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CUPA DAVIS 1 ECHIPELE ROMÂNIEI ȘI S.U.A.
I"'"' 1984 I Iși încheie azi pregătirile

A mai rămas puțin pină la startul de miine al aș
teptatei întîlniri dintre reprezentativele de tenis 
ale României si S.U.A., contând pentru primul 
tur al „Cupei Davis“ (grupa mondială)._ Cele 
două echipe își încheie astâ-seară pregătirile, 
dar mai înainte, este programată o secvență 
pe cit de obișnuită, pe atît de importantă, în

contextul viitoarelor întreceri : la ora 12 are 
loc. în saloanele hotelului „București", tragerea 
la sorți, în vederea stabilirii ordinii meciurilor 
de simplu si ședința tehnică pentru fixarea de
taliilor întîlnirii.

Iată1 scurte „cărți de vizită" ale componen- 
ților celor două loturi și ale căpitanilor de echipă.

ILIE NĂSTASE FLORIN SEGARCEANU JIMMY CONNORS JOHN McENROE 4
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• 37 ani. © 1,83 
înălțime, 76 kg. „Cu

I

m 
___...__ ..._  el 
— spunea ziaristul ameri
can Bud Collins — tenisul 
devine o poezie, iar par
tida o capodoperă**. © 142 

Ide meciuri în „Cupa Da
vis" — 110 cîștigate, al 
2-lea rezultat mondial 
(după N. ~ 

IA evoluat 
trei finale 
compania 
S.U.A • _
gător pi Masters-ului 
de 2 * *
Premiu 
gat 
S.U.A.
Franței 
ori).

DUMITRU HĂRĂDAU
© Va împlini 33 de ani 

la 2 decembrie. © 1,79 m 
înălțime, 73 kg. © A cîș
tigat de 6 ori titlul de 
campion al României, 

■ fiind scos din cursă de 
Florin Segărceanu în 1979, 
© 33 de meciuri în
„Cupa Davis" — 11 cîști
gate. © Are în palmares 
victorii împotriva lui John 
Feaver, John Lloyd, Stefan 
Simonson © în 1981 a 
cîștigat Circuitul italian de 
primăvară și s-a clasat pe 
locul secund, anul trecut, 
în Circuitul internațional 
al R.F. Germania.

ALEXE BARDAN

110 cîștigate, 
rezultat

Pietrangeli) © 
în toate cele 
susținute în 
reprezentativei 

De 4 ori cîști- 
și 

ori al „Marelui 
FILT". © A cîști- 

„internaționailele" 
(în finală cu Ashe), 

șl Italiei (de 2

• Va împlini 46 de ani, 
luna viitoare © Cariera 
sa se leagă pe două pla
nuri de „Cupa Davis** : 
ca jucător, în anii 1959— 
1963, și în calitate de an
trenor și căpitan nejucă- 
tor © In această ultimă

• 23 ani. © 1,80 m
înălțime, 70 kg. © După 
„era" Tiriac — Năstase 
a tenisului românesc, Flo
rin este talentul cel mai 
autentic. © De 4 ori cam
pion ai României (1979- 
80—81—83). • 29 de me
ciuri jucate în „Cupa Da
vis" — 16 cîștigate © 
Triplu medaliat cu aur la 
Jocurile Mondiale Univer
sitare de la București — 
1981. © în competiția
„Sailatierei de argint" are, 
printre învinșii sâi, pe 
Franulovici, Koch, Gilde- 
meîster, Kirmayr © In 
1983, la Wimbledon, a 
fost singurul care a cîști- 
gat un set în fața lui 
McEnroe, disput!nd cel mai 
mai bun meci a<l carierei 
sale.

ADRIAN MARCU
© La 3 decembrie va 

împlini 23 de ani. © 1,90 
m înălțime, 71 kg © Este 
ultimul...’* venit în echipa 
României, cîștigîndu-și ’ a- 
cest drept pr'mtr-un talent 
viguros (din păcate des
coperit cam tîrziu) © A 
participat lă trei campio
nate balcanice cu echipa 
României, precum și la 
mai multe ediții ale C.E. 
de seniori © Foarte* bon 
jucător de dublu .

(căpitan nejucător) 
ipostaza s-a dovedit 
numai un foarte bun 
nician, dar și un fin 
dagog, dublat de un 
holog subtil. © Sub 
gheta** sa au fost obținute 
victorii împotriva Braziliei, 
Mexicului și Chile.

• 31 ani. • 1,78 m
înălțime ; 72 kg greutate 
• Stîngaci, folosește am
bele mîini la backhand © 
De patru ori clasat nr. 1 
în lumea tenisului (1974— 
76—77—82), dovedind o re
marcabilă longevitate © 2 
titluri de campion la Wim
bledon (1974—82), 5 ale 
S. U. A. (1974—76—78—82—83). 
2 în finalele W.C.T. (1977- 
80) și unul Ia Masters 
(1977). © A jucat puțin 
în „Cupa Davis", scor 
5—1 • Declară : „Vreau 
să-mi vâd gravat numele 
pe Salatierâ I".

PETER FLEMING
• 29 

înalt, 
84 kg 
bler", | 
pârțit < 
probă < 
preunâ au fost de 
ori campioni la Wimble
don (1979—81), de trei ori 
la Flushing Meadow 
(1979—81—83), de patru la 
Masters (1979-80-81 -82). 
G In „Cupa Davis" înce- 
pînd din 1980, cu scorul 
personal de 11—0 la du
blu.

i
• 25 ani. • 1,80 m 

înălțime ; 75 kg greutate.
• Sting aci Q Necontestat 
șef de coloană cri noii 
generații de ași ai rache
tei © De 2 ori cîștigăto< 
la Wimbledon (1981 șl 
1983), de 3 ori campion 
internaționali cri S.U.A. 
(1979-1980-1981) © Lau
reat ai W.C.T. (3 ori) și 
în Masters (2 ori) © Nr. 
1 mondial în 1981 și 1983
• Din 1978 în echipa 
S.U.A. pentru ,„Cupa Da
vis", cîștigâtoare în 1978- 
79 — 81—82. Scor personal: 
28—5 la simplu, 12-0 
dublu.

lo

nu 
teh- 
pe-

JIMMY ARIAS
© împlinește 20 de 

abia la vara, la 16 
gust © Suplu și foarte 
mobii (înălțime 1,75 m ; 
greutate 65 kg) © Un te- 
nisman precoce, cîștiga 
laurii probei de dublu 
mixt la Roland Garros în 
1981 (împreună cu Andrea 
Jaeger) © Progresează 
foarte rapid, în sezonul 
'83 fiind laureat al „inter
naționalelor" Italiei și se- 
m iii nc list la Flushing Mea
dow © Nr. 6 în ultimul 
clasament mondial © De
butant în „Cupa Davis".

ARTHUR ASHE (câpitan nejucâtor)
© Figură proeminentă a 

tenisului © Are 40 de 
ani © Primul jucător de 
culoare cîștigâtor dl cam
pionatelor internationole 
ale S.U.A. (1968) © Pro
digioasă carieră sportivă, 
pe parcursul unui deceniu

> ar>i © Jucător 
1,96 m ; greutate 
• Excelent „du- 

partenerul nedes- 
al lui McEnroe în 
de perechi © Im- 

două

ani 
au-

și jumătate © A triumfat 
la Wimbledon, în 1975 © 
Trei finale victorioase în 
„Cupa Davis" : 1968 (cu 
Australia), 1969 (România), 
1970 (R.F. Germania) © 
Din 1981 este conducătorul 
tehnic al echipei S.U.A.

Documentar de Ion GAVRILESCU, desene de Al. CLENC1U

INTÎLNIRE PROLOG'zz
Sydney —• New York — 

București... Mai mult de jumă
tate de glob a trebuit să stră
bată John McEnroe pentru a 
fi prezent la meciul cu - echipa 
României. Iar escala sa new- 
yorkeză a făcut-o pentru strict 
necesara odihnă de o zi și o 
noapte, petrecute acasă, la ai 
săi. Ultimul tronson al călăto
riei a purtat indicativele Oto- 
peni — Hotel Intercontinental 
— Palatul Sporturilor și Cultu
rii. Cum s-ar spune, din avion 
direct în fața fileului de pe 
„Green Set", un plonjon uriaș

ILIE NASTASE
și spectaculos, dar și o dovadă 
că un super-star nu se joacă 
de-a antrenamentul!

Mai intii, insă, o secvență de 
reținut, petrecută la aeroport. 
In intîmpinarea campionului a- 
merican a venit marele cam
pion român al tenisului, Ilie 
Năstase. Cu flori în mină și 
zîmbete în priviri, Ilie l-a sa
lutat cu căldură pe cel care — 
spun toți inițiații — i-a urmat 
calea in promovarea unui joc 
de înaltă factură, de adevărată 
creație. Iată de ce aceste mîini 
împreunate sub cer de februa-

JOHN McENROE
rie bucureștean ni s-au părut, 
lntr-un fel, avind caracter de 
simboL e

Radu VOIA

(Continuare in pag a 4-a)

AZI, OPTIMILE „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL
• La Timișoara, o restanta din „16" îmi: imivcrșitatca

* * _

Craiova —E.c. Bihor • U.T.A. și Viitorul Gheorgheni,
reprezentantele „D'ului și

La două zile după dispu
tarea etapei a 19-a din 
campionat, 14 dintre diviziona
rele „A“ sînt chemate din nou 
în arenă. Astăzi are Ioc etapa 
„optimilor" cupei, disputîndu-se 
șapte dintre jocurile acestei e- 
tape. A opta intîlnire (Univer
sitatea Craiova — F.C. Bihor) 
face parte din „16“-imi, învin
gătoare» jocului de la Timi-

„C" ului in această hnâ
șoara urmind să întîlnească în 
„optimi" pe Rapid București.

Revelațiile actualei ediții a 
competiției, care se desfășoară 
sub egida „Daciadei". sînt 
U.T.A. și Viitorul Gheorgheni, 
singurele reprezentante ale Di
viziilor „B“ și, respectiv, „C“ 
ajunse în această fază a între
cerii. Iată programul și arbitrii 
meciurilor, care se vor desfășura 
pe terenuri neutre :

RM. SÂRAT: 
PITEȘTI : 
FAGÂRAȘ: 
PLOIEȘTI : 
ALBA IULIA :
OD. SECUIESC : Viit 
BRĂILA : 
TIMIȘOARA :

Petrolul
Sp. studențesc
Jiul
F.C.
F.C.

- Dunărea C.S.U. (C. Teodorescu)
- Chimia Rm. V. (I. Velea)
- Corvinul (D. Petrescu)
- Dinamo Buc. (Fl. Popescu)
- U.T.A. (M. Salomir)

Olt
Argeș
Gheorgheni- A.Ș.A. Tg. M. (R. Petrescu) 

Steaua
Univ. Craiova

— S.C. Bacău (S. Necșulescu)
- F. C. Bihor (I. Ignaj -„16“-imi

Reamintim că, în caz de ega
litate după 90 de minute. se 
vor disputa prelungiri. Dacă e- 
galitatea se menține, se vor e-

x ecu ta lovituri de la 11 m pînă 
la stabilirea formației calificate.

