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OMAGIU FIERBINTE PREȘEDINTELUI ȚĂRII
Recunoștință profundă tovarășului NKOLAL €EAU$ES€U 
pentru dezvoltarea impetuoasă a României socialiste, 
pentru Orija permanentă pe care o poartă mișcării sportive
S intern in pragul unei mari sărbători a 

poporului român — împlinirea a 125 de 
ani de la marele act istoric al devenirii 

noastre naționale, formarea statului român mo
dern. Asemenea fiilor si fiicelor acestei patrii, 
noi, ieșenii, din acest colt de tară moldovean 
Încărcat de istorie, încercăm cu toții, acum, un 
sentiment de înaltă mîndrje națională și pa
triotică. Răsfoim cartea istoriei și ne plecăm 
cu smerenie în fața înaintașilor noștri care au 
luptat pentru libertate, independentă si UNIRE 
în cuget și în simțiri ; cartea unei istorii pe 
care națiunea a făcut-o și fără de care n-am 
fi putut crea azi istoria prezentului, o istorie 
tumultoasă, îmbogățită de faptele eroice ale 
poporului nostru condus cu fermitate, înțelep
ciune și spirit revoluționar de Partidul Comu
nist Român, de secretarul său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, ctitorul României mo
derne.

Iată de ce, in această săptămîaă in care 
sărbătorim Ziua Unirii și aniversarea Zilei de 
naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. trăim 
clipe de înălțătoare sentimente patriotice, îmbi
nate cu recunoștința profundă a întregii țări față 
de iubitul ei conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, erou exemplar în rîndurile iluștrilor 
bărbați ai neamului nostru, care duce ferm și 
sigur la îndeplinire cele mai fierbinți năzuinți 
de libertate, independență, progres și pace ale 
poporului român.

Ca pretutindeni în țară, județul Iași, orașe
le și satele lui și-au schimbat complet în
fățișarea în anii luminoși ai socialismului, cu 
deosebire în ultimii 19 ani, de cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu conduce destinele României. 
Industria, agricultura, urbanistica, viața spiritua
lă a județului. învățămîntul, nivelul de trai 
material și cultural al oamenilor muncii de Ia 
orașe și sate se situează azi la cote Pe care 
nimeni nu le-ar fi întrezărit vreodată. Putem 
afirma, fără să greșim cu nimic, că abia acum 
noi cunoaștem adevăratele sensuri ale UNIRIL

Paralel cu această dezvoltare impetuoasă, cu 
iprijinul direct si sub îndrumarea permanentă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului nostru, sportul, mișcarea 
sportivă — in general — au cunoscut aceeași 
dinamică. Sigur că este greu să menționăm în 
rîndurile de față tot ceea ce s-a înfăptuit în 
județul nostru. Dar o să facem cîteva comparații 
edificatoare. Mai întîi unele cifre din sportul de 
performanță : în 1944—1945 pe teritoriul nostru 
existau ceva mai mult de 150 de sportivi legi
timați, față de cei aproape 18 000 înregistrați Ia 
sfîrșitul anului trecut; să notăm că 2 500 sînt 
prezenți in campionatele republicane, 90 dintre 
ei fiind componenți ai diverselor loturi naționale 
(față de 5—10. citi existau imediat după al doi
lea război mondial). în privința cadrelor de 
specialitate, județul âre în prezent un număr 
de aproximativ 350 de profesori de educație fi
zică (repartizați în toată rețeaua de învățămînt), 
135 de antrenori și mai mult de 2 500 de in
structori pentru toate ramurile de sport.

Referindu-ne Ia sportul de masă, din capul 
locului trebuie sâ spunem că aici nu avem 
termeni de comparație eu trecutul, deoa

rece — după cum se știe — înainte vreme, prac
ticarea sportului, a unei discipline sau a alteia 
erau aproape în exclusivitate apanajul claselor 
avute. Abia în anii noștri s-a organizat o pu
ternică mișcare sportivă de masă. An de an, 
activitatea de masă devine tot mai accesibilă 
tuturor categoriilor de cetățeni ai județului nos
tru. De exemplu, numai în 1983, sub genericul 
marii competiții naționale DACIADA — creată 
din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— aproape o jumătate de milion de preșcolari, 
elevi, studenți, tineri muncitori din industrie,

VALENTIN PARASCHIV 
președintele C-J-E.F.S. lași

(Continuare tn pag. 2-3)

în cinstea aniversarii Unirii

MII DE PARTICIPANT LA PASIONANTE 
ÎNTRECERI SPORTIVE

Sărbătoarea Unirii de la 24 
ianuarie 1859 a principatelor 
surori Moldova și Muntenia are 
vibrante ecouri, trezind fierbinți 
simțăminte patriotice în inimile 
iubitorilor de sport din întreaga 
țară. Mii și mii de tineri șl 
oameni ai muncii tin să oma
gieze acest eveniment și prin 
participarea la ample competiții 
și acțiuni sportive Înscrise sub 
genericul „Daciadei", dotate cu 
„Cupa Unirii0. Din numeroasele 
informații primite la redacție 
vă prezentăm astăzi cîteva :

BUCUREȘTI. Pe majoritatea 
bazelor și în sălile de sport din 
Capitală au avut loc în aceste 
zile entuziaste întreceri oma
giale. Au retinut atenția îndeo
sebi competițiile dotate cu 
„Cupa Unirii0, organizate de 
clubul „Voința0 la șah. tenis de 
masă, popice, handbal și alte 
discipline, la care au participat 
sute de cooperatori meșteșugari.

Succesul acțiunilor s-au datorat 
și sprijinului pe tărîm organiza
toric dat activiștilor clubului de 
entuziaști ai sportului de masă 
din cooperația bucureșteană, 
cum sînt Constantia Scurt — 
„Casa de mode° (o admirabili 
familie de sportivi), Jean Pani 

—- „Radio Progres" (fost apre
ciat fotbalist). Vasiie Timarin 
— „încălțămintea manuală", 
Valeria Șovăială — „Automa
tica" ș.a. „Oamenii muncii din 
cooperație își face un titlu de 
mîndrle din a participa Ia com
petițiile înscrise sub genericul 
„Daciadei" și aureolate cu 
..Cupa Unirii" — ne spune 
prof. Constantin Furcela, vice
președintele clubului. (Vasiie 
TIMUC — coresp.).

IAȘI. Din bogata agendă a 
competițiilor de masă care 
omagiază la Iași aniversarea

(Continuare în pag 2-3)

In sala Institutului pedagogic din Capitală s-a desfășurat timp 
de trei zile o competiție de volei dotată cu „Cupa Unirii", la 
care au luat parte 4 formații feminine bucureștene. Corespon
dentul nostru Octavian Guțu, care a urmărit întrecerile, ne-a 
relatat că cele patru divizionare au furnizat jocuri frumoase, 
spectaculoase, disputa pentru trofeu fiind extrem de atractivă. 
Cele mai echilibrate partide au fost cele ale studentelor de la 
C.S.U. — I.E.F.S. cu Olimpia Metal 33 (meci decisiv pentru pri
mul loc, ciștigat la limită de studente : 3—2) și cu I.T.B. (3—1), 
precum și cel dintre învinsele formației universitare (Olimpia 
Metal 33 — I.T.B. 3—2). Trofeul a revenit echipei C.S.U. — I.E.F.S.

In imagine, o secvență din finală, cu ciștigătoarele competiției 
in fază de apărare Foto : D. NEAGU

Debut spectaculos al sezonului atletic de sala

NADIA COMĂNECI LA ÎNCEPUTUL 
CARIEREI UE ANTRENOARE

CONSTANTIN MILITARII - 2,30 m 
LA SĂRITURA ÎN ÎNĂLȚIME!

Cind o mișcare este exem
plificată de însăși Nadia 
Comăneci este mai mult ca 
sigur ci toate fetele se vor 
strădui să o execute foarte 
bine Foto : N. DRAGOȘ

Finalul de săp- 
tămină a marcat 
in agenda gim
nasticii noastre 
două momente re
marcabile, pe care 
— cu siguranță — 
iubitorii acestei 
îndrăgite discipli
ne le vor primi cu 
reală satisfacție : 
și-a început ac
tivitatea in Capi
tală lotul de tinere 
sportive recent 
constituit in ve
derea campiona
telor mondiale de 
anni viitor, de la 
Montreal, sub con

ducerea unui colectiv tehnic 
foarte tinăr in care a fost in
clusă și marea gimnastă Nadia 
Comăneci. Ne-am grăbit, deci, 
simbăti dimineață, spre sala 
de gimnastică de la „Tinere
tului".

Deși la început de drum, alit 
antrenorii cit și sportivele do
resc să folosească cu maximă 
eficiență fiecare oră, fiecare 
minut de pregătire in sală, cu 
convingerea că numai astfel 
cele 8 gimnaste selecționate 
dintre cele mai bune sportive 
ale țării vor putea deveni com
petitive la cel mai înalt nivel 
pe plan național, spre a putea 
aspira la selecția in viitoarea 
echipă reprezentativă a Româ
niei.

Firește, am dorit să schim
băm cîteva cuvinte cu proas
păta antrenoare Nadia Comă
neci.

— Așadar. pentru prima 
oară intr-o sală de sport, Na-

(Continuare in pag. 2-3)

O performantă deosebită a 
marcat debutul sezonului atle
tic pe teren acoperit. Duminică 
dimineață, in cadrul etapei de 
zonă a campionatelor naționale, 
în sala „23 August" din Bucu
rești, tînărcl Constantin Militaru 
a sărit 2,30 m Ia înălțime, per
formanță care constituie un nou 
record a! țării. Vechiul record 
era de 2,29 m și fusese stabilit 
în februarie 1980 de Adrian 
Proteasa. la campionatele eu
ropene de sală de la Sindelfin
gen (R.F. Germania). în același 
timp, rezultatul lui Militaru (al 
treilea din lume în acest sezon) 
egalează cea mai bună perfor
manță românească absolută — 
2.30 m. recordul în aer liber sta
bilit anul trecut, la 4 iunie, de 
Sorin Matei.

