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Iii- Năstase ți Jimmy Connors 
tyi discuta șansele in viitoarele 

meciuri.
Foto : Dragoș NEAGU
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De azi, la Palatul Sporturilor și Culturii

ROMANIA
• Ceremonia tragerii la sorți • 

extras din urnă... • Năstase va juca

S.U.A. IN „CUPA DAVIS“
Jimmy Connors, primul nume
împotriva lui McEnroe, în prima

In „ optimile" Cupei României

CALIFICĂRI FĂRĂ SURPRIZE...
• In sferturile de finală, calificate doar divizionare 
„A” (...indiferent de restanța Rapid — Universitatea)
• 3 partide cu prelungiri ț Meci dramatic la Pitești,

decis la penalty-uri

zi ! • Declarații ale
ale 

avut

„actorilor" unui mare spectacol sportiv

Vineri, 24 februarie, ora 16,15
FLORIN SEGARCEANU 
IUE NASTASE
Televiziunea va transmite 
începere de la ora 16,15.

Simbâtâ, 25 februarie, ora 16.45
Prezentarea echipelor, u-mato ce partida de dubiu 

NASTASE, SEGARCEANU - McENROE, FLEMING
Duminică, 26 februarie, ora 16,15

lui NASTASE 
FLORIN SEGARCEANU

- JIMMY CONNORS
- JOHN McENROE

Ieri, populara competiție „Cupa României", care se desfășoară sub 
genericul „Daciadel", a avut în program etapa „optimilor", la care 
s-a adăugat și restanta Universitatea Cnalova — F.C. Bihor din ca
drul „l€“-lmilor de finală. Iată rezultatele înregistrate :

PETROLUL PLOIEȘTI - DUNĂREA GS.U. 1-0
SPORTUL STUDENȚESC - CHIMIA RM. V1LCEA 7-6
JIUL - CORVINUL 1-2
F. C OLT - DINAMO 0-2
F. G ARGEȘ - U.T.A. 2-1
STEAUA - S C. BACĂU 1-0

(0-0)
(1-1, 2-2, 2-2)
(0-1, 1-1)
(0-2)
(1-D
(0-0, 0-0)

VIITORUL GHEORGHENI - A.SJU TG. MUREȘ 0-2 (0-0) 
UNIV. CRAIOVA - F.C BIHOR 2-1 (2-1)

tn elegantele saloane 
hotelului „București" a 
loc ieri la prinz prima secven
ță oficială a intilnirii interna
ționale de tenis România — 
S.V.A. din cadrul „Cupei Da
vis" — ediția 1984 a grupei 
mondiale, ședința tehnici 
pentru tragerea la sorți ți sta
bilirea ordinii jocurilor din 
cele trei zile de întrecere.
Ceremonia a fost deschisă de 

'Alexandru Lăzărescu, secreta
rul Federației Române de 
Tenis, care a adresat un cuvint 
de bun venit participanților ți 
a spus, printre altele : „Aceas
tă a cincea întîlnire dintre re
prezentativele de tenis ale României și Statelor 
Unite ale Americii se constituie ca un eveniment 
de seamă in viața sportivă a celor două țări, prile
juind deopotrivă o întrecere așteptată cu un deo
sebit interes și o excelentă ocazie de cunoaștere re
ciprocă și apropiere intre tenismanii noștri“.

A urmat prezentarea componenților 
două echipe și a căpitanilor nejucitori, 
tată cu aplauze de către asistență.

> In Cuvîntul său, conducătorul delegației 
pete, Hunter Delatour, a spus : „Am venit aici 
ca soli ai unei țări mari și frumoase, intr-o 
țară mică, dar tot atît de frumoasă, pentru a 
ne întrece într-o întîlnire de tenis, prilej de 
apropiere între cele două națiuni. îmi exprim

celor 
salu

oas-

mulțumirile cele mai sincere pentru căldu
roasa primire care ni s-a făcut și urez 
două echipe să ofere iubitorilor acestui 
un spectacol pe măsura valorii marilor 
pioni ce vor sta față in față".

Arbitrul principal al intilnirii, 
(Australia), a procedat la tragerea la sorți. Cele 
patru nume de jucători pentru meciurile de 
simplu, comunicate de căpitanii de echipă 
Alexe Bardan (România) ți Arthur Ashe 
(S.U.A.), au fost introduse in urnă ți extrase 
apoi, dind ordinea de joc din chenarul alăturai. 
Facem mențiunea că cele două perechi pentru 
partida de dublu din ziua a doua mai pot fi 
schimbate cel mult cu o ori înainte de înce
perea jocului.

Așadar, optimile nu au pro
dus surprize, califîcind in sfer
turile de finală (programate la 
21 martie) doar divizionare A : 
Petrolul. Sportul studențesc, 
Curvinul. Dinamo, F. C. Ar
geș. AAA. Tg. Mureș, Steaua 
și învingătoarei partidei res

tanță Rapid—Univ. Craiova.
Să remarcăm dramaticul 

joc de la Pttești, în care Spor
tul studențesc a depășit 
momentul greu al eliminării 
portarului său și, mai mult de
cît atît, ratarea unui penalty 
în min. ...117.

Bob

celor 
sport 
corn-

Hoire

AU FOST MOMENTE DE „SUSPANS" 
ȘI ÎNAINTEA PRIMULUI SCHIMB DE MINGI I
Sorții au decis... în prima 

zi, la Palatul Sporturilor și 
Culturii, ca și pe... micile e- 
crane ale televizoarelor vor evo
lua', In primul joc, Jimmy Con
nors și Florin Segărceanu, iar 
apoi cele două mari stele ale 
tenisului românesc și american, 
Ilie Năstase și John McEnroe.

Momentul, deosebit de pi
toresc, merită relatat în amă
nunt. Arbitrul a invitat la ma
sa prezidiului pe Patri
cia Connors, soția jucătoru
lui american cu nr. 2, pen
tru a scoate biletele din urnă. 
Și prima extragere s-a dovedit 
a fi — bineînțeles ! — chiar 
numele soțului ei, Jimmy». 
Ceea ce a stîrnit rumoare și 
aplauze în sală. Arbitrul prin
cipal Bob Howe cere liniște și 
apoi invită pe colaboratoarea 
sa atît de imparțială să-și con
tinue delicata misiune. Al 
doilea nume tras la sorți : 
Florin Segărceanu. Așa a fost 
fixat programul primei zile, 
fiindcă următoarele extra
geri nu au avut decît caracter 
de rutină. Am știut cu o se
cundă mai devreme că Ilie 
Năstase urmează să-l întîl- 
nească, în „meci-vedetă“, pe 
John McEnroe.

După ce a fost fixată și or
dinea în jocurile de simplu din

ultima zi, arbitrul principal 
a anunțat că pentru intilnirea 
de dublu sint nominalizate 
perechile Ilie Năstase — Ha
rin Segărceanu și John McEn
roe — Peter Fleming, sub re
zerva unor posibile schimbări 
de ultim moment

In aprecierea șanselor, de a- 
ceastă dată preferăm să lăsăm 
pe Înșiși actorii acestui pasio
nant spectacol să-și spună opi
nia :

ALEXE BARDAN, căpitan 
ne jucător _ al’ echipei Româ
niei : „Avind in față pe primul 
și pe cei de al doilea jucător 
din lume, «-aș fi putnt, ori
cum, spune eă tragerea la sorți 
mă avantajează sau mă de
zavantajează... Va fi un meci 
greu, dar sîntem pregătiți să 
dăm o replică Ia înălțimea a- 
cestor faimoși adversari

ILIE NASTASE : „Preferam 
in primul meci pe Connors, pe 
care 11 cunosc atît de bine, cu 
care am jucat și m-am antre
nat de atitea ori, ceea ce mi-ar 
fi permis, poate, să-mi intru in 
mină mult mai rapid. Dar — ce 
să-i faci ?! — voi căuta să mă 
încălzesc bine și in fața lui 
McEnroe".

FLORIN SEGARCEANU : 
„îl așteptam pe McEnroe.

eu care am jucat *Ui de bine 
in vara trecută. Oricum, sint 
pregătit, suprafața imi con
vine. Nu-mi râmine devii să 
joe așa cum cere acest meci 
mare".

ARTHUR ASHE. căpitan 
nejucător al echipei S.U.A. : 
,.Imi place tragerea, nu-mi ră- 
mine deeit să sper eă vom a- 
sista la trei zile de tenis flu
mes".

JOHN McENROE : „Nu este 
suprafața mea de joc prefera
tă, dar cred eă ma voi aco
moda eu ea in orele care au 
mai rămas pini la start".

JIMMY CONNORS : .„Am 
mai spus-o, reintru aici, la 
București, ia echipa de «Cupa 
Davis», fiindcă doresc eu ar
doare ea la sfirșitul actualei 
ediții să-mi văd numele gravat 
pe ea

BOB HOWE, arbitrul prin
cipal : „Este onorant pentru 
mine să oficiez la un meci atit 
de interesant, cu citiva din cei 
mai buni tenismani din lume. 
Remarc, de asemenea, atmos
fera excelentă in care începe 
această întîlnire".

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

Ieri, in Capitală, la baschet feminin

fCHIPL OLIMPICĂ AII. P. CHINEZt, ÎNVINGĂTOARE
în primai său meci din ca

drul turneului pe care-1 între
prinde in Capitală, selecționata 
olimpică feminină de baschet a 
R.P. Chineze a obținui ieri. In 
sala Floreasca un succes net, 
36—61 (44—34), In fața combi
natei Voința — Politehnica — 
Progresul. Excelind tn viteză, 
detentă și agilitate, cu o în- 
demlnare deosebită, avind cite- 
va jucătoare de excepție (Cin 
Cen, Song Xiaopo și Tong 
Suetî). oaspetele au dominat 
o formație care a făcut eforturi 
pentru o prestație bună (s-au 
evidențiat Ștefani» Borș. Elena 
Vasile si Roxana Ștefan), dar 
lipsurile inerente unei echipe 
alcătuită in pripă au lost evi
dente.

Au marcat : Ciu Cen 27. Song 
Xiaopo 20. Ten Haixia 12. Tong 
Sueti 8. Liu Ming 7 Li Xiao- 
cin 2. Xiu Lijiuan 2. Cian Hui 
4. Lin Cin 4 pentru învingă
toare. respectiv Bors 24. Vasile 
11. Ștefan 10. Alixaudru. Filip, 
Grecu și Măringuț cite 4. Ar
bitri : L Cerna t și L Nun.

