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De azi, la patinoarul „23 August**

jortul
■

AL CONSILIULUI NATIONAL PEN1RU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

I Marți 18 decembrie 1984
I

UN NOU TURNEU DE HOCHEI
• în primo etapă, ad de Ia

Cele mai bune șase echipe 
de hochei din țara noastră se 
vor afla de azi, de la ora 12, 
în dispută pe gheața patinoa
rului 
tală, într-un

„23 August" din Capi-
nou turneu al

ora lî,30: Steaua - Dinamot
un ridicat spirit de dl»-țlne _ _ __

ciplină.
Gazda acestor așteptate par» 

tide de hochei va H, cum »-* 
mal spus, patinoand .23 Ao» 
gust", care a îmbrăcat șl el

AMPLU SI MOtUl l7AT(in PROGRAM DE ACJIIINL I
UNSPORTUL,

' între unitățile economice care 
au transformat Bistrița dintr-un 
orășel oarecare intr-un muni
cipiu înfloritor, cu o industrie 
puternică, în plină dezvoltare, 
se află întreprinderea de

REAL STIMULENT |N MUNCĂ 
însemnări la întreprinderea de produse electrotehnice din Bistrița 
ral al partidului, președintele 
țării, cu prilejul uneia din vi
zitele de lucru efectuate în a- 
cest județ, întreprinderea pro-

Aurel Marian (în mijloc) și colegii săi Virgil Pop și Vasile Rus, 
un exemplu de colecție de

produse electrotehnice. înfiin
țată de numai trei ani, la in
dicația tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene-

muncă sudat și prin sport

duce azi o gamă largă de ca
bluri, materiale electroizolante, 
panouri de automatizare, acu
mulatori electrici și altele, toa-

BALCANIADA DE SENIORI ÎNCHEIE

ACTIVITATEA

Lotul lărgit al

echipei României
zile după in-La cîteva 

trecerea similară a senioarelor 
(21—23 decembrie, în Sala spor
turilor din Cluj-Napoca), va fi 
rîndul baschetbaliștilor seniori 
să participe la Balcaniadă, găz
duită anul acesta (26—30 de
cembrie) de capitala Greciei. 
La această a 26-a ediție a 
Campionatului balcanic s-a a- 
nunțat participarea tradițio
nală a reprezentativelor Bulga
riei, Greciei, Iugoslaviei, Româ
niei și Turciei, dintre care cea 
mai valoroasă este cea a Iugo
slaviei, învingătoare în 20 din 
edițiile precedente ale 
cerii,

în vederea Balcaniadei 
Atena a fost convocat 
torul lot lărgit, din care va fi 
selecționată echipa națională : 
Costel Cernat (1,93 m, născut 
în 1953), Roman Opșitaru (2,10 
— 1956), Florentin Ermurache 
(1,96 — 1960), Anton Netolițchi 
(1,82 — 1958) de la Steaua, Dan 
Niculescu (1,91 — 1953), Ale
xandru Vinereanu (2,10 — 1958),

între-

de la 
urmă-

BASCHETULUI

vinereanu (in pnm-plan), 
R, Opșitaru șț D. Nlculescu, trei 
dintre Jucător-a de bază ai selec
ționatei României.

Foto l Aurel D. NEAGU(Continuare In oag 3—3)

CORVINUL HUNEDOARA DINAMO,
CAP DE AFIȘ“ AL OPTIMILOR 
CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL

• Meciurile st vor disputa la 20 icbniaric 1985
competiție care 

„Daciadei* —, operațiune care a avut 
stabilit următorul program :

- DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI
- SPORTUL STUDENȚESC
- STEAUA
- CHIMIA RM. V1LCEA
- POLITEHNICA IAȘI
- C. S. TIRGOVIȘTE sau 

UNIVERSITATEA CRAIOVA
- DINAMO BUCUREȘTI
- S. C. BACĂU

Tragerea la sorți a „optimilor" Cupei României 
se desfășoară sub genericul — - - —
loc ieri, la sediul F.R.F., a 
C.I.L. MECANICA SIGHET 
F. C. BAIA MARE 
DUNĂREA C.S.U. GALAȚI 
RAPID BUCUREȘTI 
F. C. ARGEȘ 
F.C.M. BRAȘOV

CORVINUL HUNEDOARA
A. S. MIZIL

Meciurile se vor disputa (la 20 februarie 1985) pe terenuri neutre, 
acordul comun urmînd o fi comunicat pînâ la 1 februarie 1985.