Toate întîlnirile vor începe la 
ora 14.

In ziua a doua a returului campionatului

OLTUL PERFORMERA
UNEI „ETAPE CUMINȚI44
• „Artileria grea"
• Aplauze pentru...

craioveană a decepționat la Baia Mare
deținătoarea lanternei, pentru lupta ei

La' numai 72 de 
prima „rundă* a 
cea de-a doua etapă 
— în general 
previzibilului, 
zultate 
rece 
tului 
gerea 
veni la Baia Mare.

întîlnind Un adversar fră- 
mîntat de hamletiana întrebare 
„a fi sau a na fi?“ (în A) — ne 
referim la tîrgovișteni, a căror 
„stare combatantă* a fost 
fără îndoială stimulată la

ore de la 
returului, 

s-a înscris 
— in limitele 
doar două re- 

răsturnînd calculul 
,al hîrtlei" : victoria Ol
la Tîrgoviște și înfrîn- 

,,europenilor" craio-

maximum 
din fața Stelei (0—4) ■ 
Oltului are meritul 
fi 
formații 
disperare, 
locul în 
și fost un 
care strategul Halagian l-a 
smuls dintr-un stadion clo
cotind de pasiune pentru e-

C. MILITARU

de usturătorul eșec 
echipa 
de a 

dauna unei 
înzecit, la 
a-șl păstra 
divijie. A

are 
cîștigat în 

luptînd 
pentru 
prima 

meci „cu seîntei*, pe 
Halagian 
stadion

Marius POPESCU

(Continuare in pag. 2-3)

ÎNVINGĂTOR la fraga
PRAGA, 22 (Agerpres). — 

Proba de săritură în înălțime 
din cadrul concursului atletic 
de sală de la Praga a fost cîș- 
tigată de sportivul român Con
stantin Militaru cu 2,27 m. Pe 
locul II, cu același rezultat, s-a 
situat polonezul Kravczuk,

urmat la rîndul său de Zielke 
(Polonia) — 2,23 m, Sorin Ma
tei (România) — 2,23 m etc. 
Aceeași probă, la feminin, 
a revenit sportivei poloneze 
Kielan — 1,84 m. Niculina Va- 
sile (România) s-a situat pe 
locul 3 cu 1,78 m.

Azi, In sala Floreasca, meci internațional de baschet (f)

Primul
meciuri 

„ susține, 
ționata 
feminin 
desfășoară astăzi, la ora 17,30, 
în sala Floreasca. 
de întrecere sînt 
valoroase jucătoare

dintre cele trei 
amicale pe care le 
in Capitală, Selec- 
olimpică de baschet 
a R. P. Chineze se

Politehnica
București, 

selecționata. 
I seama

CHINtZf

Partenere 
cele mai 

de Ia

Voința, 
greșul 
într-o :

Ținînd seama de 
ridicată a baschetului 
Chineză, întîlnirea 
un interes deosebit 
de așteptat ca ea 
un spectacol agreabil.

și Pro- 
întrunite

valoarea 
din R. P. 
prezintă 
și este 

să ofere

După „internaționalele44 României de floretă masculin

a

LECȚIA'* DE LA FLOREASCA TREBUIE ÎNȚELEASĂ BINE

In spiritul 
intimpinat la

tradiționalei ospitalități românești, Ilie Năstase l-a 
sosire pe actualul campion al lumii. John McEnroe 

Foto : AGERPRES

>
Floretiștii noștri din prima 

reprezentativă au debutat în 
nou! sezon cu ocazia recentei 
ediții a Campionatelor interna
ționale ale României. Și au fă
cut-o ezitant, 'concursul din 
Floreasca — unde au fost 
zenti floretisti redutabili 
școlile poloneză și ungară 
scrimă precum și tînăra echipă 
a Cubei, aflată ,în plină ascen
siune. cum a dovedit-o și me
dalia de bronz la C.M. ’83, de 
La Viena — scoțîndu-le în cale 
multe „hopuri". Pe unele le-au 
depășit, de altele s-au împiedi
cat. ' Cauza principală ? După 
cum apreciază antrenorul fede
ral, Tănase Mureșan, lipsa re
zistenței specifice. Numărul re
dus de asalturi disputate 
acum și-a spus cuvîntul.

Dealtfel, 'multe situații 
crete din cele trei zile de . 
curs au relevat această caren
ță. obiectivă (absența unor 
competiții dense, solicitante)

sala 
pre- 
din 
de

Qă

pînă

con
cern-

și subiectivă (lipsa de decizie 
și mobilizare, incapacitatea de

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Ciștigătorul probei individuale, 
floretistul român George 
Oancea (în stingă), în semifi
nala cu polonezul Puzianowski

Foto : I. BĂNICĂ



Un subiect la ordinea zilei

EDUCAȚIA SPORTIVĂ
A PERFORMERULUI

L-am auzit pe Mircea 
Lucescu recent, după tur
neul de iarnă al echipei na
ționale — i-am auzit și pe 
alți tehnicieni, romflni sau 
străini. în diferite ocazii — 
stăruind asupra unui, su
biect de esenjă din lumea 
marii performanțe. Acest 
subiect se numește simplu : 
educația sportivă a per
formerului. Evocarea lui 
frecventă, de către teh
nicieni care vizează tocmai 
marea performanță, indi
că cel puțin două lucruri : 
1) Că educația sportivă are 
o mare, foarte mare însem
nătate in lupta complexă 
și atit de grea pentru cu
cerirea performantei de 
valoare internațională ; 2)
Că problema acestei „e- 
ducații speciale- (căci este 
realmente specială) se re
zolvă greu și în destule ca
zuri nu se rezplvă. din pă
cate...

Plecînd de la fotbalul 
nostru, în care educația 
sportivă a performerilor a 
lăsat de atîtea ori de dorit, 
vrem să dăm un tip de 
exemplu convingător, pe 
care l-am întilnit la destu
le echipe, la destui jucători 
cu nume (unii chiar cu re
nume) : nu o dată, în seara 
victoriilor, ba chiar și a 
doua zi, unii dintre autorii 
lor iși serbează succesul in 
valuri de... spumos și în 
nesfirsite ..baterii- la ghea
ță. Inconștiență ! — zic
unii. Lipsă de elemen
tară educație sportivă ! — 
iată care este eticheta pe 
care tehnicienii o pun, 
implacabil și automat, unor 
asemenea cazuri. în spor
tul profesionist, aspru, ne
iertător, asemenea subiecți 
sint sancționați (bănește)

Activitate non-stop pe patinoarul din Reșița

OAMENI CARE IUBESC SPORTUL
(Șl) PENTRU CA IUBESC COPIII

In cartierul reșițean Lunca Bir- 
zavei, patinoarul artificial, care 
funcționează de patru ani, a de
venit locul îndrăgit de petrecere 
a timpului liber pentru copiii și 

tinerii ..Cetății de foc", precum 
și pentru oamenii de diferite 
vîrste și profesii, care găsesc o 
plăcere reconfortantă In patinaj. 
De la un sezon la altul, gospoda
rii patinoarului, lucrători ai 
C.J.E.F.S. Caraș-Severin, se dove
desc tot mai pricepuți în a pre
găti gheața, asigu-rînd condiții 
dintre cele mai bune pentru orele 
rezervate largului public.-
- Oameni inimoși și pasionați, 
care știu că. în bogata tradiție 
sportivă a Reșiței patinajul a 
fost un sport de mare populari
tate, au fost' cooptați în comisia 
județeană de specialitarte. Din pri
mul an de activitate ei au în
ceput organizarea cursurilor de 
inițiere, instructorii Iacob Neu
bauer, Mihai Bălțatu și Walter 
Ott ajutînd peste 500 de copii, să 
deslușească alfabetul alunecării 
pe patine. In cadrufl A.S. Olim
pia Reșița, unde ing. Andrei Zah- 
ner, director al I.C.M.M.R. și Pe
tru Voinea, președintele de sin
dicat, sînt mari iubitori de sport, 
s-a înființat o secție de patinaj. 
Profesoara Monica Domokoș-Droc,

Campionatul de hochei STEAUA - DINAMO 8-3
MIERCUREA CIUC, 22 (prin 

telefon). — Patinoarul artificial 
din localitate a găzduit 
miercuri prima etapă a ul
timului turneu — cel de al 
VI-lea — al campionatului 
primei serii valorice a Diviziei 
„A" la hochei. Ca și la cele
lalte turnee, etapa de de
but a fost dominată de jocul 
Steaua — Dinamo, care — 
chiar dacă nu a mai însemnat 
marele derby din anii trecuți 
— a fost totuși o dispută foarte 
atractivă (mai cu seamă în 
primele două reprize), înche
iată cu victoria liderei clasa
mentului, Steaua, care ja 
dștigat cu 8—3, avînd astfel, 
cu cele 6 puncte avans, aproa
pe în mod cert, un nou titlu 
de campioană asigurat.

STEAUA — DINAMO 8—3 
(2—0, 1—2, 5—1). A fost un joc 
frumos, palpitant, cu faze 
bine închegate tactic, care 
a plăcut numeroșilor spectatori 
prezenți. In primele două re
prize raportul de forțe a 
fost sensibil egal, cu toate 
că Steaua a condus cu 2—0, 
dar Dinamo a egalat la 

la singe, iar adeseori sint 
pur și simplu eliminați. La 
noi, nu arareori, se închide 
„omenește" un ochi, se 
închid chiar amîndoi, sau 
li se aplică împricinaților 
obișnuita „merală educa
tivă", care numai educa
tivă nu este din moment ce 
la proxima victorie spu
mosul curge la fel’ in gitul 
acelorași vedete morali
zate data trecută...

Trecînd de la o disci
plină sportivă la alta, 
vrem să dăm un alt exem
plu, care spune și el mult. 
Știți dumneavoastră că ma
rea noastră Nadia Coma
neci, celebra noastră gim
nastă care a uluit o lume, 
iși refuza — zile la rind — 
pini și o bomboană, ca să 
nu crească in greutate, 
pentru a putea fi în concurs 
(la paralele, la sol etc.) 
într-o perfectă stare com- 
petitională ? Cum se nu
mea atitudinea ei ? Sim
plu : educație sportivă de 
performer.

Firește,' tema este foarte 
bogată și o vom relua, pen
tru că merită- Pină atunci 
însă, să scriem totuși pri
ma concluzie care ii vine 
oricui in minte. Nadia Co- 
măneci a ajuns... Nadia 
Comăneci și pentru că a a- 
vut o pilduitoare educație 
de mare performer, in timp 
ce fotbaliștii noștri au 
ratat mari performanțe 
și pentru motivul că unii 
dintre ei (nu puțini) au ig
norat total această compo
nentă esențială in re
torta în care te făurește a- 
tit de greu aurul marii per
formante internaționale.

