea Ronea. „tatăl adoptiv* 
a acestor tineri fotbaliști, pe 
care i-a selecționat șl i-a 
crescut mai mult de un de
ceniu, vor contribui la afir
marea In continuare a echi
pei. Ca de pildă, portarul 
Eugen Vodă (20 ani), funda
șul Ferenc Doboș (18 ani), 
mijlocașii loan Dicui (18 ani) 
și Vasile Blaga (cu numai un 
an mat mare), ca și Gheorghe 
Albu, nume predestinat în 
fotbalul nostru, „un vîrf de 
atac care acum, Ia nici 17 
ani, are alura si forța lai 
Cămătaru : 1,90 m înălțime, 
84 kg“.

lată, așadar, roadele muncii 
depusă în ani și ani de zile 
de muncă, uneori anonimă, 
dar încărcată, acum, de roa
de. de un tinăr profesor În
drăgostit de fotbal, nu eu 
mulgi ani mai mare decit unii 
dintre cei promovați de el, 
prof. Mircea Ronea.

Mirean TUDORAN

intre tur și retur

POPASURI IN EȘALONUL NR. 3
SERIA A V-A : MECANICA FINA STEAUA - SINGURA ECHIPA 

NEÎNVINSA

• Dintre cele aproape 20C de 
divizionare ,.C“. doar una sin
gură se poate mindri cu perfor
manta invincibilității in turul 
campione tul ui — Mecanica fină 
Steaua București, fruntașa seriei 
a V-a. Echipa antrenată de cu
noscutul fost international Gheor- 
ghe Constantin a reușit această 
performanță. de a Încheia neîn
vinsă prima jumătate a competi
ției. datorită faptului că are un 
gnm de jucători Mr.e pregătiți 
fizic și tehnic, formația SrZ de 
departe cea mai bună din seria 
.b'jcureșteartă* !
• Mecanica fină a fost în frun

tea seriei respective tot timpul 
turului, iar în „clasamentul a- 
devăruiui" are o situate excelei- 
tă. +11 puncte. Cel mai oo.-uro- 
versat rezultat al echipei a fost 
acel 4—t. pe teren propriu. eu 
Flacăra roșie, restul „remizelor" 
ie-a avut in deplasare. Scorul 
3d mai mare l-a obținut îr. me
dul cu Viscofil București, t—i 
tn deplasare.
• Dintre noile promovate, bine 

s-aa prezentat pină acum echipe 
sătească I.C.P.B. Botentăr. Vale d 
formația LU.P.S. Chitla ambele 
avînd cite IS puncte.

SERIA A VI A : DOUA

• F^eăra-Automecanica Mo- 
reni se a£ă. ca In fiecare ediție 
a campionatului de cind a retro
gradat din .B". printre tmr.ta- 
sde seriei in care joacă. Si a- 
cum conduce In grupa a VI-a. 
dar după o luptă spectaculoasă 
eu Muscelul Cimpulung. Echipa 
este antrenată de cunoscutul teh
nician Virgil Biujdea care. eu 
mid Întreruperi. are ...vechime 
la Moreni. Flacăra a pierdut nu
mai trei jocuri, tn deplasare, la 
Electronistul Curtea de Argeș 
(0—1). la Dacia Pitești (0—2) și 
la Electrica Titu (0—1). în „cla
samentul adevărului" are +7 
puncte. Conduce In clasament de 
peste 10 etape.
• Echipele debutante în divi

zie. Știința Drăgănești-Olt și 
Textila Roșiorii de Vede, n-au 
reușit să tină pasul cu celeilalte 
formații șl ocupă locuri perife
rice în clasament.
• Echipa cu cele mal puține 

goluri primite este Muscd/ul Cîm-

• Ne-a surprins slaba evoluție 
• formației ViscofH. care in edi
ția precedentă a campionatului, 
cind era nou promovată, se afla 
tot timpul în fruntea clasamen
tului. iar acum este pe un loo 
modest.
• Și in acest campionat F.C.M. 

