
SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, vineri, 24 februarie, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a dezbătut — 
ca un prim punct pe ordinea 
de zi — raportul privind utili
zarea mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor din industrie, con
strucții și transporturi in anul 
1983.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat in continuare raportul 
privind îndeplinirea consumu
rilor normate de materii pri
me, materiale, combustibili, e- 
nergie electrică și a normative
lor de valorificare a acestora 
în anul 1983.

în continuare, în cadrul șe
dinței Comitetului Politic E- 
xecutiv a fost examinat rapor
tul privind nivelul stocurilor 
existente la 1 ianuarie 1984 la 
principalele materii prime și 
materiale.

în cadrul ședinței, a fost a- 
nalizat, 'de asemenea, raportul 
privind asigurarea și controlul 
calității produselor și activita
tea de metrologie în anul 1983.

In cadrul ședinței a fost exa
minat, apoi, raportul privind 
îndeplinirea planului producti
vității muncii in industria re
publicană, construcții-montaj și 
transporturi in anul 1983.

în continuare, Comitetul Po
litic Executiv a analizat rapor
tul privind evoluția prețurilor 
practicate și a cantităților de 
produse agroalimentare vindute 
pe piața țărănească in anul 
1983.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, in continuare, evolu
ția populației și a principalelor 
fenomene demografice în anul
1983. Potrivit datelor statistice, 
populația Republicii Socialiste 
România era, la 1 ianuarie
1984, de 22 593 720 locuitori.

Relicfind importanța deosebi
tă a factorilor demografici în 
dezvoltarea generală a societății 
românești, Comitetul Politie 
Executiv a indicat consiliilor 
populare să acorde cea mai 
mare atenție problemelor care 
privesc întărirea familiei și creș
terea natalității.

în continuare, Comitetul Po
litic Executiv a examinat ra

portul privind activitatea de 
rezolvare a propunerilor, sesi
zărilor, reclamațiilor și cereri
lor oamenilor muncii in anul
1983 — și a botărit ca el să fie 
pns In dezbaterea plenarei Co
mitetului Central al partidului.

In cadrul ședinței Comitetu
lui Politic Executiv, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subliniind • 
serie de realizări in domeniile 
discutate, a criticat, in același 
timp, unele ministere și or
gane economice centrale pen
tru stările negative de lucruri 
existente in activitatea lor, 
pentru lipsurile și neajunsurile 
fnanifestate in aplicarea preve
derilor legale și a sarcinilor 
stabilite in aceste domenii — șl 
a cerut să se acționeze cu cea 
mai mare fermitate pentru res
pectarea riguroasă a prevederi
lor legii, pentru introducerea 
unui înalt spirit de răspun
dere. de ordine și disciplină in 
toate sectoarele de activitate, 
in toate ministerele și unitățile 
economice și sociale.

In legătură cu toate aceste 
probleme care s-au aflat pe 
ordinea de zi a ședinței. Comi
tetul Politie Executiv a cerut 
guvernului, ministerelor, orga
nelor colective de conducere 
din întreprinderi, organelor și 
organizațiilor de partid, sindica
telor, organizațiilor de tineret și 
celorlalte organizații de masă 
și obștești să dezbată larg, cu 
răspundere și exigentă marină, 
situația existentă in fiecare do
meniu de activitate și. in spi
ritul sarcinilor și indicațiilor 
dale de secretarul gene
ral al partidului, să ia toate 
măsurile pentru unirea forțelor 
și mobilizarea largă a colecti
velor de oameni ai muncii din 
întreprinderi, in vederea lichi
dării, intr-un timp cit mai 
scurt, a lipsurilor manifestate și 
îmbunătățirii radicale a între
gii activități, pentru realizarea 
in cele mai bune condiții a 
tuturor sarcinilor și obiectivelor 
stabilite in programele speciale 
și in planul de stat pe anul
1984 și pe intregul cincinal.

Comitetul Politie Executiv a 
rezolvat, de asemenea, proble
me curente ale activității de 
partid și de stat, precum și ale 
activității internaționale a țârii 
noastre.

In Divizia „A“ de baschet.

etapa marilor derbyuri

STEAUA - DINAMO 
LA BĂIEȚI, 

„U"-OLIMPIA LA FETE
Cea mai atractivă etapă de 

la începerea campionatelor na
ționale de baschet -are loc azi, 
tnîine și luni. Este cea mai a- 
tractivă, deoarece și la bă
ieți și la fete au loc derbyurile 
întrecerilor, meciurile Steaua 
— Dinamo șl, respectiv. Uni
versitatea CIuj-Napoca — O- 
limpia București. Fruntașele 
clasamentelor (Steaua — locul
1, Dinamo — 2 ; „U“ — locul
2, Olimpia — locul 1) își dis
pută, în mare măsură, șansele 
de cucerire a titlurilor de cam
pioane. Partidele formațiilor 
masculine vor atrage în 
sala Floreasca (duminică, la 
ora 11,30, luni la ora 16,30) nu
meroși spectatori dornici să 
urmărească un joc pe mă
sura valorii sportivilor care 
alcătuiesc loturile, multi din-

(Continuare In pag 2-3)
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JOCURI SPECTACULOASE ÎN PRIMA l\ A ÎNEÎLNIRII
ROMÂNIA - S. U. A. DIN „CUPA DAVIS"

Kfeifd oaspete conduct eu 2 0 inaintea partidei de dublu
Palatul Sporturilor și Cultu

rii, pregătii excelent pentru un 
joc de .Cupa Davis*, plin pini 
la refuz de un public dornic să 
vadă tenis de înaltă clasă, a 
fost gar-ta a două prime me
ciuri foarte spectaculoase.

Astăzi, de la ora 16,45, are - 
loc festivitatea de prezentare a 
echipelor și partida de dublu 
Năstase, Segărceanu — McEn
roe, Fleming, care vor fi tele
vizate tn direct Mîine (de La 
ora 16.15) ultimele două partide

Ca /rzKos ctec — Alea si l*i 
ca Jeer.

noștri sînt cooduși cu 2—0. Re
zultatul, in fața unei echipe a 
S^U-A. de valoare maximă, nu 
poate să surprindă, primul și al 
doilea jucător din clasamente 
mondiale. Joha McEnroe și Ji
mmy Canoe». reuniți 1= ace
eași formație, n-ar f: putut fi 
stopați de zuei o aici ectupă 
dm această grupă <5e elită a 
- Cupei Daris*. Ieri. echipa 
RomAmei alinîind pe Dâe Năs- 
tase și Florin Segăreeaon. a 
dat o replică frumoasă reduta
bililor lor adversari, care au 
cules victorii în ambele partide 
inaugurale.

In Sala sporturilor din Bistrița

H. C. MINAUR-DINAMO BUCUREȘTIa

ÎN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL
• Universitatea Ciuj-Napoca ți Steaua joacă pentru locurile 3-4 

.• Etapa a Xlll-a in Divizia feminină »A'

. Punct final in cea de a Vl-a 
* ediție a „Cupei României* la 

handbal masculin. Mîine dupâ- 
amiază, in Sala sporturilor din 
Bistrița, cele 4 echipe califi
cate in finale vor fi protago
nistele ultimei gale. începind 
de la ora 15,45, Universitate* 
Cluj-Napoca și Steaua vor e- 
volua In „finala mică* a locu
rilor 3—4, pentru ca de la ora 
17,30 să se dispute „finala 
mare”, a locurilor 1—2, între
H.C. MINAUR BAIA MARE și 
DINAMO BUCUREȘTI. (In a- 
ceeași după-amiază. In Sala 
sporturilor din Tg. Mureș : 
Constructorul Arad — Univer
sitatea Craiova, de la ora 15, 
pentru locurile 7—8 ; Știința 
Bacău — C.S-U. Galați, de la 
ora 16,15, locurile 5—6).

Atît H.C. Minaur (antrenori: 
Lascăr Pană și Petre Avra- 
mescu), cit și Dinamo Bucu
rești (antrenori : Ghiță Licu șl 
Valentin Samungi) au cîștigat 
de’ cite două ori „Cupa”. In

prcliminxrule cdiscîujlIc. 
Dinamo a mers din victorie in
victorie, in timp ce Minaur a_ 
capotat in fața Științei Bacău. 
Amindurora le lipsesc „olimpi
cii*, maramureșenii avîndu-1, 
ia plus, indisponibil și pe Iosif 
Oros, accidentat. In perspecti
vă, deci, un meci in care ori
ce pronostic ar fi hazardat. Și 
partida din deschidere va fi 
de mare luptă. Steaua — și ea 
printre formațiile învingătoare 
în „Cupă” — se prezintă cu 
garnitura a doua, avind 7 ju
cători în lotul olimpic ; Uni
versitatea Cluj-Napoca dispu
ne insă de echipa-standard.

în timp ce băieții vor încer
ca o clasare cit mai bună in 
„Cupa României”, fetele de pe 
prima scenă a handbalului nos
tru (mai puțin cele de la Chi
mistul Rm- Vilcea, care joacă

Hristache NAUM

(Continuare in pag 2-3)

Ele Năstase. ia timpsl partidei 
Foto : L MIHAICA

de xn-.plu : Coanors — Năstase 
S: McEnroe — Segărceaan.
FlORJN SEGARCEANU - JIMMY 

CONNORS 2-6, 3-6, 4-6
Ceva mai mult de două ore 

au fost necesare pentru ca e- 
citja S.UA să-și adjudece 
primul punct in această tntU- 
nire dm .Cupa Daria*. Lui 
Jun—y Coeacrs. asa cum el 
însuși a declarat ziariștilor cu 
prilejul cccferirtlei de presă, 
i-au trebuit trei ghemuri pen
tru a-si .unuia* jocul in func
ție de calitățile kii Florin 
Sexărceanu. Jucătorul american 
— cum era de așteptat — s-a 
arătat tarta mai ales prin lovi
tura de bor* hi nd cu două mii- 
n:_ pe care o stăpîr.ește ea un 
adevărat maestru. Cu ajutorul 
acesteia a punctat de foarte 
multe ori. surprinzindu-l pe 
Segărceanu nepregătit si In im
posibilitate de a-1 contracara.

Apoi loviturile de serviciu ale 
Iul Connors nu au fost mai 
puțin eficace în economia par
tidei. Aici trebuie, totuși, să 
remarcăm superioritatea lui Se- 
gărceanu, care a reușit 9 ași, 
fată de numai 5 ai parteneru
lui său. Florin nu a reușit, în
să. să evite zona din care 
Connors stăpîneste excelent 
backhandul. expediindu-i mingi 
chiar aoolo. Segărceanu a ma
nifestat slăbiciuni în serviciul 
al doilea, fapt care l-a ajutat 
mult pe Connors.

Cele 27 de ghemuri au ofe
rit pe parcurs și momente în 
care Segârceanu a reușit cu 
brio să-și pună in valoare 
cele cîteva arme eficace pe care 
le posedă. Astfel, el a cîștigat 
puncte din retururi de serviciu, 
ca și din cîteva pasinguri si
gure si spectaculoase. Din pă
cate. în cîteva rinduri. cînd s-a 
aflat pe punctul de a face un 
break, ca in cazul ghemului al 
patrulea din al doilea set (40—0 
pe serviciul lui Connors). Se- 
gărceanu nu a reușit să-și ducă 
pină Ia capăt acțiunea attt de 
bute începută. Este drept, pină 
la sfirsitul partidei — condusă 
din scaun de englezul David 
Mercer — Florin avea să-și 
adjudece un break.* Aceasta s-a 
intim plat la 5—3 pe serviciul 
partenerului său. în al nouălea 
ghem din ultimul set.