Marius POPESCU

fostă campioană națională de pa
tinaj (originară din Miercurea 
Ciuc), depune o muncă însufleți
tă. avînd două grupe de copil, 
una de avansați șt o grupă de înce
pători, cu care lucrează zilnic, 
timp de trei ore. în program di
ferențiat. ,»Am cîteva fete — ne 
spunea profesoara M. Droc — 
care au început să patineze în 
urmă cu doi ani, iar acum îmi sînt 
de un real ajutor în instruirea 
celorlalți copii. Simona Ionescu, 
Isabele Efrim, Carmen Ungureanu 
și Ramona Sav, iată cîteva din 
cele care au devenit exemple 
pentru fetițele de 7 ani — Anto
nia Rusinov, Teodora Caragea, 
Dorina Ionescu sau Luminița Ni- 
colescu. Sper ca într-un viitor 
nu prea îndepărtat să ne facem 
O remarcată prezență în compe
tițiile oficiale de patinaj artistic*.

Dar patinoarul cunoaște, zilnic, 
dimineața și seara, rumoarea și 
emulația cîtorva sute de tineri 
care patinează dezinvolt, sportul 
constituind pentru ei reconfortare 
și fortificare. Cu o mare parte 
dintre aceștia, comisia județeană 
de patinaj a organizat, zilele tre
cute, distractive și atractive 
jocuri pe gheață. „Concursul de 
viteză al farfuriilor zburătoare**, 
„Fuga-n saci-, „Slalomul de-a

începutul reprizei secunde, 
realizind — spectaculos — 
două goluri intr-un singur 
minut. în continuare, la ca
pătul unei lupte sportive atrac
tive, Steaua a preluat con
ducerea, pentru ca In ultima 
repriză să se detașeze, pe fon
dul unei nete superiorități fi
zice și tactice. în acest interval 
de timp, dinamoviștii nu au 
mai avut „replică" în fața rit
mului ridicat în care a acțio
nat Steaua, din rândurile căre
ia s-a remarcat, în mod deo
sebit, prin „șarjele" sale 
viguroase și eficiente, Tra
ian Cazacu. De asemenea, au 
ieșit in evidență portarul 
Netedu (bun și dinamovistul 
Gh. Huțan), fundașii Ioniță, 
Popescu și Justinian, precum 
și atacant» Nistor, Gerczuly și 
Hălăucă. Iată golurile : Nis
tor (S) 1—0 în min. 6 ; Cazacu 
(S) 2—0 în min. 18, Pisăru (D) 
2—1 în min. 21, Axinte (D) 
2—2 în min. 22, Cazacu (S) 3—2 
in min. 37, Cazacu (S) 4—2 în 
min. 43, Hălăucă (S) 5—2 în 
min. 48. Tureanu (D) 5—3 în 
min. 50 , Hălăucă (S) 6—3 în 
min. 54, Gerczuly (S) 7—3 în

După „Turneul Primăverii" la box Divizia „A" de b'Sihet iain
Punct,

LA BRĂILA, DOAR TREI CATEGORII DAR SPERANȚE
Pentru a se stabili ierarhiile la 

cele șase categorii de greutate 
programate la prăila in cadrul 
„Turneului Primăverii" la box 
s-au disputat 121 de meciuri, in 
10 reuniuni. Cei mai multi bo
xeri au fost la „cocoș" și „pană", 
cite », ceea ce a făcut ca spor
tivii care au ajuns tai fazele su
perioare ale competiției să susți
nă 6 partide in... 6 zile. Aceasta 
i-a supus pe pugiliștl ia eforturi 
mari, dar absolut normale în ori
ce turneu de anvergură. Catego
ria „se ml muscă" ni s-a părut 
foarte săracă în elemente de va
loare. Sportivii in discuție nu pre
zintă garanția obținerii unor re
zultate notabile în arena interna
țională. Câștigătorul Virgil lor
dache (Tractorul Brașov) are cu
noștințe tehnice, dar este fragil, 
ceea ce n face încă necompeti
tiv. Urmăritorii săi — Constantin 
Blaga (A.EJt.!. Gică Agrigoroaie 
(T.M.A.S.A. Sf. Gheorghe) și Ion 
Bălan (Praticvat — nu au cor.- 
Hrmat așteptările, iar Petre Io
nel fC-F-R. Crakzval. Rome Geol- 
fan 'Voința Buc-), Dumitru Șchio
pa $1 Vostoc Burcă (ambii de la 
Stea-ja) sint departe de cerințele 
unei btxne reprezentări In arena 
internațională.

La categoria „cocoș" stăm mai 
bine. învingătorul. Marin Fînătan 
(Steaua), este „omul care vine". 
Promovat de la „muscă", el a 
demonstrat că dispune de calități 
eare-i impun ta rtadul boxerilor 
de categorie ..cocoș". Meciul său 
cu Dumitru Cipere (C.S.M. Dro- 
beta Tr. Severin) a fost o între
cere intre doi tehnicieni buni, cu 

Jpvituri eficace ș! mijloace de 
apărare adetrrate. Severineanul, 
dacă va reveni la o viată spor
tivă -armată, mal poate aspira 
la oottaeree unor performante ta 
marile eompetRU. La această ca
tegorie ar mal fi de remarcat e- 
vo’.uțiile lui Nieolae Nicolae 
(Mu-seetul). Vasile Saghln (Far-il).
Petre Drogeanu (FaruTi. Nicolae 
Mi toi (C.S.M. Drobeta Tr. Seve
rin).

Revenirea ..semlu^irului" Viorel 
Ioana (Muscelul) — după suspen
darea dată de federație — in rln- 
dul ..olimpic:lor- pare promiță
toare ta privința unei bune repre
zentări ta arena internațională. 
M’jsceleanv! a boxat in fiecare zi și 
ni s-a părut bine pregătit, dornic Poul IOVAN

Profesoara Monica Domokoș-Droc 
să devină mari patinatori i
baba oarba", „Culesul florilor" 
sau „Scaunul buclucaș" și ștafe
tele combinate (cu ingenioase idei 
și recuzită) au fost jocuri în care 
s-au angrenat echipele Poznașilor, 
Glumeților, Voinicilor și Distrați- 
lor. Nu s-au dezmințit „Vodnâ- 

ț? cil" (Cristina Bălțatu, Mihai Ko
vacs, Petru Rusii și Adrian Sim), 
care s-au descurcat cel mai bine, 
cîștigînd concursul pe care l-au 
urmărit și aplaudat cîteva sute 
de spectatori.

Zilnic, patinoarul artificial din 
Reșița trăiește febra unei bogate

min. 55, Cazacu (S) 8—3 în
min. 59. De notat că Cazacu a 
ratat un șut de penalitate în 
min. 58 ! A condus A. Balint, 
ajutat de G. Tasnadi și E. Both.

PROGRESUL M. CIUC — A- 
VÎNTUL GHEORGHENI 5—3 
(1—1, 1—0, 3—2). Meci de mare 
luptă, in care s-a jucat confuz, 
dar cu ambiție. Victoria echi
pei Progresul este meritată, 
datorită plusului de valoare 
a jucătorilor săi.- Au marcat : 
Peter, Kemenessy, Buzaș, 
Szenteș, Petres — Progresul, 
Benedek 2, Csata — Avintul. 
A arbitrat St. Enciu, ajutat de 
J. Becze și M. Dinu.

S. C. MIERCUREA CIUC — 
DUNĂREA GALAȚI 6—0 (2—0, 
2—0. 2—0). Au marcat : E. Ail- 
tal 2, Sofron, Baricz, Demeter și 
I. Bartalis. A arbitrat FI. 
bernu, ajutat de M. Dinu 
Andre.

Azi au loc meciurile : 
greșul M. Ciuc — Steaua 
10), Dunărea Galați — 
namo (ora 10), S. C. Miercu
rea Ciuc — Avintul Gheurgheni 
(ora 18,30).

V. PAȘCANU — coresp. 

Gu
și E.

Pro- 
(ora 
Di-

de a demonstra că a învățat din 
greșeli. In apropierea lui se află 
Eugen Preda ■ (Metalul Rm. Vîl
cea), Faredin Abladim (Farul). 
Marian Nicola (Dinamo Buc.) și 
Petrică Ștoiu (C.F.R. Craiova), 
capabili de rezultate remarcabile.

Situație bună și la „semimij- 
locie**. Mihai Ciobotaru (A.E.M.) 
mal este competitiv în marile în
treceri. în urmărirea lui se află 
marea speranță a boxului nostru 
— Radei Obreja (Dinamo). Ele
vul antrenorului Ion Monea poate 
face saltul de calitate absolut ne
cesar pentru a se impune în rîn- 
dul boxerilor de la această cate
gorie. El a avut pe ringul brăi- 
lean evoluții care ne dau mari 
speranțe. Apropiatele întreceri 
din cadrul „Centurii de aur* ne 
vor edifica asupra potențialului 
tfnărului sportiv dinamovist.

Doru Maricescu (Steaua), meda
liat cu argint anul trecut la C.E. 
din Bulgaria, a boxăt spectaculos, 
în stilul său caracteristic. Dacă 
va renunța la răul obicei de a-șl 
persifla adversarul, va fi în fo
losul eficacității boxului practicat 
de el. Despre ceilalți „mijlocii" 
prezenți în competiție avem pu
ține .cuvinte de laudă. O remarcă 

#doar pentru tenacitatea lui Mar
cel Bereșoaie (Rapid București). 
^In sfîrșit, lucruri mai bune la 
categoria ..grea" : Dorin Răcaru 

* (C.S.M. Drobeta Tr. Severin), 
Micloș Paisz (Steaua) și Paul Go- 
lumbeanu (Dinamo) sînt talente 
autentice ale sportului nostru cu 
mănuși. De seriozitatea în pregă
tire a fiecăruia ddntre ei, de via
ța sportivă pe care o vor duce în 
continuare (mal ales Golumbea- 
nu) depind performanțele lor vii
toare.

In încheierea acestor succinte 
aprecieri trebuie să remarcăm 
prestația ireproșabilă a corpului 
" -“rtall din rândurile căruia 

remarcat Victor Popescu 
ștefan Munteanu 
Constantin Tudor 
Grigore Dăncilă

de oficiali 
s-au
'București), 
'Timișoara).
(Hunedoara), __ ____ ______
'rirobeta Tr. Severin). Constantin 
Chlrvase (Galați), Ion Iordache 
(Craiova) Valeriu Negrea (Sibiu). 
Gheorghe Maidan (Clmpulung 
Muscel). Nicu Ionescu și Ion Mu- 
sat (Brăila).

și cițiva dintre copii care vor 
Foto : G. BADEA — Reșița

activități, dense și eficiente, fiind 
— pe drept ouvînt — baza spor
tivă cea mai îndrăgită în timpul 
sezonului alb.

Doru DINU GLAVAN-coresp.