Noul recordman va împlini 
21 de ani la 14 februarie, a în

ceput atletismul Ia Viitorul, iar 
în prezent este pregătit Ia clu
bul Steaua de antrenorul emerit 
loan Soter. Cel mai bun rezul
tat anterior al său era 2,26 m, 
obținut în precedentul sezon de 
sală. In concursul de duminică, 
Militaru a trecut din prima în
cercare la 2.00 m. 2.10 m, 2,20 m 
(ca și coechipierul său Eugen 
Popescu), apoi din a doua ten
tativă la 2,24 m. A renunțat la 
2,28 m. cerind direct 2,30, înăl
țime pe care a trecut-o din 
prima încercare ! Apoi, pentru 
prima dată de la Iolanda Balaș 
intr-un concurs Intern de sări
turi pe verticală, a cerut o 
înălțime superioară recordului 
mondial — 2,36 m, ratînd cele 
trei încercări ! (Celelalte rezul
tate — în numărul de mîine al 
ziarului.)

Campionatul masculin de handbal

IN DERBYUL ETAPEI:
H.C.MINAUR-DINAMO BUCUREȘTI 33-26

Dominată de derbyul de Ia 
Baia Mare, unde formația lo
cală a învins la o diferență 
mare pe Dinamo București 
(33—26), etapa a 19-a a cam
pionatului Diviziei „A“ la hand
bal nu a furnizat nici o sur
priză, Steaua reușind a 19-a 
victorie consecutivă, la Brașov, 
dar după unele emoții. Iată 
scurte consemnări de la aceste 
jocuri :

H.C. MINAUR BAIA MARE 
— DINAMO BUCUREȘTI 33— 
26 (15—14). Veritabil derby,

med frumos cu faze palpitante 
și cu goluri ca de kinogramă, 
întîlnirea a fost dominată con
tinuu și categoric de maramu
reșeni, învingători pe merit 
chiar șl Ia această diferență 
de scor, în fața unui public 
ărdent, care a umplut pînă la 
refuz tribunele sălii „Dacia” 
din localitate. Elevii antreno
rilor Lascăr Pană Și Petre 
Avramescu au pornit meciul 
în... trombă, conducînd cu 3—1

(Continuare în pag. 2-3)

Un frumos succes la C.E. de la Larvik

PRIMA MEDALIE 
A UNUI PATINATOR ROMÂN !
• Tiberiu Kopacz pe locul

Sîmbătă. în prima zi a 
campionatelor europene 
de patinaj viteză. care 
s-au desfășurat în orașul 
norvegian Larvik, s-a 
Înregistrat „ frumoasă 
premieră în această dis
ciplină : clasîndu-se pe 
locul trei în cursa de 
5 000 m, Tiberiu Kopacz 
cîștigă prima medalie a 
unui patinator român la 
o mare competiție in’er- 
națională (Jocuri Olim-

trei In proba de 5000 m
pice, campionate mon
diale sau europene). In 
această probă titlul con
tinental a fost ciștigat 
de Igor Malkov (U.R.S.S.) 
în 7:10,06. urmat de 
Rolf-Falk Larssen (Nor
vegia) 7:11.32. Tiberiu Ko
pacz (România) 7:11,84, 
Werner Jaeger (Austria) 
7:12.30 Frits SchaUj 
(Olanda) 7:13,18. Oertti 
Nittylae (Finlanda) 7:13,56.



OMAGIU FIERBINTE PREȘEDINTELUI ȚĂRII DEZIDERIU JENEI - CAMPION LA PATINA
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agricultură, cooperație, instituții de stat, oameni 
ai muncii de diferite vîrste si profesii au luat 
parte la nenumărate concursuri organizate de 
organele si organizațiile sportive, in strânsă co
laborare si cu un consistent sprijin din partea 
organizațiilor de pionieri, tineret, sindicale.. al 
inspectoratelor școlare. In peste TI de cămine 
muncitorești, internate de elevi st studenți. apro
ximativ 25 OM de tineri practici gimnastica de 
înviorare ; in 27 de unități economice și insti
tuții administrative aproape 38 8M de oameni ai 
muncii practică cu regularitate gimnastica ia 
locul de muncă, zeci de mii de tineri sint pre- 
zențj la acțiunile turistice de masă. în școli. 
„Ziua sportului preferat" adună la startul com
petițiilor aproape intreg efectivul de elevi ; M 
„Serbările Ciricului" (in zona de agremer.*.  a 
municipiului Iași), din mai si pini *n  septeae- 
brie sportul, mișcarea si voia bună atrag zeci 
de mii de locuitori ai orașului ; „Festivals! spor
tului sătesc", prima ediție desfășurată anul tre
cut la Ruginoasa. a angrenat drra 25 MO de 
tineri și tinere ; „Festivalul sportului pățeâaeaa*  
s-a bucurat de asemenea de o largă pârtii ipare. 
Deci, putem afirma că. indzfereat de vîrstă și 
sex educația fizică si turismul de masă, spartul 
sini prezente pretutindeni.

dia Comănecl fără costum de 
gimnastică. Cum te simți în 
această postură nouă Nadia ?

— Mă aflu, desigur, intr-o 
rituafie inedită, dar sala de 
gimnastici, după cum bine 
ftiti, nu-mi este deloc străi
nă. Mai bine de 15 ani m-am 
aflat — ca sportivă — zi de zi, 
in fata aparatelor de gimnasti
ci. Știu ci acum, ca antre- 
noare, am o misiune grea, ex
trem de importantă și mă voi 
strădui să valorific cit mai bine 
bogata mea experiență de spor
tivă. Mă bucur de ajutorul 
fostului meu antrenor, prof. 
Gheorghe Gorgoi. al antrenoru
lui Cornel Bălan Și al coregra
fei Marcela Fumea. cu totii ti
neri, cu care sper să colaborez 
excelent.

— Ce-și propune să facă a- 
rest lot ?

— Ioana Amihăesei, Aura An- 
ghel. Violeta Burt^seu, Tania 

prețioasă in clasament. Au mar
cat : Bondar 17, Pantilimon 7, 
Coman 3, Curițianu 2, Antal 2, 
Holgyes 2, Schmidt și Andrei
— Tractorul, Folker 11, Ar- 
ghir 6, Knuff 3, Naghi 3, Bu
cățea 2, Giurgea, Janto și Io- 
ncscu — Politehnica. Au con
dus P. Cîrligeanu și T. Popescu
— București. (V. Secăreanu — 
coresp.).

INDEPENDENȚA CARPAȚI 
MÎRȘA — CONSTRUCTORUL 
ARAD 27-21 (15—14). Joc e- 
chilibrat în prima parte, gaz
dele fiind tot timpul în avan
taj. în repriza secundă aspec
tul întilnirii s-a schimbat, e- 
chipa din Mirșa reușind trei 
goluri în trei minute (min. 33— 
35) desprinzîndu-se decisiv. Au 
marcat : Tățarn 7, Matei 5, 
Cornea 4, Paraschiv 3, Jacobi
3, Stockl 2, Rău, Tîlvîc, Cio- 
banu — Independența, Vasila- 
che 11, Măcinic 3, Kolleth 2, 
Deacu 2, Hoțoiu 2, Jenea — 
Constructorul. Au condus D. 
Gherghițan și D. Casion — 
Iași. (D. Verzcscu — coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — MINERUL CAVNIC 
33—29 (19—16). Formația locală 
a început slab, oaspeții condu
cted în prima parte ia o dife
rență de 4 puncte (min. 11 și 
min. 13). Dar în finalul primei 
reprize și, mal ales, In finalul 
jocului, studenții s-au impus, 
obținind o mult dorită victorie. 
Au marcat : Bădosu 6, Botorce
S, Dan 5, Pop 4, Avram 3, 
Pall X Jurcă 3, Căldare 2, 
Moldovan 2 — Universitatea,
Cojocaru 8, lacob 8, Chircu 4, 
Odae 2. Vintilescu 2, Ferenț 2, 
Gergel, Felecan și Kiss — Mi
nerul. (N. Demian — coresp.).

CONSTRUCTORUL ORADEA
— RELON SĂVINEȘTI 19—18 
(11—9). Partidă de mare luptă, 
cu un final dramatic, orădenii 
înscriind golul victoriei te ul
timul minut de joc. Au marcat: 
Cristache 5, Kapornay 4, Vra- 
nău 3, Zamfirescu 3, Porumb 
2, Croitorii, Haimagy — Con
structorul, Zaharia 6, Zăbavă 5, 
Cosma 2, Iuria 2, Samson, Ma
rin, LămăȘanu — Relon. Au 
condus C. Căpătînă și N. Iancu
— Buzău. (I. Ghișa — coresp.).

Dar nimic nu s-ar li realizat fa acest do
meniu dacă nu s-ar fi creat și o bază ma
terială corespunzătoare cerințelor. Să exem

plificăm si In această direcție. Cu ajutorul ko- 

vestițiilor statului, al contribuției locale, al mun
cii patriotice depusă de tinerii muncitori din 
mediul urban și rural, județul, in ansamblu, are 
• zestre sportivă (terenuri, săli, stadioane etc.) 
care depășește, ca valoare, suma de 200 mi
lioane lei, jumătate din aceasta revenind mu
nicipiului Iași, oraș care se mîndrește cu sala 
de atletism, noua sală a sporturilor, baza nautică 
pentru canotaj „Dorobanți", poligonul de tir cu 
arcuL cele patru arene de popice acoperite, ho
telul sporturilor — toate construite în ultimii 
ani.

Pentru toate acestea tineretul județului, oa
menii muncii iubitori de sport, sportivii înșiși, 
mulțumesc din inimă și cu căldură secretarului 
general al partidului nostru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care îndrumă si sprijină în pcr- 
maaentă. ea grijă părintească, mișcarea de cul- 
tară fizică si sport din țara noastră.

Siatesn cooștienți că mai avem încă multe de 
făcut, pentru ca județul nostru să se situeze la 
înălțimea sarcniloc trasate de conducătorul nos
tru iubit si stimat. De aceea noi — activiștii 
sportivi, antrenorii, sportivii, întregul tineret al 
județului Iași — a asigurăm pe președintele 
tării că ram munci cu si mai multă ambiție, 
respoasabuitale ri pasiune revoluționară, pentru 
ea. fa cinstea celei de a 40-a aniversări a re- 
votaSei de eliberare socială ti națională anti
fasciști si antiimpexialistă si a celui de al 
XHI-lea Congres al partidului, să obținem re- 
zultaie $x mai txme„

MIERCUREA CIUC, 12 (prin 
telefon). Campionatele naționale 
de sprint ale patinatorilor 
seniori au fost reluate pe 
pista naturală din localitate, unde 
sîmbătă și duminică au avut loc 
întrecerile finale ale ediției 1984. 
La start s-au aliniat aproape SO 
de viteziști, majoritatea dintre 
ei tineri aflatl la vîrsta juniora
tului.