Giurgiu, care cu citiva ani In 
urmă juca in ,.B‘, se aCă prin
tre oodase (penultimul loc in 
clasament).
• In această serie s-a înregis

trat un număr record de jocuri 
terminate la egalitate — 68 ceea 
ce reprezintă peste 50 la sută.

Mec. f. St. 15 W 5 0 31- 5 25
L Danub. Buc. 15 843 32-17 20
X Abatorul Buc. 15 6 7 2 22-16 19
4. ICSIM Buc. 15 654 25-13 17
S. FI. roșie Buc. 15 6 5 4 16-16 17
4. ICPB Boiintin 15 645 24-22 14
1. ISCIP Ulmer, i 15 636 22-19 15
t. IUPS Chllila 15 555 12-14 15
t. Viscofil Buc. 15 627 19-23 14

IX ȘN. Oltenița 15 456 19-24 13
H. Argeșui X D. 15 537 11-22 13
ÎL Aversa Buc. 15 528 22-19 13
IX Tehaom. Buc. 15 5 2 8 21-25 12
M. Constr. CăL 15 285 12-22 12
IX FUM Giurgiu 15 2 6 7 10-21 14
IX Vat. Chirnogi 15 429 11-34

PRINCIPALE FAVORITE

puiung — 8. iar ou cele mal
multe oa pasiv sînt Cetatea Tr.
Migurele și Știința Drăgănești —
cite ±9.
• tnaintârile au marcat un

număr mare de RO'
ceea ce reprezintă o medie de
Î.7 — o eficacitate destul de
bună.

1. FI. Moreni 15 11 1 3 40- 8 23
2. Mușc. C-lung. 15 9 3 3 2«- 6 21
3. Dada Pitești 15 825 26-15 18
4. Sp. m. Caracal 15 726 26-20 16
5. Metalul Mija 15 645 18-12 16
6. Cimentul Fieni 15 636 20-22 15
7. R. stoicănești 15 7 1 7 24-27 15
8. Electron. C.A. 15 636 17-25 1*
9. Prog. Corabia 15 708 28-22 14

10. Elect. Titu 15 546 12-15 14
11. Petr. Videle 15 546 19-28 14
ÎL St. Drăgănești 15 627 15-29 14
13. Dun. Zimnicea 15 537 15-25 13
14. Tex. Roșiori 15 447 8-21 12
15. Cet. Tr. Măg. 15 429 25-29 10
10. Chimia Găești 15 348 16-28 10

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
cura numai astăzi bilete ou nu
merele alese de dv. pentru pri
ma tragere Loto 2 din acest an, 
care va avea loc duminică ÎS 
Ianuarie 1984. Cel ce doresc să 
asiste la desfășurarea tragerii 
șînt invitat!, la ora 16. In sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Staicovid nr. 
12 : numerele câștigătoare vor fi 
transmise la televiziune sl radio 
In cursul serii • Astăzi este, de 
asemenea, ultima zl pentru depu
nerea buletinelor de participare 
la atractivul concurs Pronosport

de miine. care cuprinde partide 
deosebit de Interesante dta cam
pionatele divizionare A șl B ale 
italiei. ÎNCERCAT! SA VA NU
MĂRAȚI ȘI DV. MÎINE PRIN
TRE MARII CÎȘTIGATORI LA 
SISTEMUL DE JOC PREFERAT J

• Datorită volumului mare de 
lucrări, omologarea cîștigurilor 
ta tragerea extraordinară Loto a 
Revelionului se Încheie in cursul 
«Hei de astăzi, rezultatele urrntad 
• fi publicate, In această rubrica.
luni lg ianuarie 1084.—



GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADA
Pe o muzică de Gershwin, în 

costumul 
preferată)

. s-a imous 
„liber" i 
cei peste 
prezenți 
Sovietica

: nrincioala «... „ ■ ----- . . -
fost nevoită să păraseasca în
trecerea la jumătatea ei fiind 
rechemată la Moscova din 
motive familiare. Clasamen
tul final : 1- Katarina Witt
(R.D.G.) 2.6 o 2. Manuela Ru
ben (R.F.G.) 6.0 o 3. Anna
Kondraseva (U.R.S.S.) 7.8 o.
4. Kira Jvanova (U.R.S.S.) 10.3 