Duma „A" la nandMI (I) RAPID BUCUREȘTI - CHIMISTOE RM
în sala Rapid din Capitală 

ș-a disputat ieri după-amiază 
întîlnirea de handbal din cadrul 
campionatului Diviziei femini
ne „A" dintre Rapid București 
și Chimistul Rm. Vîlcea (în de- 
vans din etapa a 13-a. întrucît 
vilcencele urmează să susțină 
sîmbătă. la Bekescsaba.' parti
da revanșă din semifinalele 
„Cupei I.H.F.", cu formația din 
localitate). La capătul unui 
meci în care Chimistul și-a a- 
rătat superioritatea, aceasta a 
ciștigat cu 20—16 (8—9). După 
cum începuseră (6—1 în min. 9

IN „BALTICA-RALLY“»»
S-a încheiat „Baltica-Rally*

— competiția automobilistică 
internațională în cadrul „Cu
pei Păcii și Prieteniei*', des
fășurată în această lună în 
Uniunea Sovietică. Concu- 
renții plecați din Tallin (unde a 
avut loc și sosirea) au străbă
tut circa 800 km — numai pe 
zăpadă abundentă și gheață
— cu 24 de probe speciale de
clasament. La start s-au aflat, 
pentru prima dată, mașini o- 
mologate Ia grupa .,A'* : „Lada 
1600**, „Skoda 120**, „F.S.O.**

OLIMPIA,

KOUA FRUNTAȘA
A CLASAMENTULUI

ambele capete 
clasamentului. Cea mai 

echipa Olimpia 
(antrenor C. Pa- 

a trecut pe locul 
in locul formației 

Cluj-Napoca —

în subsolul cla- 
echipa Comerțul 

ureînd de pa locul

PROGRESUL

lupta pentru 
grupa 1—6.

Froiter-Mari-

Meciurile restanță, desfă
șurate marți și miercuri în ca
drul campionatului național 
de baschet feminin, au produs 
modificări la ambele capete 
ale 
importantă : 
București 
raschivescu)
1 cu 56 p. 
Universitatea 
55 p. Cealaltă schimbare a fost 
înregistrată 
samentului, 
Tg. Mureș 
11 pe 9.

OLIMPIA
2—9 : 92—49 (43—35) și 80—51 
(38—26). Victorii clare ale 
baschetbalistelor de la Olim
pia, in fața unei echipe mai 
puțin organizată față de pe
rioada cînd 
promovarea în 
Au marcat : 
nache 18 4- 11, Cristea 15 + 17, 
Bădinici 12 4- 26. Lefter 12 4- 4, 
Pirvan 12 4- 2, Ghiță 10 4- 0, 
Trică 7 + 5, Biră 4 + 4, Stingă
2 + 0. Ciubăncan 0 +- 7, respec
tiv Pușcașu 16 4- 17, Măringuț 
15 + 10, Simioană 6 + 10, Divo- 
iu 2 + 2, Anghel 2 + 0, Stoichi- 
ță 4 4-6, Capelovieș 2 4-0, Ali- 
sandru 2 + 4, Ciocan 0 + 2.

COMERȚUL TG. MURES — 
ICEMENERG BUCUREȘTI 
2—0 : 71—54 (25—27) și 65—63 
(26—27). Victorie clară în 
ma partidă. în cea de 
însă, mureșencele, deși 
condus cu 55—49 au fost 
late la 57, în final reușind să 
cîștige la limită. (C. ALBU — 
coresp ).

pri- 
ieri, 

au 
ega-

S-a mai 
despre lil 
a celor ce 
asociații sd 
în ultima 
par sub di] 
le supărătl 
naștere la 
toare, fie 
și greoaie.] 
tuite din i 
nu spun | 
denumiri I 
torului del 
acesta ine] 
dea o sen 
mă, reduci 
ficîndu-le I 
tul galerii! 
trebuie săi 
echipe dai 
chemare. I 
mul rind ] 
spre inălțl 
spre izbînl 
atîtea pl 
dragi spoJ 
torilor lori

Luind a 
— deși sil 
echipă prl 
nodine, kil 
semnificat! 
pri la cite! 
tîi la cel 
generale. I 
cițiva anii 
le sportivi 
echipele 4 
au deveni 
excepții (■ 
există doi 
buri), acel 
fapt perfl 
nivel de I 
mărite sil 
iubitorii 4 
ce să rail 
nun —s I 
nificativ ?i 
un numi 
intr-un fi 
Ie resnccl

La rugby,

NUME VECHI Șl NUME
a

i campionatul de ju- 
adesea în „umbră", 
secundar al preocu- 
în ambele cazuri e 
competiții sub sem- 
cu numeroase posi-

Conecta-1 la tensiunea contacte
lor Internaționale, urmărind cu 
Interes cisputa componentelor e- 
șalomdui de elită, să nu uităm, 
totuși, de celelalte întreceri in
terne din rugbyul nostru. Intr-a
devăr, la unele nivele (inclusiv 
în ce ne privește), Divizia „B“
— tineret sau * ’
niori rămîn ; 
într-un plan : 
pârilor. Deși 
vorba despre 
nul tinereții, 
bile șl probabile afirmări, divizia 
de „speranțe" însemnînd, la ur- 
ma-urmei. însăși rampa de pe
care iși pregătesc lansarea înlo
cuitorii actualilor rugbyști de
frunte, inclusiv ai purtătorilor 
frunzei de stejar. Făetndu-ne și 
ecoul unor pertinente luări de 
poziție. în acest sens, la recenta 
Plenară a Comitetului F.R.R., vă 
prezentăm o „radiografie" a celor 
două întreceri înaintea celei de 
a doua jumătăți de drum, primele 
meciuri din retur fiind progra
mate pentru 4 martie. începem, 
în ziarul dv astăzi, ou Divizia „B“
— tineret.

în eșalonul secund al sportului 
cu balonul oval, turu-l a avut da
rul de a tria competitoarele ce 
privesc mai... sus. Intre ele, nume

mai vechi — 
Aeronautica s 
Petrochimistul 
Alexandria, d 
rul Constanța 
cii I.P.A. Siitj 
cuci —, dar 
care vor acul 
autentice ale | 
mia C.F.A. I 
Tul cea, Carpal 
cov Fc-cșani, I 
Peste toF sînt] 
tru rugby, d 
există destule] 
terenuri imp] 
necorespunzăi 
resimtindu-se] 
tehnicieni bid 
planurile. ] 

Iată și clas! 
mențiunea ca 
trecute echipl 
promovare al 
contează în I

(54—30) câte I 
8 p, Știința H 
5 p (Steaua 
șie II 22 p. 
Construcții I 
15 p) ; SERI 
mistui Pitești 
Alexandria 21

și 8—2 în min. 17), rapidistele 
lăsau impresia că vor cîștiga fă
ră vreo dificultate, golurile în
scrise. cu mare rapiditate, de 
Grigore neprimind replica aș
teptată din partea echipei oas
pete. în cele din urmă ofensiva 
bucureștencelor s-a dovedit , a 
fi un... foc de paie ! Chimistul, 
prin jocul foarte bun prestat de 
Edith Torok, Maria Verigeanu, 
Maria Petre' și portarul Cristina 
Lada (din min. 9), a refăcut 
handicapul (9—9 în min. 32). 
Apoi, prin serii de cite două și

trei goluri, 
emerit Con 
pus definit^ 
cîștigînd^ făj 
scris : 
bre 2, 
Stefan 
rok 6, 
M. Petre 2 
rariu 1, T 
pentru Chi 
bine R. I: 
(Buzău).

Gri! 
Sta
1 -
Vei

(Polonez), „Wartbifrg 353* și 
„Dacia 1310“.

Cursa a prilejuit un succes 
al alergătorilor sovietici, aco
modați cel mai bine cu difi
cultățile traseului, ei ocupînd 
primele 6 locuri în clasamen
tul general (cîștigător al raliu
lui a fost cuplul Soots — Put- 
maker, pe „Lada 1600") și pri
mul în clasamentul pe echitffc. 
Din 64 echipaje plecate în ra
liu, doar 50 au trecut linia de 
sosire. „Mașinile Dacia 1310 , 
ne-a spus la sosire ing. T. Bu-

cătaru, di 
au mers u 
le au tej 
insă, că <1 
speciale 
(foarte n 
lergătorii 
locuri jSÎal 
be" anr si 
locurile 1 
tul final 
teescu — 
— Barbul 
călâboiu.
...50. Aida 
1. U.R.S] 
3. Polonia 
Germană! 
nia !. j



CUPA, O ETAPĂ DE CAMPIONA1
ÎN CARE TOATĂ LUMEA

JOACĂ LA CÎȘTIG!

că

teren,

A.S.A.

Craiova

acest 
fotSa-

aflate 
(unde 

pentru

stadioane 
în zona 

trebuie 
așa e

a știut 
săi nu

de succes 
finalizări, 
șutul la

partidei lor 
programată 

Amindouă au

chiar dacă 
fost pe mă-

U.T. 1. 
in 

lui 
din

>n 
înfruntă

demonstreze că 
a echipei nu 
partida de la

care să atenueze pu- 
amărăciunea din rindu-

au contraata-
periculos, readucîndu-1

primul eșalon, 
avut o com-

abnegația cu care' a-

el „NAȘII" FĂRĂ FANTEZIE
s și vorbit 
de imaginație 
sază diverse 
re sau echipe, 
re acestea a- 
> forme, une- 
f fie că dau 
nimii plictisi- 
enumiri 
a altele 
inițiale 
b etc.
displac 
t și 
I uneori să le 
rație de ini- 
|e sau modi- 
lan în strigă- 
IDe fapt. ce 
Inumele unei 
I un apel, o 
lemn în pri- 
I o aspirație 
fcpre frumos, 
■primată in 
| simboluri 
I și susțină-

lungi 
alcă- 
care 
Sînt 

iubi- 
cărora

e din volei 
sporturi de 
denumiri a- 
kce și ne

ne vom o- 
ftre. Mai în- 
rnilitudinilor 
I înființat, cu 
mă. cluburi- 
Ire. Și toate 
I de juniori 
t Cu rare 
Junele orașe 
jicnea clu- 
Iprezintă de 
I locală 
l și sint 
Ite de 
■ local, 
fiecare 
|ios—si sem- 
Ise cuvenea 
Isă distingă 
I si echipe- 
I altele ase-

la 
ur- 
toti 
De 
un

mănătoare ?
Apoi, divetsele unități de 

care aparțin cluburile spor
tive (nu numai cele școlare) 
au dorit să-și vadă numele 
în titulatura echipelor și s-a 
ajuns la o altă categorie de 
denumiri, cele prea lungi, de 
tipul C.S.Ș. Tricolorul Lice
ul Mihai Viteazul Ploiești, 
C.S.Ș. Liceul industrial nr. 
12 C.F.R. București. C.S.Ș. 
Liceul Nicolae Titulescu I 
(sau II) Craiova sau — și 
mai și ! —: C.S.Ș. nr. 2/1 Baia 
Mare (existînd in același 
campionat și echipa 
C.S.Ș. nr. 2) etc.