în pofida timpului oarecum ne
favorabil (in prima reuniune — 
vreme închisă, vint In rafale, iar 
in a doua — ninsoare abundentă) 
rezultatele au fost mai mult de- 
clt mulțumitoare, înregistrin- 
du-se șl dteva rezultate remar
cabile. cu mult interes a fost aș
teptată evoluția recordmanului 
probelor de sprint, Dezideriu 
Jenei. ManMestlnd o evidentă 
superioritate tehnică șl fizică, el 
s-a impus ou autoritate. Fiind 
in vervă șl bine condus de an
trenorul Andrei Okos, Jenei a 
reușit In reuniunea inaugurală, 
pe o pistă mată, denivelată pe 
unele porțiuni, șl împotriva unul 
vine puternic (40 km pe oră), să 
doboare recordul pistei la 500 m 
eu B2 (VJ-. 59,7, stabilit fa 19B0 
de Vasile Coroș) și l-a egalat 
pecddelalOOOm — 1314, 
deținut de același patinator, tot 
de la concursul de acom patru 
ani. Ia ziua a doua. Jenei a

• Junioara Cerasela Hordobețiu, învingătoare I
parcurs 500 m In 59,1, iar In 
cursa de 1 000 m s-a impus în 
1:21,7. Jenei a îmbrăcat astfel 
șl cel de al doilea tricou de cam
pion absolut de sprint, perforV 
mantă Încununată de eforturile 
depuse în prooesul de instruire 
din actualul sezon, în care a 
stabilit 7 noi recorduri naționale 
în cadrul unor concursuri inter
naționale și a realizat — în țară 
— cele mai bune rezultate în 
probele de sprint.

Se cuvine să subliniem și com
portarea tinerilor patinatori de 
16 ani, bucureșteanul Orlando 
Cristea și mureșanul Edmond 
Cseh, care s-au angajat într-un 

-pasionant duel pentru doborîrea 
recordului de juniori II la 500 
m. Sîmbătă. Cseh l-a depășit 
doar cu o lungime de patină pe 
Cristea, amlndoi fiind cronome
trat! cu un nou reoord — 41,7.

In lipsa unor senioare de va
loare, reprezentantele noului val 
au fost cele care și-au disputat 
întîietatea pentru locurile frun
tașe. Spre regretul general, prin
cipala favorită, Mihaela Timiș, 
după ce a clștigat clar proba de 
500 m. a căzut fa cursa de 1 OOT 
m. In ziua a doua ea a abordat 
această distanță cu prea multă 
prudentă, și a sosit fa urma si
bience! Cerasela Hordobețiu (an

trenor prof. I 
a obținut, la 
de campioană 
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TG. MUREȘ. 22 (prin tele
fon). Desfășurat în condiții 
organizatorice ODtime în Sala 
sporturilor din localitate, al 
6-lea turneu al Diviziei ..A“ 
de baschet feminin a stabilit 
grupele valorice în cadrul 
cărora va continua între
cerea (cu etape săDtăminale si 
iocuri duble) începînd de săp- 
tămîna viitoare. Aceste erune 
au următoarea alcătuire — 
grupa 1—6 : 1. Universitatea
C.S.S.  Viitorul Cluj-Napoca 43 
p. 2. Olimpia București 41 p. 3. 
Voința București 39 o. 4. Poli
tehnica București 35 o. 5. Cri- 
sul Oradea 35 p. 6. Progresul 
STIROM București 35 p ; gru
pa 7—12 : 7. Politehnica (fostă 
Universitatea) Timișoara 32 p,
8. Chimistul C.S.S. Rm. Vîlcea 
30 p, 9. Mobila C.S.Ș. Satu 
Mare 23 p, 10. C.S.U. Prahova 
Ploiești 26 p, 11. Comerțul Tg. 
Mures 28 n. 12. I.E.F.S. C.S.S. 
4 București 26 n.

OLIMPIA — VOINȚA 74—55 
(44—27). Felicitări baschetba
listelor de la Olimpia si antre
norului lor C. Paraschivescu 
Dentru victoria netă obținută 
la caDătul unui meci De care
l-au  dominat din Drimele mi
nute. Olimpia a făcut cu ade
vărat un ioc de echiDă. în care 
fiecare dintre comDonentele ei 
si-a adus un imDortant aDort- 
0 notă deosebită, totuși. Den
tru Alexandrina Biră. Mariana 
Bădinici. Romela Cristea si 
Marilena Froiter. ultima fă- 
cindu-si cu nrileiul acestui 
turneu o excelentă reintrare. 
Voința a dezamăgit aproape 
toate iucătoarele avind o 
prestație sub posibilități, mult 
mai slabă decit în ziua prece
dentă. Au marcat : Froiter 16. 
Bădinici 16. Ciubănean 10. Biră

ACTUALITĂȚI
9 „CUPA STEAUA'- fa sala 

riubulul Steaua din Capitală s-a 
desfășurat competiția de tenis 
rezervată seniorilor, la startul 
căreia au fost prezențl 32 dintre 
cel mal buni jucători. Fostul 
campion național, dinamovlstul 
bucureștean Laurentiu Bucur, fa 
vădită revenire de formă, a câș
tigat finala. întrecîndu-1 cu 6—3, 
4—3 pe stelistul Mihal Sovar. In 
Semifinale : Bucur — R zan 
Constantinescu 6—4, 6—2, Șovar 
— Ovidiu Pavel 6—3, 6—3 • LA 
BISTRIȚA s-a încheiat cea de a 
treia ediție a competiției „Cupa 
Bistrița-Năsăud“. La întrecere au

COMPLEXUL „DOINA"

DIN STAȚIUNEA NEPTUN VĂ AȘTEAPTĂ!
STAȚIUNEA NEPTUN inaugurează sezonul turistic 1984 

prin descinderea complexului de tratament și odihnă „Doi
na". Turiștii individuali cit și cei din grupurile organizate 
(elevi, sportivi etc.) beneficiază te această perioadă — pe 
lingă factorii climatici cunoscuți — de servicii (cazare, 
masă și tratament balneofizioterapeutic) de cea mai bună 
calitate. De asemenea, la dispoziția celor ce vin în această1 * 3 * S, 
perioadă In stațiune se află o bază de agrement diversi
ficată : bowling, popice, săli pentru tenis de masă, piscină 
cu apă de mare încălzită.

Transportul se asigură cu trenul, stația de destinație fiind 
Neptun — Popasul Căprioarelor (hotel „Doina").

înscrieri și relații suplimentare se primesc la toate ofi
ciile județene de turism din tară, la agențiile I.T.H.R. 
București, precum și direct la dispeceratul stațiunii Neptun 
.'telefon 917/31310).

0 PREMIERĂ: PROGRESUL STIROM IN GRUPA 1-6
agresivă, contraatacurile. toar-10. Trică 8. Cristea IX Marini

— Lefter 2 Dentru învingătoare- 
respectiv Borș 15. Tomescu 14. 
Filip 12. Anghelina 2. Vasile 2. 
Hegheduș 4. Struearu X Grece
4. Arbitrii Z. Raduly și E. Szil- 
vester au avut o misiune neaș
teptat de ușoară.

UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 78—76 (36—37. 68— 
68). O partidă cu multe faze 
frumoase, dar mai ales cu o 
evoluție a scorului captivantă, 
din care am desprins citeva 
secvențe semnificative : ,.U“
— Politehnica 21—14 (min. 11), 
30—35 (min. 18). 42—45 (min. 
27). 63—59 (min. 37) si de aici 
victoria a surîs fiecărei echipe. 
Formația clujeană a fost mai 
completă în prelungiri (de la 
Politehnica au părăsit tere
nul pentru 5 greșeli personale 
Mihaela Netolitzchi. Carmen 
Tocală si Maria Bărăgan), cîș- 
tigind. dar nu fără emoții de
oarece adversarele au avut 
mingea in ultimele 15 secunde 
de ioc ale minutelor 40 si 45. 
dar au ratat ambele atacuri. Au 
marcat : Pali 22 Bolovan 16, 
Costanasiu 12. Popa 10. Ba- 
giu 6. Dragos 8. Czegledi 
4, respectiv Prăzaru — 
Mate 26. Pîrșu 14. Bărăgan 9. 
Zidaru 8, Netolitzchi 8, Tocală
9. Kerestes 2. Arbitrii Z. Ra
duly și E. Szilvester au asigu
rat buna desfășurare a partidei.

COMERȚUL — CRIȘUL 
80—78 (15—42). Foarte tinăra 
formație din Tg. Mureș a re
purtat o frumoasă și meritată 
victorie asupra unei echipe din 
grupa 1—6. prin care și-a creat 
șanse de evitare a retrogradă
rii. Apărarea organizată și

DIN TENIS
participat «Ut juniori cit șl se
niori. Găzduit fa Sala «porturi
lor. concursul a reunit sportivi 
din Cluj-Napoca. sithetu Marma- 
ției, Brașov șl din municipiul 
Bistrița. Câștigători : R. Fareaș 
(Dinamo Brașov) — C. Porumb 
(Universitatea Cluj-Napoca) 5—3, 
1—5, 6—5 (cat. 10—14 ani). Euge
nia Năstăsescu (Universitatea 
Cluj-Napoca) — Dianâ Chere- 
cheș (C.F.R. Bistrița) 5—7, 7—5,
6— 3, (16—16 ani), G. Radu (Con
structorul Cluj-Napoca) — I. 
Moga (Mecanica Bistrița) I—3,
7- 4. (14-18 ani). (Hie turcu — 
coresp.). 

te buna evoluție a jucătoarelor 
Marta Benko, Bena Oiștea si 
Melinda Nagy (o junioară de 
16 ani) si încurajarea perma
nentă a publicului entuziast au 
determinat succesul la capătul 
anei partide spectaculoase. Au 
marcat : Benko 26. Nagy 18. 
Cristea 11. Farcaș 10, Csenteri 
9, Malhe 6, respectiv D. Per- 
fache 24. Cutuș 16. Oancea 10, 
Constantinescu 8, Niculcscu 4, 
Pop 9. Amihăesei 7. Bun arbi
trajul lui I. David și I. Nun.