IUE NĂSTASE - JOHN 
McENROE 2-6, 4-6, 2-6

Spectacolul tenisistic care a 
urmat și care a fost realmente 
meciul-vedetă al serii avea’ să 
satisfacă și pe cei mai exigenți 
dintre spectatori. Desigur, a lip
sit și bucuria pe care o dă un 
rezultat in favoarea culorilor 
echipei noastre, susținută cu 
atita ardoare de tribune. Hie 
Năstase a fost învins, e drept. 
N insă, anihilat de adversarul

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag a 4-a)

Mîine, in Divizia „A" de fotbal, etapa a 20-a

9J1MECIUL ZILEI": STEAUA-F.C. ARGEȘ
• La Galați, „Dunărea* vrea 

să— curgă mai repede decit 
„Jiul* • In „Regie*, golgeterul 
in fața ex-coechipierilor • La 
Slatina, gazdele sint avizate de 
„contrele* băimărene • La Hu
nedoara, Ion Nunweiller față in 
față cu Valentin Stănescu • 
La Craiova, studenții dornici de 
reabilitare după nereușita „ex
pediție maramureșană* • In 
Dealul Copoului, derby-ul mol- 
dovan • La Rm. Vilcea, foștii 
constănțeni Buduru și Peniu in 
luptă directă • La Ploiești, Iii 
de data aceasta in fața „lanl

CLASAMENTUL „LA ZI”
1. DINAMO 19 11 6 2 38-17 28
2. Steaua 19 12 3 4 43-13 27
3. Univ. Craiova 19 11 2 6 30-16 24
4. Sportul stud. 19 10 4 5 28-18 24
5. F.C. Bihor 19 9 4 6 33-23 22
6. F.C. Argeș 19 10 2 7 26-19 22
7. Polit. Iași 19 7 8 4 21-19 22
8. S.C. Bacău 19 9 3 7 19-25 21
9. Jiul 19 8 4 7 16-22 20

10. F.C. Olt 19 5 9 5 14-13 19
11. F.C. Baia M. 19 7 4 8 20-32 18
12. Chimia 19 6 5 8 21-29 17
13. Corvinul 19 6 4 9 24-25 10
14. Rapid 19 5 6 8 15-20 18
15. A.S.A. Tg. M. 19 6 4 9 17-23 10
16. Dunărea CSU 19 2 7 10 9-21 11
17. C.S. Tîrgov. 19 3 5 11 13-31 11
18. Fenolul PI. 19 2 4 13 13-34 8

I reapare după 72 de ore> 
ii", care mai speră....

București

A 6-a EDIȚIE A
Pe pîrtia (înghețată natural) 

de la Sinaia se desfășoară, azi 
și mîine (în fiecare zi de Ia 
ora 9), cele patru manșe ale 
tradiționalului concurs inter
național de bob 2 dotat cu 
„Trofeul Carpați", la care parti
cipă 18 echipaje din R. D. Ger
mană, Italia, U.R.S.S. și din 
România. Țara noastră va 
fi reprezentată de componențli 
boburilor ( purtînd însemnele

„TROFEULUI CARPAȚI * LA BOB 2
România I (Degan — Popescu) 
și România II (Duminicel — 
Petrariu), precum și de alte 
opt echipaje ale C.S.O., Car- 
pați. Voința, Sinaia, Tractorul, 
A. S. Armata Brașov și Poiana 
Cîmpina. La antrenamentele 
cronometrate din ultimele 
două zile cei mai buni timpi 
au fost realizați de boburile 
conduse de pilotii din R.D.G., 
sportivii români menținîndu-

se în imediata apropiere a a- 
cestora.

La edițiile precedente ale 
competiției locul I a fost cîș
tigat de echipajele : 1976 :
România (Panțuru — Lixan- 
dru), 1977 — nedisputat, 1978 : 
R.D.G. (Lehmann — Trubner), 
1979 : nedisputat, 1980 : Ita
lia (Zabelli — Rigon), 1981 și 
1982 : R.D.G. (Trubner — Ger
lach), 1983 : nedisputat.

3

PROGRAMUL Șl ARBITRII ^\\\\\\\^^

ISTEAUA - F.C. ARGEȘ
(stadionul Steaua)

O. Ștreng ; I. Ca ra man $1 Fl. Popescu 
DUNĂREA C.S.U. - JIUL

I. Igna ; P. Balaș și N. Gogoașa 
SPORTUL STUD. - F.C. BIHOR

(stadionul Sportul studențesc)
V. An to hi ; M. Stănescu și S. Necșulescu 
F.C. OLT - F.C. BAIA MARE

A. Gheorghe ; P. Pfenescu și M. Niculescu 
CORVINUL - RAPID
R. Petrescu ; L. Mâierean și A. Mustâțea , 
UNIVERSITATEA - A.S.A. TG. MUREȘ
D. Petrescu ; N. Voinea și M. Stoenescu 
POLITEHNICA - S.C. BACĂU
Crâciunescu ; J. Grama șl M. Constantinescu
CHIMIA - C.S. TÎRGOVIȘTE

M. Axente ; *R. Cîmpeanu și I. Târcan 
PETROLUL -. DINAMO

M. Salomir ; D. Buciuman și I. Pâtruț
Toate partidele vor începe ta ora 14.30.

Galați

București

Slatina

Hunedoara

Craiova

lași :

Rm. Vilcea
I.

I

I
a

__  ____ ___ I
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S.UA


La sfirșîtul săptămînii

MII DE IUBITORI Al SPORTULUI
PE TRASEELE „DACIADEI ALBE

Și acest sfirșit de săptămînă 
este bogat in manifestări spor
tive de masă în cadrul etapei 
de iarnă a „Daciadei". în ma
joritatea zonelor montane
iubitorii schiului, săniușului,
patinajului și ai altor dis
cipline specifice sezonului
vor fi prezenți la startul a nu
meroase competiții locale sau 
la finale pe țară. De aseme
nea, mii și -mii de oameni de 
toate vîrstele vor participa 
la excursii și drumeții la 
munte. Vă prezentăm citeva 
dintre cele mai importante 
asemenea manifestări :

• „CUPA U.T.C." la biatlon. 
Finala pe țară a acestei tradi
ționale competiții reunește în 
stațiunea Păltiniș tinerii din 
cercurile tehnico-aplicative de 
vinători de munte care s-au 
dovedit cei mai iscusiți în în
trecerile Ia nivel județean. 
Finalele (la categoria de vîrstă 
14—19 ani) se desfășoară astăzi 
și miine.
• „CUPA U.G.S.R." la schi, 

întrecerile, programate astăzi 
și miine pe pirtiile de la 
Vatra Dornei, ’ cuprind probe 
de fond și alpine. Participă ti
neri (peste 19 ani) din toate 
județele țării, calificați în 
urma concursurilor organi

„CUPA DRUMARILOR'-- 0 TRADIȚIONALĂ COMPETIȚIE
A PROIECTANȚILOR Șl CERCETĂTORILOR BUCUREȘTENi
Intr-un minunat decor de lamă 

a avut loc la Predeal, în zilele de 
îl—22 februarie, tradiționala com
petiție de schi „CUPA DBV3U- 
RILOR“, desfășurată sub egida 
„DACIADEI“. Ajunsă în acest an 
la cea de-a 33-a ediție, competi
ția a reunit la start peste 350 
concurent! — proiectanțl șl cer
cetători din București —, precum 
și 70 de copii al acestora. Organi
zarea, care s-a dovedit excelentă, 
a aparținut asociației sportive 
„Proiectantul-ISLGC", cu spriji
nul Consiliului municipal al sin
dicatelor din București. Concursul, 
a avut în program probe de schi 
alpin, schi fond șl probe pentru 
copil. Frumusețea de necontestat 
a acestei competiții constă tai le
garea a nenumărate prietenii în
tre prolectanții șl cercetătorii din 
București, precum șl în faptul eă 
în concurs participă, uneori, cîte 
trei generații : tatăl, fiul șl nepo
tul I Competiția s-a desfășurat 
atât pe echipe, cit șl Individual, 
la două categorii valorice. Trofeu: 
principal, „CUPA DRUMARILOR-,

CAMPIONATELE DE SCHI ALPIN
încetând de luni, pe pârtiile din 

Bueegi șl Postăvar se vor des
fășura campionatele naționale de 
schi pentru seniori și senioare.

Fetele tșl vor disputa Jntîietatea 
Pe „Valea Iui Carp* (coborârea) 
*1 pe pârtiile din „Valea Dorului" 
•slalomul), în timp ce băieții vor 
lupta pentru titlul de campion la 
ooborfne pe „Valea Lupului*. Iar 
la slalom pe „Sullnar-, Organi
zatorii — comisiile județene de 
•chl Brașov șl Prahova, în cola
borare cu federația — au luat 
toate măsurile pentru desfășura
rea în cele mal bune condiții a 
campionatelor.

întrecerile fetelor au printre 
protagoniste pe cele mal bune 
junioare ale țării : Liliana Ichlm, 
Della Parate, Mihaela Fera, Car
men Cozma etc.

La băieți vor concura Zsolt Ba
lazs, Mihai Btră, Vili Podani, Do
rin Dinu, Alin Năstase, Alexandru 
Manta, Carol Adorjan ș.a.

• SASE FORMAȚII feminine 
de volei din Brașov șl alte 
localități au participat la com
petiția dotată cu „Cuph Nl- 
vea". organizată de cunoscuta 
asociație sportivă cu același 
nume. După meciuri viu dis
putate, pe primele locuri s-au 
situat : C.S.Ș. Tîrnâven.1 I p 
fM—6), Nivea Brașov 6 p 
02—Si șl Brașovla lip.* 
..MOTORUL- activității șallls- 
te de la întreprinderea de au
toturisme pitești, tehnicianul 
Nlcolae Jantea, a Ieșit Ia 
pensie. Iubitorii ..sportului 
minții- de la Dada Pitești, 
unde ,.nea Jantea- a învățat 
numeroși tineri să joace șah 
șl a organizat sute de con
cursuri, 11 consideră însă tot 
de-al lor, deoarece harnicul ac
tivist sportiv se ocupă în con
tinuare de acest sport, atît în 
întreprindere, cit șl în oraș. 
Recent, N. Jantea a organizat 
„optimile- de finală ale cam
pionatului municipal șl acum 
conduce un centru de Inițiere 
fcl șah. • IN ZONA lacului 
de acumulare șl a barajului 
Flriza, un atractiv punct tu
ristic maramureșean. Voința 
Bala Mare a organizat cea de 
a Vl-a ediție a „Cupei Voința- 
la orientare turistică, compe

zate pentru amatorii de schi 
din întreprinderi și insti
tuții, mai întîi la nivel lo
cal, apoi la nivel județean.

• ZIUA SCHIULUI BRA
ȘOVEAN. o acțiune de am
ploare, la care se estimează 
participarea a peste & 000 
de tineri și virstnici din școli, 
întreprinderi și instituții din 
județ. Acțiunea se va des
fășura miine, în program 
figurând o drumeție de la 
Pietrele lui Solomon la Poiana 
Mică, unde participanții vor 
lua startul în atractive con
cursuri pe schiuri.

