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Miine dimineață, in sala Floreasca

Primii sportivi care se în
trec într-un campionat repu
blican în noul an sint trăgă
torii. care se vor alinia azi si 
miine. pe standurile mini-poli- 
gonuluii din parcul sportiv Di
namo din Capitală, la startul 
întrecerilor „naționalelor" 
arme cu aer comprimat, 
competiția republicană — 
timă verificare a loturilor 
tionale. care peste o săptămînă 
vor participa, tot la București, 
la Balcaniada de tir redus — 
vor fi prezenți peste 200 de 
'tintasi din 20 de cluburi și a- 
sociatii sportive .din București, 
Brasov. Bacău. Iași. Cluj-Na- 
poca. Oradea. Focșani si alte 
localități unde se practică ti
rul la nivel de performantă. 
Se vor acorda titluri de cam
pioni la individual st pe e- 
chipe. seniori, senioare, juni
ori și junioare, la Dușcă si 
pistol cu aer comprimat.

La întrecerile pentru titluri 
vor fi prezenti si actualii cam
pioni ai tării la tir redus, prin
tre care dubluî campion de 
pistol Sorin Babii (Steaua), pri
mul clasat anul trecut, atît la 
juniori cit si la seniori. Elena 
Macovei (Dinamo). Ana Cio-

(Continuare in pag 2-3)

Un adevărat festival 
chetulul de performantă se va 
desfășura miine dimineață. In 
sala Floreasca. La început se 
vor întrece două reprezentative 
de licee, în cadrul _ unei com
petiții menite să reînnoade ve
chea si frumoasa tradiție a 
baschetului școlăresc. Apoi, 
stelele acestui joc sportiv, ju
cători si jucătoare cu expe
riență sau mai recent lansați 
în marea performanță, vor sus
ține meciuri-trial. cu însemnat 
accent de selecție în perspec-

------------------------ PROGRAMUL REUNIUNII :
ora 8.30 : Lie. „Matei Basarab* — Lie. Ind. nr. 7 

Bucureștlulul").
ora 10 : România A — România B
ora 11.X : premierea celor mal 

clștlgâtorilor „Trofeului eficacitâtii*
ora 11,45 : România A — România

(senioare). 
buni Jucători al 
oferit de riarul
B (seniori).

anului 1984 a 
SPORTUL

Baschet la înalt nivel, la pro
priu ji la figurat, așa cum spe
răm să vedem și miine dimi

neața, in sala Floreasca 
Foto : I. BĂNICĂ

Excursiile, drumețiile organizate cu elevi reprezintă o for
mă deosebit de eficientă de cunoaștere a frumuseților pa
triei, a tot ce se făurește în țară, in acești ani luminoși 
ai socialismului Foto : Ion MIHAICA

PRIN ACTIVITĂȚILE SPORTIVE Șl TURISTICE
0 CONTRIBUȚIE SPORITĂ LA PREGĂTIREA

ELEVILOR PENTRU MUNCĂ SI VIATĂ
» J

Un fructuos colocviu de perfecționare, cu participarea
a peste 1000 de profesori de educația fizică

mi-pe lingă 
înnobila min-

Școala are 
siunea de a 
tea si pe aceea de a for
tifica fizic pe elevi. In a- 
cest sens, profesorului de 
educație fizică îi revine un 
rol tot mai important. Cre- 
înd reflexul unei vieți fi
zice active — odată cu
învățarea abecedarului si a 
tablei înmulțirii — activi
tatea profesorului de sport 
are o largă audientă în rîn- 
dul tineretului studios dată 
fiind implicarea sa directă 
în procesul atît de complex 
al formării si educării ce
tățeanului 
socialiste, 
se înscrie 
cilului în 
tiona cu toată fermitatea în 
vederea ridicării oe o

societății noastre 
In acest context 
si obligația das- 
trening de a ac-

superioară a 
educațional.

recenta

pro-treaptă 
cesului

La recenta acțiune 
perfecționare a muncii 
litico-educative a profesori
lor de educație fizică, ini
țiată si organizată de Ins
pectoratul școlar al Capi
talei. cu sprijinul Comite
tului municipal de partid 
Si cu concursul Comitetului 
municipal 
Consiliului 
ganizației 
peste 1 000 
educație fizică au dezbătut 
probleme referitoare la e- 
ducarea politico-patriotică si 
revoluționară a elevilor prin

al U.T.C. și 
municipal al 
pionierilor, 
de profesori

de 
po-

al 
or- 
cei 
de

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

ti va competițiilor internaționale 
din acest an. Nu vor fi. deci, 
întilniri demonstrative, ci de 
luptă, de ambiție, deoarece 
prestația fiecărui jucător va fi 
determinantă pentru selecția în 
loturile naționale. In comple
tarea reuniunii va avea loc 
festivitatea premierii celor mai 
bune jucătoare (Magdalena Pall 
si Mariana Bădinici) si a celui 
mai bun jucător (Florentin Er-

a coșgeterilormurache) si ________
tiei 1982—1983 a Diviziei 
(Magdalena Pall si Virgil 
ceanu).

Va fi. fără Îndoială, o 
niune de mare atracție, 
care cei prezenti isi vor aduce 
aminte — sperăm — multă 
vreme.

în aceste întreceri vor fi folo
site următoarele loturi : FETE, 
REPREZENTATIVA A : Magda-

edl- 
„A“ 

Băi-

reu- 
de

lena Pall, Virginia Popa (Univer
sitatea C.S.S. Viitorul CIuj-Na- 
poca), Mariana BădinlcI, Romela 
Cristea (Olimpia București), Lu
minița Măringuț (Progresul Bucu
rești), Luciana Cutuș (Crișul Ora
dea), Luminița Stamin (Politeh
nica Timișoara), ~ ~
fi.E.F.S. C.S.Ș.

Csilla IIosszu
4 București),

Paula Misăilă (Chimistul C.S.S.

(Continuare In pag 2-3)

FOTBALIȘTII ROMANI SE PREGĂTESC LA ALGER
tt

PENTRU MECIUL AMICAL DE MARTI
majoritatea jucătorilor careEchipa țării gazdă va alinia

au învins R
(prin telefon).ALGER. 3

După o călătorie de aproape 
20 de ore. selecționata noastră 
divizionară a ajuns miercuri 
seara in Algeria, unde mărfi. 
7 februarie, va intilni selec
ționata tării gazdă — un meci 
care inaugurează palmaresul 
meciurilor internaționale din
tre cele două tăn. Fotbaliștii 
români locuiesc la Zeralda. in 
apropierea Algerului (30 km). 
In vederea partidei de marți, 
care va încheia turneul, toți 
cei 19 jucători participă 
sirg la pregătiri. Au ioc cite 
două antrenamente zilnice, la 
ele participînd si Cămătaru.

cu

F. Germania la C. M
după acci- 

Aici vremea

din Spania
care s-a refăcut 
dentarea suferită.
este destul de rece (doar 5 
grade, ceea ce înseamnă puțin 
fată de temperaturile _______
în Brazilia, dar mai cu seamă în 
Ecuador) si ploioasă, 
mentele au loc pe 
olimpic din Alger 
locuri), cel pe care se va dis
puta jocul de marți.

In vederea partidei cu Româ
nia. selecționata Algeriei s-a 
pregătit cu multă atentie sub 
conducerea antrenorului Khal- 
lef. care a convocat pentru a- 
cest meci pe 16 dintre fotba
liștii care au luat parte in

intilnite

Antrena- 
stadionul 

(82 000

MECIURI FRUMOASE, IERI, LA POLO
• Noi etape azi și miine

celui de al cin- 
campionat a in-

Prima etapă a 
citea tur de 
semnat o plăcută reîntâlnire cu 
echipele de frunte ale poloului 
nostru : 
bitraje 
bisnuit 
pentru

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
C.S.U. CONSTRUCȚII BUCU
REȘTI 7—6 (2—2, 2—2. 1—1.
2—1). Cea mai echilibrată dis
pută. un ioc de mare luptă cu 
răsturnări de situații cu re
zultatul incert' oină spre final.

meciuri frumoase, ar- 
corecte si multi, neo- 
de multi spectatori 
o zi fără derby. *

(cu derbyul Dinamo — Rapid)
învingătoarea fiind desemnată 
in ultimele 35 de secunde. 
Sansa a surîs pe rînd comba 
fantelor.
partea 
jucători clujeni, pentru care au 
punctat Colceriu 2. Ilea. Pop. 
Sztankovics. Olpretean, Dezmi- 
rean. Pentru tînăra si inimoa
sa formație din Capitală au 
marcat Geambasu 3. Balanov,

decizia venind de 
mai experimentaților

Gec RAEȚCHI

(Continuare in pag 2-3)

1982 la turneul final al C.M. 
din Spania. Meciul este consi
derat ca o foarte utilă verifi
care pentru formația gazdă. în

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag 2-3)

ÎNCEPE returul

IN CAMPIONATELE
DIVIZIEI „A" DE VOLEI

Miine se reia întrecerea di
vizionarelor „A“ de volei. Par
tea a doua a campionatelor se 
anunță interesantă atit la fete 
olt si la băieți, detașarea e- 
chipelor dinamoviste în frun
tea clasamentelor Si valorio 
nefiind la fel de netă ca în 
precedentele ediții. Partidele 
primei etape a returului nu au 
„capete de afiș", dar toate pre
zintă o importantă deosebită 
pentru situația echipelor în 
clasamente. Multe dintre for
mațiile de „subsol" susțin me
ciuri pe teren propriu în com
pania fruntașelor, ceea ce dă 
o notă în plus de echilibru e- 
tapei. Ip pag. 2—3. programul 
jocurilor de miine si clasa
mentele.