Dota jocului restanță din ,,16"-lml, C. S. Tirgovițte — Universitatea 
Craiova, va fi fixată în ședința biroului federal de vineri 21 decembrie.

te la un înalt nivel de cali
tate. Unitate tinără, cu perso
nal dominant tinăr (media de 
vîrstă — 24 de ani), LP.E.
Bistrița se mîndrește cu reali
zări de seamă. Observația di
rectorului, ing. Valeriu Bodean, 
adresată șefului producției, 
ing. Iuliu Pop, cum că „trebu
ie lărgite rubricile din situa
ția statistică a producției la zi“

Mircea COSTEA

(Continuare in nap 2—3)
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g

Iată o fazi dintr-unul din ultimele meciuri Steaua — Dinamo; 
Chiriță (Steaua, nr. 16) încearcă să finalizeze o acțiune de atac 
la care se opune cu succes portarul dinamovist Gh. Huțaa

campionatului primei serii va
lorice a Diviziei „A". Este 
vorba de un real eveniment 
sportiv, deoarece hocheiul a 
lipsit de pe „afișul" competi
țional bucureștean aproape doi 
ani șl reîntilnirea sa cu pu
blicul Capitalei se v "ace — 
sperăm — în cadrul ” jr par
tide de calitate, de bun nivel 
tehnic și in care se va men-

haine noi, fiind acum gata să 
ofere cele
ții de
cheiului românesc, care 
credem, obligația de a onora 
din toate punctele de vedere 
rendez-vous-ul bucureștean.

Etapa inaugurală a acestui

mal bune condl- 
întrecere elitei ho- 

are.

(Continuare In pag 2-3)

După turneele de handbal de la Schwerin și Tbilisi

începutul a fost bun.
SA CONTINUAM LA COTE

Șl MA! ÎNALTE!
Două selecționate masculine 

de handbal ale României au 
fost prezente zilele trecute la 
tradiționale turnee internațio
nale, competițiile de la Schwe
rin (R. D. Germană) și Tbi
lisi (U.R.S.S.). La Schwerin : 
1. R. D. Germană 10 p, 2. 
ROMANIA 7 p, 3. Polonia 5 p, 
4. Elveția 4 p, 5. Cehoslovacia 
3 p, 6. R. D. Germană-tlneret 
1 p (am fost reprezentați de 
echipa alcătuită în vederea 
Campionatului mondial univer
sitar — fără Ad. Simion și M. 
Dumitru și pregătită de antre
norul Lascăr Pană ; formația 
noastră a întrecut reprezenta
tivele Poloniei, Elveției și R.D. 
Germane-tineret, a făcut meci 
egal cu Cehoslovacia și a pier
dut partida cu R.D. Germană). 
La Tbilisi : 1. U.R.S.S. 8 p, 2. 
ROMANIA 6 p, 3. Polonia 3 p, 
4. R.S.S. Gruzină 2 p. 5 
U.R.S.S.-tineret 1 p. Selecționa
ta noastră, pregătită de antre
norul Nicolae Nedef a cîștigat 
partidele cu Polonia, R.S.S. 
Gruzină și U.R.S.S.-tineret și a 
a fost întrecută de prima repre
zentativă a Uniunii Sovietice.

La revenirea ce
lor două formații, 
am solicitat antre
norilor opinii asu
pra valorii turneu
lui și evoluției 
sportivilor noștri.

LASCĂR PANA: 
„R. D. Germană, 
Cehoslovacia și El
veția au prezentat 
garnituri complete, 
noi și polonezii am 
fost lipsiți de o 
serie de titulari. 
Turneul a avut o 
bună valoare, sub
liniată 
liști și 
Echipa 
început 
neul și 
ciuri Ia 
potențialul a scăzut și presta
țiile sale au fost modeste. Este, 
evident, vorba de oboseală, 
cauzată, între altele, și de sus
ținerea a nouă partide interna
ționale pe parcursul a 15 zile. 
S-a văzut acest lucru mai ales 
în faptul că defensiva n-a mai 
urmat aceeași linie din meciu-

de specia- 
de presă, 
noastră a 
bine tur- 

a jucat primele trei me- 
valoarea sa reală. Apoi,

Mereu tînărul Nicolae Munieanu 
prin ambiție și dăruire — un exemplu pen

tru toate generațiile de handbaliști 
~ ' Aurel D. NEAGUFoto:

Germania și Elve-rile cu R. F.
ția, diminuindu-și mobilitatea șl 
agresivitatea. Și, după cum se 
știe, totul pornește de aici... 
Foarte bine s-a comportat Ale
xandru Buligan. bine Vasile

Hristache NAUM

(Continuare tn pag 2-3)

Tineretul — la înălțime in campionatele seniorilor de popice

PROMISIUNILE POT DEVENI CERTITUDINI LA CM. DE JUNIORI
Finalele campionatelor națio

nale, rezervate juniorilor și se
niorilor, ne-au oferit prilejul 
să urmărim, la încheierea se
zonului competițional, cam tot 
ce are mai bun jocul de po
pice. Cele șase piste automa
tizate ale modernei arene „E- 
lectromureș" din Mureș.

cu o planeitate 
fectă, au supus 
un examen serios, 
brio de majoritatea jucătoare
lor și jucătorilor, 
au fost, așa cum 
pasionante, aspre, 
(principalii tavoriți 
noscut învinși

aproape per- 
concurenții Ia 

trecut cu

întrecerile 
se anticipa, 

palpitante 
s-au recu- 

după ul-

Junioara Mariana Borta a urcat pe podiumul senioarelor

tima bilă), cu realizări tehnice 
deosebite. învingătorii au ob
ținut rezultate de valoare in
ternațională. impunîndu-se noul 
campion al țării, maestrul e- 
merit al sportului Gheorghe 
Silvestra (38 ani. lăcătuș la 
întreprinderea Electromureș din 
Tg. Mureș), în compania unor 
puternici adversari.
două rezultate de 
și 989, datorate 
matematice.