Următorul meci al oaspetelor 
va avea loc. în sala Floreasca. 
luni, la ora 15, in compania se
lecționatei divizionare a tării 
noastre da ora 16.30 ; a doua

Marcată de Ștefania Borș. Ten 
Haixia va încerca o nouă ac
țiune la coș.

Foto : Ion MIHAICĂ 
partidă Steaua — Dinamo; pri
ma se va disputa duminică, la 
ora 11.30).

ȘUBĂ ÎL ÎNVINGE PE KORCINOI !
în turneul internațional de 

șah de la Beersheva (Israel) 
se menține lider Mihai Șubă 
care, în runda a 11-a. a reușit 
performanța remarcabilă de 
a-1 Învinge cu negrele pe

Viktor Korcinoi, fost de două 
ori candidat la titlul de cam
pion al lumii. Marele maestru 
român totalizează 7,5 p înain
tea ultimelor două runde.

Divizia de hochei

FA VORITELE AU ÎNVINS
MIERCUREA CIUC, 23 (prin 

telefon). — Cea de a doua 
etapă a acestui ultim turneu 
al campionatului primei serii 
valorice a Diviziei „A“ la ho
chei s-a încheiat, joi, pe pati
noarul artificial din localitate, 
cu rezultate scontate. Iată 
citeva scurte consemnări de la 
cele trei partide programate cu 
acest prilej :

STEAUA — PROGRESUL 
MIERCUREA CIUC 7—0 (0—0, 
•—0. 4—0). Echipa campioană

a jucat și de această dată 
foarte bine. Dominarea echipei 
bucureștene a fost clară și au
toritară mai ales in ultimele 
două reprize. De notat căfcju- 
cătorul Kemenessy (Progresul) 
a primit „pedeapsă de meci". 
Golurile au fost marcate de V. 
Huțanu 2, Hălăucă 2, Dospi», 
Gerczuly, Popescu. A condus 
FI. Gubernu, ajutat de E. 
Andre și M. Dinu.

(Continuare în pag 2-3)

Concursul internațional de bob „Trofeul Carpați“
• . __________________________________________ .

IERI, LA SINAIA, 18 ECHIPAJE S-AU ANTRENAT IN CONDIȚII BUNE
SINAIA, 23 (prin telefon). 

Participanții la ediția a 6-a a 
competiției internaționale de 
bob 2 dotată cu „Trofeul 
Carpați** se antrenează de zor 
pe pîrtia din localitate. Joi au 
susținut coborîri de antre
nament — în condiții bune — 
boberii din U.R.S.S. și R. D. 
Germană, veniți la Sinaia 
încă de la sfirșitul săptăminii 
trecute, precum și cei din Ita
lia (sosiți marți) și Româ
nia, printre aceștia din urmă 
aflindu-se și sportivii partici
pant! la Jocurile Olimpice.

Joi au efectuat coboriri 18 
echipe (cite 3 U.R.S.S. și Ita
lia, 4 R. D, Germană și 8 
România). Țara noastr^ va fi 
reprezentată de echipajele 
România I (Degan — Pope seu). 
România II (Duminicel — Pe- 
trariu), precum și de echipaje 
ale* cluburilor și asociațiilor 
sportive : C.S.O. Sinaia (Rusu 
— Coteanu), A.S.A. Brașov 
(Batista — Peptea). Tractorul 
Brașov (Radu — Albu). Carpați 
Sinaia (Petre — Proteasa). Po
iana Cîmpina (Iancu — Andco-

ne) și Voința Sinaia (Al. Pan- 
drea — Durbac).

în cursul antrenamentelor de 
joi, cei mai buni timpi au fost 
obținuți de echipaiele R.D.G.
I (Jahn — Ray) 55.473 și. R.D.G.
II (Bahr — Roch) 55.433. Din
tre echipajele românești, cei 
mai buni timpi au fost obți
nuți de cele pilotate de Du
minică — 55,797 si Degan — 
56.132.

Amintim că întrecerile au 
Ioc sîmbătă și duminică, de 
la ora 9.
Vasile FELDMAN — coresp.



START LA 200 METRI... ADINCIME
O frumoasă inițiativă

la Slănic-Prahova
Slănic-Prahova fulguta 
prin parcul de lingă 

un Crivăț ceva mai ju- 
incepuse a da ocol alei-

La 
ușor, 
gară 
mor 
lor. copiii de la Centrul de at
letism se și luaseră după fu
ga: cind — fără veste — an
trenorul Gheorghe Mușat 
oprește obișnuita cursă ma
tinală Conform noului pro
gram de pregătire, astăzi tine
rii atleți vor lua startul la 200 
de metri... adincime ! Vor mer
ge in palatul săpat in sare, in 
fosta salină Slănic, unde iubi
torii sportului din localitate au 
luat inițiativa să amenayeze 
o sală de atletism urnei in fe
lul ei . temperatură constanți 
iarna-vara. +12“ ; înălțimea 60 
m lungimea 120 m. lățimea 40 
m. Apoi alte uriațe săli ^desti
nate sectoarelor de aruncări, 
de sărituri — toate perfect izo
late. ferite de curenți de aer.

In colivia care coboară ca 
viteză spre adincuri e li
niște, e întuneric de nepătrv.s. 
In dreptul „Minei lui Mihai' o 
rază de lumină, rămasă parca 
de la reflectoarele celor de la 

de 
haiducii 

stăpinirii. 
aici, la 
nivelul 1 
de-acum 

eu tuburi

Sportivii de U Centrul de atletism Slănic-Prahova iau startul, 
in fosta salină din localitate, la 200 m_. adincime !

»»

cinematografie, amintește 
filmele turnate cu 
prinși de paterele 
condamnați cindva 
ocnă. Trecem ji de 
al minei (120 m) 
modem. iluminat 
fluorescente — și ce oprim Ic 
200 m adincime. Un fost miner 
care are in grijă buna funcțio
nare a liftului. M infim pini c» 
„Noroc bun !“ Cristina Po
pescu salută pionierește (se 
cunosc de la concursțțri). ectsl 
— ca foii slăniceuH — e NM- 
tor al atletismului, iar CriE:u 
se anunță a fi o performeri 
locul l la mai toate întrecerile 
de cros (cu reprezentanți Ș* 
din alte județe), premie-ti la 
școală.

tuturor. Sportul, In general, 
e sprijinit, e indrumat cu dra
goste și competență de Ian 
Saulea. președintele CO.E.FS, 
directorul OJ.T. Sinaia, fi- 
■afe SMalc. Mareei 
președintele secției 
tism, maistru la 
Gheorghe Rătescu, 
Casei pionieruluL

Așadar, sală originală de at
letism la Slănic Prahova — 
EFICIENTA FOLOSIRE 
BESUBSELOR LOCALE 
amenajată pentru cei care, în 
dap firesc, urmează să treacă 
de la sportul de masă la cel 
de performantă, destinată to- 
lentajilor performeri ai spor
tului școlar din Slănic : Da
niel Barat, Silvia Mare. Leti
tia Olaru. Aurelian Mocanu. 
Radu Rusca ș.a. Sală de atle
tism cu temperaturi constantă, 
trimisă permanent din cup
toarele mari ale pâmintului, 
arene de sport — gazde ospi
taliere gata o-icind să pri
mească, in stafiune, loturi de 
sportivi.

Popescu, 
de atle- 
E.G.C.L.. 

directorul

A

Vcrsile TOFAN

SĂNIERII JUNIORI Șl-AU DESEMNAT CAMPIONII
Pe pirtia de Ia Cota IM din 

Bucegi s-au desfășurat rarr.pâo- 
natele naționale de sanie pentru 
juniori, întreceri care an oferit 
dispute echilibrate pentru locu
rile fruntașe, fiind in aceiași nnj 
un important test in vederea 
„Concursului Prietenia*, găzduit 
săptămina viitoare (3—4 martie) 
de țara noastră.

Iată primii clasați la rampăo- 
natele României: JUNIORI Cu=- 
g mea plrtiei: 7W m): l. G. <~M 
țâ (C.S.O. Sinaia) 1: 14J4; *. S. 
MDtăilescu (C.S.O.) 1. C.
Chiliuță (S. C. Miercurea Cine) 
1:17.86: 4. Cr. Suda (C-S^. Vatra 
Dornei) 1:1LJ4; S. V. Gabriel 
(C.S.S. Sinaia) lUiSl; 6. C. Cn-

Duminică și luni

PRIMA ETAPA A LA
Diviziei „A* 

masă continuă 
și luni 
I, pe 
urmă- 
prima

Campionatul 
la tenis de 
duminică (după-amiază) 
(toată ziua), cu etapa 
grupe valorice, după 
torul program, in care 
formație este gazdă :

MASCULIN, grupa I — Uni
versitatea Craiova I, Pro
gresul IIRUC Buc., ASA Mun
tenia Buzău, Universitatea 
Craiova II ; grupa a n-a, se
ria I : STIROM CSȘ 2 Bucu
rești, css 2 știința IJPIPS 
Constapța. . Sticla CS.S Bis
trița, C.S.M. Cluj-Napoca : se
ria a Il-a : înfrățirea Tîrgu 
Mureș, Mecanică fină Buc., 
C < Tehnoutilai Od Secuiesc, 
Constructorul Tg. Mureș, FE
MININ, grupa I : înfrățirea 
Tîrgu Mureș, Juventus *83 Buc., 
CS Arad, FAIMAR Baia Mare ;

succ 
care

La ,» 
repr

nat
4:29,05, oc 
liber, cu 
de aseme
Pura

' cu 2:13,67 
2:30,80, la 
și locul 
5:32,53. D 
luat part 
minat al
cu 2:25,39

im-PR

După „ Turneul Primăverii" la box

OLIMPICII" ȘI-AU AMIilAT SUSȚINEREA C
LA „CENTURA DE AUR“

Cei mai buni boxeri din țară la 
ora actuală s-au prezentat la 
startul întrecerilor prilejuite de 
„Turneul primăverii*, găzduit in 
sălile de sport din Brăila șl Ga
lați. A fost o competiție impor
tantă, care a permis sportivilor 
și antrenorilor o verificare a po
tențialului fizic și tehnic acum, 
la început de sezon competițio- 
nal. După cum se știe, luna vi
itoare, o parte dintre pugiliștli 
care au evcluat pe ringurile din 
cele două orașe dunărene vor 
participa la importanta competi
ție internațională „Centura de 
aur*, iar in luna mai la „Tur
neul celor 4* — examene deose
bit de importante atit pentru 
sportivii care doresc să se afir
me, cit șl pentru cei care vor 
trebui să confirme prezenta lor 
selecție in lotul olimpic. Mai ales 
pentru aceștia din urmă.