CHEIA PERFORMANȚEI - TINERETUL
ORA 8 în biroul conducerii 

Clubului sportiv Tractorul Bra
șov, 
rești, 
nara 
F.R. 
cărui 
te, 
clubului prof.
Petre Cicerone__________
Dumitrescu. pre
ia din „mers" agenda de lucru 
cotidiană de la vicepreședintele 
loan Hînda. recent numit în 
această funcție (după ce ani și 
ani a apărat culorile clubului 
ca voleibalist divizionar si cu
lorile tricolore în arena inter
națională. inclusiv la J.O. ’80,

cînd echipa României a 
Pe podium). Deși are 
sarcini de conducere, 
Hînda nu s-a retras. încă, 
teren. VOLEIBALIȘTII

urcat 
acum 
prof, 
din... 
PLE-

Abia întors de la Bucu- 
unde a participat la ple- 
comitetului federal al 
Scrimă, al _ ______
membru es-
președintele 2i flc orc la Clubul sportiv Tractorul Brașovi nrnf •

CAU LA „FORBAN", unde 
urmau să dispute meciul ami
cal cu echipa Steaua. Echipa 
antrenată de Tănase Tănase, 
veche divizionară ,,A“, are 
acum o pepinieră productivă, 
în mai tînăra echipă care ac
tivează în „B“, sub conducerea

fostului internațional brașovean 
Gheorghe Fieraru. si în care 
speranța nr. 1 este Horațiu 
Fieraru (fiul antrenorului). ..un 
adevărat talent", cum ni-1 re- 

preșe- 
clubului.

DACA vo- 
ERA A- 
SCRIMA 
purtă toa- 

Tra eforului

comandă 
dintele 
ȘI 
I.EIUL 
CUM 
ESTE 

rea de cuvînt a 
in marea performantă. Cu sa
bia și floreta feminină — am
bele de nivel olimpic, cu spa-

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag 2-3)



Campionatele naționale de baschet Divizia ,,A“ la tenis de masa

LII 1LIL, ,,G in ■ aia

Campionatele naționale de 
baschet — masculin și feminin 
— au continuat ieri prin me
ciurile primei „reprize" a eta
pei a 24-a și urmează ca as
tăzi să se desfășoare partidele 
retur. In întilnirea care se a- 
nunța derby al grupei de elită 

________ echipa 
re- 

_____ , _ ____ ____ in 
fața formației VOINȚA BUCU
REȘTI, un succes net, 66—49 
(36—18), la capătul unui joc 
pe care l-a dominat cu autori- 

' tate din primele minute, dato
rită acțiunilor ofensive bine- 
organizate, precise și eficace, 
precum și faptului că a avut 
superioritate permanentă sub 
panou. „5"-ul de bază folosit 
(Alexandrina Biră, neobosită în 
a-și impulsiona și oragniza e- 
chipierele. Mariana Bădinici, 
Mălina Froiter, Romela Cristea 
și Măndica Ciubăncan, aceasta 
din urmă avînd o eficiență de 
excepție în aruncările de la 
distanță) a obținut la un mo
ment dat un avans de 26 de 
puncte, în fața unor adversare 
la care ziua slabă a Ștefaniei 
Borș s-a resimțit inadmisibil 
de mult Afirmația se referă 
atit la recuperări, cit și la e- 
ficacitate, in acest din urmă 
sens fiind semnificativ faptul 
că in prima repriză Voința a 
obținut un procentaj de numai 
30% (9 coșuri înscrise din 30 
de încercări), față de 58,60% 
(29—17) cit au realizat baschet-

a întrecerii feminine, 
OLIMPIA BUCUREȘTI a 
purtat, în sala Floreasca,

balistele de la Olimpia. Au în
scris : Ciubăncan 24, Bădinici 
16, Froiter 8, Lefter 8, Cristea 
6, Trică 2, Parcanschi 2 pentru 
învingătoare, respectiv Borș 15, 
Filip 14, Tomescu 8, Gera 4, 
Heghedus 4, Vasile 4. Arbitrii 
P. Pasere și L Horvath au a- 
vut o misiune ușoară, de care 
s-au achitat ireproșabil. (D. 
STANCULESCU).

Alte rezultate: FEMININ,
GRUPA 1—6 : UNIVERSITA
TEA C.S.Ș. VIITORUL CLUJ- 
NAPOCA — POLITEHNICA 
C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI 50—66 
(20—38)! Clujencele au jucat, 
în sala proprie, sub orice cri
tică, in vreme ce bucureșten- 
cele au avut o prestație de 
excepție, conducînd permanent, 
la un moment dat cu 60—32! 
Au marcat : Pali 20, Sandor 8, 
Popa 6, Czegledi 5, Dragoș 3, 
Bolovan 4, Enyedi 2, Kirr 2 
pentru învinse, respectiv Pră- 
zaru-Mate 22, Bărăgan 16. Zi- 
daru 12, Pîrșu 6, Netolitzchi 6, 
locală 4. Au condus excelent 
arbitrii F. Alexandru și 
vesxter. (Mircea RADU 
resp).

CRIȘUL ORADE.A — 
GREȘUL STIROM
REȘTI 74—67 (38—33), GRU
PA 7—12 : POLITEHNICA TI
MIȘOARA — C.S.U. PRAHO
VA PLOIEȘTI 60—58 (34—30), 
MOBILA C.SȘ. SATU MARE 
— CHIMISTUL C.S.Ș. RM. 
VTLCEA 70—55 (30—26); meciul 
Comerțul Tg. Mureș — I.EF.S.

; MASCULIN, 
DINAMO BUCU- 

C.S.Ș. 4 
(47—36), 
BUCU-

a fost aminat 
GRUPA 1—6 
REȘTI — I.C.E.D. 
BUCUREȘTI 94—78 
STEAUA — RAPID
REȘTI 101—59 (59—25),C.S.U.
SIBIU — DINAMO ORADEA 
81—75 (41—37) ; GRUPA 7—12 : 
UNIVERSITATEA C.S.Ș. VI
ITORUL CLUJ-NAPOCA — 
ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICA FINA BUCUREȘTI 
111-101 (59—46) ; POLITEHNI
CA C.S.Ș. UNIREA IAȘI—FA
RUL CONSTANȚA 94—91 (54— 
46), C.S.U. BRAȘOV — CAR- 
PAȚI GRUP 8 CONSTRUCȚII 
BUCUREȘTI 72—91 (37—51).

Partidele de azi, din Capita
lă, sînt găzduite de sala Flo
reasca, de la ora 12, în urmă
toarea ordinea : Steaua — Ra
pid (m. 1—6), Olimpia — Voin
ța (L 1—6), Dinamo — I.C.E.D. 
(ra. 1—6).

0 REUMUU DE MIRE AIRACJIE

F_Szil-
— co-

PRO-
BUCU-

CAMPIONATUL DE POLO
(Urmare din pag. 1)

D. Ivan. 
Băjenaru

Olaru. Arbitri : 
— A. Gere,

R-

BUCUREȘTI - 15-
LÎNII TIMIȘOARA

4—2, 2-1).

RAPID 
DUSTRIA 
14—9 (3—3, 4—3, . _
Vreme de două reprize, echipa 
bănățeană a ținut In sah pe 
mai rutinata sa parteneră, de- 
monstrind un anume progres. 
Treptat insă. feroviarii si-au 
impus punctul de vedere, obti- 
nind o incontestabilă victorie. 
Realizatori : E. Ionescu 4. 
Chiritâ 2 Nită 2. Ciomîrtan 2. 
Arsene. R. Tufan. Gaiță. Ves- 
pe (R). Fărcutâ 3. Boros 3. 
Stoenescu. N. Toth. Andreescn. 
Au condus C. Frătiiă si M. 
Stefan.

urmă. Autorii golurilor: Moi- 
eeanu 6 Hagiu S. S.
Ros 2. Ghiță (D). 
Oprițan 2, Froth 2, 
Neagoe. Au arbitrat 
— R. Timoc.

Popescu 2. 
Nutu 2, 

Geantă, 
V. Goian

(Urmare din pag. 1)

CRIȘUL ORADEA — 
GREȘUL BUCUREȘTI 
(2-2, 3—2, 3-2, 3-1).

PRO-
11—7

Azi. de la ora 16 : Progresul 
— C.S.U., Crișul — Voința, 
Dinamo
Steaua : mâine.
Steaua — I.L.T. 
C.S.U. 
derbyul Dinamo — Rapid,

Crișul —
LUT.. Rapid —

de la ora 9 : 
, Crișul —

Progresul — Voința si

Hm. Vllcea), camelia Hlnda (Vo
ința Brașov) ; antrenori : Nico- 
lae Martin și Gabriel N&stase. 
reprezentativa B : ștefania 
Borș, Elena Vasile (Voința Bucu
rești), Sutana Keresztesi, Roxana 
Ștefan (Politehnica C.S.Ș. 2 Bucu
rești), Gheorghlța Bolovan („U* 
Cluj -Napoca), Lenuța Trică. &IAn- 
dlca Ciubăncan, Alexandrina Blră 
(Olimpia), Edith Mathe (Comer
țul Tg. Mureș), Rodlca Jugănaru 
(C.S.Ș. constanța), Lavlnla Blîn- 
dul (I.E.F.S.). Cornelia Stolchiță 
(Progresul) ; antrenori : Constan
tin Dinescu șl Gheorghe LăzA- 
rescu. BĂIEȚI. Rt.PRF7.KNTA- 
TIV A A : Costel Cernat, Floren
tin Ermurache, Roman Opșltaru, 
Anton Netolitzchl (Steaua), Dan 
Niculescu. Alexandru Vinereanu 
(Dinamo București) Ion Ionescu 
(Politehnica C.S.S. 2 București), 
Sorin Ardelean, Iulian Carpen, 
Valentin Pogonaru (I.C.E.D. 
C.S.Ș. 4). Viorel Suclu (Rapid); 
antrenori : Haigazun Țursugian 
șl Radu Diaconescu. REPREZEN
TATIVA „B“ ; Gheorghe Oczelak. 
Petre Brănișteanu, Virgil Că.pu- 
șan (Steaua), Attila Szabo („U“ 
Cluj-Napoca-steaua), Viorel Con
stantin, Victor lacob, Gheraslm 
Tzachis (Carpațl Grup 8 Con
strucții București), Titus Becea 
(Rapid), Ioan Uglai, Gabriel Da
vid (Dinamo București), Petre 
MAgurean (Politehnica C-S.Ș. U- 
nlrea Iași), Vlrgll BAiceanu (Fa
rul) , costel Ilie (Dinamo Oradea); 
antrenori : Gheorghe Novae șl 
Nicolae Pîrșu.