Ce se întîmplă insă 
patronajul echipelor il 
două unități, fără legătură 
de profil ? Apar denumiri 
de genul C.S.U. — I.M.N. 
Galati. Universitatea-C.F.R. 
Craiova, Știința-Motorul Ba
ia Mare. Elcond-Dinamo Za
lău, C.S.U.-Alumina Ora
dea, Olimpia-Metal 33 Bucu
rești ș.a. în fino, unele nu
me se reduc la inițiale a că
ror semnificație nu 
cunoscută decit parțial 
deloc. E drept, C.S.U. 
I.E.F.S. (care pină în toam
nă se numea simplu : Uni
versitatea) se cam știe ce 
înseamnă (dar nu este un 
nume de echipă !). C.S.U.-
I.M.N. se știe oe jumătate, 
iar G.I.G.C.L. Brașov, nici 
atît (drept pentru care i se 
spune în bătaie de joc „Gi
gei". fiind o echipă de... fe
te).

Un oarecare respect pen
tru numele echipelor care 
reprezintă nu numai unități
le patronale (și pe... nașii 
lipsiți de fantezie), ci. deo
potrivă. localitățile credem 
că se impune...

Aurelian BREBEANU

secund

ȚINTESC SPRE... „A“
21 p, I.O.B. Balș ie p, Chimia 
Turnu Măgurele 17 p, Electropu- 
tere Craiova 16 p, Tăblierul Pi
tești 15 p, Textila Pucioasa 13 p 
(prezentă inedită !), C.S.U. Pra
hova Ploiești ii p Record Ploiești
10 p : SERIA A m-a : C.F.R. 
Constanța 20 p, Constructorul 
Constanța 25 p, Pescărușul Tul- 
cea 24 p. I.T.c. Constanța 20 p, 
Callatis Mangalia 17 p. Automobi
lul Măcin 16 p, Chimia Năvodari
15 p, Dacia Constanța 12 p, Au
tomobilul Constanța 10 p, Portul 
Constanța 9 p ; SERIA A IV-a î 
C.F.R. Brașov 22 p, Dacii I.P.A. 
Sibiu 20 p, (125—44), Carpați 
Mîrșa 20 p (73—53), Constructorul 
Alba Iulia 1« p, C.S.U. Oradea
16 p, Unirea Săcele 16 p, Trans
portul Tg. Mures 12 p, Minerul 
Lupeni 12 p, C.S.U. Brașov 8 p 
(Universitatea II Timișoara) 20 p. 
Știința CEMIN II Baia Mare 15 
p) : SERIA A V-a : I.U.C. Mil- 
cov Focșani 22 p, U.R.A. Tecuci 
21 p (134—52), Chimia C.F.A. Bră
ila 21 p (88—35), Locomotiva Paș
cani 20 p, Progresul Brăila 13 p, 
Rapid C.F.R. Galați 12 p. Automo
bilul Galați 12 p, Chimia Bacău
11 p. Rapid Suceava 10 p (Poli
tehnica II Iași 19 p, Rulmentul II 
Bîrlad 15 p).

Ne vom mai opri, ulterior, asu
pra întrecerii j u-ndorilor incerdnd 
să desprindem și unele concluzii 
valabile pentru cele două eșa
loane ale ,,tinereții".

Gco RAEȚCHI

i Giurgiu, 
București, 
Rulmentul 

2onstruoto- 
trașov, Da- 
țj.R.A. Te- 

dln orașe 
ină centre 
loval : Chl- 
Pescărușul 
I.U.C. Mil
la Pașcani. 
B bațVpen- 
pst eșalon 
I legate de 
Echipament 
p de orice 
bsa unor 
li pe toate

luruilui, cu 
[teze sînt 
frept de 
pultate nu 
I propriu- 

iuia
A

Oltenița 
3.R. Buc. 
ivița Ro- 
p, C.S.U. 
a Buc. ii 
Petrochi- 
lulmentul

Craiova

16-20
tenorului 
pescu au

P% joc, 
I. Au in
ia 3. Bo
ld o van 1. 
Lid ; T6- 
lestrea 2, 
le 1, Mo- 
Icu I — 
I arbitrat 
Ir. Ene

I. Gv.

pderației, 
pchipaje- 
L Păcat, 
incurilor 

traseu 
kse) a- 

ocupat 
|ea „sla- 
Ltâ deci 
lasamen.- 
1.43. Ma- 
fostinean I — Pîr- 
I- Di coi, 
■ Echipe : 
l-’.ovacia, 
I 5. R. D. 
I. Romă-

c.s.u.

APLAUZE PENTRU PUBLICUL DIN TIRGOVÎSTE
A

Ca și ploieștenii, iubitorii 
fotbalului din Tirgoviște sufe
ră din cauza situației echipei 
lor favorite, dar nu dezar
mează ! Marți, pe o vreme de 
iarnă autentică, în tribunele 
stadionului Municipal s-au 
aflat 10 000 de spectatori. 
Și cu toate că echipa lo
cală a fost învinsă, diminuîn- 
du-și și mai mult șansele de 
rămînere în 
suporterii au 
portare cu totul remarcabilă, 
atît față de echipa oaspete, că
reia i-au apreciat victoria, 
cit și față de formația lo
cală, pe care nimeni nu a a- 
postrofat-o, nimeni nu a iro
nizat-o, cum, din păcate, se 
mai întîmplă pe alte 
cu echipele 
retrogradării 
să fie cineva, 
în spori).

După evoluția din _,
C. S. Tirgoviște merită apre
cieri, 
țin ... . „____
rile sale. Merită laude pen
tru *’—
proape toți jucătorii au lup
tat pe parcursul 
minute. Pe un 
greu, desfundat 
localnicii au 
de energie, au 
un ritm susținut,

celor 90 de 
cimp de joc 
Si alunecos, 

făcut risipă 
impus jocului 

dominat

Slalomul special" al lui Manea 
duce Rapidului cele două puncte

(o demonstrează raportul de 
comere : 14—1 ; de șuturi :
13—2), dar nu au ciștigat. E- 
forturile lui Ene. Agiu, Bur- 
leanu și ale celorlalți nu s-au 
văzut încununate 
din* cauza slabei 
a Impreciziei în 
poartă. Și ca să spunem ade
vărul adevărat, C. S. Tirgo- 
viște nu a ciștigat pentru că a 
intilnit un partener SUPE
RIOR, ca valori Individuale și 
de ansamblu ! Oltul 
să se apere, jucătorii 
și-au pierdut capul cînd au 
fost dominați, 
cat 
pe golgeterul Radu II iu prim- 
plan.

în condițiile grele de joc 
și a mizei mari, partida s-a des
fășurat într-o bună notă de 
sportivitate, fără durități, fără 

nesportivitate. 
totuși, 6 
dar în

Popescu,

acte de 
acordat, 
galbene, 
Lică, M. 
șl Bumbescu arbitrul 
a făcut exces de zel, în 
arbitrajul Iui fiind 
foarte bun. Dacă i-ar fi dat 
cartonaș galben lui Bum
bescu in prima repriză, ni
meni^ nu ar fi spus nimic, dar, 
in faza in care a făcut-o. s-a 
pripit

S-au. 
cartonașe 

cazul lui 
Prepeliță 

Velea 
rest, 

chiar

Constantin ALEXE

se încheie 
din meciul

cu șutul care va a- 
cu Petrolul

Foto : L BÂNICA

I
I
I
I
I
I
I
I
I

ACEASTA BUTURUGA MICV‘ BÂIMĂREANĂ

Cupa se prezintă,- in 
program-maraton al 
lului, cu o notă deloc inferioa
ră, sub raportul atractivității 
jocurilor, în 
etapele-fulger 
campionatului, 
teva dueluri 
competiția 
nalele 
„A", 
cente partide, 
satisfacție) că 
restanța din- 
cîteva jocuri 
echilibru. Sînt .invitații 
argumentate pentru 
torii din cele opt orașe neutre 
(șase dintre ele nu fac i 
din actualul circuit al 1 
ziei „A") de a urmări i 
nirile programate pe 
dioanele lor, un prilej 
a vedea Ia lucru echipele 
prima noastră categorie 
pe internaționalii de renume.

Petrolul — Dunărea C.S.U. 
Gala)*. Jocul sorților face 
ca cele două echipe — unite 
de soarta grea, din campionat
— să se confrunte intr-o a- 
vanpremieră a 
din campionat, 
in etapa a 25-a. 
demonstrat o mare ambiție de 
a salva ce se mai poate salva 
in „rundele" de pină acum ale 
campionatului, 
rezultatele n-au 
sura eforturilor.

Sportul studențesc — Chi
mia Rm. Vilcea. Vîlcenii, au
torii unei reprize (secunde), a- 
plaudate alaltăieri pe stadio
nul din Trivale, reapar pe a- 
ceeași arenă. în compania unui 
adversar la fel de dificil ca 
argeșenii, pentru că alb-ne- 
grii par deciși să dubleze în 
cupă bunele lor apariții din 
campionat.

Jiul — Corvinul. Alt duel cu 
frumoase antecedente în par
tidele de campionat. Petro- 
șenenii s-au luptat admirabil 
la Bacău, iar Corvinul — sub 
„bagheta" lui I. Nunweiller
— marchează o creștere evi
dentă a regularității jocului lor 
față de nereușitul tur al cam
pionatului.

cu 
returului 

cî- 
astăzi, din 

la tradițio- 
din Divizia 
sau mai re

leu

comparație 
ale 
Raportînd 

de 
k.o., 

întreceri 
la mai vechi 

constatăm
„optimile", plus
16-imi, ne oferă 

de pronunțat 
bine 

specta-

parte 
Divi- 
întîl- 
sta- 

de 
din 

Și

F. C. Olt -t Dinamo. „Capu! 
de afiș" al etapei ! Elevii lu 
Halagian vin după o frumoas; 
victorie (singura din etapă) 
în deplasare. Dinamoviști: 
învinși in tur la Slatina, doresc 
o reabilitare față de ace! 
eșec. „Pulsul" etapei de marți 
arată, pentru ambele echipe, c 
bună dispoziție de joc, ceea ce 
ne face să așteptăm ele la a- 
ceastă partidă-derby un 
sionant duel...

F. C. Argeș — 
cată sigură de ca 
sezon, 
(patru 
tea 
pină 
liul 
mâții 
zionară

Viitorul Gheorghcni 
Tg. Mureș, s-ar părea că B6- 
loni și coechipierii lui au cca 
mai ușoară misiune întîlnind o 
formație de Divizia „C“. 
S-ar părea. Pentru că, să nu 
uităm, avem de-a face cu fot
balul și, în pius. cu competiția 
de cupă, competiție, totdeauna 
cu surprize.

Steaua — S. C. Bacău. Duel 
între formații combative, a- 
deseori autoarele unor par
tide de mare echilibru în cam
pionat. Bucureștenii se pre
zintă la Brăila recomandați 
de realizările din primele 
etape ale returului, băcăuanii 
— dornici să 
adevărata față 
este aceea din 
Craiova.

formația 
puncte 

posibile 
acum) 

vechii și reputatei 
arădene, ajunsă 

" „B“

actualul 
Dobrin 

tot atî- 
etapeie de 

orgo- 
for- 

divi-

Universitatea
F. c. Bihor. Alt meci de prim- 
plan al etapei de Cupă. Craio
venii nu mai au nevoie de re
comandări ; despre ei ar tre
bui adăugat doar că vin 
cu ambiții suplimentare la Ti
mișoara, după surprinzătorul 
eșec de la Baia Mare ! F. C. 
Bihor, echipa care a făcut 
cel mai mare salt calitativ din
tre outsidere 
stagiune (83/84) a 
nostru, nu-și 
tențiile de a apărea in același 
rol și pe frontul Cupei...