PROGRESUL — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 53—45 
(26—16). In meciul care a de
cis a 6-a calificată în grupa 
de elită, echipa Progresul (an
trenori — G. Năstase și
B. Gheorghievici) — be
neficiind de aportul lui 
Camelia Stoichiță (conducă
toare de joc inspirată și efi
cientă). Elena Pușcașu și Lu
minița Măringuț (foarte active

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

(min. 5), 11—8 (min. 18), 13—9 
(min. 24) și 14—10 (min. 25), 
combinațiile fulgerătoare și sub
tile, precum și șuturile prin 
surprindere ale interilor lor 
deconcerttedu-i pe portarii di- 
namovițti Virgil Marchidan și 
Claudiu Ionescu. Și dacă prima 
repriză nu s-a încheiat cu un 
avantaj net pentru H.C. Mi- 
naur, acest lucru are la ori
gine cîteva greșeli făcute în 
atac de echipa gazdă, printre 
care și 3 pase direct la... adver
sar, greșeli prompt speculate 
de dinamoviști. în partea a 
doua, H.C. Minaur a jucat 
mult mai atent, folostadu-și 
bine forța de șut la „linia de 
9 m“ și bazîndu-se pe ziua de 
excepție a tînărului portar 
Mircea Petran, care a apărat 
de-a dreptul excepțional, sco- 
țîndu-i pur și simplu din 
mină pe atacanții dinamoviști 
și dted în același timp o 
mare siguranță in joc propriei 
echipe. In această perioadă, 
maramureșenii au beneficiat fa 
atac cind de forța de pătrun
dere a lui Flangea, cînd pe 
abilitatea lui Măricel Voinea, 
iar cir.d aceștia erau blocați, 
echipa a finalizat fie prin 
„bombele- lui Covaciu sau Mi- 
roaiuc, fie prin frumoasele 
combinații cu „semicercul" fa 
transformarea cărora s-a evi
dențiat micuțul pivot Marta. 
Debusolall de forma de excep
ție a portarului maramureșean 
și de lipsa de inspirație a pro
priilor apărători ai buturilor, di- 
namoviștll au intr3t spre sfir- 
șitul meciului în degringoladă, 
aruncând la poartă din orice 
poziție și In momente deloc 
recomandabile. Cum spuneam, 
meciul s-a ridicat la un bun 
nivel tehnic, cei peste 4000 de 
spectatori aplaudind deopotrivă 
și pe sportivii din orașul lor, 
și — deseori — pe oaspeți 
pentru fazele frumoase create 
de Omer, V. Oprea sau T. Roș
ea. Punctele au fost marcate 
de t Flangea 0, M. Voinea 9, 
Boros 6, Mironiuc 3, Marta 3, 
Covaciu 2 șl Stamate — H.C. 
Minaur, Roșea 6, Durau 4, 
Grabovschi 4, Oprea 3, Bedivan 
3, Tasc 2, Omcr 2, Mocanu și 

fa lupta sub panou), a condus 
de la început obținfad astfel 
pentru prima dată calificarea in 
grupa 1—6 > competiției. Au 
marcat : Stoichiță IX Mărin- 
guț IX Pușcașu 10. Simioană 
7, Ivănescu X Kapekrries 2, 
Alexandra 6. Ciocan X respec
tiv V. Chepețan 19. Armion 10, 
Stamin 6. Bodea 5. Czmor 4, 
Catrina X Bun arbitrajul lui 
I. David și Z. Raduly.

VOINȚA — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 62—46 (28—22),
I.E.F.S. — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 65—64 (34—32),
C.S.U.  PLOIEȘTI — MOBILA
S. MARE 64—72 (20—33), PRO
GRESUL — CHIMISTUL 77—69 
(33—33), „U“ CLUJ-NAPOCA — 
C.S.U. PLOIEȘTI 76—32 (46—
16), OLIMPLă — CHIMISTUL 
72—61 (33—32). COMERȚUL TG. 
MUREȘ — MOBILA S. MARE 
60—52 (36—23). CRIȘUL — 
I.E.F.S. 80—68 (36—35).

Dumitru STĂNCULESCU

Dogărescu — Dinamo. Au con
dus bine R. Antochi și H. 
Boschner — Brașov.

Hristache NAUM

DINAMO BRAȘOV — STEA
UA 31-22 (10-11). Cei peste 
3000 de spectatori prezențl in 
tribunele Sălii sporturilor din 
localitate au urmărit cu „șuLe- 
tul la gură" finalul acestei par
tide, deoarece nu mult a lipsit 
ca intilnirea să se termine Ia 
egalitate. Cînd mai erau 45 de 
secunde pînă la încheierea jo
cului, tabela de marcaj arăta 
scor egal : 21—21, ceea ce re
prezenta a 13-a egalitate con
semnată pină atunci Intre a- 
ceste echipe. Ambele formații 
au avut pe rind conducerea, 
este drept nu la o diferență 
mai mare de două goluri. în 
perioada acestor ultime 45 de 
secunde Steaua a reușit să în
scrie golul victoriei cînd se pă
rea că mal rămăseseră încă 10 
secunde de joc. Dar arbitrii 
Intflnirii au fluierat sfirșitul 
jocului, cu toate că de la masa 
secretariatului s-a anunțat că 
mai sint de jucat 10 secunde. 
Demn de menționat faptul că 
Dinamo Brașov a făcut cel mai 
bun joc al său din acest cam
pionat, punînd la grea Încer
care echipa campioană. în spe
cial In apărare, dinamoviștii 
s-au „mișcat" foarte rapid și 
atent, anihilind multe din 
atacurile puternicei echipe 
bucureștene. Au Înscris : Mi
ele 8, Nieolescu 8. Chleomban 
X Miulici, Cian 41 Cojocaru — 
Dinamo, Stingă 6, Berbece 6, 
Drăgăniță 4, Dumitra X Mirică 
2, Ghimeș 2 — Steaua. Au 
coudus Gh. Sandor șl Fr. La- 
komcsik — Oradea (C. Gruia 
— coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
35—28 (18—15). Primul joc al 
cuplajului din Sala sporturilor 
din Brașov a oferit celor pre- 
zenți un meci plăcut, atractiv, 
în care ambele echipe au ac
ționat deschis, negii jind însă 
faza de apărare. în finalul în- 
tîlnirii, gazdelei mai incisive, 
mai eficiente In atac, au forțat 
o victorie pe care, de fapt, au 
meritat-o și care le este foarte
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D. Jenei, in plină cursă 
duo) 197.700, f. CitlUna Bologa 
(C.S.S. Sibiu) 193.350 : (m) — 1.
D. Jenei 159,700 — campion ab
solut, 2. Z. Zakarias 165:950, 3.
E. Miklos 167,250. 4. M. Vrfnceanu 
167,600, 4. Atila Bakos (Mureșul 
Tg. Mureș) 170,400, 3. O. Cristea 
172,000.

Troian IOANIȚESCU
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In vederea noului sezon, 
si-au reluat pregătirile si echi
pele din al doilea eșalon al 
fotbalului nostru. Iată amă
nunte de la cîteva dintre com
petitoarele Diviziei ,.B“.
• F. C. CONSTANȚA : MA

SIVA ÎNTINERIRE A LOTU
LUI. După ce a adus la „ram
pă" un nou cuplu de 
antrenori, D. Antonescu —
— I. Constantinescu, cu nu
mai șase etape înaintea în
cheierii turului, clubul de pe 
Litoral anunță pentru a doua 
parte a campionatului o echipă 
total remaniată. S-a renun
țat la Peniu. Buduru. I. Mol
dovan. Drogeanu. Costas si 
Toader. fiind promovați ti
neri din fosta echipă de spe
ranțe. Actualul lot : Gîrjoabă. 
Bălă — portari. Belu. Dinu, 
Caramalău. Purcărea. V. Con
stantin. Mănăilă — fundași. 
G. Zahiu, Gache, Roșu, Mari- 
nov. Preda (venit de la Cimen
tul Medgidia). Iordan. Popovici
— mijlocași, Radu Toma, Cr. 
Rusu. Voinilă. Melinte (de la 
Portul Constanta). Bătrîneanu 
(revenit de la I.M.U.M.). Toancă 
(de La Rapid Fetești). Biciu — 
atacant! Din Iotul lărgit mai 
fac parte iuniorii Voicilă (por
tar). Năstase (mijlocaș). R. 
Manea (atacant), actualmente la 
Luceafărul. în acest fel. media 
de virstă a echipei a coborit la 
23 de ani. Motivele întineririi 1 
Pregătirea acestor tineri jucă
tori pentru campionatul urmă
tor, sub deviza „muncă, pre
gătire. rezultate", în vederea 
revenirii în „A“.
• GLORIA BUZĂU : A- 

PROAPE DE REVENIREA PE 
PRIMA SCENA. Antrenorul 
N. Lupesc», împreună cu toți 
iucătorii care au activat în 
turul campionatului se află 
din 17 ianuarie la Bușteni, unde 
se vor pregăti oină la 29 ia
nuarie. în programul întocmit 
s-a prevăzut si susținerea 
mai multor meciuri amicale. în 
prezent se definitivează acest 
program de partide amicale. 
Printre echipele cu care doreș
te să se întîlnească formația 
buzoiană se află Dinamo, 
Steaua. Sportul studențesc. 
S. C. Bacău si C. S. Tîrgoviste. 
..Cind am reluat pregătirile — 
primul antrenament s-a desfă
șurat în ziua de 9 ianuarie — 
cu totii am avut același gînd. 
să muncim intens pînă la 
începerea returului, ne-a de
clarat N. Oprea, președintele

cit să 
Hei in

— Se poate spera că Nadia 
Comăneci va da cîndva o nouă 
...Nadia ?

— Desigur că aș exagera 
dacă acum, la primul meu an
trenament, m-aș încumeta si 
promit să dau chiar eu o nouă 
Nadia. Cert este insă că-mi 
doresc aceasta ți că de la în
ceput voi munci mult pentru 
ca un număr cit mai mare de 
fete să preia și să evolueze in 
„stilul Nadia Comăneci". Ar fi 
o deosebită satisfacție pentru 
mine, ca antrenoare.