în deschiderea 
de seniori am văzut la lucru 
și ce are mai bun „schimbul 
de mîine", confruntările tine
rilor popicari constituind un 
test concludent pentru noua 
conducere a lotului reprezen
tativ (Tud&rache Buzea. Elena 
Trandafir — la tete. lise Băiaș 
și Alexandru Cătineanu — la 
băieți) asupra stadiului pregă
tirilor efectuate de juniorii 
vizați să reprezinte țara noas
tră, în luna mai a anului vii
tor, la campionatele mondiale.

Traian IOAN1ȚESCU

obțin înd 
excepție : 970 
unei precizii

campionatelor

(Continuări te pag. î—4)



O baza materială excelentă, tehnicieni bum, muncă de dimineața pîna seara CONCURSUL (de zonă) Al ATlfȚILOJi JUNIORI CEI
„SECRETELE" AFIRMĂRII TENISULUI LA C.S.Ș. 2 CONSTANȚA

intre ci urnirile sportive școla
re cel cu nr. 2 din Constanța 
ocupă locuâ secund în ierarhia 
națională (după C.S.Ș. „Triumf" 
București), criteriul în cazul 
nostru fiind numărul de spor
tivi eonvocați la loturile națio
nale de juniori. In 1983, de 
exemplu din cea 18 țineri com- 
ponenți ai lotului național de 
canotaj, 14 erau membri ai 
C.S.$. 2 Constanța. Anul aces
ta nu mai puțin de 41 de com
ponent ai acestei unități de 
performanță au fost incluși în 
antrenamentele loturilor repre
zentative în vederea unor mari 
competiții internaționale.

In acest tablou general, teni
sul iși are locui său. Cu nu
nta 
tele nu erau dintre cele 
bune iar problema care se pu
nea era întărirea secției pen
tru a-și iustifica existenta in
tre celelalte ramuri, sau... des
ființarea ei ..Se impuneau 
măsuri radicale — ne spunea 
directorul C.S.Ș. 2 Constanța 
Nicolae Rotaru. Avem o bună 
bază materială, cu opt terenuri 
de zgură cu o sală corespun
zătoare neutru perioada de iar
nă. Ne-am îndreptat atunci a- 
tentia sore calitatea selecției și 
instruirii". O bună echipă de 
profesori de la catedra de te
nis (Radu Ponescu, Viorel Pop. 
Bogdan Puiu) a început să 
cutreiere școlile din municipiul 
Constanta, apoi pe acelea din 
județ. O evidență exactă ne 
arată că fiecare cadru didactic 
„vede" cel puțin cite 2 OM de 
copii si testează 300 pentru în
ființarea unei grape. Așa s-a 
intimnlat cind antrenorii l-au 
depistat pe Andrei Pavel, ju
cătorul nr 1 tenismanui cel 
mai talentat, care a cîștigat nu
meroase concursuri, convo
cat de F.R Tenis la lotul de 
perspectivă al categoriei sale 
de vîrstă. 10—12 ani. Așadar 
de doi ani numele tenismani- 
lor pregătiți la C.S.Ș. 2 Con
stanta (cele mai bune rezulta
te le are profesorul Viorel 
Pop) devin tot mai cunoscute, 
ea ocupînd numeroase locuri I 
In întreceri oficiale, sau ajun- 
gînd cel puțin In fazele supe
rioare ale competițiilor : Auro
ra Gima (8—10 ani), Andrei 
Pavel și Cătălin Dițu (1(1—12)

doi ani în urmă, rezulta- 
mai

Daniel Dragu, Cătălin Naiden, 
Cornelia Antoci, George Cosac, 
Marius Dicu (13—14).

Care este secretul rezultatelor 
foarte bune obținute și de ca
tedra de tenis de la C.S.Ș. 2 
Constanța 7 Ni le dezvăluie di
rectorul clubului : „Pasiunea
eeior mai mulți dintre profe
sori — concretizată și in aceea 
că stau pe teren, cu racheta in 
mină, de dimineață pînă seara 
—, instruirea copiilor pe baza 
celor mai eficiente metode de 
antrenament din tenisul mon
dial sînt secretele noastre. Noi 
dorim și mai mult. Ne vom de
clara mulțumiți de activitatea 
catedrei de tenis numai cind 
un reprezentant al Clubului

Andrei Pavel, unul dintre co
piii cei mai talentați, un tenis- 

man de reală perspectivă

sportiv școlar nr. 2 Constanța 
va fi convocat in lotul pentru 
«Cupa Davis- sau «Cupa Ga
lei». Pretențiile noastre vor 
părea, poate, neobișnuite. Ră- 
mîn insă la părerea că singura 
cale de progres in sport este 
ridicarea cit mai sus a ștache
tei**.