în actuala 
fotbalului 

ascunde in-

In mod cert, spectatorii 
băimăreni nu vor uita ziua 
fastă a echipei lor prefe
rate, pregătită de harnicul 
și modestul antrenor Paul Po
pescu. Mai ales pentru că F„C. 
Baia Mare obținea marți o vic
torie de prestigiu în 
versității _ 
„buturugă 
pionatului 
exclus ca 
terminat și 
marea ocazie 
din min. 68 !), dar, și în aceste 
condiții, în însemnările cro
nicarului tot F. C. Baia Mare 
ar fi fost preferată. în primul 
rînd pentru tactica adopta' 
tă, aceea de a nu se arunca 
orbește peste un adversar 
atit de puternic cum este 
echipa lui Costică Ștefănescu. 
Apoi, la galben-albaștri au mai 
impresionat : 1) tonusul lor
de joc neașteptat, după severul 
0—4 de la Oradea ; 2) exacti-

fața Uni- 
această 

a cam- 
Nu era 

să se fi

Craiova, 
...mare" 
nostru, 
partida

la egalitate (vezi 
lui Cîrțu

MĂRȚIȘOARE, MARȚIȘOARE

Șl DARURI PENTRU FIECARE

POFTIȚI, ALEGEȚI, CUMPĂRAȚI!
Pentru frumusețea • 

oelor ce vă sînt
drage, pentru ele
ganța lor, putetl a- 
lege un mărțișor... 
vestimentar !

Creații realizate 
duipă cfele ntai noi 
tendințe ale modei 
vă prezintă magazi
nele comerțului de 
stat : pardesle, ta- 
loare, bleizere, fus
te, bluze, pulovere, 
veste, pantofi. po
șete, pălării, eșarfe, 
mănuși etc.

Nu amînati! Cum
părați din 
rurile pe 
veți oferi 
tlșor ! Și, 
Mărțișorul 
ce, dar cadoul... ră- 
mine !

timp da- 
care le 
de Măr- 

nu uitați, 
vine, tre-

tatea cu care a acționat blocul 
de la mijlocul terenului, ani
mat de Sabău. Laiș, Murețan 
și, mai ales, de Bălan, BLOC 
SUPERIOR CA TRAVALIU 
ȘI DECIZIE CELUI OLTEAN, 
in care doar Țicleanu a dat 
un randament superior ; 3)
condiția fizică excelentă, ceea 
ce a permis 
alerge 
versar, 
piu pe 
ren (cu 
vieri), 
tenerul, __ !SKs ____ _
de elaborare a acțiunilor ofen
sive. (Ce strașnic au fost su- 
pravegheați Cămătaru și Cîrțu. 
cite baraje s-au țesut in fata 
lui Bălăci și Geolgău !).

Sigur - — - 
Iova ar 
destule 
nu micșorează 
delor, 
tacol 
calitate, așa cum a fost, marți 
la Baia Mare.

★
Regretabilă acea fază 

care Buzgău, venit la 
posedare (este drept, o 
tervenție cam 
element intențional)^ 
vocat 
Iaci, _________
Se impunea însă un cartonaș 
galben pentru Buzgău fiindcă, 
In prima repriză, a mai avut 
o astfel de intervenție tot la 
Bălăci.

Stellan TRANDAFIRESCU

OLTUL - PERFORMERA UNEI „ETAPE CUMINȚI"
(Urmare din pao I)

băimăreniior să 
dubla față de ad- 

să joace variat și sim- 
toată suprafața de te- 
pase directe și din de- 
să-și încolțească par- 

să-1 siciie in faza

că Universitatea Cra- 
trebui să-și impute 

minusuri, dar asta 
meritele gaz- 

la realizarea unui spec- 
fotbalistic agreabil, de

in 
de- 
in- 

fără 
pro- 
Ba-

„tare", dar
7 a

accidentarea lui 
devenit indisponibil.

chipa sa, in fața unui public 
(admirabil) care crede oină 
in ultima clipă in șansele fa- 
voriților săi. Intîmplarea face 
ca golul victoriei să fi fost 
marcat de un jucător căruia 
i-am resimțit multe luni ab
sența de pe stadioanele noas
tre, de Radu II, vîrf de mare 
talent, simpatizat și iubit 
de amatorii de fotbal, care 
au crezut mult in el (unii mai 
cred și acum), de pe vremea 
cind făcea, la Pitești, o pere
che irezistibilă cu Dobrin. sub 
conducerea aceluiași 
Halagian...

începută de la 
misă asemănătoare 
o echipă care fuge de 
tida de la Baia Mare a avut 
un alt deznodămînt, deși Are- 
zanov et comp, (cărora nu 
vrem să le contestăm merite
le) intilneau „artileria grea" 
a craiovenilor. Dacă un „11“ 
de talie europeană — care ar 
trebui, după părerea multor 
specialiști, să învingă 
orice .teren din 
șl după judecata 
ră că numără 7—8 titulari din 
echipa națională) — pierde în 
campionatul trecut la Timi
șoara („Poli." retrogradind ul
terior...) și acum 
Mare, de ce s-or fi 
craiovenii că nu

antrenor

o pre- 
(tot cu 

B), par-

tară 
elementa-

la Baia 
supărînd 

ies cam-

AO'IIMSIRAIil Dt SUI 1910 PROSOSPOBI IMOIHtliA
• ASTAZI — ULTIMA ZI DE 

PARTICIPARE 1 De la agențiile 
Loto-Pronosport se mai pot cum
păra numai astăzi bilete cu nu
merele alese de dv. pentru tra
gerea excursiilor Loto de vineri 
24 februarie 1984. Se reamintește 
că, dură efectuarea celor două tra
geri obișnuite, vor fi extrase . încă 
două numere din totalul de 90. 
Biletelor de 25 lei varianta, achi
tate sută la sută, care conțin a- 
ceste două numere indiferent de 
ordinea ieșirii lor din urnă, li 
se vor atribui excursii de două 
locuri in R.P. Ungară (șase zile,. 
In luna mai a.c.) ; bineînțeles, bi
letele respective au drept de cîș- 
tigurl și la orimeje extrageri. Se 
poate juca pe variante simple, 
varianta combinate și combinații 
„cap de pod". (Tragerea va avea

loc Incepind de la ora 17,15 în 
sala clubului sportiv Progresul 
din București, str. dr. Staicovici 
nr. 42 ; numerele cîștigătoare vor 
fi radiodifuzate în 
19 pe programul 2 ! 
gramul 1).

i jurul orelor 
și 23 pe pro-

• NUMERELE 
LA TRAGEREA 
LOR" PRONOEXPRES 
22 FEBRUARIE

EXTRASE 
„EXCURSII- 

D1N 
___  1981. Faza I. 

Extragerea I : 16 25 5 37 32 
40 ; Extragerea a. ' 
10 9 35 1 ; Faza a 
gerea a IlI-a : 21 
de cîștiguri : 1.343.993 Iei, 
care 910.187 Ici la faza I 
433.508 lei Ia faza a II-a.

II-a : 33 41 
II-a. Extra-
7 23. Fond

din 
?i

de vină arbi- 
sau două (și 
vină), dar in

pioni ? Or fi ci 
trii intr-un meci 
chiar au fost de 
restul partidelor pierdute (une
le ușoare),- a cui e vina ?

„Pe viață și pe moarte" a 
fost meciul de pe stadionul 
Republicii, meci ' foarte spor
tiv — spre cinstea celor două 
echipe — în pofida mizei mari, 
meci ih care i-am admirat real
mente pe ploieșteni, deținăto
rii „lanternei", care au lup
tat extraordinar pentru șan
sa lor teoretică de a rămîne in 
.A",, pierzînd punctul (pe care 
omenește il . 
în ultimele 360 
întîlnirii, cînd 
lași Manea (!) 
pentru a suta 
partidă, a fentat trei adversari, 
inclusiv portarul și a înscris 
irezistibil. Firește, punctele 
puse în joc însemnau foarte 
mult și pentru Rapid (care e-> 
voluează în continuare la 
„bariera" dintre „A" și „B"), 
încleștarea dintre cele două 
forțe avînd în consecință un 
rar dramatism, care a încre
menit de cîteva ori pină și ex
ploziva galerie giuleșteană, 
dar mărturisim că impresia 
cea mai puternică ne-a lăsa
t-o „lecția petrolului", echipă 
care parcă lupta sub eroica de
viză : „garda moare, dar nu se 
predă !“

Așteptate și logice egalu- 
rile de la Tg. Mureș și Galați; 
deși victoriile oaspeților — 
dacă s-ar fi produs — ar fi 
fost și ele tot ...logice, pentru 
că ar fi fost în conformitate cu 
valoaret» lor superioară.

Redevenită lider, ’Dinamo 
a făcut pină acum un rodaj u- 
șor pentru Tbilisi, Chimia Rm. 
Vilcea și Politehnica Iași ne- 
punîndu-i nici pe departe 
problemele pe care se așteaptă 
să i le pună Dinamo Minsk. 
Rămîne să-i urmărim curba 
de evoluția și capacitate (nu 
numai adunarea’ punctelor) 
în meciuri mai grele și — cre
dem — mai utile în perspecti
va marelui examen interna-

meritau) abia 
de secunde ale 
Manea — ace- 
— a sprintat 

oară în această

țioiial pe care unsprezecele lui
Nicușor și Dinu il va da in cu-
rind în nurnele fotbalului ro-
mânesc. Un examen de
prestigiu, caro onorează. dar
și obligă mult !



(?p. Co^'-’CCUL 2 I STELIAN BOARIll A CÎȘTIGAT
TURNEUL DE JUDO

DL- !fi BUDAPESTA
La LL..J a avut loc un

tuiueu internațional de judo, or- 
gan’-zat de federația de speciali
tate a Ungarei pentru selecția 
lotului olimpic. Cu acest prilej 
au fost invitate mai multe forma- 
lii de peste hotare, printre care 
Ț.S.K.A. Moscova, Nitramonia Fă
găraș, Vorwărts Berlin, Olimpia 
Gwardia Poznan și Atletic Club 
fJois de Boulogne Paris. Dintre 
sportivii români. șuperușorul 
Gheorghe Coman s-a clasat pe 
locul 2. La 5 categorii victoria a 
revenit sportivilor țării gazdă, iar 
la celelalte două concurenților 
sovietici.