■finind seama de faptul că J.O. 
de la Los Angeles se apropie cu 
pași repezi, interesul deosebit cu 
care au fost urmăriți „olimpicii* 

■ - - este
celor 
scris 
cîte- 
celor

ia „Turneul primăverii* 
firesc. Despre comportarea 
care au boxat la Brăila s-a 
in ziarul nostru. Iată acum 
va observații și asupra 
care au participat la întrecerile 
de la Galați, pugiliștli de la cate
goriile muscă, pană, ușoară, mij
locie mică, semigrea șl super- 
grea.

De la început trebuie să spu
nem că, în ciuda interesului de 
public (circa 1500—2000 de specta
tori la fiecare gală), întrecerile 
de la Galați au fost sub aștep
tări. Dacă pregătirea fizică a 
majorității concurenților o putem 
aprecia ca satisfăcătoare pentru 
acest început de sezon competi
tions!, pregătirea tehnică a lăsat 
foarte mult de dorit. Apărarea 
celor mai mulți dintre sportivi 
este atit de penetrabilă, îneît nici 
vorbă nu poate fi de parcurgerea 
unui întreg turneu. Ion Boboc 
(A.S.A. Cluj-Napoca), I. Mihăiță 
(Rulmentul Brașov), N. Iordache 
(C.S.M. Sibiu), C. Inimărea (Cea
hlăul Piatra Neamț) etc., etc.

în etapa de ieri a campionatului de polo

DOAR DOUĂ JOCURI ECHILIBRATE
ORADEA, 23 (prin telefon), 

în barin.il din localitate s-a 
disputat cea de a patra etapă 
din cadrul turului 5 al Diviziei 
^A“ la polo. In genera] s-au 
Înregistrat rezultate normale, la 
capătul unor jocuri ..curate-, a- 
tractive si de bun nivel tehnic. 
Iată rezultatele :

CRIȘUL ORADEA — INDUS
TRY LÎN1I TIMIȘOARA 14—7 
(4—2. 5—1, 2—1. 3—3). Un joc 
pe care orâdenii l-au dominat

□

TENIS DE MASA
n-a : Progresul IIRUC Bucu
rești, Spartac CSȘ 1 Buc., Me
talurgistul Cugir, CSM Cluj- 
Napoca.

Ictâ clasamentele dupâ turneul de salo de la Arad
MASCULIN FEMININ

Grupa I Grupa I

1. Univ. Craiova I 3 3 0 6 p 1. Juventus *83 Buc. 3 3 0 6 p
2-4. Prog. IIRUC Buc. 3 12 4 2. C.S. Arad 3 2 15

ASA Muntenia Bz. 3 12 4 3. FAIMAR Baia Mare 3 12 4
Univ. Craiova n 3 12 4 4. înfrățirea Tg. Mureș 3 0 3 3

Grupa a n-a, seria I Grupa a n-a, scria I
1. CSS 2 Șt. UPIPS cța 3 3 0 6 p 1. Met. CSS Rm. Vilcea 3 3 0 6 p
3. Sticla CSȘ Bistrița 3 3 15 3. Tractorul Brașov 3 3 15
3. STIROM CSȘ 2 Buc. 3 12 4 X Constr. Tg. Mureș 3 12 4
4. CSM Cluj-Napoca 3 0 3 3 4. CSM Iași 3 0 3 3

Seria a n-a Seria a n-a
1. Mecanică fină Buc. 3 3 0 6 1. Spartac CSȘ 1 Buc. 3 3 • 6 p
3. înfrățirea Tg. Mureș 3 2 15 3. Metalurgistul Cugir 3 2 15
3. CSS Tehn. Od. Sec. 3 12 4 3. CSM Cluj-Napoca 3 12 4
4. Constr. Tg. Mureș 3 0 3 3 4. Progresul URUC 3 0 3 3

clar, c stigînd meritat prin go
lurile înscrise de : Gordan 5, 
Costrăș 3, Kiss 3, Kovacs 2 si 
Fejer, respectiv Fărcută 2, 
Sterpu 2, Grecu, Toth și Manea.

DINAMO — C.S.U. 
STRUCTH 17—5 (2—fl,
4—2, 7—3). Dinămovișții 
..încălzit* cam greu, așa 
primele sale minute, jocul 
destul de echilibrat Apoi. Insă, 
treptat, echipa bucureșteană s-a 
impus si a cîștigat dar. fără 
probleme. Punctele au fost în
scrise de : Ciobăniuc 4. Hagiu 3, 
Ungureanu 3, Popescu 2, 
Ghiță 2, Vamoș 2, Moiceanu — 
Dinamo. Geambașu 3, Ivan și 
Ion — C.S.U.

PROGRESUL — STEAUA 
8—19 (0—2, 1—1, 5—3, 2—4).
Partidă echilibrată, în care 
după ce Steaua a condus la în
ceput. scorul s-a menținut 
miilt timp egal. în final tlnăra 
echipă bucureșteană a reușit să 
se desprindă ieșind învingătoare 
la capătul unui joc dirz, dar 
..curat* si frumos. Au marcat : 
Floricescu 4, Ivăneseu, Mușat, 
Tătaru, Mădescu — Progresul. 
Grancearof 3, Oprișan 

'ban. Pantea, Nuțu, 1 
Ncagoe — Steaua.

RAPID — VOINȚA 
NAPOCA 8—7 (3—1, 
0—2, 3—2).

Emil BLAGA —

CON- 
4—0,
s-au 

că în 
a fost

2, Șer- 
Ionescu.

CLUJ
2—2

recepționează mult prea mult, 
acțiunile lor ofensive nefîind 
decit cel mult un schimb... egal 
de lovituri. O altă categorie de 
sportivi consideră că „a fi teh
nic* înseamnă a abuza de jocul 
de picioare în așa măsură. Incit 
să nu schimbe decit două, trei 
directe intr-o repriză,, așa cum 
s-a întîmplat în meciul dintre 
Gh. Oprișor (Voința Craiova) și 
C. Stancu (Steaua). Adepților 
unui asemenea stil le atragem a- 
tențla că pe ringurile internațio
nale au mari 
avertismente 
luptă*. Jocul 
să-l ajute pe 
gă In poziții

„șanse-* de a primi 
pentru „refuz de 
de picioare trebuie 
un boxer să ajun- 

__  _ favorabile plasării 
cît mai multor lovituri, fără a 
primi altele în schimb. Cu ani 
în 
de 
în 
pe 
fi 
de

Galați nu au reușit nici ei să ne 
dea încredere în evoluțiile lor 
viitoare. Constantin Tîțoiu (mus
că), deși a cîștigat turneul, este 
lipsit de claritate în luptă, cali
tate care în trecut i-a adus fru
moase victorii pe plan interna
țional. în plus, în ultima vreme 
recepționează exagerat de multe 
lovituri (îndeosebi croșee și di
recte de dreapta) pe care altăda
tă le evita cu ușurință. Cea mai 
nouă selecție în 
colae Talpoș, a 
o deeepție, prin 
rat de marc de 
Mulți dintre cei

urmă, maeștri ai acestui gen 
luptă au fost Nlcolae Gîju și, 
altă manieră, Calistrat Cuțov, 
care nici un arbitru nu i-ar 
putut sancționa pentru refuz 
luptă...

.Olimpicii* care au evoluat Ia

lot, „pana* Ni- 
fost, în general, 
numărul exage- 
lovituri primite, 
prezenți Ia Ga-

lăți spun 
două meci 
cel cu o d 
panla gălă 
câștigătorul 
partidă pi 
fost cea c 
cău), în c 
mit o foa 
de 3—2! „ 
cea Fulger 
obișnuită: 
dar și fă 
proape de 
să fie toți 
„mijlociul 
on. Bine 
tehnică b 
în fața tu 
rezervă, t 
tă a aces 
tăm din 
firmarea 
La catego 
revenit u 
țeanului 
pionul cat 
nici este 
venirea în 
tualul tit 
Marcu, nu 
oarece ac 
cidentat ș 
ține finala 
lăți. * 
avut

Nu 
cieri 
ților 
sporturilo 
pune ate 
pugiliștl c 
calități ș 
„pana" Ii 
și „mijlo 
(Dinamo), 
marca „a 
Din păcat

La un concurs

TINERI ÎNOTĂTORI ROMÂNI
Cîțiva foarte tineri înotători ro

mâni au participat recent la con
cursul internațional desfășurat în 
bazinul de 25 m din localitatea 
poloneză Polawy. Cea mai bună 
comportare a avut-o Laszlo Bay, 
care a cîștigat cinci probe — 100 
m bras, cu 1:11,31 (foarte aproa
pe de recordul național Ia ca
tegoria 14 ani), 100 m liber, cu 
58,01. 200 m liber cu 2:06,40, 100 
m spate, cu 1:07.75, 200 m mixt 
cu 2:19,68. Dan Panga a ternii-

PE

DIVIZIA DE H
(Urmare din pag. 1)

DINAMO — DUNAREA GA
LAȚI 8—4 (2—0, 2—4, 4—0). Un 
meci disputat, cu o interesantă 
evoluție a scorului, în care, cu 
toată opoziția tinerilor hocheiști 
gălățeni, rutina și valoarea for
mației dinamoviste și-a spus în 
cele 
cum 
(min. 
(min.

din urmă cuvîntul. Iată 
a evoluat scorul : 2—0
19), 2—3 (min. 31), 4—3
36) și ,4—4 (min. 37). în

ultima r 
net mai 
ori-și o 
torie. A 
Toke 2,
respectiv 
Bujorean 
ajutat de

S.C. M
AV1NTU 
(4-0, 3

Progra 
Miercure 
(orgM), 
SteMP< 
Miercure

NOU RECORD DE JUNIORI
LA PRĂJINĂ

în 
sală 
van
București) a înregistrat un nou 
record național la săritura 
cu prăjina, la juniori I, cu un 
rezultat de 4,80 m. Vechiul re
cord era deținut de Marian 
Voicu cu 4,76 m. De notat că 
Enescu este în primul an la a- 
ceastă categorie de vîrstă.

cadrul campionatelor de 
la probe combinate, Răz- 

Enescu (C.S.S. Triumf

duminică

NOI POSIBILITĂȚI DE FRUMOASE SATISFACȚII!

MULTE „TRIUNGHIULARE44 DE

coresp.