Constantin MACOVE1

ANIVERSARII UNIRII
torul din orașul siderurgiștilor 
a găzduit o reușită competiție 
la tenis de cimp, la care au 
participat numeroși iubitori ai 
acestui sport, băieți și fete. 
Competiția a fost bine organi
zată 
juit 
rite 
fete
(Dinamo București) în finală cu 
Ileana Trocan (Steaua) 6—1, 6—3, 
iar la băieți Cristinel Ștefănescu 
(Steaua) cu Mihai Șovar (Stea
ua) 3—6, 6—1, 6—1. La dublu. 
Marilena Totoran, Alice Dănilă 
(Dinamo București) — Lumi
nița Sălăjan („Poli" București), 
Otilia Pop (Progresul București) 
6—4. 6—0. La dublu masculin, 
M. Șovar și R. Constantinescu 
(Steaua) — FI. chivu și C. Ște
fănescu (Steaua) 6—4, 6—2. (I. 
VLAD — coresp.).

GALAȚI. Timp de trei zile, 
în Sala sporturilor din orașul 
de la Dunăre s-a desfășurat un 
atractiv turneu de volei, la 
care au participat formațiile 
Calculatorul București, Viitorul 
Bacău, Delta Tulcea și C.S.U. 
Galați. Trofeul omagial pus în 
joc a fost cîștigat de 
Tulcea care, în 
mai importante. 
3—2 de C.S.U. 
Calculatorul. (T.

truc- coresp.).

de către gazde și a prile- 
dispute interesante, urmă- 
de numeroși spectatori. La 
a cîștigat Alice Dănilă

cu 
de

Delta
meciurile cele 
a dispus 

Galati și 
SIRIOPOL

LOTO PRONOSPORT INT0RNEĂ1Ă
LA TRAGEREA SPECIALA 
IANUARIE 1984

LOTO

FAZA I :
28 32 23 64 74 11 16

1 89 36 61 76 77 59 84 17

AZA a Il-a :
: 2 63 73 49 65 58 28 87
: 38 74 26 23 56 82 44 27
AZA a III-a :
18 88 42 30 81 76 26 87 27 67

69 49 19 82 39 52 46 59 15 63
: 58 74 34 60 17 71 14 36 66 16

'IGURI : 2.029.385 LEI.

CURSULUI PRONOSPORT DIN 
1NUARIE 1984 :
; II. Verona — Milan x ; IX. Are-
III. zzo — Cagliari 1 ; X. Cremo-
IV. nese — Perugia 1 ; XI. Mon-
In- za — Palermo 1 ; XII. Tries-

; VI. tina — Como 1. Fond total
Ro- de cișliguri : î.079.813 lei. 

VIII.
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DOAR DOUĂ LUNI MAI SÎNT PÎNĂ LA MECIUL CU ITALIA.
1984. Anul Olimpiadei de la 

Los Angeles a sosit Unii din
tre sportivi si-au cîștigat drep
tul de participare la marea în
trecere si se pregătesc cu rivnă. 
Alții, insă. încă mai au de 
susținut partide de calificare 
pentru obținerea „pașaportului 
olimpic”. Printre el se află și 
fotbaliștii noștri. Mai mult, la 
recenta consfătuire cu cei ce 
activează în acest sport se 
spunea că. In acest an. obiecti
vul olimpicilor este să obțină 4 
puncte din cele două meciuri 
pe care le mai au de disputat 
in grupa „C“-

Un obiectiv justificat, după 
părerea noastră, si realizabil. 
Mai sînt de disputat în grupă 
încă 5 partide sL teoretic, si e- 
chipa Italiei mai poate aspira 
la primul loc. Reprezentativa 
noastră mai are de jucat eu 
Italia (la 28 martie. In depla
sare) si Iugoslavia (13 aprilie.

I In vizită la divizionarele „A"

„SOLUȚIA? SĂ MUNCIM MAI MULT
Șl MAI BINE DECÎT ALȚII"

Este de părere Florea Ispir (A.S.A. Tg. Mureș)
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Florea Ispir, căpitanul lui 
A.S.A., a ajuns un veteran- 
Joacă din 1970 în Divizia •■A", 
în care a adunat 402 jocuri, 
îl despart 52 de prezente de 
recordul lui Dinu. La în
trebarea noastră, „Cînd ți-ai 
propus retragerea ?“, ne răs- 
pende :

— Am 34 de ani. E cazul să 
mă gindesc la clipa despărțirii. 
Voi mai juca încă un campionat, 
după care mă voi retrage într-o 
muncă administrativă. în cadrul 
clubului care m-a consacrat. 
După cum vedeți, ocolesc me
seria de antrenor. Simt că 
n-aș mai rezista. Am iubit fot
balul, l-am trăit la mare ten
siune. am „ars" pentru el. n-aș 
mai avea puterea să fiu si an
trenor. Fotbalul îți dă de toate, 
numai liniște nu-ți dă. După 
15 ani pe gazon, n-o să mai 
am nervi pentru agitata bancă 
tehnică.

— Ce s-a întîmplat, sub ochii 
tăi, intr-un deceniu și jumă
tate în fotbalul românesc ?

— Astăzi se lucrează mult 
mai mult : și fizic, și tehnic, si 
tactic, și psihologic. Intre 
timp au mai apărut si video- 
casetele. Si acest lucru se 
vede. Performanțele Craiovei, 
ale lui Dinamo sau ale ..na
ționalei" nu șint întimplătoare, 
sînt fructul noii mentalității 
care s-a afirmat progresiv, an 
de an.

— De ce crezi câ * * fost po
sibil ea unul din coechipierii 
tăi, Boloni, să obțină titlul de 
cel mai bun fotbalist al anului 
care a trecut ?

— Boloni a dobîndit titlul, se 
știe. în primul rind pentru rea
lizările sale de excepție la e- 
chipa națională, care a reușit 
minunata calificare pentru 
Paris. Am să încerc să precizez 
cum de a fost posibil ca 
Bolonj să fie capabil de ase
menea prestații decisive. Pen
tru că este un fotbalist de ca
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• A.S.A. Tg. Mureș a făcut pregătirea de iarnă la Sovata, în perioada 
9—23 ianuarie. 0 La vizita medicală efectuată în prealabil, un singur jucător 
(mai bine ca oricînd) s-a prezentat cu excedent de greutate: Fanicî, 2 kg, 
cifră totuși „rezonabilă" ușor de eliminat la antrenamente. Doctorul E. Hal- 
magy, constatînd că jucătorul Kontz acuză o tendinită, l-a și trimis la Băile 
Fel'ix pentru tratament șî refacere. 0 Lotul prezent la Sovata : portari — 
Varo, Naște, Vodă; fundași — Szabo, Ispir, Jenei, Gali, Onuțan, Costin, Hor
vath; mijlocași — Both, S. Dumitrescu, Botezan; înaintași — Ciorceri, Fanici, 
Muntean, Varga, Clan. După cum se vede, au lipsit BoISnî, plecat cu națio
nala in America de Sud, și Ilie Costel, deplasat cu un lot de tineret în 
India. Despre Ilie Costel antrenorul Csako spune: „O sâ am mare nevoie de 
el in retur. Am convingerea câ a plecat accidenat și regret câ nu am fost 
mai ferm, reținîndu-l acasă". 0 încă o promovare de la ,,speranțe", portarul 
Vodă (19 ani, 1,82 m, receptiv, conștiincios). De altfel, M. Ronea și Iotul său 
de „speranțe" au efectuat pregătiri în paralel, tot la Sovata. 0 în ziua de 
17 ianuarie a avut loc ședința de analiză a turului campiontului. Raportul 
prezentat șî luările la cuvînt au fost serioase, responsabile. Desprindem din 
ele: „Pregătirea fizicâ a fost bună. Disciplina în teren, de asemenea, A.S.A 
figurind pe locul 2 în Trofeul fair-play. Pregătirea tehnica - în regres, fina
lizarea — deficitară. Arbitrajele, bune și foare bune" (n.n. frumoasă obiectivi
tate!) — din raportul prezentat de I. Czako, antrenor principal. „La A.S.A. 
aleargâ mai mult jucătorii decît mingea. Existâ talente tinere in județ. Cine 
le vede, cine le promovează?1* - N. Csifo, din conducerea secției de fotbal. 
„Se primesc goluri multe acasâ. Apărarea trebuie ordonând, omogenizată" — 
fundașul Cost in. 0 Din concluziile antrenorului Tache Macri, prezent la So
vata ca reprezenant al F.R.F. într-o acțiune de îndrumare și control: „Jucă
torii cunosc multe dintre sistemele de joc și variante care decurg din ele. 
Ei și-au insușit și o idee specifică de joc, temă pe care antrenorii au pedalat 
in aceste pregătiri. 0 Secundul M. Kiss: „Ne așteaptă un retur dificil. Toc
mai de aceea intensitatea antrenamentelor, aici, la Sovata, comparativ cu 
sezoanelq trecute, a crescut cu cel puțin 30 la sută 0 între 25 șî 31 ia
nuarie A.S.A. efectuează un turneu de trei jocuri în Ungaria, alături de 
Ujpesti Dozsa, Zalaegerszeg și o echipă austriacă încă nedesemnatâ.

CE FAC OLIMPICII NOȘTRI?
V

pe teren propriu). în timp ce 
fotbaliștii iugoslavi mai au încă 
un meci, tot in deplasare, cu 
Olanda.

Așadar, pînă la primul meci 
oficial al olimpicilor noștri mai 
sînt doar două luni. Ce face lo
tul nostru olimpic în această 
perioadă de acumulări, de pre
gătiri intense ? NIMIC ! Deo
camdată. asta e situația cu 
olimpici, noștri, în timp ce 
prima noastră reprezentativă, 
care se pregătește pentru tur
neul final al Campionatului eu
ropean. din Franța, joacă la 
turneul de la Guayaquil In 
compania echipelor olimpice ale 
Poloniei. Ecuadorului si Chile. 
La turneul de la Calcutta, unde 
este prezentă și o selecționată 
de tineret din tara noastră 
(care nu are nici un obi.îctiv). 
participă si echipele olimpice 

racter. care se dăruiește extra
ordinar în teren. Este un fotba
list inteligent și receptiv. El 
știe ce vrea antrenorul. Să nu 
uităm că naționala a jucat fub 
bagheta lui. după accidentarea 
lui Bălăci. Astăzi, pentru a fi 
mare este nevoie de asemenea 
calități. Numai talentul ru mai 
ajunge. Ilie Costel are talent 
cu carul, dar a stagnat. Pentru 
că în timp ce Boloni îl „obligă", 
nu o dată, pe antrenorul Czako 
să mai rămînă la teren o eră 
după antrenament, pentru anu
mite corijări. Costel. superficial, 
lipsit de ambiție, abia așteaptă 
să intre sub dus...