Dubravcici (IugO- 
o 6 Sandra Cari- 

16.2 p:

său roz 
tinăra 
net i 

câl'h’ros 
■ 5 000

la „1 
Elena 

ei .i

o 5. Sanda 
slavia) 13.8 
boni (Italia)

Trans'ocator Sarajevo ’84

Budapesta. Proba feminină 
campionatelor europene de 

artistic a fost cis-
a
patinai ,
tigaia de Katarina Wtlț (tn fo
tografia alăturata) care-si 
menține astfel titlul cîștigat 
anul trecut: Katarina este năs
cută ta Kărl-Marx-Stadt i" 
R. D. Germană la 3 decembrie 
1965. Are 165 cm si 51 kg. Stu
dentă. necăsătorită. Ea este 
pregătită de antrenoarea 
Muller. Tn 1982 a fost a doua 1’ 
C.M. iar în 1983 a Patra

(culoarea-i 
oatinatoare 

in orogramul 
aplaudat de 

de soectatoni 
,Sportcsarnok“.

Vodorezova, 
adversară . a

Dună desfăsura- 
orima zi 

4 din ca- 
  _______ situa

ția în clasament este următoa
rea : 1. R.D.G. I (Richter.
Forch Leglet Jeke) 1:07.16: 2. 
Austria II 1:07.38 : 3. Italia I 
1:07,52. .

Pontersina. Cursa de 20 km 
din cadrul ..Cupei mondiale* la 
biatlon a revenit vest-eenna; 
nului I — 
<0). El a 
Frank-Peter 
1.03:13(3) 
(R.D.G.) 
Kvalfoss 
5. Yvon 
1 04:25(3) 
(R.D.G.) 1.04:50(3) etc.

; Cervinia.
rea coborîrilor din 
a concursului de bob ‘ 
drul Gupei mondiale'

a revenit vesi-gerrna
Fritz Fischer in 1.02:05 

fost urmatde :_2- 
Rdtsch I 

3. Holger 
1.03:44(2). 4.
(Norvegia) 1.03:47(3).

Mougel (Franța) 
6 Ralph Gothel

(R.D.G.)
Wich
Eirik

TURNEUL DE ȘAH DE LA JAJCE
BELGRAD 13 (Aserpres). — 

Dună disputarea a 5 runde 
in fruntea clasamentului tur
neului international de șah de la Jajce (Iugoslavia) 
a trecut marea maesțră sovie 
tică Nana Aleksandria, cu 4.5 
puncte urmată de como.atrioata 
sa Nona Gaprin'dasvili Zsuzsa 
Veroczy (Ungaria) — cu cile 
3,5 puncte. Nana Erenska (Po
lonia) — 3 puncte (1) Graczina

Muresan 
Nutu (Ro- 

2.5 puncte

încheiat remiză Partidele 
Hana Erenska — Zorica Nikolin 
si Gordana Markovici — Vlasta 
Macek s-au întreruDt

BIATLONUL
Incepinci cu numărul de astăzi 

o serie
• Derivat dintr-o 

specific militară 
biatlonul a început 
pîndească. în lume. 
'30. Practic 
mai multe 
plină este 
sporturilor i 
de la ediția 
rilor albe“ 
program au figurat atunci două 
probe, cea :a- on 
km ș! cea 
km. specifică fiind tragerea cu 
armă de calibru 
de calibru mic a fost introdu
să în anul 1975).

• Biatlonul 
Olimpiadei 
11.II : proba 
proba de 10 
de ștafetă, 
găzduite de 
se vor mai

(Polonia)
Margareta

Dana 
cite

..TUfiNEUt CfMMOHIlOB-.
LA TENb

Szmacinskș
. puncte

(România) si 
mânia) — cu 
etc.