ÎNTÎLNIRE „PROLOG44

NĂSTASE - McENROE
(Urmare din pag. 1)

Și o declarație a lui John 
McEnroe, la sosire: „Sînt feri
cit că joc în acest meci. Am 
auzit și citit despre preceden
ta noastră intilnire, de aici, cu 
jucătorii români, acea drama
tică finală de acum 12 ani și 
sper să mă situez la înălțimea 
celor care au jucat-o atunci. 
Iaixlacă acești ani au trecut și 
peste brațul lui Năstase, el ră- 
mine, totuși, brațul lui Năsta
se!“

După puține minute, pe tere
nul colorat in verde al viitoa
rei întreceri, jocul lui John 
McEnroe, susținut de sparing- 
partncr-ul său ocazional, Ji
mmy Arias, stirnește un ade
vărat foc de artificii. Schim
buri de mingi în succesiune 
fulgerătoare, prelungindu-se pe 
toată suprafața dintre linii, în
trerupte doar de seri:le' de 
„ași" ale stîngaciului sau re
tururile sale imparabile. Invo
luntar, gândurile noastre se în
torc din nou la Ilie. Păcat că 
timpul a separat pe acești doi 
mari campioni ai rachetei ! 
...Este o idee pe care o prelu
ăm de la antrenorul. Ștefan 
Georgescu, fostul căpitan neju
cător al echipei noastre, aflat 
alături în tribună: „Un meci 
Năstase-McEnroe la nivel ma
xim — spune el — iată ce ar 
depăși oriee limite atinse pînă 
acum în acest sport. Sînt, pro
babil, jucătorii care au mers 
cel mai departe în însușirea 
ir.arei arte a tenisului".

După Arias și McEnroe, in
tră in joc Connors și Fleming, 
iar diferență calitativă ni se 
pare evidentă. Deși aplicația 
cu care temutul „Jimbo" își 
exersează lovitura cu două 
mîini și smeciurile din săritură 
trădează suficient pe laureatul 
atitor sezoane din trecut.

La 6 seara, sala se golește 
pentru cîteva minute, ca apoi 
să se umple din nou. Este rin- 
dul românilor să-și efectueze 
cu sirguință antrenamentele, 
sub conducerea pricepută a 
căpitanului nejucător Alexe Bar- 
dan. li lăsăm in minutele. de 
încălzire, după care urmează 
acelea mai grele, meciurile-re- 
petiție intre toți echipierii ro
mâni. A mai rămas foarte pu
țin p’nă 1? marele stert*

PE GHEAȚĂ

Șl PE ZĂPADĂ
PzXRIS. Turneu de hochei cu 

ocazia inaugurării patinoarului 
din Palatul sporturilor de la 
Bercy : U.R.S.S. — Canada W—7 
(2—1. 1—1 1—2 după care au ur
mat. pentru departajare, două se
rii de șuturi de penalitate înche
iate cu 2—2 și 4—1). Koln (R.F. 
Germania) — Cehoslovacia 8—4 
(0—0. 5—2. 3—2).

STRASBOURG. Meci amical de 
hochei-: Franța — Ungaria 4—6

■'—4. 1—0 3—2).

ilNJSKA B1STRICA.” In a-
stațiune din Iugoslavia a 

-h concurs de schi fond . - . -----j. Cupa Aipilor".
* victorii : elvețianul

—« * ■ ' >r la 15 km se-'
r • ■ ‘a'tanul Fausto

■ -» ”• - ■ tniori (26:50.3)
Havranci-

1 a ' ’ - •= 'M.5).

.-îs '"minin
-.................. Franței

•--o. Barbier 
Ba Carafe Merie

„CUPA POLARA“ LA POPICE

LUPTĂTORI ROMÂNI 
IN TURNEE INTERNATIONALE

în localitatea Finspang din 
Suedia s-a desfășurat tradiționala 
competiție internațională de po
pice dotată cu „Cupa polară4*, la 
care au fost prezehți sportivi 
din mai multe țări, printre care 
Austria. România și Ungaria 
Ca și la edițiile precedente ale 
acestei competiții scandinave, 
sportivii români au avut o com
portare frumoasă, fiind animato
rii* întrecerilor. Ei au cîștigat 
primul loc la individual, prin 
Stelian Boariu și locul secund pe 
echipe. O dispută strînsă s-a dat 
pentru cîștigarea probei indivi
duale între campionul mondial 
al probei, Bela Csânyi (Ungaria), 
și românul Stelian Boariu, ambii 
detașîndu-se prin valoroasele lor 
rezultate de restul competitorilor. 
Stelian Boariu, cu un punctaj 
superior, 952 — nou record ro- 
mânesc (v.r. .947) — a cîștigat 
trofeul pus In joc. B. Csanyi s-a 
clasat pe locul doi cu 943 p, Iar 
pe poziția a 3-a s-a situat M. 
Makkai (Ungaria) 913 p. Pe echi

REAL Șl SIMAC ÎN FINALA

„CUPEI CUPELOR" LA BASCHET
Marți au avut loc partidele re

tur din semifinalele „Cupei cu
pelor" la baschet masculin. La 
Madrid, Real a întrecut pe Ci- 
bona Zagreb cu 94—80 (în tur 
91—89). Cei mai eficace jucători 
au tost : Robinson — 29, Jackson 
— 28, Martin — 16 de la madri
leni, Petrovid — 20 și Knego — 
18 fie la Zagreb. In oonlrunta-

INTERNAȚIONALELE" DE FLORETĂDUPĂ „
(Urmare din pag. 1)

a sc redresa în momentele di
ficile). Iată-1, de pildă, pe Pe
tru Kuki, singurul floretist ră
mas în cursa titularizării pen
tru lotul olimpic al României 
la Los Angeles. El și-a croit, 
cu dificultate drum spre finala 
de 8, depășindu-1 la limită pe 
juniorul Borșodi, acesta din 
urmă aflat în pregătire pentru 
apropiatele întreceri din „Cupa 
Prietenia" și avînd deja o par
ticipare la „internaționalele" 
Budapestei. Dealtfel, acest 
„plus" s-a vădit în promiță
toarea evoluție a echipei noas
tre de juniori — File, Costa, 
Eder, Molca — în meciurile cu 
Ungaria și România II. Dar, 
după „dublul" asalt cu 
Betancourt, ajuns in semi
finală, Kuki n-a mai rezistat 
„seriei cubaneze" (trăgători 
deosebit de vivacej cu o mare 
viteză de reacție și execuție), 
pierzînd la Gonzales, după 
ce doar în prima parte a asal
tului a mai putut ține pasul 
cu adversarul. Abuzul de o- 
priri, procentul redus de ac
țiuni ofensive, de fandări de
cise sînt tocmai consecința unei 
rezistențe specifice precare.

Surprinzătorul învingător al 
probei individuale, George 
Oancea, n-a obținut nici el 
calificarea decît în finală,

NOUTĂȚI DIN TABERELE VIITOARELOR NOASTRE ADVERSARE
• Juunito, in venă • Lozano, grav accidentat • Bcniiea, 

scor egal, acasă © în ft.L.G. campionatul sc reia simbătâ

-OTBAL 
meriaioMe

• Surprize in
știrile care ne-au sosit din 

Spania, Portugalia, R.F.G. și An
glia ne interesează, desigur, in 
mare măsură, pentru că primele 
trei vor fi adversare ale repre
zentativei țării noastre In turneul 
final al C.E.. iar cu englezii vom 
juca in preliminariile C.M.

în SPANIA. Real Madrid se 
află în fruntea . clasamentului. 
Madrilenii au avut duminică un 
meci greu, la Salamanca, pe care 
l-au ciștigat cu 1—0» prin golul 
lui Juanito. în ultimele minute, 
gazdele au înscris un gol neacor
dat de arbitrul Sebastian Damin 
Rendon, pe motiv de ofsaid. 
Gazdele au protestat vehement. 
După terminarea partidei. atît 
Real cit și arbitrul au părăsit 
stadionul escortați de poliție. In 
acest meci, lidera clasamentului 
a pierdut (temporar) un jucător 
extrem de valoros, pe Juan Lo
zano, care a suferit o dublă 
fractură — tibie și peroneu — la 
piciorul drept. Și cînd te gîndești 
că Lozano — absent multă vre
me din echipă — își făcuse, cu 
acest prilej, reintrarea! O mare 
pierdere pentru Real. înaintea 
jocului de simbătâ, cu C.F. Bar
celona. Athletic Bilbao (a doua 
clasată) a egalat în min. 90 pe 
Osasuna, răminînd astfel in 
cursă. . .

în PORTUGALIA, Benfica — 
lideră în clasament — a obținut 
un rezultat modest pe teren pro
priu (1—1) cir Estoril (locul 15) 

pe, a ciștigat Austria 2233 p, ur
mată de România cu 2230 p, Sue
dia HI cu 2217 p și Ungaria 2194 
Componenții echipei române au 
avut următoarele rezultate : Ma
ria Zsizsik 429 p.d., stelian Boa
riu 925 și Gheorghe Silvestru 87S. 
In proba individuală femei pri
mul loc a revenit suedezei Lena 
Jakobsson cu 430 p. Maria asiz- 
sik s-a clasat abia pe locul 25 
cu 367 p. La individual bărbați, 
Gh. Silvestru s-a situat pe locul 
19 cu 824 p.

Stelian Boariu are 26 de ani, 
face parte din echipa divizionară 
Aurul Baia Mare, campioana tă
rii șl cîștigătoarea „Cupei cam
pionilor europeni" în 1983. Este 
antrenat de Roger Cernat.
• Simbătâ și duminică va avea 

loc, la Ljubliana, dubla intilnire 
internațională amicală dintre re
prezentativele feminine șl mas
culine ale Iugoslaviei și Româ
niei, selecționate care se pregă
tesc pentru ediția *84 a Campio
natelor mondiale de popice.

rea dintre formațiile italiene. Si
mac Milan și Scavolini Pesaro 
milanezii au cîștigat cu 90—80, 
reedltîndu-șl victoria din tur 
(78—76). Pemtru finală s-au cali
ficat deci Real Madrid și Simac 
Milano. Ultimul act ai competi
ției se va desfășura la Bruxelles, 
la 13 martie.

pierzînd în primul tur al 
eliminărilor la cubanezul Diaz. 
Revanșîndu-se, însă, indirect 
(i-a învins apoi pe coe
chipierii acestuia, Favier și 
Garcia și, în asaltul final, pe 
Gonzales), George Oancea a 
încheiat cu bin<^ concursul, 
descurcindu-se și in fața 
impetuozității cubanezilor și 
a tehnicii polonezului Fuzia- 
nowski (în semifinale). Dar el 
a scăzut ulterior, in proba pe 
echipe, de duminică, avînd un 
randament net inferior (e- 
xemplu : o singură victorie în 
meciul cu Ungaria !).

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, cvartetul clubului Stea
ua, echipă campioană naționa
lă (Petru Kuki, George Oancea, 
Zsoit Hușii și Livius Buzan), 
același care a evoluat la „in
ternaționalele" României sub 
culorile primei reprezentati
ve, va concura la Paris, în 
„Cupa Europei" și la tradi
ționalul „Trofeu Rommel", de 
categoria A. Iar săptămîna vii
toare, purtătorii de cuvînt 
ai „noului val" vor concura la 
Bratislava, la „Turneul Priete
nia". Sînt ocazii de afirmare 
a floretei masculine româ
nești, puncte de sprijin pe 
drumul revenirii acestei arme 
pe planșele internaționale de 
prestigiu. „Lecția" de la Flo- 
reasca trebuie. însă, înțeleasă 
bine.