MARE INTERES

în etapa a ll-a a Diviziei ,,A“ de lupte greco-romane

Duminică, de Ia ora 10, în 
mai multe localități din țară, 
se vor desfășura întrecerile ce
lei de a Il-a etape a Diviziei 
„A“ de lupte greco-romane.

în prima grupă din Seria I, 
un „triunghiular* 
anunță deosebit 
sânt : Steaua — 
Napoca — C.S.M. 
Tg. Mureș (în 
Steaua, din Calea_______.____
In Capitală, vor avea ’.oc în ca
drul acestei etape alte două 
„triunghiulare* ; pandurii Tg. 
Jiu — Chimistul Hm. Vilcca —

•» 
care se 

de intere- 
A.S.A. Cluj- 
Electromureș 
sala clubului 
Plevnei). Tot

Progresul București (în sala 
clubului Rapid) și Industria 
sirmei Buzău — Farul Con
stanța — Metalul București 
(sala clubului Dinamo). în
treceri echilibrate și în alte 
grupe ale celor 4 serii. De pil
dă, la Brașov, formația locală 
Steagul roșu, care în etapa 
inaugurală a fost departe de 
valoarea sa cunoscută, va primi 
replica tinerelor echipe Biho
reancă Marghita și C.F.R. 
Timișoara, remarcate în pri
mele confruntări. La Craiova, 
noua divizionară Electropu-

tere are o misiune dificilă 
fața rutinatei garnituri Alumi
niu Slatina și a ambițioasei 

sătești Metalurgistul 
Celelalte întreceri 

organiza la Pitești, 
Satu Mare, Suceava.

formații 
Băilcști. 
se vor 
Brăâia. 
Buzău și Bacău.

Meciurile echipei 
Dinamo București 
celui Cimpulung 
Medgidia au 
deoarece formația dinamovis- 
tă are mulți luptători plecați 
peste hotare.

campioane 
cu Mus- 
și I.M.U. 

fost aminate

Cu suma de numai 10 lei, oricine poate obține 
AUTOTURISME „Dacia 1300".

• MARI CIȘTIGURI IN BANI,
în frunte cu cele de 50.000 lei pe fiecare varian 

tă jucată

ASTA1I Șl F1I1NE - «LUMILE IILE »E PARTICIPARE I
,rtViV^«V«Y*Y»VVWVVV\WW^^rtV»WVVV^V\V»\\-^YWVBVW

CIȘT 
SPECI 

OLIMPIC 
FAZA 

100% a 
25% a 8 
2.956 -*ei; 
5: ^87 a 
a 40 lei ; 
cat. 8:
la catego 

FAZA 
a 50.000 
excursie 
sau R.S
rența în 
12.500 le 
lei; cat.
2.519.25 a 
200 lei;

FAZA 
— autoti 
25% a 1' 
a 9.504 
lei; cat. 
R: 106 î 
200 lei; 
cat. U: 
6.129,50 S

Autotu 
la categ< 
pantului 
Iulia, ia 
50.000 le 
DANOIU 
Leordeni 

ClȘTIG 
DIN 17 1 
variantă 
cia 
cat. 2 : 
25% a 12. 
6.622 lei 
cat. 4 : :
199.25 a 
370 lei ;
Reptftt. li 
port la < 
rismul , 
rla 1 a 
Trăită G 
tigul în 
categorii 
Pttroșan

barin.il


DATURII
ioș a pierdut... 
i numai unul, 
le 0—5 in com- 
, Ionel Panaite, 
rlei. A doua 
le Talpoș ar fi 
ernat (S.C. Ba- 
mplcul“ a prl- 
utabllă decizie 
nuscelean Mir
at in nota sa 
a mari lacune, 
icire... Mal a- 
e am fl dorit 
din lot a fost 
heorghe Simi- 
fizic și cu o 
-a impus clar 
versarilor. o 
loarea modes- 
urmă. Aștep-

L Simion con- 
ura de aur“. 
rea victoria a 
olimpic, gălă- 
Donicl, cam- 

e pare că Do- 
ă forțeze re- 
irajul" eu ac- 
leanul Marcel 
avea loc, de- 

urmă s-a ac- 
ial putut sus- 
lor de Ia Ga- 
", lotul nu a

I
I
I
I
I
I
I
I

IERI, IN „CUPA ROMÂNIEI"

UN MIC ROMAN DE AVENTURI
Sportul studențesc—Chimia 7-6 (1-1, 2-2, 2-2)

PITEȘTI, 23 (prin telefon). Ce
le două echipe între care tn 13 
întilniri tn campionat n-a exis
tat remiză, s-au găsit după 129 
de minute de joc la egalitate. 
Primii marcaseră vilcenii in min. 
20 : atunci Pană a ezitat Ia o 
fază simplă, Lazăr a insistat. 
Speriatu. ieșit la blocaj, alunecă 
și-l faultează pe adversar, pe
nalty clar acordat, transformat 
de... portarul ROȘCA. după ce 
Speriatu a fost eliminat pentru 
bruscarea arbitrului și cuvinte 
nepotrivite, in locul lui intrînd por
tarul Cîmpeanu, pentru care Bucu- 
rescu a părăsit terenul. In zece oa-

meni, studenții șe trezesc și con
duc jocul. Ei egalează in min. 
34 prin CORAȘ, excelent deschis 
de Hagi. Apoi ratează enorm sau 
portarul Roșea salvează miracu
los. ptnâ tn min. 71. cînd Hagi 
execută din nou impecabil o lo
vitură liberă de ne stingă și M. 
MIHAn. înscrie plasat, cu capul, 
de pe dreapta : 2—1. Peste două 
minute Pană ajunge singur In 
careu. Insă trage tn portar. In 
min. 77 egalitate numerică, Te- 
lespan (care primise un carto
naș galben tn prima repriză) 
fiind eliminat pentru faulturi re
petate asupra Iul Hagi ; tn min.

UN ADEVARAT JOC DE CUPA
Jiul Corvinul 1-2 (0-1, 1-1)

GOLUL DIN MINUTUL 93

. aceste apre- 
>ra concuren- 
uat în Sala 
ți fără a pro- 
ționerilor doi 
remarcat prin 

Re tehnice:
■ (S.C. Bacău)
■ Dan Lugigan 
■am putea re-
■ și „curajoși". 
■elinicieni“...

I
I
I
I'atre HENÎ

2 la 200 
mai urcat, 

odium Stela 
200 m liber, 

fluture, cu 
Ir, CU 4:42,43 
I mixt, cu 
e la care a. 
lălașa a ter- 
loo m spate,

I
I

FĂGĂRAȘ, 23 (prin telefon).
Cele două divizionare „A- între 
care există o veche rivalitate 
sportivă și-au disputat cu o 
mare ardoare șansele pentru un 
loc în sferturile „Cupei Româ
niei”. Șl Corvinul și Jiul s-au 
străduit să ofere celor aproxima
tiv 7 000 de spectatori prezenți 
în tribunele stadionului „Nitra- 
monla" un fotbal bun și în mare 
parte ele aă reușit, partida fiind 
presărată cu multe faze electri
zante la cele două porți. Șapte 
mari ocazii de gol au punctat 
prima repriză a meciului, cele 
mai multe la poarta lud Caval. 
Hunedorenii vor deschide scorul 
In min. 34, in urma unei faze 
cursive: Klein a primit o minge 
la centrul terenului, a avansat 
frontal, i-a pasat pe dreapta Iui 
COJOCARU, acesta a țîșnit spre 
poarta lui Cavai, a șutat plasat, 
balonul a lovit stilpul din dreap
ta al porții și a ricoșat in plasă.

Mai bine au început repriza 
secundă tot jucătorii hunedorenl, 
ei avînd de trei ori posibilitatea 
majorării scorului, prin Gabor 
(min. 48), Petcu (min. 52) și On- 
cu (min. 65), dar aceștia au ra
tat din poziții bune. Apoi, Jiul 
a ieșit mai curajos la atac și

după o foarte mare ocazie de e- 
galare, ratată de Stoinescu (min. 
74), petroșenenii vor înscrie cu 3 
minute înainte de consumarea 
timpului regulamentar: DOS AN 
a executat impecabil o lovitură 
liberă de la 18 m si au urmat... 
prelungirile. O fază foarte spec
taculoasă a fost cea din min. 
101, cînd, după două recentrări 
tn fața porții lui Caval, PETCU 
a reluat impecabil, '
nou avantaj pentru 
fost, de fapt, golul 
sferturi, deș* pînă 
vor fl și alte foarte 
Un meci foarte frumos, 
vârât joc de Cupă.

Arbitrul bucureștean D. Pe
trescu a condus foarte bine for
mațiile:

JIUL : CAVAI — V. Popa (min. 
55 Muia), VIZITIU, Florescu, 
Stana — SZEKELI. Varga, Gă
man (min. 46 DOSAN) — Sto
inescu, Lasconi, BALUȚA.

CORVINUL: Alexa — Vlad,
DUBINCIUC, Gălan, Bogdan — 
PETCU, L. Moldovan, KLEIN — 
GABOR (min. 104 Mateuț), Oncu, 
COJOCARU (min. 91 Gh. Radu).

88, Coraș ratează șl el, iar 
In minutul de prelungiri din 
timpul celor regulamentare CA- 
RABAGEAC va aduce egalitatea 
pe tabela de marcaj, înscriind 
cu capul : 2—2. Cele două re
prize de prelungiri sînt dominate 
tot de Sportul studențesc, dar 
Coras se joacă cu ocaziile (min. 
M. 104 și 110). ~ t_:i
salutar tn min. 112, vîlcenii au 
și ei o 
min. 108 
faza de 
min. 118
careu. _______ „____ , ... v.
Roșea apără spre bucuria celor 
800 spectatori care așteptau seria 
penalty-urilor. Și. in acest ultim 
act. studenții transformă totul 
prin Iorgulescu. • Munteanu I, 
Terheș. Coraș șl Munteanu II, 
vîlcenii transformă prin Ancuța, 
Preda, Cincă sl Verigeanu. dar 
ratează portarul Roșea penultima 
lovitură de Ia 11 m și scorul e 
7—6 nentru bucureșțeni, care se 
califică meritat, nu insă fără e- 
moțll.

Arbitrul craiovean I. Velea 
a condus satisfăcător formațiile :

SPORTUL STUDENȚESC : Spe
riatu — M. Mihail, CAZAN. IOR- 
GULESCU. MUNTEANU II — 
Munteanu I. Pană (min. 74 Ter
heș). CORAȘ — Bucurescu (min. 
20 Cîmpeanu), M. Sandu, HAGI,

CHIMIA : ROȘCA — Teleșpan. 
Preda, Udrea, Cincă — Lazăr 
(min, 71 tavan), ALEXANDRU, 
Vergu (min. 63 Ancuta). Cara- 
bageac — VERIGEANU. Buduru.