în runda a
hailici a învins-o cu oieșele ne
gre ne Maria Petrovici iar oar- 
tidele Margareta Muresan — 
Suzana Maksimovici, Dana 
Nulu — Graczina Szmacinska. 
Nana Alexsandria — Nona 
Gaprindasvili si Zsuzsa Ve- 
roczy Gisela Fischdick s-au

5-a Amalia Pi-

, - -----  - al ziarului nostru vom p. ezenta
ae date privind disciplinele înscrise la J.O.

Finlanda 2.01 :45.58 3. R.D. Ger
mană 2.01:08,si ; Lake Placid :
20 km : 1. A. Aliabiev (U.R.S.S.)

Ullrich 
3. E.

(2) : 
1. F. Ullrich. 32:10,69 

V. Alikin (U.R.S.S.) 
(0). 3. A. Aliabiev

(1) : ștafetă : 1.
(Aljkin. Tihonov. Bar- 

..........  1.34:03 27 (0),

întrecere 
patrula, 

răs- 
anii 

ce

să se 
prin 
ce înîn din

țări, această disci- 
admisă în familia 

olimpice incepînd 
i din 1964 a ..Jocu- 

ta Innsbruck. Tn

individuală de 20 
de ștafetă. 4x7,5

mare (arma

programulîn
de Ia Sarajevo : 

de 20 km ; 14.11 : 
km ; 17.11 : proba 
întrecerile vor fi 
Veliko Polje (unde 
desfășura și pro

bele de schi fond, sărituri și 
combinată nordică) Aici, adică 
la 12 km sud-vest de Sara
jevo. Ia poalele muntelui Ig- 
man. se află „polul frigului” 
din Iugoslavia (cea mai scăzu
tă temperatură Înregistrată : 
-43.5 grade C) ; Altitudinea 
medie : 1 150 m : lungimea to
tală a pistelor de concurs și 
antrenament : 60 de kilometri : 
caracteristicile poligonului : 36
de paturi de tragere supra
față de 90 50 m. altitudine: 
1 180 m sistemul fin’andez de 
tinte automate
• Campionii olimpic, la ul

timele două ediții ale Jocuri
lor : Innsbruck : 20 km : N.
Kruglov (U.R.S.S.) 1.14:1L35 (2)J 
ștafetă : U R.S.S. 1 5755.64.

1.08:16.3 (0). 2. F.
(R.D.G.) 1.03:27,73 (3),
Rosch (R.D.G.) 1.11:11,73 
10 km : ' 
(2). 2. 
32:53.10 
33:09.16 
U.R.S.S.
nașov, Aliabiev) 1~'.~?L.
2. R.D. Germană. 1.34:56.99 (3),
3. R.F. Germania 1.37:30,26 (2).
• „Cupa Mondială". ediția 

1982—83 (din actuala ediție rîu 
s-au desfășurat decît concursul 
de la Falun, cîștigat de nor
vegianul O. Lirhus și cel de 
la Pontersina. adjudecat de 
F. Fiseher din R.D.G.) : 1. P. 
Angerer (R.F. Germania) 143 p. 
2. E. Kvalfoss (Norvegia) 136 
O. 3. F. Ullrich (R.D. Germană) 
134 p (acesta n-a concurat la 
4 din cele 10 concursuri din 
programul „Cupei Mondiale"!)
• Campionii mondiali din

1983 — Anterselva : 10 km : E. 
Kvalfoss 31:12,3 (2) : 20 km : 
F. Ullrich 1 h 05:00,9 (0) ; 
Ștafetă : U.R.S.S. (Bulighin,
Skalna. Kașkarov. Miloradov) 
lh 36:48.5 (0).

• Principalele forțe ale biat- 
lonului mondial sint. în mo
mentul de față. U.TLS.S. și 
R-D. Germană
• Cea mai bună comportare 

olimpică a unui biatlonist ro
mân a fost aceea a lui Vil moș 
GySrgy. care a ocupat locul 5 
in proba de 20 km de 
Innsbruck (1964)

NEW
finală
oilor" ...____  ,
McEnroe cu Johan Kriek (6^-£ 
5—2) și Mats Wilander cu
Jose Higueras (7—6. 6—2). tn 
proba de dublu au fost înre- 

. gistrate rezultatele : . Pavel
Slozil, Tomas Smidt — Tim și 
Tom Gullikson 7—6, 7—6, Mark 
Edmondson, Sherwood Slewart 
— Carlos Kirmayr. Cassio 
Motta 5—7. 6—1 6—4.