• FESTIVALUL SPORTU- 
. RILOR DE LARNA. Tradi

ționala competiție polisporti
vă de la Cîmpulung-Moldove-
nesc programează și la edi
ția din acest an (azi și mâine) 
frumoase întreceri de schi, 
săniuțe, patinaj, hochei. pre- 
cum și jocuri distractive.
• MARATONUL SĂNĂTĂ

ȚII PE Sc Hit Kl. Organizato
rii harghiteni ai acestei am
ple și agreate întreceri, in
trată in tradiție, scontează pe

rea-Ciuc.

participarea a circa Q0 de
iubitori ai schiului de toate
vîrstele. Maratonul se va
desfășura duminică In Im-
pre j urimil e orașului Miercu-

a revenit In acest an echipei In
stitutului „Carpați*, urmată de 
echipele „Proiectantul-ISLGC* «1 
I.C.P.G.A. La categ. a n-a 
pe primul loc s-a situat ICTX.H1M. 
La individual câștigători au fost : 
Categ. I bărbați : slalom specia:, 
slalom uriaș și combinată — T. 
Vespremeanu (Carpați). Categ. I 
femei : slalom specia: și combi
nată — Oana Popovăț (Proieccar- 
tul-ISLGO : slalom uriaș — Ioana 
Brana (TPA) ; cat a n-a : băr
bați — C. Nicoleseu (Il'l'PlO. fe
mei — Doina Pribac (IOR). Ser.: 
fond ; bărbați — P. Găetaa 
(TPB), femei — Mariana Băzăvan 
(TTCT. Copii S— ÎS ani : băieți — 
D. Costinescu (ALFA). D. Con- 
stantinescu (ICTCM) : fete — 
Ileana Pan tu CCE'. Copii 11—12 
ani : băieți — B. rran (ALFA) : 
fete — Alina Budai OEnergomon- 
tan-

Marieta POPESCU — coresp.

DITIZK ,4- Dt Bl senii
(Urmare din pap. 1)

tre ei componenți ai reprezen
tativei țării.

Derbyul feminin are loc 
în Sala sporturilor din Quj- 
Napoca, azi și miine, el ofe
rind gazdelor — beneficia
rele avantajului terenului 
propriu — posibilitatea reveni
rii pe locul I in clasament

Programul etapei : mascu
lin, grupa 1—6 : Steaua — Di
namo (ocupă In clasament 
locurile 1 și respectiv 2 ; re
zultate anterioare : 1—1), Di
namo Oradea — Rapid Bucu
rești (6—4 ; 1—1), C.S.U. Ba
lanța Sibiu — I.C.E.D. C-S.Ș. 4 
București (5—3 ; 0—2) ; grupa 
7—12 : „U“ C.S.S. Viitorul Cluj- 
Napoca — Farul (9—8 ; 1—1), 
Carpați Grup 8 Construcții 
București — Academia Milita
ră Mecanica Fină București 
<11—10 ; 0—2), C.S.U. Brașov — 
Politehnica C.S.Ș. Unirea Iași 
(12—7 ; 0—2) ; feminin, grupa

tiție onorată prin prezența a 
aproape 150 de concurenți din 
județele Brașov, Blstrlța-Nă- 
eăiud, Iași, Harghita, Sălaj, 
Suceava și Satu Mare. Concur
sul s-a desfășurat timp de trei 
zllle. la individual șl ștafetă, 
șl a fost câștigat, printre alții.

dela
COHESPIimiVIII
noștri
de : Andrea Miszovici și La
risa Pop (Chemiin Baia Mare), 
Ileana Jeler (Voința Baia 
Mare), Ildiko Kovari (Che- 
mun Baia Mare), Alexandru 
Oros (Voința Baia Mare), 
Cornel Bălan (Voința Va
tra Bornei»), Cristian Broas
că (Cutezătorii Bistrița), Com
binata Brașov-Baia Mare, e- 
chipa municipiului Baia Mare 
și Voința Vatra Domei. • IN 
SALA CONSTRUCTORUL din 
Hunedoara, șase echipe femi
nine de handbal s-au întrecut 
în ,,Gupa de iarnă* organizată 
de Constructorul din localitate.

I pv/tcre
DfffDtRe FĂRĂ ARBITRAJE DE CALITATE 

REOBYIL NE POATE PROGRESA!

Repreze

Recent, in lumea rugbyului 
s-au făcut referiri directe 
asupra necesității unor ar
bitraje de calitate, cu precă
dere in meciurile din campio
natul Diviziei „A“, eșalonul 
din care sînt selecționați titu
larii echipei reprezentative. 
Care a fost nota dominantă a 
prestațiilor arbitrilor de „A“? 
O caracterizare a ținut să o 
facă însuși președintele Co
legiului central de arbitri, Th. 
Witling : „In toamnă, n-am 
avut un sezon strălucit, calita
tea arbitrajelor a fost slabă !“■ 

Venită din partea celui 
mai autorizat reprezentant al 
colegiului de resort, această re
marcă poate C un prilej de 
reflecție- Fiindcă in prima 

I parte a campionatului, arbitra
jele s-au prezentat inegal, li
nele Ia înălțime — care au fa
vorizat jocul cursiv, construc
tiv (Șt Crăcâunescu, FI. Dudu, 
L Vasilicâ. P. Soare. Gh. Huș- 
tiu — București, C. Stanca, V. 
Chirondojan — Constanța, St 
Manea — Sibiu), altele confu
ze. timide, sub cerințele com
petiției. Cazul Cornel Cristă- 
chescu. un arbitru cu recu
noscută experiență, care n-a
reușit să preintimpine inci- 

I dente’.e din finalul - meciului 
R. C. Grivița Roșie — Steaua, 
ririniri intr-o poziție pa-

SOSIRI „LA FOTOGRAFIE** „RALIUL ZĂPEZII**
ÎN CAMPIONATELE UNIVERSITARE DE ȘAH LA AUTOMOBILISM

La Băile Hrrtare s-au desfă
șurat CnaZeăe Campionatelor na- 
Eonaz sarr.re^siLare. competiție 
tradiționali to ealeodarul șa îi □Tai 
BO«îru_ S-a jucat dapâ . 
elvețian*. pe dtsta-ța a .< rrode.

to ooenursul fee: to to 07 de 
coEccrente'. Mariana Ioaixă a 
rroVt să eirhee ntluL dar nu 
fl-i eaoU fund talomtă de 
coechipiera ara»»«, pe

eterstii BocfxWr. to turneu*
ma^ruton ac derfa coeficăențu 

c?x*W r.
CLASAMENTE, feminin : L Ma- 

nisi IM») T5 p (CB. R p) 
rxmpi»i»l nati»«»16 universitara; 
Z Suaona Mirai 15 O OTi. X La- 
■rtrua Popescu T p <CLS) — «oaie 
PoE Boc.. 4—S Edit Kocma 
(C.SAL Ctsj-Napoca). Roxaza A- 
dnaTn—e* (PetTOÎu! Ploiești) 7 p 
(W). *. Csrla saiser (C-S.U. Bra- 
»OV) T ran etc. ; masculin : L Nl- 
colaa Barba * p (S3.5) — campion 
aațlocal universitar, 2. Adrian

1—6 : Universitatea C.S.Ș. Vii
torul Cluj-Napoca — Olimpia 
București (2—1 ; 2—0), Crișul 
Oradea — Voința București 
(5—3, 0—2), Progresul Stirom 
București — Politehnica Bucu
rești (6—5 : 0—2) ; grupa 7—12 ; 
ICEMEN ERG București — 
CLS.U. Prahova Ploiești (12—11; 
1—1), Comerțul Tg. Mureș — 
Mobila Satu Mare (9—10 ; 
1—1), Politehnica Timișoara — 
Chimistul CS-Ș. Rm. Vâlcea 
(8—7 ; 1—1).

Partidele din Capitală se 
dispută astfel : sala Florcasca, 
sâmbătă, de la ora 16 : Carpați 
— Academia Militară (mT, Pro
gresul — Politehnica (f) ; du
minică, de la ora 8,30 : Car
pați — Academia Militară (m), 
Progresul — Politehnica (f), 
Steaua — Dinamo (m) ; sala 
Olimpia, simbătă Ia ora 1745 și 
duminică la ora 9,15 : ICEME- 
NERG — C.S.U. Ploiești (f).

• La meciurile Dinamo — 
Steaua sînt valabile doar legi
timațiile gri pentru tribuna o- 
ficială și cele verzi ale ziariș
tilor.

Trofeul a revenit formației 
gazdă, care a obținut urmă
toarele rezultate : 24—19 cu
Tricotextil Sighet, 21—17 
Carpatex Brașov, 21—20 
Voința Odorhel, 33—21 
Dada Arad și 31—30 
CJS.S. Hunedoara. • LA 
BRICA DE CONFECȚII 

CU
cu 
cu 
cu 

FA- 
din

Tuloea aproape 1000 de mun
citoare (în două schimburi) 
practică gimnastica Ia locul 
de muncă sub conducerea a 
șase instructori. Exercițiile se 
execută în acordurile unor 
melodii transmise prin stația 
de amplificare. • O FRU
MOASA ÎNTRECERE DE SCHI 
a avut loc in Ciucaș prin 
preajma cabanei Babarunca. 
Este vorba de tradiționala 
competiție dotată cu „Cupa 
fiii săcelelor", organizată pen
tru a șasea oară de către a- 
sociația sportivă din orașul 
Săcele (Brașov). La categoria 
de vîrstă 30—40 de ani a cîș- 
tigat A. Gomolea, iar la... ve
terani, peste 40 de ana, tro
feul a revenit lui E. Potîrni-
che.

relatări de la : c. 
Gruia, I. Fețeanu, A. Crisan, 
T. Vasile, I. Vlad, P. Comșa 
și V. Secăreanu.

sivă !? Un alt arbitru, Gh. 
Câldăiaru din Iași, s-a „vă
zut" prea puțin în fazele de
cisive, închizînd ochii în u- 
nele situați? care impuneau 
intervenția sa netă. însuși Th. 
Witting n-a mai fost „arbitrul 
infailibil', cum l-au cunoscut 
iubitorii rugbyului. Să ne 
amintim, de pildă, de meciul 
Dinamo — Farul în care o gra
vă eroare a sa a privat 
„XV“-Ie constănțean de vic
torie, scoțîndu-1 din disputa 
pentru primul loc...

Surprinde că din cei 25 de 
arbitri utilizați în Divizia „A“, 
numai 3 au fost programați în 
cite 5 meciuri, 13 în 4 meciuri, 
restul doar sporadic. Indi
ferent de explicații, considerăm 
că trebuie găsită o soluție 
pentru a se asigura rodarea 
tuturor arbitrilor care con
duc meciuri in primul eșalon. 
Surprinde, de asemenea, fap
tul că 7 din cei 25 de arbitri 
de ,,A“ se află în preajma* 
vîrstei de 50 de ani, de unde 
rezultă că se impune o întine
rire a colectivului. E drept 
că în ultimii 15 ani au fost 
promovați cițiva arbitri, 7 
din provincie (cifră cu totul 
insuficientă), dar acest proces 
trebuie accelerat. Fiindcă 
există aproape peste toi in 
țară arbitri care ar merita să

Neg-riescu • p (SI) — ambii Pe
trolul Ploiești, 3. Dan Bărbulescu 
a.T.B ) 7A p (645), 4. Ion Glo- 
deanu (Poli. Iași) 7,5 p (61,50), 5. 
Dorin Lazăr (Voința Alud) 65 p 
(61). 6. Sorin Glurumla (Poli. 
Buc) 6.5 p (59), 7. Lucian Vasi- 
leseu (Unlv. Buc.) 6.5 p (55.50)

• Intre U februarie si • mar
tie se va desfășură la caUmă- 
ne$t! ..Festivalul șahului feminin 
dotat CC ..Cupa < Martie*. Se va 
juca .sistem elvețian*. • runde. 
Compeuția este deschisă tuturor 
jucătoarelcr din țară.