Amintim că La CJS.Ș. 2 Con
stanța se muncește ln.tr-un cli
mat de liniște deplină, de calm 
și Intr-ajutorare intre cadre
le didactice de la catedra de 
tenis. Conducerea unității (di
rector adjunct Torni Marines-

PROMISIUNILE POT DEVENI CERTITUDINI
fUrmare dtn pag. 1)

Dornici de afirmare, câțiva «e- 
lecționabili au reușit chiar să 
•e califice In turneul final al 
seniorilor. Mariana Borta (Vo
ința București), Ibolya Mathe 
(Voința Oradea), Mari,» An
drei (Gloria București) și Cos- 
tică Frigea (C.F.R, Constanța) 
avtnd o comportare care a 
animat confruntările decisive 
ale sportivilor eonsacrați, pri
mele două jucătoare reușind 
să dea, spre satisfacția spec
tatorilor, nota generală a con
cursului feminin. După preli
minarii, Mariana Borta, cu cele 
459 p.d„ și Ibolya Mathe, au
toare a 443 p.d., porneau in 
ultima reuniune ca principale 
candidate la Invidiatul titlu 
al senioarelor, dar — din pă
cate — in finalul evoluțiilor 
lor au existat discrepanțe de 
exprimare (imprecizie 
guratice*, nervozitate, 
de oboseală- etc.) chiar 
cursul aceleiași manșe, 
zînd la 416 și, respectiv, 424, 
cifre cu care au urcat, totuși, 
pe cea de-a doua și, respectiv, 
a treia treaptă a podiumului 
laureatelor. De asemenea, ac
tualul campion al juniorilor, 
bucureșteanul Marian Andrei, ■

la „sin- 
semne 

pe par
ele scă-

BALCANIADA

ocupat un loc merituos (7) ta 
Ierarhia celor mai buni se
niori, eu 897 și 911 p.i, d 
depășind o serie de popicari 
experimentați, iar constănțea- 
nul Cost iei Frigea, eu 821 și 
868, a avut satisfacția de a 
juca ta turneul final alături 
de internaționali de primă mă
rime. Au mai dat satisfacție 
specialiștilor federației juniorii 
Mareei Sineulid (Aurul Baia 
Mare — 880 și 891). Maria
Gașpar (Laromet București — 
411), Magdalena Rusa (Petro
lul Băi coi — 412 și 407), Car
men Pilaf (Voința Galați — 
407), iar Maria Abraham (Vo
ința Odorheiu Secuiesc), care 
a devenit campioana țării la 
junioare cu 405 și 425. se cu
vine să intre ta vederile se
lecționerilor.

Impresia favorabilă lăsată de 
tineri la actualele finale ale 
campionatelor naționale de po
pice și optimismul privind par
ticiparea la apropiatele C.M. 
de juniori se bazează pe ar
gumentul obiectiv al unei se
lecții corespunzătoare. Sperăm 
că antrenorii vor ști să lu
creze (emotivitatea exagerată 
a diminuat potențialul unor ju
niori, insuficienta pregătire fi
zică a dus la comportări osci
lante etc.) pentru ca promi
siunile să devină certitudini la 
.mondialele* de anul viitor.

• Costel Grasu — trei recorduri I

DE BASCHET REVELION
(Urmare dm pag 1)

Victor Iacob (2,01 — 1966), Vio
rel Constantin (2,00 — 1965)
de ta Dinamo București, Ghe- 
rasim Tzachis (1,82 — 1966) de 
la C.S.Ș. 4 București, Doru Ră
dulescu (2,04 — 1961) de la Di
namo Oradea, Andrei Popovid 
(1,93 — 1963) de la Rapid, A- 
drian Constantinescu (1,98 —
1960), Ion ionescu (2,10 — 1961) 
de la Politehnica Sportul stu
dențesc, Florin Apostn (1,80 — 
1956) de la C.S.U. Balanța Si
biu ; antrenori : Gheorghe No
vac și Radu Diaconescu ; asis
tent medical : Radu Leca. Tur
neul de la Atena constituie 
pentru baschetul românesc ul
tima competiție a anului-

LA EFORIE NORD
Intreprindereo de Turism, 

Hoteluri și Restaurante Bucu
rești informează pe cei care 
nu s-au hotărit unde să-și

INVITAJIE LA AMARA
OJ.T. ialomița asigură in 

stațiunea Amara, in perioa
da vacanței de iarnă, condi
ții foarte bune da cazare.

cu) controlează ș! dirijează 
munca — așa cum face cu 
toate catedrele, dar — avind 
deplină încredere în capacita
tea profesională a tehnaciemi- 
lor care se ocupă de „sportul 
alb" (probată cu prisosință), 
îi lasă pe profesori să-și vadă 
de treburile lor. In plus, co
mitetul de părinți (Gh. Pavel, 
M. Dragu, A. Focșeneanu, D. 
Dițu) este de un real foloe ca
tedrei, acest organism obștesc 
rezolvind multe dintre proble
mele administrative și lăsind 
astfel timp tehnicienilor și con
ducerii clubului să se ocupe de 
problema instruirii. Ar fi 
dăugat. in sfîrșit, că la 
stanța se impune — pe 
rezultatelor obținute de
2 — înființarea unei secții de 
tenis pe lingă o asociate spor
tivă. Cu tinerii jucători exis- 
tenți in acest frumos oraș, 
instrulți — nu ne este teamă 
să afirmăm — mult mai txne 
decit in alte centre, chiar cu 
îndelungată tradiție in tenis — 
Constanta și-ar putea alcătui o 
echipă divizionară .A.“ reduta
bilă și valoroasă. Altfel, 
8—10 individualități certe 
trebui să-și găsească in___
orașe, la terminarea junioratu
lui, cluburi sau asociații mar-: 
cu secții de tenis. N-ar fi pă
cat 7

de a-
Con- 
baza 

C.S.Ș.

cele 
vor 
alte

Ion GAVR1LESCU

SPORTUL,
(Urmare din pag. I)

corespunde unei realități preg
nante.