PROGRESUL IIRUC A FURNIZAT I
SURPRIZA PRIMEI ZILE

ARAD. 3 (prin telefon). In 
Sala sporturilor din localitate 
se desfășoară turneul de sală — • • ■ „A“

Cele 12 e- 
tot atîtea 
împărțite, 
din cam-

al campionatelor Diviziei 
la tenis de masă, 
chipe feminine si 
masculine au fost 
potrivit clasamentelor 
pionatele precedente, in câte 
două grupe valorice, 
cunde fiind alcătuite 
serii.

In prima zi a întrecerii s-au 
disputat meciurile primelor 
două tururi In care s-au im
pus. conform așteptărilor. Uni
versitatea Craiova I — la mas
culin. Juventus "83 si C.S. Arad
— la feminin. O surpriză a 
furnizat Progresul IIRUC Bucu
rești 
culin. 
lecție 
tenia 
șat : 
Cauri
D. Onetiu si V. Moroianu cite
1 si dublul Moraru. Cauri o 
victorie la A. Fejer. C. Ro
maneses De la învinși sumai 
campionul A, Fejer, onorîn- 
du-si titlul, a realizat 4 vic
torii. în timp ce Cr. Romanescu 
si M. Craioveanu au obtinut 
doar cite 1.

în grupa a 
lupta este mai 
la masculin cit _ 
Reținem din concursul băieți
lor două rezultate mai puțin 
scontate. în ceea ce privește 
scorul, victoriile obținute cu 
9—2 de Sticla C.S.Ș. Bistrița 
si C.S.S. 2 Știinta IJPIPS Con
stanta în dauna formațiilor Sti- 
rom C.S.Ș. 2 București, si. res
pectiv. C.S.M. Clui-Napoca.

Rezultate, turul I: MASCULIN
— grupa I : Universitatea Craio
va I — Universitatea Craiova II 
9—0, A.S.A. Muntenia Buzău — 
Progresul HRUC București 5—9 ; grupa a II-a, seria i : - -
Știința IJPIPS Constanța 
C.S.M. Cluj-Napoca 9—2, 
C.S.S. Bistrița — Ștlrom
2 București 9—2, seria a 
înfrățirea Tg. Mureș — 
Tehnoutilaj Od. Secuiesc

cele se- 
din două

care, in concursul mas- 
a administrat o veritabilă 
formației A.S.A. Mun- 

Buzău. invingind-o deta- 
9—5 ! St. Moraru și S. 
au obținut câte 3 victorii,

Il-a valorică, 
echilibrată atât 
si la feminin.

c.s.s. 2.
Sticla 
C.S.S.
II-a :
C.SJS. 

________.____  »-4. 
Mecanică fină București — Con
structorul Tg. Mureș 9—1 I; FE
MININ, grupa I : C.S. Arad — 
FAIMAR B. Mare 5—3, Juventus 
•83 București — înfrățirea Tg. 
Mureș 5—9 (Klnga Lohr a fost

DINAMO — STEAUA 16—8 
(5—4. 2—1. 5—1, 4—2). Partida 
a debutat spectaculos : angaja
ment. ambiție de ambele părți, 
înot iute, goluri de efect si... 
echilibru. Dar. mai cu seamă 
duDă cea de a doua pauză, su
perioritatea campionilor s-a 
făcut vizibil simtită. iocul lor 
elaborat, sobru — in fapt, una 
dintre cele mai serioase si con
vingătoare evoluții dinamoviste 
din ultima vreme — frîngînd 
elanul unei talentate dar încă 
..crude" formații steliste (care 
nici nu a nutut alinia caa mai 
bună garnitură). Desigur. în 
economia meciului au contat si 
cele nu mai puțin de opt su
turi ...în bară ale acesteia din

SPORTUL
(Urmare din pag. 1)

ȘCOALĂ A EDUCAȚIEI

RĂSPUNDE

fbapure, braila. Uni
versitatea Craiova este bine or
ganizată pentru relații cu su
porterii ei care solicită — blne-

valorificarea conținutului edu
cației fizice si a activităților 
politico-educative. cultural-ar- 
tistice si sportiv-turistice din 
cadrul Festivalului National 
„Cintarea României" si al com
petiției naționale „Daciada", 
in ridicarea nivelului calitativ 
și creșterea eficientei muncii 
educative. Cu același prilej au 
fost prezentate principalele 
forme si metode folosite de 
cadrele didactice. In colaborare 
cu organizațiile de copii si ti
neret. pentru formarea elevi
lor în spiritul concepției revo
luționare, materialist-dialectlce, 
despre lume si viață, punîn- 
du-se accent deosebit pe valo
rificarea componentelor educa
tive ale activității de educație 
fizică si sport pentru formarea 
convingerilor si atitudinilor a- 
teiste la elevi. împreună cu 
reprezentanți ai Ministerului de 
Interne, procuraturii sl justiției,

a fost analizat modul cum_ se 
preocupă unitățile de învăță- 
mlnt. organizațiile de copii și 
tineret, de cunoașterea de că
tre elevi a normelor de con
viețuire socială, a legilor țării, 
de educare cetățenească a ti
neretului studios.

Colocviul a evidențiat faptul 
că acest important eșalon de 
educatori ai tinerei generații, 
ne care îl reprezintă profesorii 
de educație fizică, dovedește o 
bună pregătire si orientare în 
munca politico-educativă. Au 
arătat-o valoarea unor referate 
(Silvia Ionescu — Inspectoratul 
școlar al Capitalei. Mioara Ră- 
ducanu — Liceul Industrial 13, 
Ilinea Rizea — Școala generală 
30. Ecaterina Butucaru — Li
ceul pedagogic. Viorica Grigo- 
riu — Școala generală 148, 
Zamfirita Danciu — Școala ge
nerală 117. Georggta Mandre» 
— Școala generală 189, Valeria 
Pascal — Liceul „Zola Kosmo
demianskaia") sau felul cum

(Gh.au participat la dezbateri . 
Dragomir — Liceul „Gheorghe 
Lazăr". Ion Neagu — Școala 
generală 157. Ella Jecu — Li
ceul „Zoia Kosmodemianskaia", 
Constanta Birsan — Școala ge
nerală 85 etc.). De o foarte bună 
primire s-au bucurat, de ase
menea. expoziția organizată de

— Liceul 
oglindind, 
de suges- 
dezvoltării 

conducerea

gazda colocviului 
„Gheorghe gineai", 
în imagini deosebit 
tive. momente ale 
patriei noastre, sub ___  _ _
partidului, precum și lecția de 
cunoaștere a frumuseților pa
triei (prin diapozitive), prezen
tată de prof. Florin Frazzei 
(Școala generală 172).

Așteptăm acum, odată cu cel 
de al doilea trimestru de școa
lă. ca participantii Ia această 
amplă acțiune de perfecționare 
a muncii politico-educative să 
își aducă o contribuție mai va
loroasă la creșterea calitativă 
a învătămîntului din patria 
noastră, pentru formarea tine
rei generații.

Înțeles, contra cost — insigne, 
fanioane și fotografii ale jucă
torilor. Adresați-vă, deci, clu
bului respectiv : căsuța poștală 
42, Cod 1 IOT, Craiova. Pentru 
detalii, luați legătura cu Univer
sitatea Craiova.

ANDREI PROCA, 
Tenismanii noștri 
pentru a 5-a oară 
ricanl In „Cupa 
intîlniri 
in cadrul _____
prestigioase competiții, 
fir.zlă a avut loc in 1972, 

oaspeții cîștigînd.

BUCUREȘTI, 
se Intnnesc 

cu cel ame- 
* 3

chiar 
acestei 

_____ Ultima 
finală a avut loc in 1972, Ia 
București, oaspeții cîștigînd, la 
mare luptă, cu 3—2, prin cele 2 
victorii ale Iul Stan Smith la 
simplu și prin victoria Ia dublu, 
unde partenerul Iul Smith a fost 
van Dillen. Echipa României a 
fost reprezentată atunci de Iile 
Năstase și Ion Țiriac. La 2—1 
pentru S.U.A., Tiriac a susținut 
un meci dramatic cu Stan Smith, 
plerzind in 5 seturi. Apoi, Năsta
se l-a Învins ușor pe Gorman, 
dar soarta partidei fusese juca
tă...

Davis”, 
disputîndu-se 

finalei

AUREL DUCU, Brașov. Este 
adevărat : o bună bucată de vre
me, campionatul de fotbal a-a 
jucat după sistemul : primăvara 
— turul și toamna — returul. Din 
ediția 1957—1958 ființează formu
la în vigoare șl astăzi : turul — 
toamna, returul — primăvara.

păstrată pentru meciul cu C. 
Arad); grupa a H-a seria 
Constructorul Tg. Mureș — Trac
torul Brașov 4—5, C.S.M. Iași — 
Metalul C.S.S. Rm. Vllcea 1—5, 
seria a Il-a: Progresul IIRUC 
București — Spartac C.S.S. 1 
București — 1—5, Metalurgistul 
Cugir — C.S.M. Cluj-Nanoca 5—4.

Rezultate, turul II : MASCULIN 
— grupa I: Universitatea I — Pro
gresul 9—3, grupa a II-a seria 1: 
C.S.M. Cluj-Napoca — Sticla C.S.S. 
5—9, Ștlrom C.S.S. 2 — C.S.S. 2 
Știința IJPIPS 5—9, seria a H-a : 
înfrățirea — Constructorul 9—1, 
Mecanică fină — C.S.S. Tehno- 
utllaj 9—7 ; FEMININ, grupa I : 
C.S. Arad — înfrățirea 5—1; gru
pa a II-a, seria I: Constructo
rul — C.S.M. lași 5—3, Metalul 
C.S.S. — Tractorul 5—1 ; seria a 
II-a : Progresul IIRUC — Me
talurgistul 2—5, C.S.M. Cluj-Na- 
poca — Spartac C.S.S. 1 3—5.