— Ce va face A.S.A. în retur?
— Ne așteaptă un retur greu, 

luînd startul cu —3 la ..ade
văr". începutul lui va fi in
fernal. cu 4 jocuri in depla
sare. din 6. Ce ziceți de ur
mătoarea serie ? Primul ioc la 
Petroșani, al doilea cu Steaua 
acasă, următorul cu Universi
tatea la Craiova. După plecarea 
lui Biro I. lotul nostru apare 
ca subțiat. Nu avem decît o 
singură soluție : să muncim mai 
mult si mai bine decît alții.

Ion CUPEN 

ale Argentinei si Ungariei — 
cum transmit agențiile de pre
să — alături de primele echipe 
ale Poloniei 6i R.P. Chineze. 
Olimpicii noștri. însă, nici nu 
s-au întilnit în acest an. O 
parte sînt cu lotul reprezenta
tiv. normal, dar ceilalți au ră
mas la cluburi. în timp ce Lotul 
olimpic are ca obiectiv să în
vingă echipa Italiei, Ia 28 mar
tie- Nu ar fi fost mai normal 
ca la turneul de la Calcutta să 
fi participat olimpicii ? Pentru 
că. din actualul lot, 13 jucători 
se află la cluburi (nu i-am so
cotit si pe jucătorii dinamo- 
visti. care au un program spe
cial de pregătire).

Experiența echipei naționale 
a arătat că pentru meciurile de 
mare importanță este nevoie 
de un stagiu mai mare de pre
gătire în comun, că 3 zile nu 
mai sînt suficiente. Așa stînd 
lucrurile, credem că e cazul ca 
lotul olimpic să se bucure de 
toată atenția din partea fede
rației. Meciul cu Italia trebuie 
pregătit de pe acum. Știm, s-au 
făcut unele încercări de a se 
asigura olimpicilor un turneu 
de pregătire, dar pînă acum 
nu s-a realizat nimic. Si tim
pul trece. Deci trebuie făcut 
ceva, pentru a nu se mai 
repeta situația de anul trecut, 
cind debutul (meciul cu Iugo
slavia) a fost nesatisfăcător.

Fotbalul nostru se bucură azi 
de frumoase aprecieri pe plan 
international (prin performan
țele echipei naționale, ale U- 
niversității Craiova și Dinamo) 
Si ar fi păcat să fie umbrite 
de un eșec al reprezentativei 
olimpice.

Constantin ALEXE

ȘI DIVIZIONARELE „B“ 
ÎN TOIUL PREGĂTIRILOR

MECIURI 
AMICALE

• F.CJW. BRAȘOV — DINAMO
BUCUREȘTI 0—2 (0—2). Intilni-
rea s-a disputat pe stadionul Mu
nicipal, în prezența a ciroa 3 000 
de spectatori. în ciuda celor 15 
grade minus, jocul a fost atrac
tiv, victoria revenind echipei 
Dinamo cu scorul de 2—o (2—0), 
prin golurile marcate de Orac 
(min. 39) și Augustin (min. 42). 
Dinamo a folosit formația : Mo
rarii — Rednlc, Nicolae, I. Ma
rin, Stănescu — Dragnea, G. 
Moldovan, custov — Turcu, Au
gustin, Orac. Au mal jucat : 
Eftimescu, Andone, V. Radu, 
Nemțeanu, Iamandi, Movilă, Țăl- 
nar. Mărginean, Borcea șl Mul- 
țescu. (C. Gruia — coresp.).
• PETROLUL PLOIEȘTI —

F.C.  CONSTANȚA 2—0 (0—0).
Ambele goluri ale ploieștenilor au 
fost marcate de Moldoveanu 
(min. 65 șl 82).
• A.S.A. TG. MUREȘ — CHI

MICA T1RNAVENI 2—0 (1—C).
Partida s-a disputat la Sovata șl 
a revenit divizionarei „A“ cu 
scorul de 2—0 (2—0). Autorii go
lurilor : Muntean (min. 33) șl 
Botezan (min. 87). A.S.A. a pre
zentat următorul „11“ : Naște — 
Horvath, Jenei. Ispir, Onuțan — 
Botezan, Dumitrescu, Gall — 
Muntean, clan, Varga. Au mai 
jucat : Szabo, Both, Ciorceri și 
Fanici. (A. Feketc — coresp.).
• C.F.R. VICTORIA CARAN

SEBEȘ — JIUL 0—1 (0—0). Uni
cul gol a fost înscris de Coca 
(min. 62). Jiul : Homan — Popa, 
Vizitiu, Florescu, P. Grigore — 
Găman, Stana, Varga — Henzel, 
Stolnescu, Băluță. Au mai fost 
folosiți : Szekeli, Coca. Vesa, 
Dosan și Muia. (N. Magda — co- 
resp.).
• C.S.M. BORZEȘTI — S.C. 

BACAU 1—1 (0—0). Au marcat : 
Mihuț (min. 7») pentru băcăuani 
șl Postăvaru (min. 85) de la 
gazde. (Gh. Grunzu — coresp.).
• C.S.M. DROBETA TR. SEVE

RIN — MINERUL MOTRU 1—0 
(0—0). A înscris Olteanu (min. 59). (V. Manafu — coreso.).
• AVÎNTUL REGHIN — META- 

LOTEHNICA TG. MUREȘ I—1 
(1—0). Autorii golurilor : Naghi 
(min. 17) de la Avintul și Blaga 
(min. 60) pentru Metalotehnica. 
(A. Fekete — coresp.).
« CELULOZA ZAKNEȘTI — RA

PID BUCUREȘTI 0—3 (0—0). For
mația bucureșteană, aflată în 
pregătire la Bușteni, a jucat la 
Zărnești cu divizionara „C“, pe 
care a întrecut-o cu 3—0. Au 
marcat Aron (2) și Grigore. (V. 
zbarcea — coresp.).

clubului. Dorim ca din prima 
clapă să confirmăm buna evo
luție din toamnă. iar la sfir- 
situl campionatului echipa să 
revină ne prima scenă".

9 C.S.M. SUCEAVA : SPE
RANȚE PENTRU O ASCEN
SIUNE ÎN CLASAMENT. Con
ducerea tehnică este asigu
rată de același cuplu de antre
nori — R. Cosmoc si M. Ale
xandru. La primul antrena
ment. din ziua de 10 ianuarie, 
s-au prezentat toti iucătorii 
care au evoluat în tur. De la 
antrenamente lioseste Casuba. 
plecat cu un lot de tineret in 
turneu în India. ..Am terminat 
în forță turul, ne spunea D. 
Corduban. președintele clubu
lui. Rezultatele din ultima 
perioadă din tur ne dau spe
ranța că în primăvară vom urca 
citeva trepte în clasament. Dar, 
pentru atingerea acestui o- 
biectiv. vrem să folosim ia 
maximum perioada Dină la 
reluarea campionatului. De a- 
ceea. pe lingă antrenamentele 
de la Suceava si Vatra Dor- 
nei. tehnicienii noștri au pre
văzut multe jocuri de pregătire. 
Partenere vor fi echipele 
A.S.A. Cimpuiung. Minerul 
Vatra Dornei. Otelul Galati. 
Chimia Fălticeni. Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca si. probabil citeva 
divizionare ..A“.

• CEAHLĂUL P. NEAMȚ : 
LA TERMINAREA CAM
PIONATULUI — ÎN PLUTO
NUL FRUNTAȘ. Antrenorul 
V. Copil a reluat pregătirile în 
ziua de 11 ianuarie, la P- 
Neamț. In lot figurează doi noi 
jucători : Soimariu. înaintaș, 
de la echipa de speranțe S. C. 
Bacău și Afruntoaie. extremă 
stingă, de la C.S.S. P. Neamț. 
„Conducerea clubului a creat 
condiții bune de pregătire echi
pei. ne-a spus V. Dimitriu, 
președintele clubului. Antre
norul Copil a întocmit un pro
gram bun. prevăzînd si o Peri
oadă de pregătire Ia Slănic 
Moldova, precum si o suită dc 
meciuri amicale la Piatra 
Neamț, cu Dunărea C.S.U. Ga
lati. Sticla Ariesul Turda. Tex
tila Buhusi. la Sibiu. Ia Medias. 
Ia Alba Iulia si la Reghin. 
Toate eforturile noastre, după 
cum se vede, sînt îndreptate 
spre pregătirea la un bun 
nivel a echipei, pentru, ca in 
retur să aibă o comportare pes
te cea din toamnă si astfel să 
obținem rezultate pozitive si. 
în final, să facem parte din 

plutonul fruntaș al seriei I“.



PE GHEATĂ ȘI PE ZĂPADĂ Concursuri de atletism in sală

LARVIK, — Campionatul eu
ropean de patinaj viteză s-a în
cheiat cu victoria olandezului 
Hilbert van der Duim — 1'63,142 p. 
Medalia de argint a fost clștiga- 
tă da Bolf Falk-I-arsscn (Norve
gia) — 169,071 p. iar cea d>e bronz 
de Rfits Schalij (Olanda) — 
169,097. In continuare, clasamen
tul general se prezintă astfel : 
4. Andrers Ehrig (R.D. Germană) 
---- 169,296 p, 5. Tiberiu Kopacz 
(România) — 169,266 p, 6. Hans 
.Van Holden (Franța) — 169,476 p.

INNSBRUK, — Campionatul eu
ropean de bob pentru două per
soane a fost cîștlgat de echi
pajul sovietic Janis Kipurs, Ai
vars Snepst, cane a totalizat în 
patru manșe timpul de 3:38,49. 
Pe locul doi s-a clasat echipa
jul r.d. Germane 1 — 3:39,71, 
medalia de bronz revenind for
mației U.R.S.S. n.

Această primă victorie a ber
berilor sovietici la campionatele 
europene a fost obținută eu un 
bob de o construcție originală, 
care a vădit excelente calități aerodinamice.