Asociația sportivă 
tehnica* a 1 ‘  ,
o dată cu întreprinderea și joa
că un rol important în viața 
colectivului. Campionatul aso
ciației sportive la fotbal, vo
lei — băieți și fete, handbal — 
băieți și fete, tenis de masă, 
șah. turism și orientare turis
tică se desfășoară cu regula
ritate, iarna, ca și vara, în a- 
celași timp cu participarea la 
campionatele județene in cele 
mal multe dintre ramurile 
menționate, dovadă a aspira
țiilor către calitate și in acest 
domeniu ale muncitorilor și 
celorlalți oameni ai muncii, toți 
membri ai asociației sportive.

Invitat să-și spună părerea 
asupra impactului activității 
sportive de masă și, în ultima 
vreme, de performanță cu pro
ducția, directorul — care este 
și președintele asociației spor
tive — s-a referit și la urmă
rile benefice ale acestei acti
vități asupra menținerii și în
tăririi sănătății și capacității 
de muncă, dar a ținut să ac
centueze asupra unui element 
ealitativ deosebit al acesteia. 
„Sportul — ne spunea — este 
intr-adevăr an puternic liant 
ai producției, pentru eă ne-a 
ajutat și ne ajută, evident, la 
întărirea continuă a disciplinei, 
dar mai ales la sudarea eolee-

jElectro-
luat ființă, firesc,

TXnp de două zăe, în excelen
ta orgarazare a A.S. Dinamo și 
CJ.E.Î.S. Arad, în Sala sportu
rilor din localitate s-au desfășu- 
rat tnaîele pe țară ale tradițio
nalei competiții de judo _ 
moviada •84*, la care au partici
pat peste 320 judoka din toate 

țării. Spectatorii au 
cu aplauze Intilr.irile 
de atractive și specta- 
cu multe surprize la 

ttoe’.e categorii de greuta'e. Iată 
câștigători:, la seniori : 63 kg — 
Gh. BuroLanu CDinamo Constan
ța). 75 kg — GL Cotorona (Di- 
oe«no Pompier:), 82 kg — M- 
eolae Mann (IXnamo Alba), M

județele 
răsplătit 
deosebit 
cui oase.

petreacă Revelionul că la 
agențiile de turism se mai 
găsesc locuri in stațiunea 
Eforie Nord, la hotelurile 
„Meduza", „Steaua de mare" 
și „Delfinul".

înscrieri și informații la 
toate agențiile de turism ale 
LT.H.R.B.

masă, tratament pentru 
sportivi la prețuri convena
bile. Cluburile și asociațiile 
sportive interesate se pot 
adresa pentru relații supli
mentare la telefon 12620 — 
Mobozia sau 66181 — Amara.

La sfirșițul săptămânii tre
cute a avut loc ta sala de atle
tism din complexul sportiv „23 
August" deschiderea oficială a 
sezonului pe teren acoperit 
Concursul — o „zonă" pentru 
juniorii de categoriile II și III 
— a fost programat pentru a 
permite tinerilor atleți, ca și 
antrenorilor lor, să verifice 
stadiul acumulărilor făcute de 
la Încheierea sezonului ta aer 
liber. Conform așteptărilor, ia 
această competiție au răspuns 
prezent... 528 de concurenți 1 O 
participare care nu poate de
cit să ne bucure (așteptăm cu 
nerăbdare și performanțele de 
valoare, care, sîntem siguri, 
nu vor întîrzia să apară). în 
programul concursului a fost 
introdusă și o probă de tri- 
plusalt rezervată juniorilor 
mari, în care s-a Impus 
Daniel Ciobanu (cu 15,73 
atlet care ne-a promis un 
record pentru sîmbătă 1 în ve
cinătatea turnului de parașu
tism. s-au ținut și câteva pro
be de aruncări (suliță șl disc)- 
Iată câștigătorii :

junioare n : ~ 
Avram
Isabela ______ _____ ______
lungime : Elena Pădurețu (Stea
ua) 5,44 m ; înălțime : Gabriela 
Stan (CSS 190) șl Cristina Fru- 
mușanu (Lie. 37) 1,58 m ; greu
tate : Mihaeta ~ ’ ----------
13,22 m ; disc : Oană ___ _  .
•uliță : Malvina Schwartz (CSȘ

m ; juniori H: 58 m: 
(CSȘ 4) 5,9 ; W mg :

lungi-

clar 
m), 
nou

50 m : simona 
(CSȘ 5) 6,7 ; 50 mg : 
Ionașcu (CSȘ 5) 84 ;

Oană (Metalul)
37,56 m ;