Se poate aprecia că în con
cursul masculin Universitatea 
Craiova I, confirmîndu-și valoa
rea. este virtual cîștigătoare a 
primei grupe valorice. în timp 
ce în grupa a II-a valorică, 
disputa pentru primele locuri 
se dă între Sticla C.S.Ș. Bistrița 
și C.S.Ș. II Știința I.J.P.LP.S 
Constanta în seria I. si înfrăți
rea Tg. Mureș și Mecanică Fină 
București în seria a II-a. La 
feminin, candidatele la primul 
loc în serii sînt Metalul C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea si Tractorul Brașov 
(seria I), Spartac C.S.Ș. 1 Bucu
rești și Metalurgistul Cugir (se
ria a II-a).

Simbătă, campionatul continuă 
cu partidele din cadrul turului 3.

Mircea COSTEA
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PRIMA ETAPA A
ÎN DIVIZIA „A“

Iată programul (între paranteze, rezul 
meciurilor din prima etapă a returului ca 
de volei și clasamentele :

FEMININ
1. DINAMO 11 9 2 29 J2 20 1. DIN
2. C.S.U.-I.M.N. 11 3 3 26:13 1« 2. Ste-aiM
3. Chimia 11 8 3 25:14 19 3. ExplB
4. CSM Libertatea 11 7 4 25:15 18 vuilix®
5. Universitatea 11 7 4 23:14 18 5-^EIco®
6. Chimpex 11 5 6 18:23 16 6. TracB
7. Penicilina 11 4 7 19 :22 15 7. C.S.2®
8. Calculatorul 11 4 7 16:24 15 8. Calc®
9. Maratex 11 4 7 17:26 15 9. A.S.®
10. Știința 11 4 7 16:26 15 10. C.S.I®
ltt. Flacăra roșie 11 3 8 13:27 14 M. Relo®
12. Farul 11 3 8 12:26 14 12. Șt.

FEMININ
Baia Mare î MARATEX — CAL
București : FLACARA ROȘIE — cim

(Sala M.I -U., ora 10
Bacău : ȘTIINTA — DIN
Craiova : UNIVERSITATEA — FAR
Sibiu : C.S.M. LIBERTATEA — CHT1
Galați : C.S.U.-I.M.N. — PEN

MASCULIN
Baia Mare EXPLORĂRI — ȘTIINTA .
Oradea : C.S.U. ALUMINA — DINAMO
București s STEAUA — RELONUI

(Sala Steaua, ora 10
Zalău : ELCOND DINAMO — A„S.A. EL
Brașov : TRACTORUL — CALCULA
Suceava î C.S.M.U. — LTNTV. CR

O începe curînd și cea de a cipiulud
treia fază a campionatelor de înoe^.n-d
juniori n, etapa de zonă, la care cuc» de
Iau parte câștigătoarele Întrecerii 
la nivel județean. Turneele se 
desfășoară in perioada 8—12 fe
bruarie.
• Colegiul de arbitri al munl-

24 DE ORE LA CLUBUL SPORTIV TRACTORUL BRAȘOV
(Urmare din pag. I)

da reintrată in prima divizie, 
cu sabrerul Vilmos Szabo și 
floret ista Reka Lazar, candida
ți autorizați la titularizare pen
tru J.O. de Ia Los Angeles, 
deși stat încă la vîrsta Junio
ratului. scrima a adus titluri 
naționale ri satisfacții in anul 
1983. Nu tatîmplător, deci, din 
primii 10 sportivi al clubului 
Tractorul în anul trecut. 5 stat 
scrimeri. elevi al antrenorilor 
Mihai Ticușan, Ladislau Ro- 
honyi si Șerban Vlad. CU NOUA 
SALĂ DE SCRIMA (20x8 m), 
dedicată floretistelor (In dimi
neața vizitei noastre, 10 fete, 
in frunte cu Junioara Salvina 
Ionescu, componentă a latului 
republican, se antrenau sub 
conducerea tînărulul d entu- 
zistulul antrenor Șerban Vlad), 
această disciplină are la Trac
torul trei spații speciale de 
pregătire, printre cele mai bune 
din tară. Spiritul gospodăresc

se vădește, dealtfel, pe toată 
baza sportivă (responsabilul a- 
cesteia. Ion Moldovan, este de 
27 de ani la post). PE TERE
NUL DE HANDBAL... BOBERI1 
verificau, sub conducerea an
trenorului Dorel Cristudor (fos
tul campion național la sprint 
și bob), instalația de start am
plasată la marginea suprafeței 
de bitum, ca mijloc adiacent 
de antrenament. în afara pi
lotului Dorin Degan (lăcătuș 
mecanic la secția T 45 a între
prinderii Tractorul), plecat la 
Cervinia, în pregătire cu echi
pajul olimpic pentru Sarajevo, 
ceilalți tineri boberi (pilotul 
Radu Vasile si împingă torul 
Robert Kojesa) erau cu gîndul 
la „europenele" de tineret, tot 
la Cervinia. HANDBALIȘTII, 
ÎN SCHIMB, se antrenau la 
Sala sporturilor, noua genera
ție, crescută de reputatul teh
nician Dumitru Popescu-Colibași 
începind din anul 1977 (cînd a 
„epurat" vechea și îmbătrînita 
divizionară „B“, lnlocuind-o cu

una de îuniori). „CHEIA PER
FORMANȚEI — TINERETUL", 
ne spune președintele clubului 
Petre Dumitrescu. Două1 argu
mente îî susțin această afir
mație : 1) media de virstă a 
echipelor divizionare — sub 19 
ani ; 2) acum 10 ani, etnd a 
preluat funcția actualul pre
ședinte. clubul brașovean Trac
torul avea un singur titlu na
țional și o singură divizionară 
„A" ; In anul 1983 — sase 
echipe în primul eșalon (trei 
la scrimă, masculin si femi
nin, cite una Ia handbal si 
volei masculin, la tenis de masă), 
14 titluri de campioni R.S.R. și 
21 de juniori și 18 
lotul reprezentativ.
RELE FONDISTE 
bului, antrenate de 
medrea și avînd-o deschizătoare 
de pîrtie pe Elena Reit (re
cent. din nou multiplă cam
pioană națională, aflată acum 
în linie dreaptă pentru Olim
piada albă de la Sarajevo), au 
ocupat în ultimii ani majori-

seniori în 
SCHIOA- 
ale clu
jean Su-

tatea locurilor 
„naționalelor" !
ȚIONARI DE TITLURI sînt si 
micii patinatori de viteză, an
trenați de Ernest Ulrich-Petrie, 
Recent, la Miercurea Ciuc, Ga
briela Voina, Mihaeia Dascălu 
și Daniel Csata s-au numărat 
printre principalii animatori ai 
concursurilor republicane, pri
ma, deși junioară, cîștigînd tit
lul de campioană absolută la 
senioare. BOXUL, CEL MAI 
NOU VENIT la clubul Tracto
rul (în anul 1982), are în pro
iect. pentru viitorul apropiat, 
participarea la J.O. de 
Angeles, prin tînărul 

, Iordache (22 ani.
— pe care l-am 
nîndu-se cu sîrg 
improvizată — și...
(cu ajutorul U.G.S.R. și a 
treprinderii de Tractoare), 
de tinerii muncitori, voinici și 
cu aptitudini pentru scrima 
puailistică. să facă pași hotă- 
rîți in performanță.

t>e podiumul 
TOT COLEC-
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ui Oh. St a feu la înapoierea olimpicilor din turneul din 0.6. și Dn^a ria

lot ati fă-

70 și l-am retras pe

Suciu Damaschin,

Tg. promit la fel de

arie — 2 
ic a efec- 
egătire în 

ngaria. La
o discuție 
he Staicu, 
unele a-

anu, Ro- 
nă, Bum- 
escu, Su- 
zeșan. Da- 
uș, Geor-

Rl FOARTE UTILE Șl ClTEVA REVELAȚII 
U, MÂNU, RADA SI BUMBESCU* 1

ezultatele : 
arx-Stadt, 
cui 6 din 
(2—0). la 

Gocul 8, 
și, in fine, 
apesta, cu 
iașa clasa
re formații 
au marcat

Irimeseu, Rada, Bozeșan. Suciu 
(min. 65 Georgescu ; min. 85 
Biro I) — Damaschin, Văetuș. 
Au marcat Bumbescu. în min. 
1, care a venit la un corner, 
și Bozeșan, în min. 44. Din mi
nutul 20 am jucat in 10, Băr
bulescu fiind eliminat de către 
arbitrul Prokop pentru tra
geri de timp... Formația de la 
Budapesta : Naște — Roman 
(min. 46 Szabo), Bărbulescu, 
Bumbescu, Bogdan (accidentat 
în min. 70 și l-am retras pe 
Văetuș) — Irimeseu, Rada, Bo
zeșan, ' ______ ~ Q
Văetuș (min. 70 Fanici).

— Cum se explică prezența 
jucătorilor de la A.S.A. 
Mureș la olimpici 1

— Mânu, Roman 
s-au accidentat, iar 
Pană au plecat eu 
de club, care avea

PORTUGALIA: 0 CALIFICATĂ DE „ULTIMA ORĂ'
Portugalia ! O echipă cu care, exceptînd un 

amical, reprezentativa noastră s-a întîlnit numai 
în preliminariile C.M. 1966 și 1970. Egalitate 
perfectă în acest duel oficial. Sperăm ca tri
colorii să încline balanța In favoarea lor în 
acest gen de întreceri de maximă angajare și 
importanță in partida de pe stadionul „La

Beaujoire" din Nantes, din seara lui 20 iunie, 
ultima din grupa B. O victorie care poate decide 
în lupta pentru intrarea în semifinale. Dar să 
aflăm cîte ceva despre reprezentativa lusitană 
care a jucat ultima oară (avîndu-1 pe Eusebio 
în formație) eu formația, noastră la 12 octombrie 
1969. la București, și a pierdut (0—1) meciul cu 
tricolorii...

am folosit 
nu — Ro-
Bumbescu. 
in. 65 Biro 
zeșan). Irl-

— Nica 
rSțtMS. Nu 
I am avut 
a ratat un 
necl au ju- 
an. Bărbu- 
Bogdan —

și Bogdan 
Speriatu și 
echipa lor 
nevoie de 

ei, in turneu in Egipt, și cum
A.S.A. era Ia Budapesta am a- 
pelat la unii dintre jucătorii 
săi.