KITZBUHEL. Proba de eoborire 
din cadrul „Cupei Mondiale* la

Asul austriac Franz Klammer, 
mulul deceniu, obține a 25-a 
pirtia favorită de la Kitzbuhel

schi alpin, desfășurată slmbătă, 
a fost ciștigată de austriacul 
Franz Klammer (30 de ani), care 
obține a patra victorie pe aceas
tă pirtie in Cupa Mondială. 
Klammer obține a 25-a victorie 
In cupă, a loo-a a unul schior 
austriac. Dcr’rfel, austriecii au 
„sărbătorit” acest jubileu, cla- 
sîndu-se pe primele trei locuri : 
1. Franz Klammer 2:02.82 , 2. Er
win Resch 2:03,39. 3. Ar.ton stoi

TURNEE
In runda a 11-a a turneului 

feminin de șah de la Jajce (Iu
goslavia), Dana Nuțu a remizat 
cu Pctrovici (Iugoslavia), in 
timp ce campioana țării. Mar
gareta Mureșan, a pierdut, cu 
albele, la Zorica Nikolin. Macek 
a învins-o pe Maximovici. Ga- 
prindașvili pe Pihailici, iar par
tidele Veroczi — Erenska și 
Fischdick — Szmacinska s-au 
încheiat remiză. înaintea ulti
melor două runde, în clasament 
se menține lideră marea 
maestră sovietică Nana Alek- 
sandria cu 7,5 p (1). urmată de 
Veroczy 7,5 p și Gaprindașvili 
7 p (1) — Dana Nuțu ocupă 
locul 6 cu 5,5 p. iar Margareta 
Mureșan se află pe locul opt 
cu 5 p.

® In runda a 7-a a turneului 
de la Wijk aan Zee (Olanda).

UN NOU TURNEU

DE ȘAH

ÎN CAPITALĂ
în Capitală începe un nou 

turneu international de șah. în 
organizarea asociației sportive 
ICED București, la care și-au 
anunțat participarea și o serie 
de maeștri internaționali pre- 
zenti la recent încheiatele în
treceri din cadrul „Festivalului 
sahist vîlcean" de la Călimă- 
nesti. Pe lista celor invitați fi
gurează M. Orso si L. Sapi 
(Ungaria), K. Steczkowski și 
M. Sarwinski (Polonia). P. O- 
rev (Bulgaria), iar din țara 
noastră, printre alții. P. Stefa
nov, A. Ardeleanu, M. Tratato- 
vici, Gh. Erdeuș.

AM după-amiază, în sala 
I.T.B., prima rundă

ner 2:03,43. 4. Pirmin Zurbiggen
(Elveția) 2:03,44, 5. Peter Wlrn- 
sberger (Austria) 2:03,54, 6. Urs 
Raeber (Elveția) 2:03,75.

Slalomul special de duminică a 
fost cîștlgat de Marc Girardelli 
(Luxemburg), care a realizat în 
cele două manșe 1:38,24, fiind 
urmat de Franz Gruber (Austria) 
1:38,91, Bojan Krizaj (Iugoslavia) 
1:38,93, Phil Mahre (S.U.A.) 
1:39,20, Ingemar Stenmark (Sue
dia) 1:39,25, Stig Strand (Suedia) 
1:39,60.

Combinata a fost ciștigată de 
austriacul Anton Steiner 27,84 p, 
urmat de Pirmin Zurbiggen 
30,60 p și Phil Mahre 30,86 p.

VERBIER. Proba feminină de 
ooborlre desfășurată slmbătă in 
cadrul Cupei Mondiale a fost 
ciștigată de Maria Walliser (El
veția) In 1:39,8 urmată de Holly- 
Beth Flanders (S.U.A.) 1:39,99 șl 
Olga Charvatova (Cehoslovacia) 
1:40,76. Duminică, proba de sla
lom special a revenit austriecei 
Anni Krobichier, 1:30,97 în cele 
două manșe, urmată de Maria 
Epple (R.F. Germania) 1:31,07 șl 
Erika Hess (Elveția) 1:31,67. La 
combinată, pe primul loc s-a cla
sat Erika Hess cu 40.27 p. urma
tă de Charvatova 44,01 p.

ce! mai bun coboritor al ulti- 
victorie in Cupa Mondială, pe 

Telefoto A.P.—AGERPRES
în clasamentul general al Cu

pei Mondiale conduce Hanni 
Wenzel (Liechtenstein) ou 189 p, 
urmată de Iren Epple (R.F. Ger
mania) 173 p, Erika Hess 169 p, 
Olga charvatova 167 p și Marla 
Walliser 110 p.

SAPPORO. Proba de sărituri 
cu sehiurile din cadrul Cupei 
Mondiale a fost ciștigată de aus
triacul Manfred Steiner eu 231.2

DE SAHa
Hubner l-a învins pe Ligterink, 
iar Nikolici pe Andersson. S-au 
încheiat remiză partidele So- 
sonko — Ree, Adorjan — van 
der Wiel, Tukmakov — Korci- 
noi. Torre — Beliavski. iar cea 
dintre Miles și van der Sterren 
s-a Întrerupt. In clasament con
duce Beliavski cu 5 p, urmat de 
Korcinoi 4,5 p (1), van der Wiel
4.5 p. Nikolici 4 p. Miles 3.5 p 
(1). Hubner. Ree și Tukmakov
3.5 p etc.

„TARZAN“ NU
La Acapulco a încetat din 

viată, in virstă de 79 de ani. 
Johnny Weissmuller, personaj 
legendar al lumii sportului și 
cinematografiei. In istoria îno
tului, Weissmuller rămîne pri
mul performer care a coborît 
sub un minut la 100 m liber — 
58.6 (1922) și sub 5 minute la 
400 m liber (4 :57,0). De-a lun
gul carierei, intre 1920 și 1928, 
Weissmiiller a cucerit cinci ti
tluri olimpice Ia înot (trei în 
1924, la Paris, două in 1928. la

TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX > TELEX ft TELEX • TELEX
ATLETISM • Irlandezul Ea- 

monn Coghlan, campion mondial 
la 5 000 m, nu va participa la 
campionatul mondial de cros, la 
25 martie la New York, o frac
tură la gamba dreaptă fărindu-1 
Indisponibil pentru mal multă 
vreme. • Maratonul de la Ma
nilla a fost cîștlgat de suedezul 
Kjell-Erik Stahl în 2h 19:24. La 
femei prima s-a clasat Denise 
Verhaert (Belgia) 2h 45:22.

AUTOMOBILISM • Cea de-a 
52-a ediție a tradiționalului ra
liu Monte Carlo, contînd pentru 
campionatul mondial de raliuri, 
a început ieri, ooncurențil luînd 
startul din opt orașe europene.

CICLISM • Astăzi, la Ciudad 
de Mexico, ciclistul italian Fran
cesco Moser va face o nouă ten
tativă pentru a doborî recordul 

p (109—114 m), urmat de Vali- 
Mattt Ahonen (Finlanda) 227 p 
(109,5—111,5). In clasamentul Cu
pei conduce Jens Weissflog 
(R.D.G.) 125 p, urmat de Matty 
Nykaenen (Finlanda) 92 p, șl 
Klaus Ostwald (R.D.G.) 87 p.

MILWAUKEE. Echipa olimpică 
de hochei a S.U.A. a învins for
mația similară canadiană cu 8—2 
(6—0, 0—2, 2—0).

FRANKFURT PE MAIN. Al 
doilea meci amical dintre for
mațiile R.F. Germania șl U.R.S.S. 
a fost ciștigat de oaspeți cu 
12—4 (2—2, 6—1, 4—1).

BUDAPESTA. în ultima zl a 
turneului de hochei : Ungaria — Bulgaria 11—3, Franța — Dane
marca 4—3. Clasament : 1. Unga
ria 6 p. 2. Franța 4 p. 3. Dane
marca 2 p. Bulgaria 0 p.

RUHPOLDING. Proba de biat- 
lon (10 km) din cadrul Cupei 
Mondiale a revenit vest-germanu- 
lui Peter Angerer In 30:19.5 (o 
tură penalizare), urmat de Terje 
Krukstad (Norvegia) 30:21.6 șl 
Frank-Peter Roesch (R.D. Ger
mană) (2). în clasamen
tul general al Cupei Mondiale 
conduce Odd Lirhui (Norvegia) 
87 p. urmat de Angerer M p.

A început „Turneul celor cinci națiuni" la rugftg

scoția a Învins
ȚARA GALILOR LA CARDIFF
La Paris si Cardiff s-au des

fășurat simbătâ primele meciuri 
din cadrul ediției cu numărul 
55 a ..Turneului celor cinci na
țiuni” la rugby.

Pe stadionul Parc des Prin
ces din capitala Franței. in 
fata a 49 000 de spectatori, gaz
dele au întrecut formația Ir
landei cu 25—12 (16—0). Fran
cezii au fost net suDeriori, ob- 
tinind o victorie incontestabilă, 
la o diferență care putea fi si 
mai mare. Ei au început in 
trombă, mareînd două încercări 
In primele 10 minute. prin 
Gallion (min. 2) și Sella (min. 
8). și stăpinind jocul pe toată 
desfășurarea lui. Celelalte punc
te ale învingătorilor (17) au 
fost realizate de Lescarboura — 
0 transformare (la încercarea 
lui Gallion). patru lovituri de 
pedeapsă si un drop. Pentru 
irlandezi a punctat Campbell. 
4 lovituri de pedeapsă. Un 
fapt inedit s-a petrecut In a- 
cest meci : în minutul 62. ar
bitrul galez Clire Norling l-a 
eliminat de pe teren pe pilie

i --------------------------------------------

TURNEUL DE HANDBAL
DIN SUEDIA

Turneul masculin de handbal 
desfășurat in mai multe orașe 
din Suedia a fost ciștigat de 

I echipa U.R.S.S.. care a învins 
în finală, la Goteborg. formația 
Danemarcei cu 27—24. Alte re
zultate : Spania — R. F. Ger
mania 24—20. Polonia — R. D. 

I Germană 33—32.