IM) 29.00 
R. Popa
M. Oaldă (CSȘ 4) 7,1 ;
me: M. Păuna (CSȘ 4) 6,63 m, 
R. Popa (.69 m ; triplusalt : M. 
Sirbu (CSȘ 4) 14,17 m ; înălți
me t B Bohilțea (CSȘ 4) 1,90 m; 
prăjină t Păuna 4,20 m ; greu
tate : CI. Popa (CSȘ S) 15,01 m î 
disc: Ad. Lupu (CSȘ 4) 30,34 m; 
•uliță : R. Tănase (CSȘ IM) 
47,28 m ; JUNIOARE III : M m : 
ionașcu 6,7 ; 50 mg : otilla Vta- 
tilă (CSȘ 5) 1,0; lungime : lo- 
nașcu 5,54 m ; Înălțime : Dana 
Potlog (CSȘ 5 — n. ian. 1971) 
1.58 m : greutate : Mihaela Ma
tei (CSȘ 7) 12,18 m ; disc : Ele
na Blrsan (Steaua) 29,72 m ; su
liță : Lucia Călin (CSȘ 190)
24,30 m ; JUNIORI iii : 50 m : 
Ș Iordan (CSȘ Triumf) 8.1 ; 
58 mg : M. Vlădescu 7,5 ; lun
gime : N. Coman (CSȘ 4) 6,40 m; 
Înălțime : C Beclc (CSȘ 190) 
1,75 m ; prăjină : Ad. Popovicl 
(CSȘ 5) 3,30 m ; greutate : M.
Câldărescu (CSȘ 4) 13,12 m ; su
liță: C. Volcan (Metalul) 46.12 m.

Andi VILARA
CÎMPULUNG MUSCEL, (prin 

telefon). La etapa de zonă a 
campionatului republican al ju
niorilor de categoriile a Il-a 
și a III-a (au luat parte atleți 
din județele Argeș, Brașov și 
Dîmbovița), Costel Grasu (CSȘĂ 
Cîmpulung) a îmbunătățit de 
trei ori recordul național la 
greutate al juniorilor II, cu 
16,43 m, 16,45 m și 16,65 m. 
El este antrenat de profesorul 
Gabriel Bădescu. (Paul MATE- 
OIU, coresp.).

c.

REAL STIMULENT IN MUNCĂ
tivului, ereind zi de zi afini
tăți intre lucrătorii eu un sta
giu mai mare in muncă și ti
nerii absolvenți ai liceelor de 
profil nou angajați. Este preg
nant, de asemenea, rolul de 
liant al sportului in colectivele 
echipelor de muncă pe schim
buri, care participă in această 
formație și la activitățile spor
tive, unindu-le tot mai puter
nic sufletește și stimulindu-Ie 
spiritul de intrecere in produc
ție. Urmările binefăcătoare ale 
activității sportive de masă se 
simt și in viata căminului de 
nefamiliști, pretutindeni".

După cum ne-au mărturisit 
factorii de răspundere din În
treprindere, obiectivele și sar
cinile puse în fața mișcării 
sportive prin documentele Con
gresului al XIH-lea al parti
dului au fost analizate cu simț 
de răspundere și stau acum la 
baza dării de seamă și proiec
tului planului de măsuri care 
vor fi dezbătute în curînd în 
adunarea generală prilejuită de 
alegerea noilor organe de con
ducere ale asociației sportive.

Intensificarea activității spor
tive de masă în cadrul „Da- 
ciadei", prin organizarea unui 
număr sporit de competiții, în
mulțirea activităților turistice, 
extinderea practicării săniușu- 
hii și schiului la Piatra 
Fîntînele, terminarea lucrărilor 
la noua bază sportivă pe tere
nul pus la dispoziție de Consi
liul popular al municipiului,

crearea unor noi secții de per
formanță, iată numai citeva 
din proiectele menite să tra
ducă in viață sarcinile reieșite 
din hotăririle Congresului al 
XIH-lea și din Mesajul adre
sat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în anul 1982 Con
ferinței pe țară a mișcării 
sportive. Grija pe care Comi
tetul de partid (secretar, mai
strul Leon Chindea) o acordă 
activității sportive este o ga
ranție că proiectele de astăzi 
vor prinde viață în cea mai 
mare întreprindere bistrițeană.

DUPĂ TURNEELE
(Urmare din pag f)

Stîngă și Măricel Voinea și a- 
proape de cerințe Flangea, Ber
bece, Covaciu și Mocanu. Deși 
obositor, turneul a avut și părți 
pozitive. Mai întîi, pentru că 
ne-am putut da 
bine de 
cători — 
tirilor 
mondial 
pol, pentru că am putut să 
vedem la lucru citeva selec
ționate pe care Ie vom întîlnl 
in viitor".