— Cum apreciați turneul 2
— Ca deosebit de util. De 

fapt nu a fost Iotul olimpic, 
ci o selecționată in care am 
inclus „olimpicii" eare rămăse
seră acasă și alți posibili com
ponent! ai Iotului olimpic și 
chiar pentru lotul național. Am 
intîlnit echipe puternice, care

practică un fotbal atletic (in 
special echipele din R.D.G.), pe 
terenuri grele, care au solici
tat din plin jucătorii.

— Si cum au răspuns jucă
torii noștri la aceste solicitări ?

— Bine. Cei vechi au con
firmat — Bărbulescu, Bogdan. 
Irlmescu. Văetuș. Dintre cei 
noi s-au remarcat în mod deo
sebit Suciu, Mânu, Rada și 
Bumbescu. La Budapesta, de 
pildă, spectatorii au venit pen
tru Torocsik, dar I-au văzut pe 
Suciu, excelent, care, dacă se 
va pregăti și își va ordona 
viata, va fi un jucător al pri
mului lot reprezentativ ! Rada 
și Bumbescu 
mult !

— Care va 
tapă, pînă la

— Urmează 
selectionabilii 
America de Sud, șl cu olimpi
cii de Ia Dinamo, pentru omo
genizarea necesară. Ti vom ur
mări pe jucători in campionat 
și In perioada de Întrerupere 
vom avea o nouă aetiune, după 
care vom dedica o săptămlnă 
pregătirii partidei eu Italia, In 
care vom Include și un meci 
de verificare, in deplasare.

fi următoarea e- 
meciul cu Italia ?

asamblarea eu 
care au fost in

Constantin ALEXE

JLUI
LEI
ate în tur) 
imei divizii

W 1 32: 6 21
9 2 31:12 20
8 3 26:19 19
7 4 24:21 18
6 5 ^6:22 17
5 « 2fl :20 16
4 7 19:24 15
4 7 18:25 15
4 7 14:27 15
3 8 16:26 14
3 8 17:28 14
3 8 14:28 14
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il. care a 
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metri dis- 
igere.

FOTBALIȘTII ROMÂNI SE
(Urmare din pag. 1)

vederea partidei pe care eelec- 
ționata acestei țări, care se 
confundă cu reprezentativa o- 
limpică. o va susține la 17 
februarie, la Cairo, cu echipa 
Egiptului. în cadrul prelimi
nariilor J.O. (Conform unei ho- 
tărîri a F.I.F.A.. țările din 
Africa si Asia au dreptul să 
alinieze în preliminariile olim
pice si jucătorii care au luat 
parte la campionatul mondial). 
De aceea au fost chemați la 
lot si o serie de jucători care 
activează cu contract peste ho
tare. Ca de pildă Madjer de 
la Racing Club Paris. Assad 
de la Paris St. Germain. Kou- 
richi de la Lille. Tlemcanj de 
la Rouen si Mansouri de la 
Toulouse. După cum se vede, 
jucători de prima si a doua 
divizie franceză, un singur ju
cător. Zidane, activind în Bel
gia. în prima ligă, la echipa 
Courtrai. Alături de ei au mai 
fost selecționați portarul Cer- 
bah si iucătorii de cimp Guen-

PREGÂTESC EA ALGER 
douz. Merzekane. Fergani, 
Belloumi. Cu două excepții, 
mijlocașul Dahleb si atacantul 
Bensaoula. este echipa care, la 
16 iunie 1982. la Gijon. In Spa
nia. la C.M.. a întrecut R.F.G. 
cu 2—1. Credem că nu este 
lipsit de interes să reamintim 
„U“-le victorios, care s-ar pu
tea să se alinieze, cu excepțiile 
arătate, marți, pe stadionul o- 
limpic : Cerbah — Merzekane, 
Guendouz. Kourichi. Mansouri 
— Fergani. Belloumi. Dahleb — 
Madjer. Zidane (min. 65 Ben- 
saonla). Assad. Golurile le-au 
marcat atunci Madjer (min. 51) 
și Belloumi (min. 68). respectiv 
Rummenigge (min. 67). De alt
fel. Algeria este singura țară 
care are palmares favorabil în 
întilnirile cu fosta campioană a 
lumii. R. F. Germania (adver
sara echipei noastre la turneul 
final al C.E.). cealaltă partidă, 
disputată la Alger, la 1 ianua
rie 1964. revenind tot fotbaliș
tilor nord-africanl. cu 2—0 ! 
Așadar, un meci dificil pentru 
echipa noastră.

MECIURI AMICALE... ȘTIRI... MECIURI AMICALE
• BUDAPESTA (Agerprcs). 

în continuarea turneului pe 
care îl întreprinde in Ungaria, 
A.S.A. Tg. Mures a jucat la 
Budapesta cu formația locală 
M.T.K. Fotbaliștii români au 
obținut victoria cu scorul de 
1—0 (0—0).
• CAIRO (Agerpres). în pri

mul meci al turneului pe care 
îl întreprinde In Egipt, S.C. 
Bacău a evoluat la Cairo. In 
prezenta unul numeros public, 
în compania formației Zama- 
Iek. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 2—2 (1—1).
• STEAUA a plecat ieri in 

Siria pentru un turneu de pre
gătire si jocuri de verificare. 
In ajunul plecării, fotbaliștii 
bucureșteni au jucat la Ploiești 
cu Petrolul, cîștîgînd cu 1—0 
(0—0) prin golul marcat de 
Pițurcă.
• F.C. BIHOR — OLIMPIA 

SATU MARE 6—1 (2—0). Go

lurile divizionarei ,.A“ au fost 
marcate de Nedelcu (2), Grosu 
(2). Ilie și Lazăr, iar pentru 
Olimpia a Înscris Marcu. F.C. 
Bihor a aliniat formația : Li
liac — Dianu, Dumitrescu, Bi- 
sok, Kiss (Nițu) — Grosu, Tă- 
maș, Mureșan — Ile, Nedelcu, 
Filip (Lazăr). (Gh. Lorincz — 
coresp.).

• AVINTUL REGHLN — „U“ 
CLUJ-NAPOCA 4—0 (1—0). Au 
inscris : Lazăr (2), Hajnal si 
Buțiu (L. Maior — coresp.).

• C.S.M. DROBETA TR. SE
VERIN — U.T.A. 2—3 (2—2).
Iordache și Bilan au marcat 
pentru severineni, Lapin (2) 
și Vuia pentru arădeni (14. 
Focșan — coresp.).
• MUREȘUL EXPLORĂRI 

DEVA — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 1—1 (0—0). Autorii 
golurlior : Mechinici (min. 54), 
respectiv Angliei (min. 68). (L 
Jura — coresp.).

17 ani
Puțini mai credeau că echipa 

Portugaliei va intra în turneul 
final al competiției europene 
a reprezentativelor. Situația ei 
în grupa a 2-a părea compro
misă în acea zi de 27 aprilie 
1983. ci nd oamenii lui Otto 
Gloria fuseseră pur și simplu 
surclasați pe stadionul Lujniki 
din Moscova ; un 0—5 care nu 
le mai lăsa multe speranțe în 
calificare. Mal cu seamă că în 
program apărea încă o partidă 
extrem de grea, cu echipa Po
loniei. în deplasare. «A Boia", 
cel mai popular ziar de sport 
portughez, titra după eșecul 
din fata echipei Uniunii Sovie
tice : „Acum, speranțele se în
dreaptă spre calificările Mun- 
dialuluî ’86...“. Comentariul e- 
voca nostalgie performanta a- 
tit de dragă portughezilor, acea 
spectaculoasă intrare în turneul 
final al cupei supreme. edi
ția 1966. și medalia de bronz 
obținută De Wembley de „e- 
chipa de aur", cu Eusebio. Josâ 
August (astăzi antrenorul se
lecționatei olimpice). Tores, 
Coluna. Simoes. si încheia, a- 
mar : „17 ani de iluzii au tre
cut de atunci. Citi vor mai 
trece, oare, pînă vom saluta o 
nouă mare performantă a e- 
chipei noastre î“.

Dar fotbalul așteaptă (pîn- 
dește chiar) infirmarea prono
sticurilor ! Același comentator 
de la „A Boia", Viter Santos, 
semna, la 14 noiembrie, un

Otto Gloria dispare...
Antrenorul Gloria, care s-a 

umplut de... glorie pe stadi
oanele portugheze, n-a avut un 
onorabil final de carieră în 
țara unde a cunoscut atitea 
succese. La 75 de ani, cre
dincios pînă la exasperare „li
niei" în apărare, a trebuit să 
iasă pe ușa din dos, demis de 
federația din Lisabona după 
ce reprezentativa încasase go
luri cu nemiluita, acasă sau 
în deplasare (0—3 cu Franța, 
0—5 cu U.R.S.S., 0—4 eu Bra
zilia). Toată lumea se săturase 
de exchibițiile tactice ale unui 
tehnician care, nu cu multi 
ani în urmă, dusese la marea 
performanță și naționala, și pe 
Benfica... Otto Gloria dispare 
intr-o bună zi. reîntorcindu-se 
in Brazilia natală. Cine ii va 
lua locul 7 Se întrebau. în pri
mul rind. conducătorii federa
ției. Puțini intuiau că răspun
sul... este foarte aproape, chiar 
în sediul federației, și el se 
numește Fernando Cabrita, an
trenorul echipei olimpice. Ci
neva l-a propus intr-o doară, 
ca soluție temporară. Fernando 
Cabrita a primit fără ezitare 
direcția echipei naționale. A 
pus doar două condiții : niri 
o obligație de calificare (schim
barea selecționerilor se produ
cea la puține zile după eșecu
rile din partidele cu U.R.S.S. 
și Brazilia) și secundul său să 
fie Toni, care îndeplinește ace-

dc speranțe
amplu articol, după victoria 
(1—0) în fața selecționatei so
vietice : „Franc, ai varnos nos“ 
(„Noi mergem în Franța"). Ce 
s-a întîmplat ? Ceea ce. pro
babil. stiti cu toții. Trecută sub 
direcția lui Fernando Cabrita, 
echipa Portugaliei, parcă alta 
(s-au și produs remanieri), a 
reușit o serie de trei specta
culoase succese : 5—0 cu Fin
landa (la Lisabona). 1—0 cu 
Polonia (la Wroclaw) si 1—0 
cu U.R.S.S. (la Lisabona), 
smulgînd pur si simplu cali
ficarea ! Ultimul joc din serie, 
cu elevii lui Lobanvski. a fost 
de o mare încordare, iar pe- 
naltyul acordat de francezul 
Konrath la un „spectaculos 
plonjon" al lui Chailana (un 
mult discutat penalty, transfor
mat de Jordao) le-a adus 
punctul în plus jucătorilor por
tughezi și. implicit, intrarea în 
turneul final. O calificare de 
„ultimă oră", asemenea vecinei 
din peninsulă, formația Spa
niei. Cei 17 ani de iluzii s-au 
încheiat întreaga Portugalie 
fotbalistică a salutat succesul 
unsprezecelui reprezentativ, și 
comparația cu -formația de pe 
Wembley" o intilnești acum tot 
mai des în comentariile presei 
portugheze. Carlos Manuel — 
Jordao — Chalana. un trio care 
primește elogiile adresate a- 
cum aproape două decenii lui 
Eusebio. Coluna și Tores.