Mircea M. IONESCU

Roșea Intervine .

de victorie : în

Steaua S. C. Bacău 1-0 (0-0, 0-0)

I
Lmo a jucat 
nd de patru 
eritată vlc- 
Tureanu 3, 
pic, Lucaci, 
I Antohi și 
Is E. Both, 
li B. ITajdu. 
I CIUC — 
HENI 10—1

Progresul 
Dunărea

I
I
I
I
I
I

coresp. I
IFOUMElZl I

sansă__ ___________ ____
însă lorguilescu rezolvă 
gol Suspens mare tn 
cind Hagi, faultat In 
execută penalty-ul și

BRÂILA, 23 (prin telefon). 
Aici, în orașul de pe malul 
Dunării, circa 18 000 de specta
tori au asistat azi, fntr-o zi 
geroasă, la un meci fierbinte, 
într-adevăr, timp de 93 de mi
nute echipele au luptat cu 
toată ardoarea, au dat totul 
pentru victorie. In acel minut 
93, apărarea formației bă
căuane, piuă atunci foarte a- 
tentă, foarte precisă in in
tervenții, a greșit in lanț la o 
centrare venită de pe stingă, 
de la Tătăran. Faza se petrece 
in careul mare, Cărpuci 
să respingă, 
brează și trimite mingea 
spatele unni coechipier, 
unde ajunge la STOICA, 
cesta. nejenat de nimeni și _ 
vind in față poarta goală, în
scrie ușor : 1—0.

Ce s-a întîmplat pînă a- 
tunci ? Am asistat la un joc 
foarte disputat, în care bă
căuanii s-au ridicat — mai cu 
seamă în prima repriză — la 
valoarea adversarilor lor. De
altfel, în această parte a jocu
lui ei au avut și cea mai mare 
ocazie de gol, o ocazie uriașă, 
în care Șoșu scăpase singur pe 
contraatac (min. 31), dar Ior-

. _ _ vrea 
dar se dezechili- 

în 
de 
A- 
a-

dache a salvat fericit în cor
ner.

După pauză. Steaua este a- 
ceea care domină minute in sir, 
Lăcătuș. Pițurcă. Balint și 
Majaru fac totul pentru a 
reuși golul calificării, dar 
băcăuanii se apără exact. No
tăm in mm. 84 o excelentă si
tuație pe care și-a creat-o Ba
lint, dar Mangeac a prins, 
pentru ca in min. 85 Avădanei 
să execute milimetric pe Un
gă poartă o lovitură liberă. Au 
urmat prelungirile, golul Iui 
Stoica, pentru ca în continua
re jocul să-și piardă din in
tensitate si interes.

A arbitrat foarte bine S. 
Necșulescu (Tîrgoviște).

STEAUA : IORDACHE — 
IOVAN. Tătăran. Belodedici, 
Eduard — Petcu, STOICA, 
MAJARU — Lăcătuș. Piturcă, 
Balint.

S. C. BACAU : MANGSAC 
— Andrieș, Cărpuci. Arieni, 
ELISEf — Avădanei. Viscreanu 
(min. 97 Iancu). Adolf — D. 
GEORGESCU (min. 73 Andro- 
nic). ȘOȘU, Mihuț.

Mircea TUDORAN
aducînd din 
Corvinul. A 
calificării in 
în min. 120 
mari ocazii, 

un ade-

Laurențiu DUMITRESCU

GALL, DUPĂ O ORA DE JOC...
Viitorul Gheorgheni-A.S.A. Tg. Mureș 0-2 (0-0)

CAMPIONII AU CIȘTIGAT

F. C. Olt- Dinamo 0-2 (0-2)

LEJER

AGERII 
fXPRES- 
UARIE 1084 
11 variantă 
14 variante 
1 3: 22,75 a 
110 -tei; cat. 
I 6: &130,75 
I a 200 lei; 
lei. Report 
lei.
|G: 1 100% 
Degere, o 
li în URSS 
I șl dife- 
I 1
[75 
lei;

I
I
I
I

25% a 
a 2.000 
cat. J: 
28,50 a 
lei.

I
60__
M: 1 100%
1300“ și 2 
N: 11 25%
25 a 7.336
4 lei; cat.

S: 646 a 
a 40 lei;

k; cat. V:

I
I

1300“ de 
it partlci- 
din Alba 

aloare de 
ria G lui 
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ODORHEIU SECUIESC, 23 
(prin telefon), stadionul Munici
pal din localitate n-a mai cu
noscut de mult o asemenea a- 
fluență de spectatori. Nu 
puțin de 7 000 de iubitori
fotbalului au urmărit o partidă 
care a avut de suferit din cauza 
terenului „mlaștină". Meciul a 
început sub semnul echilibrului, 
divizionara „C“ jucînd de la egal 
la egal cu adversara sa A.S.A. 
Tg. Mureș. Prima ocazie aparți
ne mureșenilor, prin Botezan 
(min. 7), aflat singur în careu, 
dar întîrzlind șutul. In min. 18, 
Both II irosește și el o bună o- 
cazie. La poarta cealaltă, Covaci 
(min. 29) reia balonul cu capul, 
pe lingă poarta apărată de vo
dă. In min. 34, Szabo șutează 
puternic pe jos, dar Tache res
pinge balonul.

La reluare, A.S.A. este decisă 
să tranșeze în favoarea ei cali
ficarea. In min. 55, o fază pal
pitantă se derulează la poarta 
Viitorului, Gali și Dumitrescu șu-

țind consecutiv în bară. Avea să 
fie preludiul deschiderii scoru
lui, cînd, in min. 62, Both II a 
executat un corner de pe partea 
stingă Și GALL a reluat fulgeră
tor balonul în plasă, din colțul 
careului de 16 m. Peste 5 minu
te, o combinație intre Fanici și 
MUNTEAN și ultimul înscrie cel 
de al doilea gol. In final, divizio
nara „C” atacă mereu, dar soar
ta calificării este pecetluită, 
A.S.A. fiind o echipă mult mai 
experimentată.

Arbitrul R. Petrescu (Brașov) 
a condus foarte bine următoare
le formații:

VIITORUL: TACHE — Marton, 
Bugărdean, Dejo, Gherchizan — 
Nagy, Deneș (min. 46 Farcaș), 
Balasz — EROȘ (min. 69 Fiilop), 
Covaci, Murariu.

A.S.A.: Vodă — Szabo, Jenei, 
ISPIR, GALL — Both II, C. 
ILIE, Dumitrescu (min. 57 Var
ga) — MUNTEAN, Fanici. Bote- 
zan (min. 65 Costin).

Gheorghe NERTEA

PLOIEȘTI, 23 (prin telefon), 
întîlnirea de pe stadionul Pe
trolul, urmărită de 8000 de 
spectatori, a fost neașteptat de 
„cuminte" și aceasta pentru 
că jucătorii lui F. C. Olt 
(cu excepția lui State și Mi- 
nea) n-au convins pe nimeni 
că doresc să cîștige 
E adevărat că echipa 
apărut pe teren fără 
titulari (Bumbescu, 
pentru cartonașe 
Radu II, accidentat, Cățoi, scos 
din lot disciplinar, Leța și M. 
Popescu, rezerve), dar și așa 
evoluția ei trebuia să se situe
ze la alte cote. Dinamo a făcut 
o adevărată cursă de regu
laritate, a controlat tot timpul 
jocul, a cîștigar lejer un meci 
în care putea face chiar scor. 
Prima fază frumoasă s-a con-

4

acest joc. 
din Olt a 
o serie de 
suspendat 

galbene,

sumat în min. 14. cînd voleul 
lui Augustin a ocolit de puțin 
poarta. în min. 18 am consem
nat singurele acțiuni peri
culoase ale lui F. C. Olt, cînd 
Moraru a respins șuturile pu
ternice ale lui Iordache și Ma
tei. Apoi Dinamo a reluat con
trolul meciului și în min. 
30 a deschis scorul : a centrat 
Țălnar, Mulțescu a pasat îna
poi și DRAGNEA a înscris cu 
un șut nu prea puternic, de la 
16 m., surprinzindu-I pe Nițu, 
cum Ia fel de nedeciș avea să 
fie și în min. 33, 
GUSTIN a înscris 
dintr-o 
semnalizată de 
telimonescu.

După pauză, 
mai modificat, 
fost ;

cînd 
cu < 

poziție de ofsaid 
tușierul S-

-AU- 
capul, 

1 ne- 
. Pan-

s-a 
au 

Augustin, la greșeala

scorul nu 
deși ocazii

NOUA ECHIPA A LUI DRAGOMIR
Petrolul Dunărea c. s. u. 1-0 (0-0)

lui Prepeliță, a fost blocat do 
Nițu ; Turcu a ratat și el 
același

în 
minut 53 ; Augustin, 

din nou, în min. 81, și Țălnar, 
scăpat singur, dar blocat 
Nițu — -
laltă, 
cînd 
lîngâ

Arbitrul Fl. Popescu (Plo
iești) a condus bine echipele :

de 
(min. 86). La poarta cea- 
o singură situație de gol, 
Boriceanu a trimis pe 

bară.

Pre- 
Ma-

61

24

F. C. OLT : Nițu — 
peliță, Balaur, lonașcu, 
tei — MINEA (min. 
Leța), Kallo, Firănescu 
STATE, Iordache (min. 
M. Popescu), Boriceanu.

DINAMO : Moraru — RED- 
NIC (min. 46 Mărginean), Al. 
NICOLAE (min. 52 Andone),I. 
Marin, Stănescu — MULȚES- 
CU, Movilă, Dragnea — Țăl- 
nar, AUGUSTIN. Turcu.

Constantin ALEXE

A TREIA VICTORIE CONSECUTIVA...
F. C. Argeș U. T. A. 2-1 (1-1)

RM. SĂRAT, 23 (prin tele
fon). Un joc frumos au oferit 
cele două divizionare „A" 
miilor de spectatori prezenți în 
tribunele stadionului „23 Au
gust" din localitate. Deși te
renul a fost acoperit cu un 
strat de zăpadă, ambele forma
ții au combinat bine la mij
locul terenului și au creat 
multe situații de gol. în prima 
repriză, gălățenii au acționat 
mai clar și periculos, iar plo- 
ieștenii au răspuns prin con
traatacuri rapide, prinzînd pe 
picior greșit apărarea adversă. 
Dealtfel, Petrolul a deschis 
suita ratărilor : Moeanu (min. 
1 — șut peste poartă). Apoi 
l-au imitat Gălățeanu (min. 11
— luft la 7—8 m de poartă), 
Borali (min. 12 — stop defec
tuos la 6 m), Soare (min. 22
— șut peste poartă) și din nou 
Gălățeanu (min. 23 — luft la 
8 m de poartă).