YORK. In sferturile de 
ale „Turneului campio- 

s-au întîlnit, joi.

SINGAPORE. In turul pre
liminar al zonei asiatice a 
„Cupei Davis". Singapore este 
condusă de Filipine cu 2—0.

OAKLAND. Turneul feminin 
diti localitate, în turul doi au 
fost consemnate rezultatele : 
Navratilova
6— 3,
7— 6. 
6—1. 
6—3. 
6—1.

Casale
Bunge — Bonder

Garrison — White 
Jaeger — Rinaldi

Mandlikova — Gadușek 
6—7, 6— 2.

COMPETIflI

EXPOZIȚIA FILATELICA IHTERMAȚI8MAL* „OLIMPIAN ALBA ’34'

Astăzi încep la Te. Mu
res manifestările orileiuite 
de expoziția filatelică inț®r.’ 
națională Olimpiada albă 84 . 
La ora 17 la Casa de Cultură 
a Sindicatelor va avea loc sim; 
oozionul „Filatelia si sportul 
in slujba păcii si înfrățirii in
tre popoare”, la care vor fi 
prezentate referate orivmd 
Olimoiadele antice si mo* 
derne. Miine la ora 10.30. 
in foaierul Teatrului National 
va avea loc vernisatul Expo
ziției la care si-au trimis ex
ponate colecționari din 14 tari

ale Europei. Pe cele aproape 
300 de panouri vor fi aimirate 
colecții de orest e-.u printre 
care cele ale lui Nuyken 
(TLF.G.L Fabian Bura (Polo
nia)

prestigiu 
ale lui 

Fabian Bara 
Gunther Sauer (KDG). 

Oile Bandh (Suedia) ca si cele 
românilor : Constantin
Florin Constantinescu. 

loan Nemec-

6—1,

MUNTELE DE GHEATA 
DIN... ȚARA DE FOC

ale 
Mtlu 
Adalbert Vallo ------
sek Vasile Florkievttz Tiberiu 
Tautzenbereer multimedaliate 
la expoziții naționale si in
ternaționale

Expoziția este deschisă oină 
la îl ianuarie 1964. Cu ocazia 
manifestărilor vor fi editate 
plicuri speciale cu ștampile o- 
eazionale de deschidere si în- 
chidere a Expoziției, precum și 
două filme publicitare. (Dan 
VINTII.A)

INTERCLUBURI
Alte rezultate din competiții!» 

europene intercluburi :
BASCHET: „C.C.E." (turul trei, 

sferturi de finală) : Maocabl Tel 
Aviv — Bosna "Sarajevo 112—99. 
Banco Roma — Colombanl Cantu 
85—36 : „Cupa Koraci” : Carrara 
Veneția — Crystal Palace Londra 
66—74.

VOLEI (turul doi. meciuri tur): 
„C.C.E.” : USC Giessen (RFG)
— Dukla Liberec 1—3 (14. —13,
13, 17), Starlift Vooburg (Olan
da) — Santa) Parma va avea 
loo la 16 Ianuarie. „Cupa Cu
pelor” : Hisar Bank (Turda)
— Son Amar (Spania) 3—2 (—19. 
11, 13, —13. 10), Levski Spartak 
Sofia — Brother Martinus (Olan
da) șl Ranataperikon (Finlanda)
— Kappa Torino vor avea loc la 
18 ianuarie; „Cupa Federației”: 
VBC Paderborn (RFG) — Zonho- 
ven (Belgia) 3—0 (12 6. 12). Me
ciurile Casio Milano — Slade 
trancals șl Vojvodina Novi Sad
— Panini Modena se vor desfă
șura la 18 Ianuarie. femei : 
„C.C.E.” : Tungsram Budapesta
— Lohhof (RFG) 3—1 (13. 2 —11,
10). Eczaclbasl Istanbul — Trak
tor Schwerin nu s-a disputat ; 
„Cupa cupelor” : Heerlen (Olan
da) — Unt Basel 3—0 (5, 5. 4).’ 
VFL Oythe (RFG) — Dynamo 
Berlin 2—3 (—14 11. —14. 5. 4) ;
„Cupa federației” : Ankara Pa- 
zarrlari — Dllbeek (Belgia) 3—1 
(3. —2 13. 12). Victor Village
Bari — PUC (Franța) 3—0 (7. 3. 
6). Modena — Mtinster va avaa 
loc la 18 Ianuarie.