apare rernando cabrita
eași funcție și la Benfica (l-am 
intîlnit, în această calitate, Ia 
Craiova, la jocul campioanei 
portugheze cu formația noas
tră). Cei doi au trecut la. lu
cru. Cabrita nu are o mare 
„carte de vizită" spre deose
bire de faimosul ex-intemațio- 
nal Toni. In virstă de 58 de 
ani, are reputația unui om e- 
nergic, serios, perseverent. 
Pentru el, prima și marea ex
plicație a suitei de victorii 
care a adus calificarea rămîne 
regăsirea încrederii in forțele 
proprii : „Nu uitati că media 
de virstă a echipei noastre, 26 
de ani, îndreptățește speranțe 
multe și mari. Esențialul este 
să muncim, si ajungem la vn 
bloc omogen, eu un randament 
constant' afirmă antrenorul por
tughez. Toni completează : Jn 
adevăr. a fost minunată și cu 
totul neafteptată această cali
ficare tn măsura in care este 
așteptată de 17 ani. Dar, a- 
tentie, greul de abia tncepe. 
O confruntare la cel mai înalt 
nivel european iți cere o mare 
forță de joc. O corn avea, fn 
iunie, in Franța Se vede că 
Toni este mult mai circum
spect decit Cabrita, acesta din 
urmă, optimist și plin de în
credere. Vom constata pe viu 
cine a anticipat mai exact po
tențialul echipei Portugaliei la 
„ora h“.

Carlos Manuel — jucătorul nr. 
1 al Portugaliei în 1983

Clasamentul grupei

Manuel — cîte 2 goluri : S. Go
mes. Josă Luls. Ikaleinen (Fin
landa — in proprie poartă) — eîte 
un gol.

1. Portugalia 6 5 0 1 11- 6 10
2. U.R.S.S. 6 4 1 1 11- 2 9
3. Polonia 6 1 2 3 6- 9 4
4. Finlanda 6 0 1 5 3-14 1

Marcatorii celor 11 goluiri
N6n6, Oliveira, Jordao, Carlos

Rezultatele din calificare

STAI LOTO PRONOSPORT INTOR'ITUA
III „LOTO
E 1984
0% a 50.000 

1^.500 lei;
VT a 8.443 
a 2.111 lei; 
a 2.032 lei; 
1 ; Cat. 5 : 
: 3.969,75 a 
“goria 1 : 
^egoria 1 
W.000 lei a 
ma Iliescu

de dv. pentru tragerea excepțio
nală Pronoexpres ce va avea loc 
mîine, 5 februarie 1984, începînd 
de la ora 16, în sala clubului 
sportiv Progresul din București, 
str. dr. staicovici nr. 42 ; nume
rele cîștigătoare vor fi transmi
se în cursul serii la televiziune

91 radio • Astăzi este, de ase
menea, ultima zi pentru depune
rea buletinelor de participare la 
atractivul concurs Pronosport de 
mîine, care cuprinde meciuri din 
campionatul divizionar B al Ita
liei. AȘADAR, UN BUN PRI
LEJ DE A VA NUMĂRĂ ȘI DV. 
MÎINE PRINTRE MARII CÎȘTI- 
GATORI LA SISTEMUL DE JOC 
PREFERAT...

NUMERELE EXTRASE LA
3 FEBRUARIE 1984

TRAGEREA LOTO DIN

In palmaresul direct patru jocuri oficiale și unul amical
In palmaresul direct România — Portugalia gâsim 

reprezentativele celor două țâri le-au disputat de-a 
bl oul acestor meciuri :

Lisabona, 13.V1.1965 ; Portugalia
București, 21 .VI.1965 : România
Porto, 3. VII.1966 : Portugalia
Lisabona, 27.X.1968 : Portugalia
București, 12.X. 1969 : România

— România
— Portugalia
— România
— România
— Portugalia

cinci întibniri pe care 
lungul anilor. krtâ ba-

2- 1 (pre!. C.M.)
1-0 (prol. C.M.)
1—0 (amica I)
3- 0 (pre!. C.M.1
1-0 (preL CM.)

Palmaresele directe Portugalia — Sporita șl Portugolia — R.F. Germania au 
fost publicate in prezentările echipelor Spaniei >1 R.F. Germania apărute în 
aceasta sâptâmînâ în ziarul nostru.

Tor Ii prezenfi șl In franța ?

«A ZT
tRE
al anunțat, 

fi procu- 
;rele alese

EXTRAGEREA I : 80 65 5 29 78 3 55 52 84
EXTRAGEREA a II-a : 57 60 28 59 41 13 64 37 81
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI ; 1.424.500 lei din care 407.127 

lei. report la categoria 1.

în cele 6 jocuri ale calificării au fost utilizați 
următorii 25 de jucători, mal mult ca sigur pre- 
zențl și pe lista (de numai 20) pentru turneul 
final al C.E. :

PORTAR
BENTO (Benfica) — 36 ani, 43 selecții, 6 me

ciuri jucate în calificări.
FUNDAȘI
PIETRA (Benfica) — 36, 26 6
PINTO (Porto) 23, 4, 2
BASTOS LOPES (Benfica) — 31, S, 4
ENRICO (Porto) — 29, 24, 2 
HUMBERTO (Benfica) — 34. 64, 3
LIMA PEREIRA (Porto) — 30, 7 3 
INACIO (Porto) — 20, 6, 5
CARDOSO (Braga) — 33, 8, 1

Helsinki. 22.IX. 1982 :
Finlanda — Portugalia 0—2
Lisabona, 10.X.1982 :
Portugalia — Polonia 2—1
Moscova, 27.IV.1983 :
U.R.S.S. — Portugalia 5—0
Lisabona, 21 .IX. 1983 : 
Portugalia — Finlanda 5—0
Wroclaw, 28.X.1983 :
Polonia — Portugalia 0—1
Lisabona. 13.XI.198“ : 
Portugalia — U.R.S.S. 1—0.

Agenda 1963
în sezonul competițional 1983, 

in afara celor patru jocuri din 
preliminariile C.E.. selecțio
nata Portugaliei a mai sus
ținut următoarele partide a- 
micale : cu Franța (acasă) 
0—3 !, R.F. Germania (acasă) 
1—0, Ungaria (acasă) 0—0, Bra
zilia (acasă) 0—4 !. Bilanț 1983: 
8 partide, 4 victorii, o egalita
te, 3 înfrîngeri, golaveraj 8—12.

Program 1984
Forul de specialitate din Li

sabona nu a comunicat încă 
programul definitiv al meciu
rilor de verificare în vederea 
turneului final din Franța. El 
a anunțat că este in tratative 
cu federațiile din Uniunea So
vietică, Țara Galilor, Austria, 
Danemarca, Iugoslavia și Lu
xemburg pentru perfectarea a 
3—4 meciuri înaintea marei 
competiții din Franța. De ase
menea, s-a precizat că repre
zentativa portugheză va susți
ne, în țara-gazdă, cîteva par
tide de antrenament cu echi
pe franceze de categorii infe
rioare (jocuri fără public, așa 
cum prevede regulamentul dis
putării turneului final).

MIJLOCAȘI
VELOSO (Benfica) — 27, 3, 2
FESTAS (Sporting) — 26, 4, 1
COSTA (Porto) — 31, 24 3
COSTA E SILVA (Benfica) 26. 3, 3
OLIVEIRA (Benfica) — 26, 3, 3
PACHECO (Porto) — 26, 6, 4
SHEU HAN (Benfica) — 31, 21, 3
CARLOS MANUEL (Benfica) — 26, 21 5
FUTRE (Sporting) — 18, 1, 1
ALVES (Boavista) — 32, 35, 3
ERAS CO VIEIRA (Porto) — 29, 6, 1
CHALANA (Benfica) — 25, 20, 1
ATACANȚI
GOMES (Porto) — 28, 23 6
NENE (Benfica) — 35, 63, 5
JORDAO (Sporting) — 32, 31, 2
DIAMANTINO (Benfica) — 26, 4, 1

Prezentare de Eftimie IONESCU



La 8 februarie inaugurarea, a doua zi primele medalii, la coborire TELEX o TELEX

MARI PERFORMERI DIN CELE 5 CONTINENTE ALE LUMII
d (■ VOR FI PREZENȚI LA ÎNTRECERILE DE LA SARAJEVO!

Filipine, Bolivia, Egiptul și Marocul
Un. semn , sigur că pregătirile 

in vederea participării la Jocu
rile Olimpice de iarnă de la 
Sarajevo au intrat in linie 
dreaptă îl constituie și avalan
șa de știri transmise de agen
țiile de presă privind definiti
varea echipelor reprezentative 
ale diferitelor țări. în urma 
testelor de selecție, a întîlniri- 
lor Interțări, a campionatelor 
naționale și chiar a unor re
uniuni internaționale de prim 
rang pot fi făcute primele con
statări privind participarea la 
Jocurile Olimpice de Iarnă.