NICOLAE NEDEF : „Tinînd 
seama de componența echipei 
care a evoluat la Tbilisi și de

seama mai 
posibilitățile nnor ju- 
în perspectiva prcgă- 
pentru Campionatul 
universitar — și, a-

DE AZI, UN NOU
kg. — Mircea Bălășoiu (Dinamo 
Arad), 95 kg. — Gh. Moldovan 
(Dinamo Arad) ; la tineret : 60 

(Dinamo 
— Gabriel 
Pompieri), 

(Dinamo 
Titus 

kg 
Buicu- 

Popoiu

kg — Iordan Neaga 
Marea Neagră), 65 kg 
Rădulescu (Di<iamo 
Tl kg — Iosif Takacs 
Marea Neagră), 78 kg 
Fekete (Dinamo Giurgiu), 86 
— loan Crăciun (Dinamo 
rești), 95 kg — Virgil 
(Dinamo Ardeal), +95 kg — Cor
nel Boroș (Dinamo Cîmpina). 
Echipe : 1. Dinamo Arad 18 p, 2. 
Dinamo Alba, 10 p, S. Dinamo 
Victoria 8 p.

Ce! mai tehnic Judoka senior 
a fost declarat Gh. Buzoiana, iar 
la tineret Iordan Neaga.

Remarcabilă comportarea spor- 
ttvHor de la A^S. Dinamo Arad 
(președinte Dumitru Gafencu, 
antrenor Mihai Botez) csa-re au 
cîștigat un titlu pe echipe și 
două la „individtiaJe*' (de ©e- 
niori).

Menționlnd că juriul si arbitrii 
au asigumat o bună desfășurare 
acestei competiții, că sportivi
lor le-au fost decernate cupe, 
medalii șl diplome, lată în f 
o scurtă declarație a președinte
lui comisiei de judo din cadrul 
C-T.E.F.s. Arad, D. Gafencu : 
„Mă bucură succesele sportivi
lor de Ia A.S. Dinamo Arad. Im
portant este insă faptul că 
foarte mulți dintre judoka pre- 
zenți la aceste întreceri au do
vedit o valoare tehnică aprecia
bilă, demonstrtnd frumusețea a- 
eestul sport*.
Octavian BERBECARU, coresp.

(Urmare din pag. I)

turneu oferă un program de 
primă calitate. Meciul-vedetă 
(ora 17,30) opune două vechi 
rivale, care ani și ani și-au 
împărțit titlurile de campi
oană a țării : Steaua și Di
namo. Este drept că in a- 
ceastă privință Steaua s-a ară
tat mai... productivă, deținînd 
recordul țării la numărul de 
titluri de campioană (25), în 
timp ce Dinamo a învins nu
mai de 6 ori. Oricum, lupta 
dintre ele a fost mereu fru
moasă, palpitantă, plină de ne-
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4DMIMSTRAIIA DL STAT LOTO PRONOSD
• Informăm pe participanțli 

care încă nu au jucat la cea 
de-a doua tragere și ultima din 
acest ana MARILOR CÎȘTIGURI 
la PRONOEXPRES de mîine, 
miercuri 19 decembrie a.c.. 
NUMAI ASTĂZI își mal 
procura bilete cu numerele 
ferate.

Că 
pot 

prc-

număra prin 
al anului I

Așadar, 
cembrie, est 
procurare a

J
In cadrul a trei extrageri, in 

două faze și cu un total de 18 
numere extrase, participanțli au 
posibilitatea obținerii unor im
portante cîștiguri în autoturisme 
„DACIA 1 300“. 
bani șl excursii

mari sume de 
taa. P Ungară.
25 Iei pot cu-Variantele de 

mula cișUgurl la ambele faze.
Nu pierdeți prilejul "de a vă

CÎȘTIGURI 
NOEXPRES
cat. 2 : 
lei șl 8 
cat. 
cat. 
oat. 
cat. 
cat. 
cat.

3 :
4 :

5 :
6 : 
7:

8 :

1 v- 
vâri 
16.56

83
7.518
174
3 XI

Report la 
lei.
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Natural, 
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ncălzită" de 
ii. O lume 
unul dintre 
tninguri nu 

Sint peste 
o cunoș- 

antrenorul 
odelator de 
II numește

tre cei mai avansați. Un fel 
de „mina dreaptă* a antre
norului. Viitor titular la 
Dunărea, divizionara „C*, 
Junior fiind. Ca și alți foști 
elevi ai acestui antrenor 
(Zamfir, Voicu, Marin etc.), 
promovați la seniori, în for
mații divizionare, in județ 
și chiar mai departe.

Farin-tatăl, tehnician con
structor, ne cere părerea, 
aproape de finalul antrena
mentului. Ne manifestăm, 
firește, satisfacția. S-a lu
crat intens, intr-o atmosferă 
de mare 
„Ce-mi place 
mult la acest 
cum știe să 
Adică îi face 
bal, 
Cînd 
la școală, părăsește colecti'

atractivitate. 
mie și mai 

antrenor este 
educe copiii, 

să învețe fot- 
fără a neglija cartea, 

vreunul «șchioapătă»

de un 
Dunăre, 

mișcarea 
poate la 
ridicată 

antrena-

en 
ă, 
tai
ll
orul Merlan 
4 pe grupe, 
ire are un 
îndrumător, 
dansați, care 
irea. Din 
•cind pe la 

antrenorul 
, asi- 
lecției.

noastră, 
Privind la 
i de rigo- 
.. încălziți, 
eea ce văd 

noi, unul 
recomandă: 

doi copii 
irului Mer- 
ază pregi- 
mai mic, 

imător de 
deci, din-

vul. Pînă la în
dreptare... Și, apoi, 
mai e ceva : de 
cînd copiii mei vin 
pe stadion, nu mai 
știu nici măcar ce 
este un gutural.