în repriza secundă, Petrolul 
a trecut Ia cîrma jocului, păs- 
trînd inițiativa perioade în
delungate. în min. 52 s-a în
scris unicul gol al intilnirii : 
Cringrașu a exeeuiat puternic » 
lovituri liberă de la aproxi-

mativ 25 m, Oană a plonjat, 
dar nu a putut reține balonul 
și CATINCA, mai rapid decît 
ceilalți, a ajuns primul la min
ge și a trimis-o în plasă : 1—0. 
După patru minute, Cîrlan, 
scăpat in careu, a fost Ia un 
pas de 2—0, însă Oană a res
pins. în continuare, gălățenii 
au încercat să răstoarne re
zultatul, dar Gălan '(min. 72) 
a ratat o situație cît carul. Cu 
un minut 
jocului, 
cartonaș 
teste ; ‘
continuat 
fost eliminat.

A arbitrat foarte hine Cr. 
Teodorescu (Buzău) următoare
le formații :

PETROLUL : Jipa — Pancu, 
Butufei, CRÎNGAȘU, GUȘĂ 
— O. Grigore, Pîrvulescu, CA
TINCA — CÎRLAN, Gălățeanu 
(min. 77 Moldoveanu), Mocanu.

DUNĂREA : Oană — Pisau 
(min. 55 Mureșan), Gălan, AN- 
GIIELINEI, Dumitru — Ichim, 
Borali (min. 77 Vaișcovici), Be
jenaru — Antohi, Ralea, SOA
RE.

AtBA IULIA, 23 (prin tele
fon). Pe un teren înghețat și 
alunecos, care a făcut dificil 
controlul balonului, F. C. Ar
geș și U.T.A. au oferit, totuși/ 
celor aproximativ 8.000 specta
tori un joc alert și atractiv, 
desfășurat sub semnul unui 
evident echilibru. Arădenii au 
început parcă ceva »nai energic 
partida, s-au văzut mai mult 
în atac și, după 2—3 șuturi care 
nu au reușit să atingă ținta, în 
min. 15 și-au creat prima mare 
ocazie de gol, însă mingea re
luată de Țîrlea, la centrarea lui 
Cigan, a fost salvator blocată 
de piciorul unui apărător pi- 
teștean. Depășind începutul e- 
zitant, argeșenii își impun 
treptat superioritatea terito
rială, atacă mai insistent și 
mai periculos și, după o clară 
ratare a lui Ignat, care n-a pu

tut intercepta 
centrare a’ lui 
23), au izbutit în 
deschidă scorul printr-un șut 
din marginea careului al mijlo
cașului TOMA. Arădenii nu 
se descurajează și — susținuți 
de public — întreprind cîteva 
contraatacuri deosebit de tă
ioase. în min. 41, însă, impe
tuoasa acțiune pe dreapta a 
lui Lupău, urmată de o cen
trare precisă, este finalizată de 
CIGAN, care aduce astfel ega- 
larea. La puțin timp după 
reluare (min. 48), proaspătul 
introdus în teren Dumitrache II 
este ținut de mină în careul 
arădean de către Gali, șî MOI- 
CEANU transformă impecabil 
penaltyul just acordat. Din nou 
condusă, echipa arădeană for
țează egalarea, dar nu va 
reuși să o obțină, deși ar fi

o excelentă 
Jurcă (min.
min. 30 să

i, în minutele 57 și 
Cristian remareîndu-se 
intervenții de mare e- 
iar în min. 67 Moi- 
scoate salvator de pe 

porți. F. C. Ar-

meritat-o,
68 
prin 
fect, 
ceanu 
linia propriei 
geș obține astfel, cu emoții, ca
lificarea, dar replica 
zionarei B se cuvine pe 
cuvtot elogiată.

Arbitrul M. Salomir
Napoca) a condus bine urmă
toarele formații :

F. C. ARGEȘ : CRISTIAN — 
M. Zamfir, STANCU, MOICEA- 
NU, Roman — Toma, BADEA. 
Ploaie (min. 71 Voicu) — Jur
că, Ignat (min. 46 Dumitrache 
II), NIC A.

U.T.A. : Corec — BUBELA, 
Gall, BODI, Găman (min. 61 
Gheorghieș) — LEAC, HIR- 
MLER, Cigan — LUPĂU. 
Țîrlea. VÎNATORU (min. 83 
CSORDAS).

divi- 
drept

(Cluj-

Constantin FIRĂNESCU

RECORD DE ASISTENȚĂ ÎN ORAȘUL DE PE BEGA
înainte de încheierea 
Bejenaru a primit 
galben pentru pro- 

jucătorul gălățean a 
să protesteze și a

PompJiu VINTILA

Universitatea Craiova - F. C. Bihor 2-1 (2-1)
TIMIȘOARA, 23 (prin telefon). 

Aproximativ 35 000 de spectatori, 
suporteri al celor două echipe, șl, 
evident, mulți „neutri" din fru
mosul oraș de pe Bega au ținut 
să asiste la partida restanță din 
șaisprezecimile Cupei României 
dintre Universitatea Craiova și 
F.C. Bihor. Scorul s-a deseh's 
foarte repede, în min. 3 — Ia o 
mare greșeală a Iui Zare ; dintr-o 
degajare neglijentă a acestuia 
mingea a ajuns Ia Cfrțu care a 
pătruns în 
comis clar 
IRIMESCU. 
tiva și, în 
Tasz scoate 
șutul putemi 
zele de poertă sin* devtul de rare 
din păcate. In min. ÎS se produce

careu și Dumitrescu a 
11 m, transformat de 
Craiovenii au ini*la- 
min. 15, portarul Ba
de sub „transversală” 

al Hui Dortose. Fa-

egalarea pe tabela de marcaj : 
la o minge trimisă de pe partea 
dreaptă de Mureșan, înalt in ca
reu, către Georgescu acesta este 
împiedicat de Lung să joace 
(foarte curioasă fază) și— lovi
tură de pedeapsă. Transformă 
GROSU: 1—1. După ce F.C. Bihor 
irosește, prin Georgescu (min. 23), o 
foarte bună situație, Zare (min. 30) 
face o altă gafă și mingea pe 
care l-o pune lui CAMĂTAMJ tn 
față este catapultată de eraio- 
vean, pe jos, la colț, tn gol : 2—1, 
pentru Universitatea. Din acest 
moment orădena au mai mult 
inițiativa — Zare șurtează în „trans
versală” (min. 32) din lovitură 
liberă ; craiovenii se rezumă doar 
la contrataeur» prin acest exce
lent Cămătaru (cel mai bun de

pe teren). Am mai notat, din a- 
cest meci, acțiunea din min. 53 
a lui Grosu. finalizată slab din 
careu, acelea ale Iul Cămătaru și 
Negrilă (min. 55 sl 63 — termi
nate cu adevărate „ghiulele” pe 
lîngâ poarta lui Balasz) și, mai 
ales, pe aceea din min. 81 —
„cap” lie de la 6 m In brațele 
lui Lung.

Arbitrul timișorean I. Igna a 
condus bine formațiile :

UNIVERSITATEA : Lung — NE
GRILĂ, Tilihoi, ȘTEFĂNESCU, 
Ad. Popescu — Irimescu, Donose. 
Geolgău, ȚICLEANU (min. 72 
Bicu) — Cîrtu (min. 79 Crișan). 
CĂMĂTARU.

F. C. BIHOR : Balasz — Dianu, 
Zare, Dumitrescu, Nițu — BIS- 
ZOK, MUREȘAN, Grosu. He — 
Nedelen 'm’n. 25 FILIP'. Geor
gescu 'T’"* 76 T h-.'

Stelian TRANDAFIRESCU



Anul Jocurilor Olimpice de la Los Angeles

HALTEROFILII NOȘTRI TREBUIE SA CONFIRMI

Șapte sportivi români printre primii 6, la șapte categorii

Care este clasamentul celor 
mai buni halterofili ai lumii 
în anul preolimpic 1933 ? Ce 
poziții ocupă sportivii români 
în clasamentele pe categorii, 
după comportarea bună în 
marile competiții interne și 
internaționale ale anului tre
cut ? Iată întrebări la care 
răspund cel mai bine statisti
cile din Buletinul Federa-i 
ției Internaționale de 
tere. în mod obișnuit, se 
două clasamente : unul, 
cite un sportiv de fiecare țară, 
altul, cu mai mulți dintr-o 
țară. Pe noi ne interesează pri
mul clasament, pentru că 
la J.O., conform regulamentu
lui, fiecare țară nu poate avea 
în concurs decit 10 sportivi, a- 
dică, în mod normal, cite unul 
de fiecare categorie. Dar regu
lamentul permite dublarea 
concurenților pe categorii, cu 
condiția ca numărul total al 
reprezentanților să nu trea
că de zece. Experiența a ară
tat, deci, că primul clasament 
este mai edificator. Chiar dacă 
la unele categorii U.R.S.S., 
Bulgaria, Polonia (și alte țări 
cu mai mică pondere în ierar
hia mondială) au prezentat la 
start cite doi concurenți, aceas
ta a însemnat că vor renunța 
la înscrierea altor reprezen
tanți, la alte categorii, pentru 
a nu depăși numărul de 10.

Este semnificativ și imbucu-

Hal- 
fac 
cu

PE GHEAȚA Șl
BERNA. Consiliul executiv 

al Federației internaționale de 
schi a stabilit ca ediția din 
1985 a Campionatelor mondiale 
pentru probele alpine să se 
desfășoare între 31 ianuarie si 
10 februarie la Bormio (Italia), 
iar cele rezervate probelor nor
dice să se dispute intre 17 și 
28 ianuarie la Seefeld (Austria).

în 1935 Campionatele mon
diale vor avea loc la Crans 
Montana (Elveția) — probele 
alpine și Oberstdorf (R. F. Ger
mania) — probele nordice.