Cum recordul de țări parti
cipante a fost pur și simplu 
spulberat la această a 14-a edi
ție a Jocurilor Olimpice (49, 
prin retragerea de ultimă oră 
a Portugaliei, față de numai 
37, anterior), trebuie, în pri
mul rind, evidențiată extinde
rea continuă a disciplinelor ier
nii și în regiuni ale globului 
cărora, puțini ani în urmă, ni
meni nu le-ar fi acordat credi
tul unei prezențe la Olimpia
dele de iarnă. Filipinele, Boli
via, Egiptul se află în premie
ră la Sarajevo. Dacă luăm in

prezențe inedite în arena Olimpiadelor albe !

Unul dintre echipajele Elveției (pilot : Silvio Giobellina),, mereu 
atpirante ia victorie la bob 4. mir-unul dintre recentele con

cursuri pregătitoare pentru J.O.

faptul că Marocul a 
schiori alpini la edi-

seamă și 
mai avut 
țiile precedente, constatăm că 
Africa s-a alăturat 
lalte continente (Europa,

celor-
A-

1a*
(al Olimpiadei albe) I

I

i

I
I

I

Olimpiadele albe, a căror a XlV-a ediție va începe sâptâraina 
toare la Sarajevo, au înregistrat de-a lungul edițiilor

ÎNVINGĂTORII TOTALI !
AU CÎȘTIGAT TOATE 

PROBELE din speciali
tatea respectivă la o 
ediție a J.O. : Erik 
Heiden (S.U.A.) învin
gător în 1980 fa toate 
cele cinci probe 
m, 1000 m, 1500 
5000 m ți 10000 
ale competiției de 
tinaj viteză, ca ți 
tinatoarea sovietică Li
dia Skoblikova învin
gătoare în 1964, la
cele patru probe fe-

(500 
m. 
m) 
pa- 
pa-

minine (500 m, 1000 
m. 1500 m șl 3000 m). 
Au cijtigot cite 
probe : _
Thorleif Haug in 1924 
Io schi fond (15 km, 
50 km ți combinoto 
nordică), austriocul 
Anton Seiler în 1956 
ți francezul Jean-Clau- 
de Killy în 1963 ou 
obținut victoria in 
cete trei curse oficiale 
ele schiului alpin (sla
lom special, slalom

trei
norvegianul

vO- 
muhe recorduri.

și coborire). In 
echipajele Ito- 

(pilot Eugenio

uric, 
sfîrșit.
Bai _
Mont!) fi R D. Ger
mane (pilot Meir.hard 
Nehmer) ou obținut 
victorie în 196* și. 
respectiv. 1976 fa bo
bul de 2 silo cel d«
4, far fon 
tică Golim 
a cîștigat 
cursele de
5, 10 km 
km.

In 
schi 

»i 3

I

I

meriea, Asia, Oceania) tradi
țional și susținut prezente. Ast
fel, • dată cu ediția din 1984 
a Jocurilor Olimpice de iarnă, 
cele cinei cercuri olimpice au 
acum deplină acoperire și prin 
reprezentarea tuturor continen
telor nu numai Ia edițiile de 
vară ale Olimpiadelor, ci și la 
cele hibernale.

Era de așteptat că la Sara
jevo să se intilnească pe pirtii, 
pe pistele de gheață sau 
patinoare, numele cele 
strălucite ale prezentului 
cele 1# discipline din progra
mul olimpic. Intr-adevăr, ma
rea majoritate a „monștrilor 
sacri* vor concura pentru a 
cuceri laurii olimpici, cel mai 
de preț premiu pentru orice 
performer al lumii contempo
rane. Comitetul olimpic sovie
tic anunță prezența patinato
rilor Elena Valova și Oleg Va
sili ev in proba de perechi, a 
schiorilor fondiști Nikolai Zi- 
miator, Aleksandr Zavialov.

ln 
mal

In

Raisa Smelanina, multipli cam
pioni mondiali și olimpici, a 
pilotului de bob Janis Kipours, 
a campioanei mondiale în pro
ba de sanie Vera Zozulia ; în 
fruntea delegației Elveției se 
află boberii H. Hildebrand, S. 
Giobellina și E. Fasser, schio
rii alpini Erika Hess, dublă 
campioană mondială, și P. Zur
briggen, actualul lider al „Cu
pei Mondiale" (209 p, față de 
2. A. Wenzel 168 p, 3. I. Sten- 
mark 156 p, 4. M. Girardelli 
123 p, 5. F. Heinzer 123 p, 6. 
A. Steiner 119 p etc); din de
legația R.D. Germane nu vor 
lipsi (în ciuda mediei de vîrstă 
generale reduse, 23 de ani !) 
recenta laureată la „europene
le" de patinaj viteză Andrea 
Schoene și valoroasa ei învin
să, Karin Enke, biatlonistul F. 
Ulrich, campion olimpic la Lake 
Placid ; „port-drapelul" Suediei 
va fi „bătrînul" Thomas Was- 
sberg, alergător neobosit al în
tinderilor de zăpadă ; frații 
Phil și Steve Mahre sînt cei 
mai autorizați lideri ai delega
ției nord-americane, în timp ce 
iugoslavul B. Krizaj, alpin re
dutabil, poartă speranțele gaz
delor intr-un loc pe podiumul 
olimpic etc. etc. Din această 
pleiadă de mari campioni al 
sporturilor de iarnă contempo
rane și două absențe de mar
că, ale lui Ingemar Stenmark 
și Hanny Wenzel (conduce în 
„Cupa Mondială") cărora F.I.S. 
și C.I.O. le-au definitivat sta
tutul de semi profesioniști, in- 
terziclndu-le in consecință, pre
zența la startul olimpic.

★
Joi vor fi decernate primele 

medalii la proba masculină de 
coborire. Cu 5 zile înainte de 
deschiderea Olimpiadei există 
zăpadă suficientă pe pîrtiile 
concurs, pîrtia de coborire 
pe muntele Belașnița fiind 
stare excelenta.

Radu TTMOFTE

de 
de 
în

BOX • La Marsilia. în meci 
pentru titlul european la cate
goria semi-grea, deținătorul cen
turii, olandezul Rudi Koopmans 
a fost învins prin abandon în 
rep. a “ ’ —
Richard Caramanolis. In repriza 
secundă Koopmans a fost 
două ori la podea șl tot timpul 
meciului a acuzat dureri la pum
nul sting. Noul campion conti
nental are 25 de ani și se află 
la a 26-a victorie, din cele 26 de 
meciuri susținute ca profesionist 
(16 înainte de limită!). Koop
mans a declarat ca abandonează 
boxul !

CICLISM • Noul recordman 
mondial al orei. Italianul Fran
cesco Moser, făcînd pereche cu 
vest-germanul Dietrich Thurau. 
participă la cursa de șase zile de 
la Paris — Bercy.

HANDBAL • A început grupa 
„C“ a campionatului mondial 
masculin în Italia. Primele re
zultate : Austria — Marea Bri- 
tanie 32—12 șl Italia — Finlanda 
27—30! (In seria „A"), la Neapo- 
le • In preliminariile competi
ției feminine de la Cheb (ceho
slovacia) : Iugoslavia — R. F.
Germania 25—14 (11—9), Cehoslo
vacia — Olanda 22—13 (9—7), Un
garia — Cehoslovacia „B“ 30—14 
(16—9). In turneul final vor evo
lua Iugoslavia, R. D. Germană, 
Ungaria șl Cehoslovacia.

HOCHEI • In turneul de la 
Leningrad selecționata secundă a 
Cehoslovaciei a învins cu 10—4 
(3—1, 4—2. 3—1) formația finlan
deză Ilves din Tampere • Pesta 
9 000 de spectatori au urmărit la 
Gotwaldov meciul dintre echipe
le Cehoslovaciei și Suediei. Gaz
dele au obtinut victoria cu sco
rul de 6—4 (1—0, 3—2. 2—2).
Punctele au fost marcate de 5 
Cernik — 2. Uvira — 2. Grdlna 
și Eichter, respectiv SanstrOm — 
3 șl Sodergren.

SCHI • La Trondheim, in Nor
vegia, au început campionatele 
mondiale de juniori la probe 
nordice. In cadrul combinatei 
nordice, la proba de sărituri pe 
primele locuri s-au clasat : 1.
Heiko Hunger (R.D.G.) 217,0 p, 
2. Trond-Arne Bredesen (Norve
gia) 215,5 p, 3. 
(Norvegia) 214,4 
mann (R.F.G.)

TENIS • In 
Davis", meciul 
mania șl Argentina .va avea loo 
la Stuttgart. Căpitanul nejucător 
al echipei Argentinei a comuni
cat următoarea formație : Guil
lermo Vilas, Jose Luis Clerc, 
Alejandro Ganzabal, Roberto 
Arguello • Houston : turneu din 
cadrul circuitului feminin : Car
ling Bassett — Sophie Amiach 
6—0, 6—2, Wendy Turnbull — 
Kim Shaefer 6—2. 3—6, 6—3. Eva 
Pfaff — Bettina Bunge 6—3. 
ab. • La Toronto, într-un 
neu demonstrativ. Connors 
Michibata 6—4. 7—6, Noah — 
gueras 6—2, 7—6

9-a de către francezul
de

Gelr Andersen 
p. 4. Josef Neu- 

211,2 p etc.
cadrul „Cupei 

dintre R.F. Ger-

3—1 
tur-

Hi-

CUPELE EUROPEXE U BASCHET SPORIIUI SOVIETICI
PREMIERĂ LA SCHIUL NORDIC

SCHIORUL SOVIETIC Nikolai Zimiatov — a obținut trei 
aur la J.O. din 1980. La Lake Placid el a cîștigat cursele 
km și a contribuit la succesul echipei de ștafetă 
miera* lui o constituie dubla victorie 30—50 km, 
nici un alt fondlst al zăpezii.