DOUĂ „CAPETE DE AFIȘ" ÎN ETAPA

A 15-a A DIVIZIEI „A" DE VOLEI
Două „capete de afiș- în cea 

de a 15-a etapă a campionatelor 
primului eșalon voleiballstic. pro
tagoniste slut echipele studenților 
cralovoil In partidele ou actuala 
’aderă a campionatului masculin 
țL respectiv, cu secunda celui 
feminin. Astfel. Universitatea 
C.F.R. (masculin) primește în 
„Bănie* vizita echipei Steaua, 
medul lor anunțlndu-se echili
brat. iar rezultatul foarte impor
tant pentru bucureșteni. care emit 
acum mal mari pretenții la titlul 
de campioni, aflat de cinci ani

Craiova : 
Brașov :
Suceava : 
Tg. Mureș : 
București :

Galați :
București : 
lași : 
Constanța :

Sibiu :

tide ;
UNIVERSITATEA C.FJI. — STEAUA
TRACTORUL — EXPLORĂRI B. MARE
C.S.M.U. — ELCOND DINAMO ZALAU
A-S.A. ELECTROMUREȘ — ȘT. MOTORUL B. MARE 
CALCULATORUL — C.S.U. ALUMINA ORADEA (Sala 
Dinamo, ora U,J9) A

. Feminin

C.S.U.-I.MJâ. — UNIVERSITATEA CRAIOVA
DINAMO — CHIMIA RM. VILCEA (Sala Dinamo, ora 10.30) 
PENICILINA — ȘTIINȚA BACAU
FARUL — CALCULATORUL BUCUREȘTI
CIUMPEX — FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI
C.SJU. LIBERTATEA — MARATEX BAIA MARE

dunărea 
GREȘUL MI 
a—î, o-i, 2- 
tat, de mare 
formații au 
în cele din 
pută s-a î 
fără a oferi 
prin numen 
faze de poa 
ciul a abun< 
din tehnic, 
fap-t a #ăc 
marcaj Bii 
— Dunărea 
Progresul, j 
ajutat de F 
lint.

„CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

azi la Bekescsaba In „Cupa 
I.H.F." și care au întîlnit Ra
pidul miercuri, tn Giulești, ciș- 
tigtnd cu 20—16) vor susține 
întilnirile etapei a 13-a a Di
viziei „A“. în grupa valorică I, t 
A.E.M. Timișoara — cu veșnic 
tinerele Doina Cojocaru și Na- 
dire Luțaș — primește vizita 
liderului, Rulmentul Brașov, 
Iar ambițioasa formație de . pe 
Litoral, Hidrotehnica Constan
ța, intîlnește pe Știința- Ba
cău, campioana țării, aflată în- 
tr-o pasionantă dispută cu Bra

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
> PENTRU FIECARE — JO

CUL PREFERAT • • Numai as
tăzi se mai pot procura bilete 
cu numerele alese de partici
pant! pentru tragerea LOTO 2 
de duminică 26 februarie 1984 — 
prilej de noi și frumoase satis
facții pentru iubitorii acestui a- 
vantajos sistem de joc. Tragerea 
este programată la ora 16, în 

conducă meciuri divizionare 
„A“ (Gh. Stoica — Constanța, 
N. Calvian — Buzău, M. Popa, 
Gh. Prisecaru — Iași . ele.), 
chiar dacă in stadiul de înce
put le-ar aborda cu o oarecare 
firească stingăcie. In fond 
nimeni nu poate ajunge in 
prim-plan dintr-odată, un 
arbitru mare peste noapte. în
țelegem exigența colegiului, 
dorința de a aduce in primul 
eșalon numai arbitri de nota 
10, dar o anumită largheță este 
necesară.

Se impune, în fine, o mai 
strinsă conlucrare între an
trenori și arbitri. De pildă, 
pornind de Ia obligația pentru 
TOATE echipele de a pre
lucra (continuu) articole din 
regulament, in procesul de 
instruire cu sportivii. Acest 
lucru se realizează doar Ia ni
velul citorva echipe (Steaua, 
Dinamo Farul, Politehnica Ti
mișoara). Nu încape nici un 
dubiu că altfel s-ar exprima un 
arbitru în condițiile în care 
nu numai antrenorii, ci și spor
tivii ar cunoaște temeinic re
gulamentul de joc și mai ales 
l-ar interpreta în mod o- 
biectiv. Ceea ce rămîne un 
deziderat pentru... viitorul a- 
propiat !

Tiberiu STAMA

Peste puțină vreme se va 
deschide sezonul automobilistic 
intern. în zilele de 2 ți 3 mar
tie, în județul Brașov, se va 
desfășura tradiționalul „Raliu 
al zăpezii", de fapt prima din 
cele șase etape ale campiona
tului republican de raliuri. Sîn- 
tem informați că această cursă, 
care se va desfășura ți în timpul 
nopții, va avea circa 220 km 
ți 7 probe speciale de clasa
ment 

in posesia dinamoviștllor. La rîn- 
dul el, echipa feminină Universi
tatea din Craiova, pretendentă la 
podium, se deplasează la Galați 
cu gindul la O... surpriză in fața 
urmăritoarei campioanelor. Dar 
pe afișul etapei mal figurează șl 
alte două partide demne de inte
res : Tractorul Brașov — Explo
rări Bala Mare (m) șl Dinamo — 
Chimia Rm. Vilcea (f). Celelalte 
jocuri sînt cu implicații în zona 
fierbinte a clasamentelor. Meciul 
Relonul Săvineștl — Dinamo (m) 
este amînat

L ETAPEI 
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Divizia „A
MIERCURI

lefon). Viner 
cea de a tr 
neu din cadr 
mei serii va 
la hochei c
de meciul c 
Ci«uc și Dina 
de lungane:

Galați wmi 
greșul Miere 
consemnări

șovul pentru șefia clasamentu
lui. In a doua grupă valorică 
(locurile 7—12), bătălia este la 
fel de aprigă, spectrul retro
gradării obligîndu-le pe toate 
cele 6 formații la eforturi ne
drămuite. TEROM Iași, reve
lația etapei trecute, joacă în 
compania Constructorului Ti
mișoara, Mureșul Tg. Mureș 
intîlnește pe Progresul Bucu
rești, iar Textila Buhuși, „lan
terna roșie", are ca parteneră 
pe Confecția București. A- 
ceasta este ultima etapă dina
intea întreruperii campionatu
lui pentru desfășurarea faze
lor a II-a și a IlI-a ale „Cu
pei României". Etapa a XVI-a 
a Diviziei „A“ feminine este 
programată la 18 martie.

i

CÂMPIE
ORADEA, 

neri după-a 
nouă etapă 
„A“ la po 
s-au întîlni 
București și 
șoara. Victo 
anticipa, p 
cu scorul d 
2—2). AU 
Bărbulescu 
ma, Tudor 
Fărcuță 3, 
Andreescu. 
pid Bucureș
tii Bucureș 
s-au impus 
(4—3. 5—1, ! 
lurilor : Ga 
ne 2, Jianu

sala clubului sportiv Progresul 
din București, str. dr. Staicovici 
nr. 42. Numerele cîștigătoare vor 
fi transmise la radio la orele 
20,10 pe programele 1, 2 și 3
• De asemenea, astăzi este ul
tima zi pentru depunerea bule
tinelor de participare la atrac
tivul concurs PRONOSPORT de 
mîine, care cuprinde meciuri 
d’n diviziile A și B ale cam
pionatului italian de fotbal. Așa-

dar, MIINE 
UN MARE 
SISTEMUL 
bineînțeles 
ticipa... • 
letelor 
dinară Lat 
din 2 mart: 
extrageri c 
numere, se 
în autoturi 
mari sume- 
peste hotai
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Cred

că-î trebuie mai multe jocuri, 
cu adversari diferiți ca va
loare, cu solicitări mai intense, 
în orice caz, este o echipă care 
mi-a plăcut..."

Un bilanț sumar al lu
crurilor pozitive și al ce
lor negative din evoluțiile 
echipei noastre reprezenta
tive de hochei cuprinde la pri
mul capitol : o îmbucurătoare 
creștere valorică a celorlalte 
două linii de atac ; integrarea 
unor noi jucători în 
(Pogăceanu și Gerczuly) 
venirea 
creșterea, 
evidentă, 
citate în 
ventă și 
folosire a 
pasivul 
trecute, în primul rind, caren
țele din jocul defensiv, greșe
lile dese din acest moment al 
jocului, care duc în mod fa
tal la primirea unor goluri pa
ralizante (în meciul .cu Sa
lavat Ufa oaspeții au marcat 
trei din cele șapte puncte ale 
lor în momente cînd aveau un 
jucător mai puțin pe gheață 1), 

• precum și lipsa de siguranță în 
fructificarea unor mari o- 
cazii de gol. Acestea duc, în 
consecință, la o mai mare soli
citare fizică și nervoasă 
pentru obținerea unui re
zultat cit mai bun, ceea ce di
minuează posibilitățile echi
pei și duce (poate...) și la a- 
pariția unor oscilații în com
portare. O problemă o consti
tuie acum și reorganizarea pri
mei linii de atac, în care acci
dentarea lui V. Huțanu și mai 
apoi a lui Hălăucă a redus 
doar la un singur jucător (Ca- 
zacu) „efectivul" acesteia. Tre
buie găsită — urgent ! —
o soluție pentru ca linia să se 
completeze, să se omogeni
zeze și să-și aducă un aport 
mai mare la „zestrea" de go
luri a echipei.

Pînă la cea mai importantă 
competiție a sezonului, „CUPA 
THAYER TUTT", la care iau 
parte, în afara echipei noastre, 
selecționatele R. D. Germane, 
Elveției, Japoniei, R. P. Chi
neze, Ungariei, Franței și O- 
landei, mai este timp pentru 
ca cei doi antrenori, Eduard 
Pană și Ion Gheorghiu, să 
găsească căi de soluționare a 
tuturor acestor probleme.

echipă 
. ; re- 

porlarului Netedu ; 
este drept mai puțin 
a gradului de tehni- 
joc ți o mai frec- 
mai reguiainentară 

corpului în joc. La 
bilanțului, trebuie

Călin ANTONESCU

CIUC DINAMO 6-5
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STEAUA — AVINTUL GHEOR- 
GHENI 10—4 (6—2, 2—0, 2—2). O 
foarte curioasă evoluție a scoru
lui, ca urmare a comportării os
cilatorii a formației campioane. 
Surprinzător, Avlntul a 
cu 1—0 (secunda 12 !) și 
(mln. 7). Apoi Steaua a 
de șapte ori consecutiv, 
cînd după 2 reprize cu _ _
final, din nou relaxare la bucu- 
reșteni și scor egal pe repriză. 
Au marcat : V. Huțanu 4, Justi
nian 2, Gerczuly 2, Udrea și Chi- 
riță — Steaua, Gergely, Sandor 
n, Z. Antal și Becze — Avlntul. 
A condus FI. Gubernu, ajutat de 
B. Hajdu șl E. Andre.
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S. C. MIERCUREA CIUC — DI
NAMO BUCUREȘTI 6—5 (3—1,
1—2, 2—2) Au marcat : L. Barta- 
lis 2, Gall, Z. Nagy, I, Bartalis șl 
Gereb (S.C.M. eluc), Moroșan, 
Tureanu, Solyom, Lukacs și Tâke.