FALUN. Concurs internatio
nal cu probe de fond : femei — 
8,6 km : Nadejda Burlakova 
(U.R.S.S.) 26:18. Tamara Mar- 
kasianskaia (U.R.S.S.) 2625
Liubov Zimiatova (U.R.S.S.) 
26:25 : bărbați — 13 km : Iuri 
Burlakov (U.R.S.S.) 35:35. Mi
hail Deviatkarov (U.R.S.S.) 
35:45, Larry Porromaa (Suedia) 
35:45.

KURIKKA. Finlandezul Juha 
Micto a cîștigat cursa de 12 km, 
iar tripla campioană olimpică 
Maria-Liisa Hamalainen a 
învins la 6 km. Ei au fost cro
nometrați în 31:17.50 și. respec
tiv. 21:09,00.

I

I

I

L

INIATĂ CLASAMENTELE MONDIALE
SPORTIVII ROMANI :

CARE FIGUREAZĂ

CAT. COCOȘ (56 kg) : 1. Nairn Suleimanov (Bulgaria) 295 kg ; 
2. Oksen Mirzoian (U.R.S.S.) 292,5 kg : 3. Andreas Letz (R. D. 
Germană) 280 kg ; 4. Wu Shu De (R.P. chineză) 275 kg ; 5. Ja
cek Gutowski (Polonia)
262.5 kg.

CAT. PANA (60 kg) :

(U.R.S.S.) 292,5 kg_: 3. Andreas Letz (R. D.

267,5 kg ; 6. Gh. Maltei (România)

I- Iurik Sarkizian (U.R.S.S.) 312,5 kg ; 
2. Stefan Tepurov (Bulgaria) 312,5 kg ; 3. Gelu Radu (România) 
292 5 kg ; 4. Daniel Nunez (Cuba) 290 kg : 5. Stanislas Zaydel 
(Polonia) 290 kg ; 6. Andreas Letz (R.D. Germană) 290 kg.

CAT. UȘOARA (67,5 kg) : 1. Gheorghe Petrikov (Bulgaria) 
340 kg ; 2. Joachim Kuhz (R.D. Germană) 340 kg : 3. Vladimir 
Gracev (U.R.S.S.) 335 kg ; 4. Kelbaz Kiroslan (Polonia) 315 kg ; 
5. Yang Jing Yan (R.P. Chineză) 315 kg ; 6. Virgil Dociu (Ro- 
mânia) 312 kg.

CAT. SEMIMULOCIE (75 kg) : 1. Aleksandr Varbanov (Bul
garia) 370 kg ; 2. Vladimir Kuznetov (U.R.S.S.) 370 kg : 3. Joa
chim Kunz (R.D. Germană) 3«0 kg : 4. Dragomlr Cioroslan
(România) 355 kg ; 5. K. H. Radschinski (R.F. Germania) 347,5 
kg ; 6. Luboz Studnicka (Cehoslovacia) 330 kg ;

CAT. MIJLOCIE (82.5 kg) : I. luri Vardanian (U.R.S.S.) 392.S 
kg ; 2. Asen Zlatev (Bulgaria) 390 kg ; 3. Laszlo Barsi (Unga- 
ria) 370 kg ; 4. Constantin Urdaș (România) 365 kg ; 5. Riozi 
Isaoka (Japonia) 3Că kg ; 6. Liuhomir Vykazal (Cehoslovacia) 
365 kg.

CAT. GREA (100 kg) : 1. Iuri Zabarevici (UJt.S.S.) 440 kg ; 
2. Blagci Blagoev (Bulgaria) 407.5 kg : 3. Andrej Komar (Polo
nia) 407,5 kg ; 4. Vasile Groapă (România) 397.5 kg : 5. Vlatks- 
lav Barton (Cehoslovacia) 305 kg ; 4. Gunther Hennig (R.D. Ger
mană) 390 kg.

CAT. GREA-UȘOARA (110 kg) : I. Viaoeslav Klokov (U.R.S.S.) 
462,5 kg ; 2. Jozsef Iacso (Ungaria) 410 kg : 3. Anton Baranyak 
(Cehoslovacia) 400 kg ; 4. Ștefan Tasnadi (România) 400 kg ; 5. 
Rainer Wisuwa (R.D. Germană) 387,5 kg ; 6. Ramazan Tei muri 
(Iran) 380 kg.

La rezultate egale, ordinea fn 
greutatea corporală a sportivilor

PARIS, 23 (Agerpres). — în- 
tr-un interviu acordat cores
pondentului sportiv al Agenției 
France Presse, președintele Co
mitetului Internațional Olimpic, 
Juan Antonio Samaranch, a 
declarat, printre altele : „O-
limpiada albă de la Sarajevo 
a fost una dintre cele mai 
reușite din istoria J.O. de iar
nă. Marea 
este că acest 
cu un buget 
un asemenea 
zare. Singura _

fost confruntat* a consti- 
timpul nefavorabil din 
perioadă, care ne-a 
să reprogramăm unele 
Dar pină Ia urmă totul

noastră satisfacție 
oraș mic a reușit 
minim să obțină 
succes de organi- 
problemă cu ca-

re am 
tuit-o 
prima 
bligat 
probe, 
s-a terminat cu bine'

Răspunzînd la o întrebare re
feritoare la faptul că în ulti
mul timp C.I.O. se interesează 
din ce în ce mai mult de spor-

COMPETIȚIILE EUROPENE
DE BASCHET

o-

ctasament a 
respectivi.

fost hotârîtă de

Miercuri au avut loc partidele 
retur din semifinalele a două 
dintre competițiile europene de ■ 
baschet intercluburi:

„Cupa Koraci": Cri Zaragoza — 
Steaua roșie Belgrad 108—87 (in 
tur 100—130), Antibes-Orthez 71— 
69 (în tur 68—75). Pentru finala 
competiției (Paris, 15 martie) 
s-au calificat Steaua roșie șl 
Orthez.

„Cupa Liliana Ronchetti": 
B.S.E. Budapesta — Racing Club 
de France Paris 76—49 (tn tur 
70—75), Bata Roma — Vozdovac 
Belgrad 68—51 (în tlfr 85—59), Fi
nala se va desfășura la 8 martie, 
la Budapesta.

rător faptul că in aceste clasa
mente, la 7 categorii de greu
tate (dintre cele 1* existente), 
printre primii șase clacat» se

PE ZĂPADĂ
BOHINJSKA BISTRICA. 

Concurs pentru „Cupa Alpilor", 
la schi fond : seniori (3X1* 
km) : Elveția 1.28-.50,7. ~
1.29:26.0. - - -
1.29:29,8 ; 
Italia I 
1.32:36.5. 
1.32:53,0 : 
hoslovacia 51:26,7, 
mania 51.27,7,

Italia
Germania

X M km) : 
Italia n
Germania 

: Ce- 
Ger-

Elveția 53:32A

R. F. 
juniori (3 

1.3151,7.
R. F. 

femei (3X5 km)
R. F.

COOPER MOUNTAIN. Sur
priză pe pirtia de coborire a 
acestei stațiuni din Colorado: 
campionul olimpic Bill Johnson 
a terminat cursa abia pe locul 
13 ! învingător a ieșit Doug 
Lewis (locul 24 la Sarajevo).

AVRON. Campionatele națio
nale ale Franței : proba mascu
lină de coborire a revenit lui 
Michel Vina 1:39,44 -(medie o- 
rarâ de 99.412 km).

SCHLECHING. Campionate
le R. F. Germania : probele de 
coborire au fost cîștigate de 
Klaus Gatiermann Ia bărbați 
și Regine Moesenlechner la 
femei.

• UNUL DINTRE puținii sprinteri care 
au izbutit victorii în fața faimosului Cari 
Lewis este și australianul Paul Narracott, 
un alergător oarecare, în virstă de 24 ani 
(18? cm, 72 kg), care a obținut, la Osaka, 
în sală, pe 60 m (6,62 s) o surprinzătoare 
victorie în fața campionului lumii. Eroii 
încep oare să obosească? • TURNEUL 
„MASTERS- — suprema competiție a te
nisului mondial — a fost creat în anul 
1970 din inițiativa unui fost jucător cele
bru al anilor ’40, americanul Jack Kramer, 
care a fost și primul director executiv al 
asociației jucătorilor profesioniști • PISTA 
DIN LEMN a velodromului olimplo hAu- 
gustin Melgar" din capitala Mexicului pare 
a fi o gazdă Ireproșabilă a cicliștilor care 
doresc să devină recordmani mondiali In 
cursa de contratimp de o oră. Ultimele 
șase performanțe de vîrf au fost realizate 
la Mexico : Oile Ritter (Danemarca) 48,653 
km la 10.10.68, Ritter 48,740 km la 5.11.74. 
Ritter 48,879 km la 8.11.74, Eddi Merckx 
(Belgia) 49,431 km la 25.10.72, Francesco 
Moser (Italia) 50,808 km la 19.1.84 șl tot 
Moser 51,151 km la 23.1.84. cine mal În
cearcă?... • IN TURNEUL DE HOCHEI de 
la Sarajevo, portarul reprezentativei sovi
etice, Vladislav Tretiak, a fost din nou 
extraordinar. în tot turneul, de șapte me
ciuri, el a primit doar 4 goluri! Șl trebuie 
să cunoașteți amănuntul că adversarii l-au 
expediat pe poartă nu mal puțin de 112 
șuturi, în față aflîndu-1-se jucători de cer
tă valoare! • ANTRENORUL ECHIPEI de 
fotbal a R.F. Germania. Jupp Derwall, l-a 
trimis o scrisoare jucătorului, Hansl MQUer 
(în prezent legitimat în ItaUa, la Intema- 
zionale) prin care-1 anunță că a rămas în 
vederile sale pentru o eventuală selecțlo-

tul de masă, J. A. Samaranch 
a spus : „Sîntem gata să con
tribuim cu toate mijloacele de 
care dispunem la dezvoltarea 
sportului de masă, dar fără să 
ne asumăm sarcina organizării 
lui care nu este de competen
ta noastră. Competițiile de ma
să se înmulțesc neîncetat și nu 
vrem să ignorăm nici o dimen
siune a sportului. Noi sintem 
ca o uriașă umbrelă ce adă
postește pe toti cei 3are în 
sportul mondial icceptă idealul 
olimpic".

PARTIDELE
PRIMULUI TUR

AL „CUPEI DAVIS“
în cadrul primului tur al ce

lei de a 74-a ediții a „Cupei 
Davis", în grupa mondială 
sînt programate, de astăzi 
și pină duminică, următoarele 
întilniri : Perth : Australia
— Iugoslavia, Telford : Marea 
Britanic — Italia, Stuttgart : 
R. F. Germania — Argentina, 
București : România — S.U.A., 
Hradec Kralove : Cehoslovacia
— Danemarca, New Delhi : 
India — Franța, Christchurh : 
Noua Zeelandă — Paraguay, 
Norrkoping : Suedia — Ecua
dor.