„Cupa Angliei”
descnizînd scorul, abia în min. 
70 prin Diamantino. Dar oaspeții 
au egalat (Jose Pedro), după 
care, la o încăierare, Filipovici 
(Benfica) a fost eliminat de pe 
teren.

Din R.F.G. — puține vești. Lo
tul național se află încă în pre
gătire, după meciul de la Varna, 
unde a lipsit portarul titular 
Schumacher, accidentat la mînă. 
Campionatul se reia sîmbătă 25 
februarie. Echipa de tineret a 
R.F.G. va juca pe teren propriu, 
la 28 februarie, cu Belgia.

în ANGLIA, campionatul și cu
pele (cea „mare- și a „ligii") 
sînt în plină desfășurare. In 
campionat conduce Liverpool, cu 
o formație excelentă, în care 
..vioara întii" este și acum „bă- 
trînul" fundaș Phil Neal (33 de 
ani, împliniți la 20 februarie), 
despre care selecționerul Bobby 
Robson a declarat că nu a văzut 
în acest campionat un fundaș 
dreapta mai bun... Probabil că el 
va juca în meciul amical cu 
Franța, programat la 29 februa
rie. dar — adăuga Robson — 
„pînă la urmă... toate au un 
sfîrșit. Trebuie să ne gîndim să 
promovăm pe acest post un ju
cător mai tînăr". In „Cupa An
gliei" s-au consumat optimile de 
finală. Două mari surprize: Der
by County (liga a doua) a eli
minat pe Norwich (2—1). dar 
„bomba" s-a produs la Birmin
gham, unde țVest Bromwich AI-

Vineri, simbătâ și dumi
nică o parte dintre cei mai 
valoroși luptători români (se
niori și juniori) vor participa Ia 
citeva importante turnee inter
naționale, cu caracter de pre
gătire și verificare.
• PRIMA ECHIPA DE 

GRECO-ROMANE va fi pre
zentă, în zilele următoare, la 
un puternic turneu internațio
nal, care se va desfășura la 
Sofia. Colectivul tehnic con
dus de antrenorul emerit Ion 
Corneanu a selecționat pentru 
această competiție următoa
rea echipă (în ordinea ca
tegoriile de greutate) : N. Oni- 
ca, Șt. Marian, N. Zamfir, C. 
Uță, Șt. Negrișan, Șt. Rusu, I. 
Draica, A. Glonț, V. Andrei și 
I. Grigoras.
• „LIBERELE" — IN R. P.

SĂRITORII (în apă) ÎNAINTEA
UNOR IMPORTANTE EXAMENE
Ca și anul trecut, cînd au 

' obținut performanțe lăudabile, 
săritorii de la trambulină și 
platformă din țara noastră au 
în acest an importante obiecti
ve internaționale, cele mai de 
seamă fiind: Campionatele eu
ropene de juniori (luna iulie, 
în Luxemburg), balcaniadele 
de seniori (luna iulie, în Tur
cia) și de juniori (luna aprilie, 
în Bulgaria) și „Concursul 
Prietenia" (luna august, în 
Cuba). în mod firesc, pregăti
rile au început din vreme (de 
fapt, între sezoanele ’83 și ’84 
a existat doar o mică pauză) 
și vor continua pînă la compe
tițiile respective, ele fiind 
punctate cu participări la Con
cursuri de verificare, in țară 
și peste hotare.

în țară, primul test va avea 
loc mîine (la bazinul „23 Au
gust" din Capitală, de la ora 
9,30 și de la ora 15,00). cu 
ocazia unui concurs la care vor

(fe tn SCHIMBAREA UNEI MENTALITĂȚI
Dr. Bruce Davis, profesor la universitatea Salford, a fost me

dicul echipei reprezentative de jude a Marii Britanii și al echi
pei de fotbal Manchester City, iar de anul acesta are in grijă 
formația națională de rugby a Țării Galilor. Fiind, deci, acum, 
mai mult timp alături de rugbyști, la antrenamente și. desigur, 
la jocuri, profesorul Davis a putut constata mai de aproape o 
serie de aspecte interesante. Astfel, el a ajuns la concluzia că 
rugbyul, alături de fotbalul american și de hocheiul pe gheață, 
sînt sporturile cele mai dure. Avînd în vedere tocmai această 
„duritate" a pregătirii și a meciurilor de rugby, prof. Davis a 
rămas foarte surprins de felul în care se antrenează practican- 
ții acestui sport cu balonul oval, considerând ca o greșeală fap
tul că antrenamentul cel mai tare și mai solicitant ddntr-o săp- 
tămînă este programat joia și nu miercurea, deoarece, după 
opinia sa, rugbyștii au pevoie de 72 de ore de repaus (un re
paus activ, evident) înaintea unei partide. (N.N. în Marea Bri- 
tanie meciurile de rugby, ca și cele de fotbal, sînt programate 
sâmbăta). în acest răstimp trebuie ca alimentația jucătorilor să 
fie mult îmbunătățită în hidrați de carbon.

La ora actuală, între preocupările profesorului Bruce Davis 
stau cîteva chestiuni esențiale, ca, de pildă, suprimarea totală 
a fumatului și schimbarea radicală a mentalității generale a 
jucătorilor de rugby cu privire la activitatea pe care ei o des
fășoară pe teren și în afara lui, ceea ce presupune,. înainte’ de 
toate, o educație nouă în spiritul acestui sport al bărbăției.

Romeo VILARA

bion a pierdut cu 1—0 meciul cu 
modesta formație Plymouth, din 
liga a 3-a! După joc a urmat o 
noapte de coșmar pentru antre
norul echipei WBA, fostul inter
național irlandez Johnny Giles. 
Dar nu numai pentru el, ci și 
pentru secunzii săi. Norman 
Hunter și Nobby Stiles (compo
nent! ai echipei Angliei, care a 
cîștigat, în 1966, campionatul 
mondial).

Nu putem neglija faptul că 
unele echipe promovate, între 
cele 8, în „Cupa Angliei" trec 
printr-o mare criză financiară.- 
De pildă, performera Derby 
County (liga a doua) are, în 
prezent, o datorie de 1,5 milioa
ne lire sterline! Clubul Totten
ham a fost amendat de U.E.F.A. 
cu 10 000 de dolari pentru inci
dentele provocate de suporterii 
săi la Rotterdam, la meciul cu 
Feyenoord.
• Ultimele meciuri din preli

minariile blimpice, zona Americii 
de Sud: Brazilia — Chile 3—2 
(1—0). Au înscris Victor (2 —
unul din 11 m) și Gersinho. res
pectiv Valdez și Nunez. Ecua
dor — Paraguay 3—2 (0—1). Au
înscris Armas (2) și Cuvi, t res<; 
pectiv Ramos (2). Echipele BRA
ZILIEI și CHILE s-au calificat 
pentru turneul final al J.O.: Chi
le a avut acelaș număr de punc
te (2), ca și Paraguay și Ecua
dor, dar a fost avantajată de go
laveraj.

Grupaj realizat de 
ion OCHSENFELD 

MONGOLA. Cițiva dintre 
fruntașii luptelor libere vor 
lua parte la turneul interna
țional de la Ulan Bator, la 
care este anunțată o parti
cipare dintre cele mai valo
roase. Au făcut deplasarea : 
G. Kerekes (57 kg), V. Andraș 
(68 kg), C. Damaschin J74 kg), 
I. Baciu și D. Zusz (90 kg) și 
Al. Ballay (100 kg). Lotul este 
însoțit de antrenorul Alexandru 
Geantă.

9 DINAMOVIADA JUNIO
RILOR va avea loc — la am
bele stiluri — la Budapesta și 
va reuni luptători juniori pînă 
la 20 de ani. Printre sportivii 
români înscriși la aceste între
ceri se află Ilie Miuți și Sorin 
Herțea la greco-romane, D. 
Bîrcu, Gh. Mîțu și A. Cindea 
la „libere".

lua parte toți componenții lo
turilor de seniori, juniori I, II 
și copii. Următorul se va des
fășura in zilele de 18 și 19 
aprilie (la bazinul Olimpia din 
Sibiu), cu prilejul tradiționale
lor Campionate internaționale 
ale României. Pină atunci, cei 
vizați să reprezinte România 
la întrecerile oficiale vor mai 
participa la următoarele con
cursuri : Campionatele interna
ționale ale R.D. Germane (1—4 
martie, la Rostock; vor face 
deplasarea: Ruxandra Hociotă, 
Luiza Nicolaescu, Cristina Ti
mar), Campionatele internațio
nale ale U.R.S.S. (8—11 mar
tie, la Moscova, — Ileana Pîr- 
jol, Andreea Dragomir, Cristi
na Szakacs) și Campionatele 
internaționale ale Poloniei 
(16—18 martie, la Varșovia — 
Luiza Nicolaescu, Cristina Ti
mar, Isabela . Bercaru, Dan 
Oprean, Adrian CBerciu).

TELEX © TELEX © TELEX
BOX • Mexicanul Antonio Ave

lar, fost campion mondial la ca
tegoria muscă (versiunea W.B.A.), 
își va face reintrarea în luna a- 
prilie întilnindu-l pe americanul 
Jeff Chandler, actualul campion 
al lumii, Intr-un meci fără tit
lul mondial în joc. • Venezue- 
lanul Rafael Orono, clasat numă
rul 1 de W.B.C., îl va întîlni La 
30 mai intr-im meci pentru titlul 
mondial la categoria super-muscă 
pe învingătorul dintre Payo Po- 
oltarat (Thailanda), actualul cam
pion, și mexicanul Guty Espada.

CICLISM • Etapa a șaptea a 
Turului .Cubei, lungă de 169 km, 
a fost câștigată de cubanezul E- 
duardo Alonso în 4h 18:02, urmat 
de compatriotul său Roberto Ro- 
driguez 4 h 19:38. în clasamentul 
general conduce Alonsp ou 22 h 
13:55, urmat de Jens Heppner 
(R.D. Germană) la 3:58 și Viktor 
Demidenko (U.R.S.S.) la 6:14. • 
Etapa prolog a Turului regiunii 
Valencia, 5 km con«'racronometru 
individual, a fost cîștigată de o- 
landezul Gerrie Knetemann în 
5:55,63, urmat de Ruiz Cabestany 
(Spania) 6:03. • Cursa desfășu
rată la Savona (Italia) a fost cîș
tigată de italianul Giuseppe peti- 
to. 160 km în 4h08.

TENIS • în finala turneului de 
la Nantes : Colombo (Italia) — 
Portes (Franța) 3—6, 6—3 6—3. 9 
în turul doi al turneului -feminin 
de la East Hanover (New Jer
sey) : Navratilova — Wade 6—0, 
6—2. Durie *- Piatek 6—2. 6—1, 
Gadusek — Bonder 3—6, 6—2, 
6—1, Austin — Holladay 6—2, 6—1, 
Mesker -— Su-kova 6—3, 6—4. Fair
banks — Reggi 6—1. 6—0. Bassett 
— Purdy 6—1. 6—0, Leand — Pot
ter 6—3. 6—3. Russell — Monteiro 
6—3, 6—3.
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