Sîmbătă este zi de pauză, cam
pionatul comtinuînd duminică cu 
jocurile : Dinamo — Avlntul 
Gheorgheni (ora 10), Steaua — 
Dunărea Galați (ora 16) șl S. C. 
Miercurea Ciuc — Progresul 
Miercurea Ciuc (ora 18,30).

V. PAȘCANU — coresp.
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îm se

-3, 2—2,
acu 2,
2, To-

i Si 
Ra-

16—10 
>rii go- 
, Arse- 
re, Cio-

mîrtan, respectiv Ion 4, 
Geambașu, Diaoonesou
Mulțeanu. Campionii au _____
lejer : Dinamo București — Vo
ința Cluj-Napoca 12—5 (3—1, 2—2, 
3—0, 4—2). realizatori fiind Hagiu 
3, Ungureanu 3, Ardelean 2, Po- 

"pescu, Dan, Răducanu, Ciobăniuc, 
Ghiță, respectiv Colceriu 3, Stan, 
Kovlcs, Marcu.

în ultimul joc.
Steaua București 
2-1, 5-2).

Sîmbătă, de la ... _ ____
dominată de întîlnirea Crișul — 
Rapid, iar duminică, de Ia ora 8, 
ultima secvență a turului 5, din 
programul căreia se desprinde 
derbyul Crișul — Dinamo.

Emil BLAGA — coresp.

Bădeanu,
2. Ioști, 

învins

Crișul Oradea —
12—8 (3—3, 2—2,

ora 16 o etapă
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• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „EXCURSIILOR"
LOTO DIN 24 FEBRUARIE 1984.
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„Ce păcat că aceste me
ciuri de „Cupa României" 
nu se joacă în ...34 de 
pe !“ — a exclamat joi 
ra un radioascultător 
urmărise cu sufletul la 
meciurile „optimilor".

Exclamația are o
doză de adevăr. Intr-ade
văr. „Cupa" are un ritm și 
o angajare care nu se prea 
intilnesc in 
campionat.
„Cupă" au 
ce reproșăm 
deseori campionatului, a- 
dică frumusețea dorinței 
de victorie și a riscului.

E adevărat, campiona
tul are handicapul remizei 
care aduce un punct și 
de aici tot felul de planuri 
și „plănulețe"... tactice care 
contribuie deseori la scă
derea tonusului luptei și 
a spectacolului. Dar asta 
nu e o scuză valabilă din 
nici un punct de vedere.

Care ar fi, soluția? Cum 
poate „Cupa" să dina
mizeze Campionatul ?

Credem că e momentul 
să ne gindim — pentru vii
tor — la o înclinare a ba
lanței in favoarea „Cupei". 
Cu atît mai mult, cu cit se 
spune deseori 
balul nostru 
doua mare 
țională.

Care ar fi 
crete ?

După cum 
urma acestor 
„Cupa României' 
opt echipe de Divizia 
(Cu alte cuvinte, 
ajuns un fel de „Cupă" a.„ 
Ligii engleze, la care parti
cipă numai echipe din divi
zii). In aceste condiții, se 
poate propune (sau. mai 
bine zis, reactualiza) ideea 
de a se juca, incepind din 
„optimi", meciuri tur-re- 
tur, pe terenurile competi
toarelor.

Sigur, va exista obiec
ția că și așa programul nos
tru intern este oricum în
cărcat, pe fondul unui ca
lendar international me
reu mai bogat, din ferici
re.

Privind in perspectivă, 
considerăm că trecerea la 
campionatul de 16 echipe 
și aplicarea in „Cupă" a 
sistemului tur-retur ince- 
pind cu etapa „optimilor" ar 
echilibra cu adevărat for
ța acestor două competiții 
majore. In aceste condiții, 
valoarea campionatului ar 
crește matematic, iar par
tea finală a „Cupei" ar o- 
feri o și mai mare intensi
ficare a luptei pentru cali
ficarea in etapa superioară. 

Premisele ni se par pe 
deplin justificate. Nu mai 
departe decit în aceste

de 
de 
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Meciurile 

tocmai 
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campionatului, 
frumusețea

că in fot- 
„Cupa" este a 
competiție na-

mijloacele con-

am văzut si in 
„optimi*, in 
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ȘTIRI • ȘTIRI
• ETAPA A 21-a A DIVIZIEI 

„A" — MIERCURI 23 FEBRUA
RIE. Federația a stabilit ca eta
pa a 21-a a Diviziei „A", pro
gramată inițial sîmbătă 3 mar
tie, să se dispute miercuri 23 fe
bruarie. In aceste condiții, res
tanța Rapid — Universitatea Cra
iova, din cadrul „optimilor* Cu
pei, va avea loc slmbâtâ 1 mar
tie, orașul gazdă 
stabilit de comun 
două echipe.

urmînd 
acord de

GRECIA, 
amicală

• ROMANIA — 
CRAIOVA. Partida 
tre primele reprezentative 
României șl Greciei va fi 
duită de stadionul Central 
Craiova, la 7 martie, 
înainte, la Tîrgovlște, se 
fășura meciul echipelor 
ret ale celor două țări.

Cu 
va 
de

a fi
cele

LA
din- 
ale 

găz- 
din 

o zi 
des- 
tine-

dls-• ȘEDINȚA Comisiei 
ciplină are loc luni 27 
rle, la ora 16. Pînă atunci, Spe- 
rlatu, Teleșpan șl Bejenaru, eli
minați In meciurile din optimile 
„Cupei României", rămtn In 
stare de suspendare.

de 
februa-

• MIINE se reia și Campiona
tul republican de juniori I 
etapa a 12-a. Celelalte etape 
fost programate la 4, 11, 18 șl 
martie, 1, 8, 12, 15, 22 șl 29 
prllie. Meciurile vor 
ora 9.

începe

cu 
au
25
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• ÎN ETAPA de joi 
României", arbitrii au 
15 cartonașe galbene : 
(Steaua), Mihuț, Cărpuci, Andro- 
nic (S.C. Bacău), Borali, Pisău 
(Dunărea C.S.U.), Donosc, Ad. 
Popescu (Univ. Craiova), Te
leșpan, Carabageac, Udrea, Roș
ea (Chimia), Terheș, Munteanu 
II (Sportul studențesc), Gălan 
(Corvinul). Alțl trei jucători au 
primit cartonașe roșii : Beje
naru (Dunărea C.S.U.), Teleșpan 
(Chimia), Speriatu (Sportul stu
dențesc).

a „Cupei 
acordat 
Majaru

ASPRA A K.O.-ului
Urmărind viitoarele adversare

ale echipei noastre nafionale

CAMPIOANA EUROPEI
Șl STARTUL SAU DE LA VARNA

cum 
la 

in-

zile constatăm că in flu
xul campionatului a in
tervenit o situație plină 
de sugestii. La ora asta, 
lupta pentru evitarea'retro
gradării este aparent ca 
și încheiată, ceea ce face 
ca interesul pentru cam
pionat să se îndrepte mai 
mult spre virf. adică spre 
lupta pentru titlu. Si în 
acest caz. insă, lupta pen
tru titlu se dă. așa 
prevăzusem dealtfel 
startul campionatului, 
tre patru echipe.

Cu alte cuvinte, asistăm 
la o întrecere de orgoliu in 
partea superioară ~ și la 
o luptă pentru supraviețui
re in partea de jos. Aceasta 
înseamnă că aproximativ 
10 echipe stau in umbra 
celor doi . poli, singurele 
zone in care mai sar sctnlei.

„Cupa României", intr-o 
formulă ameliorată — ideea 
propusă nu e desigur 
gura susceptibilă 
namizeze această 
tiție despre care

. mereu că e foarte 
— ar putea stirni

sin- 
di-să

compe- 
spunem 

populară 
o între

cere cu Campionatul, 
ales dacă acesta din urmă 
ar căpăta un ritm 
prin tăierea de 
a celor 
uscate 
sosesc 
nr. 1“

mai

nou, 
primăvară 

două ramuri mereu 
(17—18), care pri- 
evident „întrecerii

★

Revenind la etapa „op
timilor", să subliniem ca
litatea jocurilor, care a- 
nunță — primele — primă
vara. Spectacolul oferit 
de cele două echipe fără 
prea mari speranțe (Petro
lul ți Dunărea), fala nouă a 
duelului Corvinul — Jiul, 
contrele spectaculoase de 
la Pitești, in cadrul unui 
meci care, tn campionat, nu 
ar fi avut nici pe departe 
profilul „bătăliei di» Tri- 
vale‘, cele 120 de minute 
fără menajamente de la 
Brăila (Steaua — Bacău), 
„tresărirea* arădenilor, care 
nu se prea împacă eu ano
nimatul in care au in
trat de o bucată de vreme, 
toate aceste exemple »i 
nu numai ele sini o dovadă 
de prospețime, care poate 
fi stimulată și mai mult in 
viitor.

Fotbalul este un 
in care două echipe 
sau trebuie să joace la cîș- 
tig. „Cupa" este, in mod 
inevitabil, o competiție 
tn care tribuna așteaptă 
k.o.-ul. Dacă e ața. să-i 
acordăm cinstea care i 
se cuvine și care jtoate să 
fie un motor in plus in fot
balul nostru.

sport 
joacă

lean CHIRILA

• Nota 14 pentru arbitrul 
L Velea ! Nu, nu-: ala o 
rectificare la_ ..satisfăcătorul* 
primit de arbitr-al craiovean 
ta cronica de ieri. Pentru pres
tația din teren ne menpr.em 
califica tivul. I. Velea n-a in
fluențat— calificarea. Inși u- 
ntie decizii o puteau face (la 
galul egalizator al vâlcenilor 
din prelungirile ceiov - de 
mânute de la Pitești faza a 
pomi: după un fauit dar a- 
supra lut Hagi, la centrul te
renului. Fault nesancțimxat, 
care s-a transformat In_ ega-
lare). Pentru fair-play-ul și 
obiectivitatea cu care I. Ve
lea și-a analizat, insă după 
meci, arbitrajul, nona rnaxi- 
mâ ! Un exemplu pentru multi 
arbitri care refuză să admită 
că mai și greșesc ! • Joi, la 
Pitești, Hagi a oferit un ade
vărat recital. Prezent peste 
tot. In atac și In apărare, cu 
o tehnică șl un „ochi* de ex
cepție. cu o ambiție pe care 
am dori-o permanentă, ,.micul 
vrăjitor* din atacul Sportului 
studențesc a făcut cele două 
goluri ale echipei sale, a creat 
alte ' tind mari ocazii coechi
pierilor. dar, ca un făcut, a 
ratat penalty-ul decisiv din 
min. 118. în replică, cel mal 
bun jucător vilcean, portarul 
Roșea, care transformase un 
penalty în timpul jocului, a 
ratat unul (decisiv pînă la 
urmă) la departajare L„ • 
Bucurie mare la Făgăraș, când 
s-a anunțat că stadionul di
vizionarei „B“ din localitate 
va găzdui un med între două 
divizionare „A". Si gazdele au 
făcut tot posibilul să ofere con
diții bune de desfășurare me
dului. iar Corvinul șl Jiul au 
făcut șl ele tot posibilul să 
ofere celor aproape 7 000 de 
iubitori ai fotbalului un spec
tacol de frumoasă ținută. • 
Jucătorul NUMĂRUL 1 al me
ciului de la Făgăraș a fost de 
departe Romulus Gabor. La 
un moment dat s-a cam su
părat pe coechipierul Cojo-