Turul 
lele de 
finalele 
Data și 
bilite 
care se vor califica.

. doi va avea» loc în zi- 
13—15 iulie, iar semi- 
la 28—30 septembrie, 

locul finalei vor fi sta
in funcție de echipele

sportivi români : 
locul 3, Drago- 
Vasile Groapă, 

Urdaș și Ștefan 
4, Gh. Mafiei și 

Virgil Dociu — 6. Este cert că 
la Jocurile Olimpice de la Los 
Angeles, lupta pentru me
dalii ca și pentru un loc prin
tre primii 6 va fi cu mujt mai 
dificilă decit la C.M. de la 
Moscova. Pentru a le confirma 
(cel puțin !) sportivii noștri 
trebuie să realizeze noi pro
grese, pentru că, așa com se 
vede in clasamentele alăturate, 
diferența dintre „vîrfnl pirami
dei" și reprezentanții țării 
noastre este ineă apreciabilă.

afli șapte 
Gelu Radu 
mir Cioroslan, 
Constantin 
Tasnadi -

Ion OCHSENFELD

DINAMO MINSK, 
ÎNVINGĂTOARE

U.R.S.S. Ia ,.16-lmiie" de finală 
ale „Cupei U.R.S.S.", Dinarao 
Minsk a Învins cu 2—1 pe S.K.A. 
Habarovsk. Alte rezultate : Spar
tak Moscova — Iskra Smolensk
1— 0 ; S.K.A. Rostov pe Don — 
Neftd Baku 4—2 ; Șahtior Do- 
nețk — Torpedo Kutaisi 
Dinamo Tbilisi — S.K.A.
2— 0.

2—0 ;
Kiev

JUVENTUS - ELIMINATA I
ITAUA. Optimi de finală ale 

Cupei, cea mal mare surpriză o 
constituie eliminarea lui Juven
tus de către divizionara ,.B“

nare In reprezentativă pentru turneul final 
al campionatului european din luna iunie, 
din Franța. De Muller depinde acum op
țiunea lui Derwall... • UNIUNEA CICLIS- 
TA INTERNAȚIONALA a aprobat federa
ției spaniole ca la „mondialele" din vară, 
de la Barcelona, lungimea pistei velodro
mului să fie redusă de la regulamentarii 
333 m la numai 250 m. Acești 83 de metri

mal puțin înseamnă, evident, un preț sen
sibil redus ai cheltuielilor de construcție a 
velodroamelor și deci posibilitatea lărgirii 
ariei organizatorilor de mari competiții ci
cliste. dar. In același timp, micșorarea 
pistei va face imposibilă programarea 
cursei de tandem care, cu timpul, va dis
pare’... • alergătorul donald jo- 
NES, un candidat pentru maratonul olim
pic, se antrenează zilnic In orașul său. 
Palm Beach, traverslnd localitatea, în a- 
lergare (circa t7 km), de la nord la sud. 
Dar pentru că există o ordonanță care 
Interzice traversarea Palm Beach-ulul de 
la nord la sud (’?), el urmează să com
pară acum în fața instanței judiciare. Cu
rioasă lege! • IN PORTUGALIA, în cele 
trei eșaloane ale campionatului de fotbal,

Redacția oi odmlnlttrotla t ne Hm București, rt» ». Conta 18 »t )tll I. tot eantroia ft H H 
renin* ttrflinfitote obonomente prin ILEXIM - deportomentul eioort import ixeid 8.0 Bot 130-137.

MODIFICAREA UNOR REGULI
IN BOXUL AMATOR

(Agerpres). 
la

LAUSANNE, 23
— In cadrul unei întruniri 
care au participat membrii Co
misiei medicale a Comitetului 
Internațional Olimpic și dele
gația Federației Internaționale 
de — "
s-a 
nor 
intenția de a îmbunătăți asis
tența medicală a boxerilor și 
de a face să crească autorita
tea medicilor. Astfel, nici un 
pugilist nu va putea urca pe 
ring fără prezentarea unui cer
tificat de aptitudini eliberate de 
medici, in urma unui examen

Box Amator (F.I.B.A.), 
hotărî t modificarea ti- 
reguli ale F.I.B.A., in

complet și aprofundat. De ase
menea. dacă un boxer suferă 
un K.O., medicul galei se va 
îngriji ca acesta să fie văzut, 
în cel mult 24 de ore, de un 
neurolog care să-1 tină sub ob
servație patru săptămîni. Dacă 
medicul galei consideră că, din 
motive medicale, un meci 
trebuie întrerupt, el are de-a- 
cum această posibilitate.

S-a precizat, totodată, că în
călcarea noilor reguli — de că
tre arbitru, medic sau boxer 
— duce la o suspendare de un 
an. iar recidiva atrage suspen
darea definitivă.

Bari. In tur, Bari a cîștigat, la 
Torino, cu 2—1!, iar în retur 
scorul a fost egal: 2—2. Gazdele 
au marcat de două ori din pe
nalty (Messina șl Lopez), iar Ju- 
ve a înscris prin Platini șl Tar- 
delll. Alte rezultate din retur 
(Intre paranteze scorurile meciu
rilor din tur): Ascoll — Sampdo- 
ria 2—2 (0—1), Florentina — Ce
sena 1—0 (1—1), Milan — Lane- 
rossl 2—1 (1—0). Torino — Varese 
3—0 (0-1). ------- ------ “------
0—1 “ “ 
3-0 (0-1),
2—0 (0—0). Ambele goluri au fost 
marcate de Zico.

PORTUGALIA, Rio Ave s-a ca
lificat tn semifinale ellminînd pe

Reggiana — Roma
(0—2), Verona — Avelllno 

Udinese — Triestina

activează nu mai puțin de 364 de jucători 
străini. El ar putea alcătui... 33 de echipe. 
Precizăm că In divizia „A- evoluează 16 
echipe, în ,B" sint 48, iar In „C“ sînt în
scrise 96 de formații • BASCHETBALIS
TELE de la Daugava Riga au cîștigat pen
tru a 22-a oară titlul de campioane unio
nale. Ele au obținut victoria în 26 din 27 
de partide susținute, ceea ce constituie de
sigur un frumos succes • ASOCIAȚIA 
MONDIALA a boxului (WBA) a comuni
cat că In cazul in care panamezul Roberto 
Duran, campionul mondial la categoria 
mijlocie mică, nu-1 va întîlnl pe șalange- 
rul său, americanul McCallum, riscă să-șl 
piardă titlul, aceasta deoarece Duran a a- 
ranjat un meci cu un alt pugilist ameri
can, Tommy Hearne, care deține însă un 
loc inferior In clasamentul WBA • 37 DE 
ȚARI cu formații masculine și 25 cu re
prezentative feminine vor lua parte la tur
neele zonale pentru calificarea în turneul 
final al C.M. de badminton pe echipe. 
„Zonele" vor avea loc la Ostende (Belgia), 
Hong Kong, Toronto și New Delhi, iar 
turneul final se va desfășura la Kuala 
Lumpur, In Malâezlâ. Campioane mondi
ale sînt echipele R.P. Chineze la bărbați 
șl Japoniei la femei • SE STUDIAZĂ PO
SIBILITATEA organizării In Palatul sportu
rilor de la Paris—Bercy a unui turneu de 
rugby tn șapte. Internaționalii Jean-Pierre 
Rives și Robert Paparemborde au urmărit 
cu atenție meciurile recentului turneu in
ternațional de fotbal (cel cîștigat de Ham
burger S.V.) pentru a vedea cum se poate 
adapta rugbyul, cel mai bine, specificului 
unei săli...

Estoril (3—1). In semifinalele da 
la 28 martie se vor intîlni Rio 
Ave — Guimaraes și F.C. Porto 
cu învlngătoarea dintre Sporting 
și Vizela.

SCOȚIA. Semifinalele Cupei 
(meci retur): Glasgow Rangers 
— Dundee United 2—0 (în tur 
1—1) : Aberdeen — Celtic (tur) 
0—9*

ANGLIA. In semifinalele Cupei 
ligii: Aston Villa — Everton 1—8 
(în tur 0—2). In finală s-a cali
ficat Everton.

spania. Jocurile din tur ale 
sferturilor de finală: Gijon — 
Athletic Bilbao 2—1, Corruna — 
Real Madrid 2—1!, Castilla — LU 
Palmas 2—0, C.F. Barcelona — 
Osasuna 4—0. Meciurile retur vor 
avea loc la 14 martie.

FRANȚA. O singură surpriză 
In 16-lml: Cannes din divizia se
cundă a eliminat pe Bastia (1—2, 
6—1). Iată celelalte echipe cali
ficate- In optimile de finală! 
Nantes, Toulon, Monaco, Bor
deaux. Sochuax, Rouen, Lens, 
Strasbourg și Laval (s-a calificat 
In fața lui Caen, după prelungiri 
șl după loviturile de la 11 m, 
5—4), Nancy, Metz, Lyon, Guuin- 
gamp, Mulhouse și Besancon.

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Italianca Giuliana 

Salce a realizat, în sală, la Tori
no, un nou record mondial la 
3 km marș cu 12:56,70. Vechiul 
record îl aparținea de ‘ "
bruarie, cu 13:08,09.

BOX • Loris Stecca 
este noul campion

la 1 fe-

Romeo VILARA

(Italia) 
mondial 

(WBA) la cat. super-cocoș învln- 
gîndu-1 prin ko rep. 12 pe domi
nicanul Leo Cruz, fostul dețină
tor al centurii. Meciul a avut 
Ioc la Milano; 10.000 spectatori. 

CICLISM • Turul Cubei: etapa 
a 8-a, la Santa Clara: 1. Thomas 
Barth (RDG) 3.40:58 pe 153 km, 
2. Ballester (Cuba) 3.41:03. Lide
rul cursei este Eduardo Alonso 
(Cuba) • Turul regiunii Valen
cia: et. 1 (San Juan-Denta 172 
km): Bruno Comillet (Franța) 
4.59:45. La 33 s l-a urmat spanio
lul Angel Camarillo.

TENIS DE MASA • Semifinală 
tn „Cupa orașelor tîrgurl": la 
Zagreb/ Industrogradnja — B.S.E. 
Budapest^ 3—5.
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