Campion mondial !n 1933 în pro
be de M da kilometri, norvegia
nul Eirik Kvalfoss «e anunfd ca 

.................................. f<
TELEX > TELEX 0 TELEX

La 25 decembrie otnct alpi
nist! iugoslavi au reușit să
escaladeze un munte de
gheată, de 
situat în Tara de Foc. 
2 590 km sud de Santiago 
Chile. Ascensiunea a durat 
one st a fost realizată 
condiții climatice extrem 
grele. Alpinistli Branko Sepa-- - -- — • Djura

si Da- 
n urnele 
gheată 

se nu-

un
1 6M m înălțime.

U 
de
U 
tn 
de

rovici. Neven Fantov. 
Delkej, Antun Fiiipet 
nieî Borici i-au dat 
„Velebit" vîrfulul de 
cucerit de et. Velebit 
Trieste clubul de alpinism din 
Zagreb, din care fac șl ei 
parte.

A SCHIMBAT TRICOUL—
In luna septembrie 1983 la 

meciul de fotbal din prima 
ligă a . campionatului englez, 
între —
(2—1). Chris Hutchings, jucă
tor la Chelsea, a tăcut ges
turi obscene la adresa gale
riei echipei adverse. Suporte
rii, incitați de acesta, au in
vadat terenul, teribil de înfu- 
rtațl șl au provocat pagube 
serioase Cazul a ajuns în 
fata tribunalului șl judecăto
rul respectiv l-a condamnat 
pe Hutchings să suporte o 
narte din daune. Poanta — 
pentru că există și o poantă l 
— nu este Insă aoeaata, d 
aceea că Chris Hutchings 
joacă astăzi -în echipa din... 
Brighton !
SUCCESELE RUGBYȘTILOR 

NEOZEELANDEZI
Faimoasa echipă a cugbyș- 

tilor neo-zeelandezl. celebra 
„AH Blacks”, a susținut pri
mul său meoi test în Insulele 
Britanice în sezonul 1905—96 
De atunci a mai evoluat de 
37 <lo ori împotriva unor na
ționali britanice, bilanțul a- 
cestor tntilnlri fiind : 30 de 
victorii. 3 jaburi egale șl S 
tnfrîngerl Ultima înfrîngece 
a suferit-o In toamna anu
lui trecut (9—15 ou Anglia), 
penultima datînd de la... 19 
decembrie 1953 (8—13 ou Tara 
Galilor). In afara acestora, 
celelalte tnfrîngert au fost :

Chelsea și Brighton

9—3 cu Tar* Galilor. 
12—13 cu Tara Galilor 

și 9—13 ou Angli* ! Scoția și 
Irlanda n-au tn palmares 
nici o victorie asuura rug- 
byștllor de 'a antipozi 1
CU DOUA ORE MAI PUTiN 