Săptămîna trecută, la Varna, 
am urmărit primul joc de pre
gătire din acest an al reprezen
tativei R.F. Germania, adversara 
noastră din grupa franceză a 
„europenelor" (Lens, 17 iunie). 
Acest 3—2 pentru echipa care 
deține titlul european nu este o 
surpriză. în fond, vest-germanii, 
au Învins ultima dată în Bulga
ria cu 3—1, in preliminarii mon
diale. Să nu uităm că șl națio
nala noastră a învins la Varna, 
cu 2—1, în septembrie ’80. Am 
urmărit jocul acesta dincolo de 
rezultatul în sine. Ce a oferit 
deci J. Derwall în acest prim 
joc de verificare ? O echipă fără 
cîtiva titulari (Schumacher, Brie- 
gel, Strack și Jakobs, toți acci
dentați) și cu trei debutanțl 
(Bockenfeld, 24 de ani, de la 
Fortuna Diisseldorf, Brehme, 24 
de ani, de lă Kaiserslautern, și 
” ~~ ‘, de la For-

Antrenorul
Bommer, 23 de ani, 
tuna Diisseldorf). 
vest-german s-a declarat mulțu
mit de toți cel trei debutatlți, 
poate și din rațiuni... psihologi
ce, pentru că Bockenfeld, mal 
ales, și Brehme ni s-au părut 
„marile găuri" din defensiva In- 
vingătorilor.Sigur, cele două go
luri au fost puse pe seama por
tarului Burdenski, chiar dacă Is- 
krenov i-a manevrat ușor pe 
fundașii lui Derwall. In privința 
jocului, să reținem că Rumme- 
nlgge și ai săi s-au jucat cu oca
ziile (patru mari ocazii șl o 
bară 1), iar la 3—0 au cam dis
părut, amintindu-ne de... Ham
burg, în meciul cu Dinamo. 
Ceea ce înseamnă că, Ia capi
tolul psihic, șl campionii euro
peni sifit uneori descoperiți. Am 
reținut insă, mai ales punctele 
forte ale echipei cu care „trico
lorii" vor juca la Lens. în - pri
mul rind, formația vest-germană 
a impresionat prin forța sa de 
atac, chiar și pe un teren În
gheța:, care l-a incomodat cel 
mai mult pe K. H. Rummenigge. 
Atacurile in bloc, cu pătrunderi 
in forță, contraatacuri iuți, du
blate de o surprinzătoare abili
tate tehnică. După aceea, startul 
irezistibil, care a zdruncinat se
rios adversarul. Fiindcă cine nu 
s-ar fi clătinat, primind un gol 
In min. 2 și fiind salvat de bară 
in min. 61» Chiar dacă K. H. 
Rummenigge a jucat bolnav și 
dacă cel mai bun jucător vest- 
german al anului trecut, golge- 
ter-i Rudi Voller (de la Werder 
Bremen), a fost schimbat in ul
timul sfert de oră pentru a-1 
vedea și pe Allots, curtat acum 
de Juventus, jocul In atac ni s-a 
părut atuul echipei care evolua 
in deplasare. Atac eficace, in 
pofida marile r ratări. Pentru câ 
dacă formația bulgară a avut 
113 acțiuni ofensive, vest-ger- 
manil au avut numai S3, fructl- 
fltind insă 3, ratind alte cinci 
ocazii uriașe și fiind opriți o 
dată, prin fault In careu (min. 
17), fără ca arbitrul să dicteze 
penalty-ul de drept. Iar dacă 
argumentul unora a fost că bă-

caru — pentru o pasă greșită 
—, dar „Balonul de aur" din 
Australia s-a calmat repede și 
a „tras* efectiv echipa după 
ei spre poarta lui Caval șl 
rpre... calificarea in ..sferturi". 
• Deși se anunța un meci 
foarte tare, recunoscută fimd 
rivalitatea sportivă dintre 
cele două echipe, Corvinul șl Jiul. " - - -
norii
s-au 
doar

bine strunite de antre- 
Nunweiller și Ton ca, 

...luptat spre lauda lor 
cu armele fotbalului,

cum sperăm s-o facă și 
miercuri în campionat. • In 
poarta echipei Viitorul Gheor
gheni a apărat Ion Tache, un 
excelent portar, care a scos 
câteva mingi foarte grele. Cele 
două goluri primite au fost 
imparabile. El este fratele fos
tului portar rapidlst Ion Ga
briel. • A.S.A. Tg. Mureș în- 
cepfe să-și întinerească echipa, 
în meciul de „Cupă" de la 
Odorhelu Secuiesc, Vodă, Du
mitrescu, Botezan, Muntean 
au reprezentat „noul val" al 
formației mureșene. • Mircea 
Bednic a fost joi unul dintre 
cei mal buni jucători din par
tida F.C. Olt — Dinamo. Din 
păcate, el nu a mai putut re
veni după pauză pe teren, 
pentru că, din cauza terenu
lui alunecos, a suferit o în
tindere musculară. Să sperăm 
că accidentarea nu va ti gra
vă șl va reveni în echipă, 
mai ales pentru meciul cu 
Dinamo Minsk. • în lipsa lui 
Bumbescu, căpitan al lui F.C. 
Olt a fost Mircea State Sare, 
cu ani In urmă, a jucat la 
Petrolul. „Iată, Ia noi nu a

ieții lui Derwall sînt în plin cam
pionat, intervine și reversul, fap
tul câ ei se reuneau intiia oară 
in acest an, în timp ce forma
ția lui I. Vuțov, jucase in Por
tugalia și Maroc, cu cîteva zile 
mai înainte. „Armata" de zia
riști vest-germani a lăudat jocul 
din atac al campioanei 

s pene, însă a criticat , 
care a urmat 
ales apărarea, 
apărare, unde 
mixtură între 
om și cel în 
destule „goluri", insă, să nu ui
tăm, Schumacher este titularul 
și el n-ar fi primit cel puțin 
primul gol.

La ora actuală, J. 
află cu echipa în plină 
de rodaj, după cum a 
la conferința de presă 
mecl.^ Porțile naționalei 
închise, campionatul poate furniza 
„materie primă" pînă in ultima 
clipă, chiar daca, în mare, lotul 
pare definitiv. Cineva a întrebat 
de Magath și Kaltz, altcineva de 
Hansi Muller; vor nfaitveni ei 
în lotul pentru Franța'? Primii 
doi au renunțat, 
echipa națională 
putea să se mai 
este așteptat să 
fizic ca lumea, 
pregătirii fizice 
pare, 
J. ~

—i euro- 
,.căderea" 

la... 3—0 și mai 
Sigur, acolo, in 

se încearcă o 
marcajul om la 

zonă — au fost

Derwall se 
perioadă 
declarat 

de după 
nu sînt

se spune, la 
(cu Kaltz s-ar 

discute), ultimul 
se pregătească 
Dealtfel. tema 
reprezintă, se 

unul dintre criteriile lui 
Derwall, el susținind în cadrul 

aceleiași conferințe de presă că 
„Stielike poate- fi un jucător 
util atunci cind se pregătește 
ca lumea". Ni s-a părut că Uli 
Stlelike, care activează, se știe, 
la Real Madrid, a vrut să-1 în
vingă, la Varna, în primul rind 
pe... J. Derwall, jocul lui exce
lent (nu numai pentru că a mar
cat două goluri ț) amintindu-ne 
de rolul pe care il avea in „11"- 
le vest-german, Breitner.

La Vama, campioana europeană 
a susținut primul său joc de ve
rificare și. din cauza timpului 
nefavorabil, a renunțat la stadiul 
de pregătire din Bulgaria, în- 
torcindu-se acasă, a doua zi 
după meci. Urmează campiona
tul și verificările (următoarea, 
la 29 februarie, la Bruxelles). 
„Trebuie să ne apărăm un titlu 
de campioni ai Europei, ceea ce 
nu e deloc ușor !“ a declarat 
antrenorul reprezentativei R. F. 
Germania. Despre echipa noas
tră J. Derwall a declarat în fi
nalul conferinței de presă: „Este 
o echipă foarte tehnică, autoa
rea unui joc inleligent. Pentru 
ce a făcut pînă acum, toate fe
licitările mele echipei române. 
In fotbal, insă, interesează doar 
prezentul, ceea ce ești. Așa că 
VOi urmări naționala română în 
meciurile ei de verificare, pen
tru a vedea la ce trebuie să ne 
așteptăm!*. Cum și tehnicienii 
noștri vor urmări echipa care 
deține titlul continental, care a- 
partine de asemenea... trecutu
lui !

Mircea M. IONESCU

mai fost bun, iar la Olt a a- 
juns căpitan de echipă !“ spu
nea un spectator ploieștean. 
Si State a jucat bine, făcîn- 
du-1 pe ploieșteni să regrete 
șl mal mult plecarea lui. • 
3.000 de spectatori la Ploiești. 
Ei ne-au convins — din nou 
— că iubesc mult fotbalul, nu 
numai echipa favorită (por
nită, pare-se, pe un nou fă
gaș), pentru care s-au bucu
rat când au aflat că a Învins 
in meciul cu Dunărea C.S.U. 
• Brăila s-a dovedit încă o 
dată o gazdă bună pentru me
ciurile de „Cupa României" : 
partida Steaua — Sport Club 
Bacău a fost cea de-a 24-a 
organizată de-a lungul anilor 
in orașul de la Dunăre. Fru
mosul stadion Municipal, cură
țat de nămeții de zăpada, a 
primit peste 18 006 de specta
tori. • Steaua se dovedește^ 
din nou o specialistă a „Cu-” 
pei". în cele 36 de ediții post
belice. formația bucureșteanâ 
s-a calificat de 23 de ori în 
sferturile de finală ale com
petiției, pe care a ciștigat-o 
de 13 ori. Joi, la Brăila, for
mația militară a știut să pro
fite din 
șeală de 
lor șl să 
pentru 
cea mai . .
rii, lucru demonstrat și de ci
frele înregistrate : 10—3 la
cornere șl 16—10 la șuturi spre 
poartă (7—3 pe poartă) • Deși 
lipsită de 3 titulari (Pcnoff, 
C. Solomon, Șoiman), acciden
tați, Sport Club, impulsionată . 
de C. Rădulescu, un antre
nor... „dinamită" a jucat b'ne 
în cîmp, și-a creat bune oca
zii de gol. dar le-a ratat cu 
seninătate! • Bârbulescii. 
mijlocașul Petrolului, un fot
balist valoros, a alergat mult 
a dat numeroase pase utile 
colegilor, dar aproape la fie
care nereușită a mai tinerilor 
săi coechipieri era primul ca- 
re-1 apostrofa. Nu așa îl poți 
«juta, Hie 1

plin de singura gre- 
aț)ărare a băcăuani- 
se califice. Pe merit, 
că a avut inițiativa 
mare parte a întîlni-