MAI ESTE...
Amsterdam), a fost component 
al echipei de polo a S.U.A. me
daliată cu bronz in 1924, a sta
bilit 67 de recorduri mondiale 
pe distante intre 50 și 830 yarzi 
și a cucerit 52 de titluri de 
campion național. In 1950 a fost 
desemnat de o anchetă drept 
cel mai bun înotător al primei 
jumătăți a secolului. în arta fil
mului, Weissmuller rămîne cel 
mai celebru interpret al rolului 
lui Tarzan.

orei, pe care l-a dus, joi, la 
50.80842 km. • Cea de-a 7-a etapă 
a Turului Venezuelei, Tovar — 
colon (125,7 km) a fost ciștigată 
de sovieiicul Aleksandr Krasnov 
în 2h 59:34, urmat la trei se
cunde de Enrique Campos (Ve
nezuela). In clasament conduce 
Samuel Cabrera (Columbia) 
21 h 22:05, urmat de Campos 
21 h 23:05 șl Oieg Klenikov 
(U.R.S.S.) 21 h 23:37.

ÎNOT • Michael Gross a fost 
declarat cel mal bun sportiv al 
anului trecut din R.F. Germania 
de o anchetă a ziariștilor spor
tivi din această tară. • Rezul
tate din concursul de la Stras
bourg : feminin : 100 m bras ;
Bogomilova (Bulgaria) 1:11,47, 
200 m spate : Pauwels (Belgia) 
2:17,49 100 m fluture : Jlnlan Li

HEIKE DAUTE - 6Z99 m LA LUNGIME I
Cu prilejul campionatelor de 

atletism pe teren acoperit ale 
R. D. Germane desfășurate la 
Senftnberg, Heike Daute a sta
bilit un nou record mondial de 
sală la săritura în lungime cu 
6,99 m. Recordul anterior era de 
6,94 m și aparținea Anișoarei 
Cușmir de la 19 februarie 1983. 
Daute (care a împlinit în de
cembrie 19 ani) este campioană 
mondială la Helsinki (7,27 m 
cu vint). Cel mai bun rezultat 
al ei în aer liber este 7,14 m.

Alte rezultate : feminin : 60 m: 
Ingrid Auerswald 7,12, Marties 
Gohr 7,16 ; 1 500 m : Chhristianne 
W’artenberg 4:11,4; masculinS 
60 m : Frank Emmelmarun 6,63, 
Thomas Schroder 6,66 : 1500 m : 
Dreissgacker 3:44.8 ; 3 000 m : 
Hans — Jork Kunze 7:47,9 ; Înăl
țime : Gerd Wesslg 2,22 m ; tri- 
plusalt : Mal 16.30 m.

★
• Cele mal bune rezultate în 

concursul indoor de la Los An
geles au fost obținute la săritura 

rul francez Jean-Pierre Garnet 
(pentru o lovitură cu pumnul), 
care devine astfel primul ju
cător francez eliminat din joc 
din istoria Turneului !

Pe ..Arms Park” din Cardiff, 
în fața unor tribune pline (63000 
de spectatori), pe un timp re
ce. echipa Scoției a întrecut 
cu 15—9 (6—3) formația Tării 
Galilor. Meciul a fost echili
brat dar de slabă factură, fiind 
dominat de lupta de uzură 
dintre cele două pachete de 
înaintași, in care oaspeții au 
avut superioritatea. Au marcat: 
Paxton și Aitken — Încercări, 
Dods — două transformări și o 
lovitură de pedeapsă pentru 
Scoția, Title? — încercare, H. 
Davies — o transformare șl o 
penalitate pentru Tara Galilor.

TURNEUL DE LA CALCUTTA

Au continuat meciurile din ca
drul turneului de la Calcutta, 
dotaț cu trofeul „Cupa de aur 
Jawaharlal Nehru”. O selecțio
nată de tineret a României a 
terminat la egalitate (0—0) cu 
reprezentativei Indiei. într-un alt 
meci. Polonia și Ungaria au ter
minat tot la egalitate: 1—1 (1—0).

SCHIMBARE DE LIDER IN 
CAMPIONATUL VEST-GERMAN

Slmbătă s-a reluat campionatul 
R.F. Germania, cu prima etapă 
a returului (a 18-a) in care s-au 
consemnat citeva surprize. Ast
fel, Bayern Munchen a Întrecut 
in deplasare cu 5—1 pe Bayer 
Leverkusen șl a trecut in frun
tea clasamentului. Fosta lideră, 
V.f.B. Stuttgart, a fost învinsă la 
Braunschweig de către Eintracht 
cu 1—0. Hamburger S.V. a riș- 
tlgat cu 2—6 Ia Kaiserslautern, 
F.C. Koln a dispus în deplasare 
cu 2—1 de Bielefeld. în timp ce 
Bochum a cucerit două puncte 
la Offenbach, prin victoria re
purtată cu 2—1. Alte rezultate: 
Dortmund — Frankfurt 2—0, 
Uerdingen — Nurnberg 1—0, Dus
seldorf — Monchengladbach 4—L 
Bremen — Mannheim 5—0. în 
clasament ; Bayern Munchen 
26 p Stuttgart 25 p, Bremen șl 
Hamburg cite 24 p. Pe ultimele: 
16. Offenbach 14 p, 17—18. Nd- 
rnberg șl Frankfurt rite 9 p.

(R.P. Chineză) 1:03,43 ; masculin: 
400 m mixt : Tarosov (U.R.S.S.) 
4:32.65 : 100 m fluture : Fiionov 
(U.R.S.S.) 57.57, 200 m bras :
Volkov (U.R.S.S.) 2:21,08 , 200 m 
spate : Zabolotnov (U.R.S.S.)
2:01.56.

SCRIMA • Proba de sabie a 
concursului de Ia Moscova a fost 
ciștigată de Gyorgy Nebald (Un
garia), urmat de Viktor Krovo- 
puskov (U.R.S.S.) și Imre Ge- 
dovari (Ungaria). Sportivul ro
mân v. szabo s-a clasat pe lo
cul șase. Proba pe echipe a fost 
ciștigată de formația orașului 
Moscova, urmată de U.R.S.S., 
Cuba, Polonia, Bulgaria șl Un
garia. Echipa României (Mus
tață, Szabo, FiHpol, Chieuliță, 
Frunză) a ocupat locul 7, înain
tea Italiei.

cu prăjina, unde americanul 
Billy Olson șl francezul Pierro 
Quinon au sărit 5,70 m. Alte re
zultate : feminin : 880 y : Jar-,
mila Kratochvilova (Cehoslova
cia) 2:02,85, o milă: Monica Joyce 
(Irlanda) 4:42,57, 500 y : Gwen
Gardner 1:04,33; masculin: 50 y ; 
Ron Brown 5,32. 60 y : Brown 
6,16 ; 500 y : Cliff Wiley 56,29. o 
milă : Steve Scott 3:57,69, Tom 
Byers 3:58,32 : 60 yg : Greg Fos
ter 7,06 ; înălțime : Dwight Sto
nes 2,23 m.

s-a Încheiat raliul 
paris - dakar

Cea de-a 6-a ediție a raliului 
Paris — Alger — Dakar s-a în
cheiat în capitala Senegalului 
cu victoria echipajului francez 
Rene Metge — Dominique Le
moyne (Porsche 911), urmat de 
Zaniroli — da Silva (Franța. 
„Range Pacific11) la 2hl8 :21, 
Cowan — Syer (Marea Britanie, 
„Mitsubishi") la 3h28 :09, Col- 
soul — Lopes (Belgia. „Opel 
Manta 400") la 4h50 : 46. La 
motociclete, primul loc a fost 
ocupat de belgianul Gaston 
Rahier (BMW 980), urmat de 
francezul Hubert Auriol (BMW 
980) — învingătorul ediției pre
cedente — la 20 : 06.

ANGLIA (et. 24). Aston Villa
— Liverpool 1—3, Arsenal — 
Notts 1—1, Everton — Tottenham
2— 1, Ipswich — Birmingham 
1—2, Leicester — Coventry 1—1, 
Manchester Utd. — Southampton
3— 2, Nottingham — Norwich 
3—0, Watford — stoke 2—0, west 
Ham — West Bromwich 1—0, Wol
verhampton — Luton 1—2. Pe 
primele locuri : Liverpool 48 p. 
Manchester Utd. 46 p, West Ham 
43 p. Pe ultimele : 20. Notts 20 p, 
21—22. Stoke și Wolverhampton 
cite 17 p.

SCOȚIA. După 21 de etape con
duce Aberdeen cu 33 p, urmată 
de Celtic cu 29 p, Dundee Utd. 
26 p.

ITALIA (et. 17). Avellino — 
Ascoll 2—1. Catania — Udinese 
0—2, Fiorentina — Torino 4—1, 
Genoa — Napoli 0—0, Inter — 
Lazio 1—1, Juventus — Pisa 3—1, 
Roma — sampdorla 1—1, Verona
— Milan 1—1. tn clasament : Ju
ventus 25 p, Torino 22 p, Fio
rentina, Roma cite 21 p. Pe ulti
mele : 15. Lazio 11 p, 16. Cata
nia 8 p.
• în meri amical la Cairo : 

Egipt — Turcia 1—0 (1—0).
<S Antrenorul reprezentativei 

Cehoslovaciei, Frantisek Havra- 
nek, șl-a anunțat demisia pen
tru 15 iulie a.c. Federația ceho
slovacă nu s-a pronunțat încă 
asupra alegerii noului antrenor.
• La Tokio : Sel. Japonia — 

Corinthians (Brazilia) 3—2 (1—0).
• „Cupa Jules Rimet” furată 

luna trecută de la sediul Con
federației de fotbal a Braziliei, 
s-ar putea să nu fie originalul
— cl o copie — au declarat la 
Rio de Janeiro un sculptor și un 
comentator sportiv.

Sculptorul Jaime Sampaio, ex
pert în turnarea metalelor, sus
ține că fotografiile făcute cele
brului trofeu reprezentlnd zeița 
,,Nike“ (Victoria) Indică exis
tența unor mici diferente fată 
de statueta originală lucrată în 
Franța în 1929 de către Abel La- 
fleur. Astfel, în fotografiile de 
la început picioarele „Victoriei 
înaripate” sînt lipite, iar în cele 
ulterioare sînt mal depărtate. De 
asemenea, poziția brațelor pare 
puțin schimbată.

La rîndul său comentatorul 
sportiv OMemario Toughuinho de 
la „Journal do Brasil” notează că 
anterior Cupa a mai dispărut de 
două ori (în timpul celui de-al 
doilea război mondial, cînd se 
afla in posesia Italiei, șl apoi în 
1966). Toughuinho se întreabă 
dacă cineva nu a substituit tro
feul.
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