Șl TOTUȘI-
Ponutâ In chiar orima zi a 

anului din Jnima” Partaufiui. 
din PLace de La Concorde, 
impresionanta caravani a nn 
mai puțin impresionantului 
raliu auto-moto Paris — Al- 
eer — Dakar, străbate acum 
nesfârșitul ..ocean” de nisip a! 
Sa bar ei. în condiții extrem 
de dificile, care pun serioase 
probleme participantilor și 
solicită din plin mașinile, alt
fel foarte bine pregătite pen
tru un asemenea traseu. E- 
tapa a opta desfășurată la 
începutul acestei săntămlnl, 
de la Dirkou la Asades. In 
Niger, a măsurat £17 km £a 
a fost cișt’.gată de un pilot 
faimos, belgianul Jacky Ickx* 
cronometrat în 4.41 :U. De 
notat că anul trecut. In ace
eași etapă, cîștigată tot de 
Ickx. timpul acestuia fusese 
cu peste... două ore mai 
mare ! Cu această victorie 
Ickx a obțin ut al patrulea 
succes de etapă, dar care nu 
i^a adus atunci decît locui 
zeoe în clasamentul generai... 
Dar pînă Ia terminarea cursei, 
la Dakar se mai pot întâm
pla încă multe î

„RECORDUL" 
LUI STENMARK

Schiorul suedez Ințemir 
Stenmark a cîștigat marți, pe 
pîrtLa de la AdeTboden. în 
Elveția, o cursă de slalom 
uriaș din cadrul „Cupei mon
diale*. A fost o victorie. în 
felul el, istorică : a 75-a pen
tru sportivul scandinav. cu 
care el a realizat recordul de 
curse cîștigate în ..Cupa mon
dială". Pînă Ia încheierea se
zonului 
ooaz.il 
să-și 
senadbil 
cord !

Rubrică realizată de 
Romeo VILARA

Caresperierțâ fin Madrid

fCH!P\ SPWIfl

Paralel cu desfășurarea cam- 
oionstului si a meciurilor 
de Cună jucătorii spanioli din 
lotul 
tine citeva ioeuri 
înaintea turneului 
CE. 
nire 
oriu. 
ta tiv 
parti 
tîlnirea este

reprezentativ vor șus- 
citeva ioeuri amicale 

final al 
din Franța Prima intîl- 
va avea Ioc oe teren Dro- 
la Cadiz unde reorezen- 

a Spaniei va susține o 
dă cu echipa Ungariei, fn- 

orogramatâ la 
18 ianuarie. Al doilea test este 
orevâzut pentru 20 februarie, la 
Luxemburg. unde Spâni» va 
iuca cu selecționata 
dă. Urmează aooi 
mai lungă Pentru echipa 
Munoz — antrenorul 
tei —, dar jucătorii 
această Derioadă 
du-se in cadrul 
care vor susține 
campionat, 
intilnirilor 
zie. vor începe pregătirile 
nale pentru iocurile din cam
pionatul european din Fran
ța. Astfel Spania va iuca la

unde Spania 
tării gaz- 
o pauză 

lui 
selecționa- 
vor folosi 
oregătin- 

cluburilor. 
meciuri de 

terminarea 
orima divi- 

fi-

Dună 
din

VIZITA PREȘEDINTELUI 
IN U.R.S.S.

FIFA

F.I.F.A. Joao 
in U.R.S.S. a

unul dintre principalii favoriți 
!n acest tezon olimpic 

Teîefotn • A P

Fotbal 
I meridiane

AUTOMOBILISM « Proba spe
cială cronometrată Ouagadougou — 
Kampl (430. km) din cadrul ra
liului Paris — Alger — Dakar a 
fost dșțigată de echipajul Tros- 
sat-Briavoina (Franța. ..Lada*) 
în 3h46:23, urmat la 1:42 de Met- 
ge-Lemoine (Franța. ,.Porsche*) 
șl la 6:34 de Zaniroli-da Silva 
(Franța, „Range Rover"). La mo
tociclete etapa a fost cîștigaiă de 
francezul Auriol (BMW) in 
3h31:0S, urmat de belgianul Ra- 
hler Ia 25 secunde. Clasamentele 
generale : 
10)106:22, : 
2h06:0S, 3.

mal slnt încă destule 
pentru ca Ingemar 
mal îmbunătățească 
acest prestigios re-

Președintele 
velange. aflat 
tat o serie 
printre care cele din 
Leningrad. Tbilisi. Erevan, 
șl Minsk. După cum 

împreună 
Grecia, Austria.

Ha- 
vizi- 

de stadioane mari. 
Moscova. 
_ Kiev 
se știe. 