HANDBALISTELE DE LA CHIMISTUL RM. VILCEA Azi și miine, la Ljubljana

SUSȚIN AZI PARTIDA RETUR DIN „CUPA I.H.F."
BEKESCSABA, 24 (prin te

lefon). Echipa feminină de 
handbal. Chimistul Rîmnicu Vil-* 
cea se află în această localitate 
de joi, în vederea partidci-re-_ 
tur cu Spartacus Elore Be- 
kesesaba, din cadrul semifina
lei „Cupei Federației Interna
ționale de Handbal". Avanta
jul de 7 puncte cu care vîlcen- 
cele abordează partida nu este 
considerat suficient de asi
gurător, fapt care le apare clar 
și lor, și antrenorului Con
stantin Popescu. Din desfășura-

lovească de bare, dacă ar fi 
lipsit unele nesincronizări în 
jocul apărării și dacă rit
mul alert ar 
de-a lungul 
Toți. acești 
mat, firește, 
tente' analize, 
gat și elementul important că 
oaspetele de duminica tre
cută vor acționa altfel acum, 
cînd sînt gazde, adică mai în 
forță, cu mai mult curaj, evo- 
luind în fața propriului public 
și dorind, ca și fetele noastre,

și dacă
fi fost păstrat 
întregului meci, 
„dacă" au for- 
subiectul unei a- 
la care s-a adău-

Edith /orok va arunca și tri interi». F^ă din rnvSru'
nalei „Cupei de la Km. VUeea. Foto . C. PARASCHTV ESCC

INIIlMfilA IWIMlA
DE POPICE

IUGOSLAVIA ROMÂNIA
de po- 

pentru 
Campio- 

seniori 
primele 

______ _____ de ve
rificare în compania puternice
lor reprezentative ale Iugo
slaviei, aflate și ele în formare 
pentru C.M. Din cele două lo
turi care au plecat în. Iugo
slavia, la Ljubliana (orașul 
gazdă a „mondialelor" din luna 
mai), fac parte : Margareta 
Cătineanu, Elena Andreescu, 
Maria Todea, Nincta Badea, 
Rodica Eaciu, Maria Zsizsik 
și Silvia Berinde, respectiv 
Stelian Boariu, Iosif Tismă- 
nar, Iuliu Bice, Horia Ardac, 
Vasia Donos, Alexandru Sze- 
kely, Ilie Hosu și Gheorghe 
Silvestru. Antrenorii celor 
două loturi sint : Constan
tin Neguțoiu — la femei și 
Roger Cernat — la bărbați.

Jocurile se vor desfășura azi 
și miine pe arena de la com
plexul sportiv „Tivoli" din 
Ljubliana.

Loturile naționale 
pice care se pregătesc 
ediția din acest an a 
natelor mondiale de 
susțin azi și miine 
jocuri internaționale

„C.C.E.“ LA BASCHET

rea primului meci a reieșit câ 
acest avantaj putea fi mai

K mare, dacă măcar unele din
cele șase aruncări ar fi
intrat în poartă in loc să se

TURNEE DE BOX
In * sferturile de finală ale tur- 

neuilui de box de la Zvetozarevo 
(iugoslavia), Relu Nistor (cat. 
cocoș) l-a învins la puncte pe 
iugoslavul Demirov iar la cate
goria grea, Petre Bornescu l-a 
întrecut prin k.o. tehnic In re
priza a doua pe Drașkovici (Iu
goslavia). în turneul de la Val- 
jevo, la categoria pană, Marian 
Rotaru a câștigat la puncte în 
fața lui Barcid (Iugoslavia), In 
timp ce la categoria semigrea, 
Mihai Vasilacbe a câștigat, de 
asemenea la puncte, medul cu 
iugoslavul Djokicd.

să se califice in finală, cu in- 
vingătoarea dintre Iskra 
tizanske (Cehoslovacia) 
VfL Oldenburg (R. F. 
mania). în primul med, 
a cîștigat cu 21—16.

Partida de campionat 
nută cu Rapid București 
16), înaintea, 
tat, in parte, că fetele de 
Chimistul au tras 
se impun, medul 
început in iureș 
oferind condiții 
lor de simbătâ.

în aceeași idee 
obținerii calificării, echipa 
noastră se antrenează cu sir- 
guință aid.

Partida va fi condusă de ar
bitrii Wladislaw Arciszewski 
si Zdzislaw Jeziorny (Polonia).

Mihail VESA

Păr
ți 

Ger- 
Iskra

susți- 
(70— 

plecării, a ară- 
la 

concluziile ce 
in deplasare, 
de rapidiste, 
apropiate ce-

a necesității

INTILNIREA ROMANIA - S.U. A. DIN
(Urmare din pag. 1)

său, marele campion american. 
Mai mult chiar, au fost faze 
superbe, una după alta, în care 
tocmai McEnroe era cel do
minat, pus în imposibilitate 
de a mai relua mingea peste 
fileu. Totuși, la linia de adu
nare a tuturor punctelor pen
tru primul jucător al oaspeților 
ele au însumat o victorie fără 
drept de apel. Trei seturi nu
mai, dar trei seturi de înalt ni
vel tehnic și spectacular, care 
onorează pe amindoi comba
tanții.

La început, McEnroe a părut 
că nu vrea să se înscrie în jo
cul de fantezie și virtuozitate la 
care îl invita Năstase. New- 
yorkezul a ținut neapărat să-și 
păstreze o linie de sobrietate, 
ca și de concentrare extremă, 
pentru a fi ferit de orice peri
cole, la care îl putea atrage 
iscusitul său adversar. Și ast
fel, pe teren a apărut acest

contrast intre un jucător care 
făcea risipă de talent și adver
sarul său, mereu In gardă, me
reu căuhnd căile cele mai e- 
xacte pentru a puncta. Au fost 
și mc mente de excepție, când 
McEnroe, cu sau fără voie, a 
trebuit să intre intr-o luptă de 
paradă-ripostă și atunci — in
diferent cine răminea cîștigător 
— tribunele aveau toate moti
vele să explodeze In aplauze.

Foarte interesant este faptul 
că americanul a fost net do
minat la capitolul „servicii**. 
Jucătorul român a făcut nu 
mal puțin de 26 de puncte 
direct din serviciu (cu 16 „ași 
plini"), în timp ce adversarul 
a marcat doar 6. Este arma ca
re i-a rămas intactă lui Ilie, 
fără ca timpul să i-o fi știrbit 
ci tuși de puțin.

In primul set, Năstase dă 
semnalul de începere, servind 
un „as“ din start. Ca apoi, spre 
dezamăgirea noastră, să piardă 
acest ghem inaugural, iar du
pă alte 5 ghemuri să ofere lui

SCORURI LA ZERO DUPĂ PRIMA ZI
'84 a debutat„Cupa Davis" 

ieri cu opt partide din cadrul 
primului tur al grupei mondia
le. Iată cîteva amănunte de Ia 
partidele ale căror rezultate 
ne-au parvenit pînă la închi
derea ediției.

La Perth : AUSTRALIA — 
IUGOSLAVIA 2—0. Desfășurate 
pe o căldură toridă (35 de gra
de la umbră), meciurile au fost 
extrem de dîrze și, pînă a se 
fi putut impune, tenismanii 
australieni, deținători ai tro
feului în 1983, au avut serioase 
dificultăți. Astfel, lui Paul Mc
Namee i-au fost necesare pa
tru ore ca să cîștige partida cu 
tînărul jucător iugoslav Slobo
dan Zivojinovici (20 de ani) cu 
9—7, 4—6, 9—7, 10—8. în a
doua partidă, iugoslavul Mar- 

~ ' a început mai bine,
cu 6—2, după care 
experimentatul John 
a cîștigat cu 7—5,

>

La Christchurch : NOUA ZE
ELANDĂ — PARAGUAY 0—2 ! 
O veritabilă surpriză scorul du- 
Pi . prima zi, sud-americaniî 
s-au prezentat insă mai bine, 
au luptat din răsputeri și au 
cîștigat după jocuri care au du
rat fiecare mai mult de trei 
ore. Rusell Simpson a cedat în 
fața ui Francisco Gonzales cu 
1—6, 3—6, 8—G, 6—2, 4—6, 
iar finalistul de la Wimbledon 
’83, Chris Lewis, a fost întrecut 
de Victor Pecci cu 6—4, 6—8, 
4—6, 6—2, 3-6.

co Ostoja 
a condus 
însă mai 
Fitzgerald 
6—1. 6—2.

La New Delhi : INDIA — 
FRANȚA 0—2. Un scor normal 
avînd în vedere valoarea echi
pei Franței, finalistă a „Cupei 
Davis" în 1982. Ramesh Krish
nan—Yannick Noah 2—6, 5—7, 
2—6, Anand Amritraj — Henri 
Leconte 6—2, 2—6, 3—6, 6—8.

La Hradec Kralove : CEHO
SLOVACIA — DANEMARCA

JJ TRIUMFUL RUGBYULUI ROMANESC"
„RUGBY", revista oficială 

editată de federația franceză 
de specialitate, publica, în nu
mărul său pe ianuarie, un inte
resant articol 
tiv „Triumful românesc", 
textul 
ticol :

„De 
a fost 
vinsă de echipa Franței 
este făcută referirea la ulti
mul meci Franța 
de la Toulouse), 
acestea, ultima 
însemnat pentru 
adevărat triumf, 
aluzie aici numai 
rul succes de la 
supra unor galezi uluiți. Ci 
mai degrabă la cele trei con
firmări care-i fac pe români 
să pătrundă tot mai adine în 
elita internațională.

Astfel, în mai 1984 româ
nii îi vor primi pe scoțieni, în* 
cadrul unui mini-turneu de

intitulat sugcs- 
Iată 

integral al acestui ar-

acord, echipa României 
de astă-dată sever în-

(n.t

— România, 
Și cu toate 
toamnă a 

România un
Nu facem 

la zdrobito- 
București a-

trei meciuri, dintre care 
un „test". In toamna acestui 
an va fi rîndul australienilor — 
în drum spre insulele britani
ce — să se oprească și să joace 
un „test" în România. Astfel, 
și mai ales, la 5 ianuarie 1985, 
15 sportivi români vor păși 
pe Twickenham, „templul 
rugbyului" șl, să mărturisim, al 
unui oarecare conservatorism.' 

Stadionul londonez este, 
dealtfel, singurul stadion al 
„Turneului" pe care România 
nu-1 cunoaște încă. Ea a 
jucat pe Parc des Princes, cu 
ocazia unui meci de binefacere 

este vorba de partl- 
amicală jucată pentru

ajutorarea victimelor cutre
murului catastrofal din 1977).' 
A jucat pe Arms Park, 
Cardiff, pe Lansdowne 
și chiar pe Murrayfield. 
jucat de asemenea în 
Zeelandă.