EGALITĂȚI
PE PIRTIA DE 

în 1972, proba de 
a avut pe primul 
paje. R. D. Germană %____
Hornleîn și Reinhard Bredow) și 
Italia (Paul Hildgarter și Wal
ter Plaikner) înregistrînd 1:23.35, 
adică același timp pînă la nive
lul sutimilor de secundă, 
fost desemnate împreună ___
pioane olimpice I în schimb, la 
Grenoble, în 1968, după desfășu
rarea a patru manșe la bobul

LA SAPPORO, 
sanie ,,dublu- 

loc două echi- 
(Horst

au
cam-

s-au

de 4
ceea

medalii de 
de 30 și 50 

X 10 km. ..Pre- 
ce n-a realizat

aflat 
echipaje, ceJ

fa egalitate cu 
două echipaje, cel al 

(Eugenio Monti și Luciano

VICTORII CONSECUTIVE
SINT NUMEROȘI a- 

cei sportivi care 
luat parte 
multe ediții 
Dintre aceș 
doar cîțiva 
performanța 
cîștigat de 
or’ la rînd. 
tinatoarea ’ t____ _____
Sonja Henie a cîștigat 
titlul individual in 
1924. 28 șl 36. iar sue
dezul Gillis Grafstrom

a obținut șl 
trei victoriiau

la mai tlve. la patinajul ar-
' ale J.O. tisic. în 1920. 24 și
știa însă 28- Sovetico Irina
au reușit Rodnina a fost Loo-
de a fi reată cu our la JO.

mai multe din 1972. 76 și 80 fa
Astfel, pa- proba de perechi . Ea
norvegiană o avut ca pertener fa

orîmo victorie pe / 
Aleksei Ulonoe, far c 
fa următoorefa două c 
oe Alekandr Zorter. k

Șl IARNA Șl VARA I
INTRE PARTICIPANT!! olimpici 

ou fost cîțiva care ou concurat la 
Jocurile de târnă ți la cele de 
vară. Cel mal cunoscut! sînt 
hardlerul american Willy Daven
port, campion la 110 mg (13,3 s) 
In 1968, component ol echipoju* 
iul S.U.A. la bobul de 4 fa J.O.

din 1980 (s-a clasat pe 
și fondistuî norvegian 

olimpic 
2.28:45,8

saeter campion 
fond (50 km — 
km - 2.08:33.5) în 1968.
noble, care, 
concurat la 
la J.O. din

CURIOZITĂȚI

în
3000 m 

Mexic.

același

locul 13). 
Ole Ellef- 

fa schi 
ți 4X10 
fa Gre- 
an. a 

obstocole.

• La Grenoble, In ’68, In cursa feminină de patinaj pe 500 m s-a 
înregistrat un caz rar : au fost acordate trei medalii de argint, pentru 
cele trei concurente americane Mary Meyers, Dianne Holum și Jennifer 
Fish, cronometrate în același timp — 46,3 s.
• Cel mal vîrstnic campion olimpic a fost elvețianul Jean Wicki 

(39 ani) cîștigător la bob 2 în 1972, Ia Sapporo ; cel mai tînăr, de 
fapt cea mai tînără campioană, americanca de 16 ani Anne Henning, 
cîștigătoare, tot la Sapporo, la patinaj viteză - 500 m. Intre cele mai 
tinere competitoare la o ,,Olimpiadă albă* a fost, în 1968, patinatoa- 
rea noastră Beatrice Huștiu (locui 29) cu 11 anî șl 5 luni, dar ..re
cordul* îl deține englezoaiaca Cecilia Colledge, șl ea artistă a ghe- 
țil, care la J.O. di<n 1932 avea doar 11 anî șî 2 luni I

Rubrica realizata de Romeo VILARA

I
I
I
I
I

Rezultate Înregistrate joi in 
cupele europene de ‘ 
„C.C.K.* (prima etapă a returu
lui in grupa finală): Banco Ro
ma — C.S.P. Limoges K—76. 
Maccab! Tel Avtv — Colombani 
Cantu 73— TT. Basnă Sarajevo — 
F.C. Barcelona M—*• ; „CUPA 
CUPELOR- (sferturi de finală): 
Simac MLano — Saturn KSln
75—«1. ta grupa „A- din care
s-au ratificat pentru semifinale 
S:mac și C.bona Zagreb. Din
grupa „B- s-au calificat. rea
mintim. Real Madrid șl Scavoll- 
nl Pesaro.

baschet : „IHtmjlONAltlE" Df
Campionatele internaționale 

de judo ale Uniunii Sovietice, 
au reunit numeroși sportivi va
loroși din 15 țârL printre care 
Cuba. Belgia, 
Germană, 
România, 
U.R.S.S. 
solicitat 
Alexandru

R.D. 
Polonia, 
firește, 

i-ara 
Vasile

Franța 
Japonia, l 

Ungaria și, 
La înapoiere 
antrenorului 
eiteva amănunte.

ACTUALITATEA ATLETICA
VIENA. 3 (Agerpres). — Cu 

prilejul coc curs ului Internațional 
de atletism pe teren acoperit des
fășurat la Vlena. campioana o- 
limplcă Dona Slupianek (R. D. 
Germană) a rfștigat proba de a- 
runcare a greutății cu perfor
manța de 20.44 m. fiind urmată 
de campioana mondială. Helena 
Fibingerova (Cehoslovacia) 20.35 
m. In cursa feminină pe 400 m. 
victoria a revenit Tatianei Ko- 
cembova (Cehoslovacia) cu tim
pul de 49.76.

Alte rezultate : FEMININ :
SO* m : Antje Schroder (R. D. 
Germană) 2:04,83 ; lungime : Sne-

zana Dancetovid (Iugoslavia) 
Sm : M m : Geslne Walther 
(R.D. Germană) 7,39 ; masculin: 
greutate : Serghei Smirnov
(UJLS.S.) 20.63 m : trlplusalt : 
Atanas Georgiev (Bulgaria) 16,23 
m ; 400 m : Thomas Schonlebe 
(R. D. Germană) 46,39.

INDIANAPOLIS. Federația a- 
mericană de atletism (T.A.C.) a- 
nunță că tradiționalul meci 
S.U.A. — U.R.S.S.. care urmează 
să aibă loc în septembrie 1985, 
se va desfășura la... Tokio, deoa
rece Intîlnlrea urmează să devină 
triunghiulară, prin aderarea e- 
chipelor, masculină și feminină, 
ale Japoniei...

• In R.F. Germania s-au reju- 
cat eiteva partide din optimile 
de finală ale Cupel, terminate la 
egalitate tn prima manșă. Bayern 
Manctien — Bayer Uerdingen
1— 0, Hamburger — V.f.B. Stut
tgart 3—4, Aachen — Werden 
Bremen 0—1. In sferturile de fi
nală, programate la 3 martie, se 
vor Intîlnl : F.C. Bocholt (echipă 
de amatori) — Bayern Miinchen, 
Hanovra 96 (liga a doua) — Bo
russia Monchengladbach, Hertha 
(liga a doua) — Schalke (liga a 
doua) și Werder Bremen — V.f.B. 
Stuttgart.
• Alte rezultate din „Cupa 

Angliei" ; Norwich — Tottenham
2— 1 (meci rejucat), Derby County 
— Telford 3—2, Huddersfield — 
Notts County 1—2, West Brom
wich — Scunhorpe 1—0.
• Cea de-a 47-a ediție a cam

pionatului unional va începe la

JUDO Dt LA IBIIISI
„Gradul de dificultate a a- 

cestei competiții rezultă clar 
din faptul că și la această edi
ție doar un singur concurent de 
peste hotare a ajuns în finală!, 
marele campion belgian Robert 
Van de Walle, dar si acesta a 
fost nevoit să se mulțumească 
cu locul secund. în rest, doi 
japonezi, un francez, un mon- 
golez și un altul din R.D. Ger
mană au reușit doar clasarea 
pe locul 3. Deci, la toate cele 
8 categorii victoriile au reve
nit sportivilor sovietici, 
a nu mai vorbi de cei 
chipieri de pe locul 2 si 
11 situați pe locul 3. 
concurenții români cea 
bună poziție au obținut-o se
migreii Valentin Oiței și Adrian 
Clinei — locul 7. Ceilalți șase 
— exceptîndu-I pe Costel Năf- 
tică, învingător într-o partidă și 
„egal“ în alta — n-au rezistat, 
în stadiul actual al pregătirii 

lor. asalturilor sportivilor tării 
gazde. Cert este însă că pen
tru noi acest turneu a lost 
bine venit".

pentru 
7 coe- 
de cei 
Dintre 

mai

TAlhdjtl^
10 martie, în prima etapă echi
pa Dinamo Minsk urmînd să 
joace la Harkov cu formația lo
cală Metalist. Iată programul ce
lorlalte meciuri : Dnepr Dnepro
petrovsk — Jalghlrls Vilnius ; 
Dinamo Tbilisi — Pahtakor Taș- 
kent ; Neftcl Baku — Dinamo 
Moscova ; TSKA Moscova — 
ȚSKA Rostov pe Don ; Kairat 
Alma Ata — Dinamo Kiev ; Tor
pedo Moscova — Cernomoreț O- 
desa ; Șahtlor Donețk — Zenit 
Leningrad ; Spartak Moscova — 
Ararat Erevan.
• Echipa de fotbal Stahl Riesa 

(R.D. Germană), aflată tn turneu 
In Polonia, a jucat cu formația 
GKS Katowice, pe care a învin
s-o cu scorul de 3—2 (1—I).
• Cunoscutul club argentinian 

Boca Juniors, din Buenos Aires, 
se află tn stare virtuala de fali
ment, cu un deficit financiar de

circa 4 milioane de dolari, anun
ță agențiile de presă. Probleme
le financiare ale echipei Boca 
Juniors datează din anul 1981, 
cînd a fost achiziționat Dlego 
Maradona, pe atunci la forma
ția de ligă inferioară „Argenti- 
nos Juniors". Suma plătită pen
tru Maradona nu a putut fi achi
tată nici pîna astăzi, iar trans
ferarea valorosului jucător la 
F.C. Barcelona nu a avut darul 
să acopere deficitul.
• Partida Internațională dispu

tată la Szczecin Intre echipa lo
cală Pogon și formația Stalil 
Brandenburg (R.D.G.) s-a în
cheiat cu 3—2 (3—2) in favoarea 
gazdelor.
• Meci amical Ia Banjul: Gam

bia — R.P. Chineză 2—4 (1—2). 
Au marcat: Samba șl Wadda. res
pectiv Yu Fing, Zu Ping, Wang 
Lie și Zang Long.
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