U-R.S.S.. împreună cu Italia, 
R.F.G., Grecia, Austria, Anglia, 
Iugoslavi* și Franța șl-au depus 
candidatura pentru a organiza 
turneul final al C.M. de fotbal 
din 1990.

27 mai cu Elveția în deplasare, 
la 31 mai cu Ungaria, la Bu
dapesta si. în fine ne teren 
propriu, ca un adversar încă 
nedesemnat (Grecia. Austria 
sau Irlanda de Nord). Pen
tru primul meci (cel cu Un- 
earia). selecționerul Munoz a 
retinut o serie de iucători care 
au la ora actuală o formă bună 
în campionat. Printre aceștia 
se’aflâ Dortarul Arconada (Real 
Sociedad) si jucătorii de cîmp 
Senor (Zaragoza). Goicoechea 
(Athletic Bilbao) Maceda 
(Sporting Gijon) Gordillo 
(Betis Sevilla). Victor (C. F. 
Barcelona). Gallego (Real 
Madrid). Sarabia (Athletic 
Bilbao) Carrasco (C. F. Bar
celona). Santillana (Real Ma
drid). Rincon (Betis Sevilla). 
După cum se vede sint nume
roși iucători cunoscuti. nu 
numai In Spania, ci si desigur, 
de iubitorii fotbalului din 
România.

MIGUEL VIDAL
„A.S.“-Madrid

ȘTIRI • REZULTATE* ȘTIRI •

• S-a încheiat turneul de sală 
rezervat Juniorilor de la Lenin
grad („Memorialul Granatktn“). 
tn ultimele jocuri : U.R.S.S. I —
R. F. Germania 1—1 (0—1). Franța 
— U.R.S.S. n 3—0, Belgia
S. U.A. 2—1. Clasament final ;
R. F.G. 9 p. 2. U.R.S.S. I 6 p. 
Belgia 5 p, 4. Franța 4 p.
S. U.A. 3 p, 6. U.R.S.S. II 3 p.
• Meciuri rejuoate dtn cadrul 

turului 3 din „Cupa Angliei* : 
Oxford — Burnley 3—1, West 
Bromwich — Rotherham 3—9

1.
3.
5.

1. Metge-Lemoine 
Zaniroli-da Silva la 
Cowan-Syer (Marea 

Britanie, „Mitsubishi”) la 2h29:42. 
Echipajul Ickx-Brasseur, învingă
torul de anul trecut, ocupă lo
cul opt, Ia 5h32:57. La motoci
clete conduce Rahier. urmat la 
14:23 de Auriol.

2.

CICLISM • Cursa internațio
nală de șase zile de la Bremen 
(R. F. Germania) s-a încheiat 
cu succesul cuplului vest-ger
man Dietrich Thurau-Albert 
Fritz. Pe locul doi la un tur de 
eîștlgători, s-a situat perechea 
Anthony Doyle (Anglia)-Garry 
Wiggins (Australia).

TENIS • In sferturi de final* 
la Auckland : Dre'.vett — Lewis 
forfait, Stefanki — Alexander 
5—7. 6—3, 6—2, Hooper — Simp
son 6—2, 2—6, 6—4.

YACHTING • Campi-jnabul 
mondial la clasa „Tornado*, care 
se desfășoară la Melbourne, a 
programat cea de-a treia regată* 
cîștigată de australianul Chriff 
Calms. In clasamentul 
conduce belgianul 
Bladei cu 16,7 p. 
Calms ii p.

general 
Willy van 
urmat de

REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE

Norwich — Aston Villa 3—0. Tot- 
tertfiam — Fulham 2—0.
• Cu prilejul aniversării a 70 

de aid de existentă a Confedera
ției Braziliene, în perioada 9—2» 
iunie se va organiza un turneu 
tn mal multe orașe braziliene. 
Pîttl acum și-au anunțai partici
parea echipele Angliei. Mexiculut, 
Olandei, Argentine!, Uruguay ului 
șl reprezentativa tării gazdă.
• Med amical la Patras Intre 

selecționatele olimpice : Grecia 
— Polonia 2—1 (1—0).
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