Rugbyul din întreaga 
este în plin marș".

din 
Road 
Ea a 
Noua

lume

„CUPA PRIETENIA" LA PATINAJ VITEZA

în etapa a treia a returului 
din „Cupa campionilor euro- 

“ la baschet (bărbați) au 
Înregistrate joi urmă- 

rezultate : C. F. Bar- 
— C.S.P. Limoges 
Bosna Sarajevo — 
Tel Aviv 90—85, Co- 
Cantu — Banco Roma 

Clasamentul după des-

toarele 
celona 
113—94, 
Maccabi 
lombani 
71—7». ____
fășurarea a opt etape : Co- 
lombani Cantu, C. F. Barcelo
na, Banco Roma și Bosna Sa
rajevo 13’ p, Maccabi Tel Aviv 
11 p, C5.P. Limoges 9 p.

în semifinalele ,,C.C.E.“ 
(femei), in meci retur, la Bu
dapesta, Tungsram a învins 
Zolu Vicenza cu 64—55. Ci ști- 
gind In 
italiană 
nala de 
dapesta. 
Levski . 
învins cu 96—78 Gn tur 
pe Sparta Pragx

tur cu 84—53, echipa 
s-a calificat pentrufi- 
la 8 martie, de

Adversară ii 
Spartak Sofia,

la Bu- 
va fi 
care a 
73—77)

CUPA DAVIS
alMcEnroe posibii-tatea unui 

doilea break și cîștigarea 
tulul. A urmat un al doilea 
set foarte echilibrat, egalitatea 
menținindu-se pînă la al 7-lea 
ghem, in care după 
repetate pe tabela 
își pierde pentru 
mul, incheindu-si 
greșeală" seria de_______ ___
fident pentru ca McEnroe să-și 
adjudece, la limită, acest set. 
Ultimul. a fost, parcă, unul al 
resemnării. Americanul face din 
nou break de la început, re
pet in du-1 imediat, pentru a a- 
junge să conducă cu 4—1 și 
5—1. La ultimul tur de ser
vicii al lui Năstase, acesta mai 
reușește să facă două-trei min
gi splendide, cu ultima obli- 
gindu-1 pe adversar să înge
nuncheze literalmente în fața 
fileului. Zadarnic. însă. Meciul 
era jucat si anunțul arbitrului 
de scaun Bob Jenkiș (Anglia) 
a statuat rezultatul : 3—0 pen- • 
tru John McEnroe, 2—0 pen
tru echipa S.U.A. în scorul ge
neral al întîlnarii.

egalități 
de scoc. Ilie 
moment rit- 
cu o ..dublă 
servicii. Su-

A ffCUPEI DAVIS"
1—0. Tînărul jucător cehoslo
vac Libor Pimek l-a învins 
cu 10—8, 6—2, 6—4 pe Michael 
Mortenson.

La Stuttgart : R. F. GERMA
NIA — ARGENTINA 0—1. 
Scorul este favorabil oaspeți
lor în urma victoriei obținute 
de Guilermo Vilas: 8—6, 8—6, 
7—5 cu Hans-Dieter Beutel.

Pe pista artificială din Varșovia 
s-au desfășurat Întrecerile „Cupei 
Prietenia", la care au participat 
speranțele patinajului viteză din 
țări socialiste. Tinerii noștri pa
tinatori s-au situat In prima ju- «• 
mătate a clasamentelor : (f) 1500 
m — 1. Heike Schalling (R.D.G.) 
2:20,39... 12. Mlhaela Dascălu
2:30,01 : 3 000 m — 1. Heike Schal
ling 4:53,9... 13. Gabriela Volna 
5:16,6 ; (b) 500 m — L V. Guk 
(U.R.S.S.) 39,94... 10. O. Cristea 42,49

...14. D. Csata 42,95 ; 1 000 m — 1. 
V. Guk 1:20,92.. 11. O. Cristea 1:25,8# 
(nou reoord de juniori II, vx. 
1:26,43)... 16. E. Cseh 1:26,62 ;
1 509 m — 1. A. Makovskl (Polo
nia) 2:06,42... 14. N. Sandu 2:15,40, 
15. D. Csata 2:15,74 ; 3 090 m — L> 
V. Guk 4:26,0... 13. T. Beoze
4:46,66... 16. N. sandu 4:51,02 ;
5 000 m — 1. V. Guk 7:47,15... 10. 
N. Sandu 8:11,38... 14. T. Becze 
8:16,56. In clasamentul fiecărei 
probe figurează cite 32 de concu- 
rențl.

PE GHEAȚA Șl
PARIS, Competiția de hochd 

desfășurată in Palatul sporturilor 
de la Bercy a fost cîștlgată de 
reprezentativa U.R.S.S., care a 
întrecut, In finală, echipa vest- 
germană din Kăln, cu categoricul 
scor de 7—0 (2—0, 3—0, 2—0). Au 
Înscris : Kudlașov, Babinov 2, 
Semenov, Gimaev, Varnakov și 
Iașin. In partida de clasament, 
pentru locul trei. Canada a în
vins Cehoslovacia cu 4—3 (0—2,
2—0, 2—1). Au marcat : Flatley 
2, Tippett șl Gagner, respectiv 
Spiler, Razym șl Cerny.

SAINTE ANNE. Proba femini
nă de coborîre din cadrul cam
pionatelor Canadd a revenit ti
nerel (19 ani) Diana Haigt, care 
a Intrecut-o pe prlndpala favo
rită Gerry Sorensen. Coborirea 
bărbaților a avut loc pe pirtlade 
la Rosland și a prilejuit victoria 
— așteptată — a id Steve Pod- 
borski.

KRICHBERG. Campioni al Aus
triei au devenit : Claudia Riedl

• Meciuri restante in cam
pionatul Olandei : Feyenoord — 
Sparta Rotterdam 2—2, Fortuna 
Sittard — F.C. den Bosch 1—2. 
In clasament, pe primele locuri : 
Ajax Amsterdam 36 p, Feye
noord 36 p, Eindhoven 34 p (toa
te cu 22 j), F.C. Groningen 25 p 
(21 j).
• Jocuri restante șl in campio

natul Angliei : Ipswich — Sout
hampton 0—3, Notts County — 
Tottenham 0—0, West Ham — 
Watford 2—4. In clasament con
duce F.C. Liverpool cu 56 p, ur
mată de Nottingham Forest 53 p, 
Manchester Utd. 52 p, West Ham 
50 p ; pe ultimele locuri : 20.
Stoke 26 p, 21. Notts County 21 
p, 22. Wolverhampton 13 p.
• Au fost trase la sorți me

ciurile din sferturile de finală ale 
„Cupei Angliei" : Plymouth (liga 
a 3-a) — Derby County (liga a 
2-a), Birmingham (liga 1) —
Watford (liga 1). Notts County 
(liga 1) — Everton (liga 1), Shef
field Wednesday (liga a 2-a) — 
Southampton (liga 1).
• Conducerea clubului Fio

rentina a adresat clubului Ba
yern MUnchen propunerea de 
a-1 transfera pe Karl Heinz 
Rummenigge de la clubul bava
rez la cel florentin. Bayern nu 
a dat hid un răspuns, dar se 
pare că nu este de acord, după 
consultările avute cu internațio
nalul vest-german. Rummenigge 
a declarat că a primit oferte și

PE ZĂPADĂ
slalom uriaș și Lea Solkner 
coborîre femei, Helmut H6-

la 
la 
flehner la coborîre bărbați, pro
bă în care favoritul Hartle Wei- 
rather a venit al treilea, iar 
Franz Klammer nu și-a găsit loo 
intre primii cinci...

LA LENK, Campioana olimpi
că Michela Figini a cîștigat ti
tlul de campioană de coborîre • 
Elveției (1:50,62), devanslnd-o cu 
1,18 pe Maria Walliser, secun- 
danta sa la Sarajevo.

COPPER MOUNTAIN. Al 
lea la -coborirea de marți, 
Johnson, campion olimpic 
Sarajevo, a Ieșit primul 
(1:51,64) șl șl-a menținut astfel 
titlul național, de anul trecut 
A fost urmat la 16 sutimi da 
secundă de Doug Lewis, La fe
mei, Lisa Wilcox (19 ani) a pro
dus o veritabilă surpriză, deve
nind campioană într-o cursă ia 
care Debbie Armstrong, cam
pioana „uriașului" la J.O., a ve
nit abia a... 19-a |
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din partea formațiilor Genoa șl 
Real Madrid.
• Un transfer tn premieră. Ju

cătorul din S.U.A. Bob Conver 
— portar la o formație din a- 
proplere de New-York — a fost 
transferat la echipa Cerro Por- 
teno (din prima divizie a Uru- 
guayulul). El este primul Jucător 
din S.U.A. care a fost solicitat 
peste hotare. Conver are 21 de 
ani șl tn duda faptului că este 
relativ mic de înălțime pentru 
un portar (1,74 m și 58 kg) este 
un talent autentic.
• După înfringerea suferită cu 

5—0 de echipa Mexicului în fața 
celei a Italiei, antrenorul Bora 
Milutinovicl a fost aspru critica* 
de presa mexicană, care a cerut 
destituirea sa. Federația mexi
cană a convocat pe cel mal buni 
antrenori din țară șl a pus Ia 
vot rămlnerea sau excluderea 
Iul MUutlnovicl din funcția da 
antrenor principal. Votul a dat 
dștig de oauză antrenorului Iu
goslav : 8 au votat pentru men
ținerea sa, T au fost contra șt 
4 s-au abținut de la vot.
• Med prolog din etapa a 

24-a din campionatul Scoției 5 
șt. Johnstone — Hibernian 1—0. 
In clasament conduce Aberdeen 
cu 37 p (22 j), urmată de Celtic 
33 p (23 J) și Dundee Utd. 28 p 
(30 J).
• In med amical, la Lisabona: 

Sporting — Sparta Praga 2—t 
(0—0). Au Înscris Jordao (2), 
respectiv Stanislav.

TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX
BOX • „Mijlociul" britanio 

Errol Christie a obținut a 11-a 
vidorie din cele 11 meciuri sus
ținute, invlngîndu-1 prin k.o. în 
rep. 2 pe americanul Dexter 
Bowman, la Birmingham.

CICLISM • Prima etapă a 
competiției „Săptămîna Slcilid" 
(Castellamare-Marsala, 156 km) a 
revenit olandezului Leo Van 
Vliet în 4.13:39. In același timp 
au mai sosit încă 9 concurenți 
• „Turul Valenciei" (etapa a

2-a, primul tronson Denia - 
Gandia 120 km) : Noel de Jonck- 
heere (Belgia) 3.19:50 urmat, 
același timp, de 11 alergători 
Cursa Nisa — Alassio, aflată 
a 6-a ediție, a fost cîștlgată 
irlandezul Stephen Roche
3.58:00 pe 152 km. La un minut 
a sosit englezul Robert Miliar • 
In „Turul Cubei" etapa a 9-a (154 
km) a revenit sovieticului Ab- 
dușaparov, dar liderul competi
ției este, în continuare, cuba-

CU
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nezul Eduardo Alonso.
HANDBAL • In „Cupa cupe

lor" (bărbați), Maccabi Richon 
le Zion — C.F. Barcelona 18— 
28, în turul semifinalelor.

TENIS • Turneul feminin de 
la East Hanover, sferturi de fi
nală : Martina Navratilova — 
Pam Casale 6—3, 6—2, Marcella 
Mesker — Jo Durle 2—6, 6—3,
8—4, Manuela Maleeva — Bonnie 
Gadusek 6—6, 6—2, Chris Evert 
— Sylvia Hanika 6—2, 6—2.