Chiar dacă ar fi numai atît 
și aș fi mulțumit de foloa
sele sportului..."

Și ceilalți părinți s-au 
pronunțat in 
Poate tocmai 
ruie in a-și 
aici, la „clasa" antrenorului 
Merlan. O clasă care ar tre
bui să numere maximum 40 
de copii; adică două grupe. 
Dar care, în realitate, a- 
junge la o cifră întreită. 
Antrenorul se mai codește 
— nu este ușor să lucrezi 
eu peste 100 de copii, in
tr-o singură lecție — dar 
părinții insistă (și noi am 
fost martorii unor aseme
nea scene), astfel ci, pini 
la urmă... Iată de ce, de 
fapt, cei 40 de elevi ai an
trenorului Merlan sint, am 
văzut, mai bine de 100...

Cei din Călărași s-ar 
bucura mult dacă și în ca
zul celorlalți educatori prin 
sport afluența copiilor ar 
fi tot atît de mare.

Tiberiu STAMA
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Dunărea

găsim soluții noi, în variante 
eît mai numeroase, pentru a 
putea depăși astfel de apărări, 
șl — firește — să ne adaptăm 
jocul în defensivă la aceste o- 
rientări".

Și opinia noastră este ase
mănătoare celor exprimate de 
cei doi tehnicieni și anume 
că — în condițiile date (cu 
lotul împărțit în două for
mații, cu absențele amintite și 
cu faptul că la Tbilisi, de 
pildă, Mironiuc n-a jucat, ne- 
fiind în plenitudinea forțelor, 
iar Boroș a fost obligat să se 
menajeze în unele momente) 
— rezultatele realizate sînt 
bune. Se desprinde, de aseme
nea, faptul că unii jucători au 
nevoie de tratamente și o- 
dihnă, cluburile și antrenorii 
lor fiind nevoiți să înțeleagă 
aceasta pentru binele echipe
lor lor și al handbalului în 
general.

Echipele Steaua și H.C, Mi- 
naur Baia Mare își încep, însă, 
pregătirile pentru dificilele e- 
xamene din cupele europene, 
programate în luna ianuarie; 
„Cupa României" bate la 
ș.a.m.d. Este, deci, greu 
oferit o „rețetă" general 
labilă, astfel că tehnicienii 
cestor echipe vor trebui 
procedeze cu multă atenție, 
grijă atît față de sportivi, 
și de interesele cluburilor, 
ceputul acestui sezon interna
țional a fost bun și, pentru 
ridicarea cotei sale valorice, se 
cer eforturi mari din partea 
tuturor celor care alcătuiesc 
familia handbalului nostru.

ușă 
de 

va- 
a- 
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cu 
cit 

în-

ftMEAlA
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•ți 1« de- 
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a 519 lei ;
a 40 lei;
200 lei ;

! a 40 lei.

1 : 1U.719

M. Șleiănepcu, campionul anu
lui 1983, a reușit două victorii 
merituoase, cu Coran, un viitor 
pretendent la derbyul din 1986, 
șl cu Vitamina. El s-a apropiat 
astfel, la trei victorii de actua
lul lider, G. Tănase, care a reu
șit și el o victorie cu Formi
dabil, unul din derbyștii anului 
viitor, o altă formație care a 
obținut două victorii a fost aceea 
a lui D. Toduță, cu Percutor in 
principala cursă a zilei (Enache 
conducîndu-1 fără greșeală, dar 
în condițiile în care ceilalți con- 
ourențl, cu excepția lui Portu- 
laoa, au făcut ' - -
și cu Vibra, în __ „_____
nărui M. Iorga s-a afirmat din 
nou cu Saliva, 
manță merită remarcată, 
din start la sosire. I.

simplă figurație) 
real progres Ți
a cărei peri r- 

Atacînd 
Oană a
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înaintea ultimelor minute ale turului

LA CADEREA CORTINEI

Cu o jumătate de oră îna
inte de meci, Emerich Jenei, 
antrenorul principal al echipei 
Steaua, era destul de circum
spect în privința derby-ului cu 
Universitatea Craiova. «Aș vrea 
un singur lucru : ca rezultatul 
să fie conform eu jocul, cu e- 
voluția echipelor". Si trebuie 
s-o spunem din capul locului 
că, fără să... strălucească, e- 
chipa pregătită de Jenei și 
Iordănescu A JUCAT BINE

Încheind acest capitol (despre 
care s-a scris deseori), să mai 
subliniem și faptul că in par
tida cu Steaua, foarte departe 
de valoarea lor au evoluat Ți- 
cleanu (nerestabilit și, deci, 
fără o pregătire corespunză
toare), A. Popescu, Geolgău, 
Irimescu, Cioroianu, ultimii trei 
lipsiți de vlagă, fără ambiție, 
fără aplomb, fără... nimic ! Bel- 
deanu, deși și el a jucat cu 
mult sub partida tur cu Zelez-

Acum, la căderea cortinei — 
o cortină care aștepată și ul
timul sunet de gong, cel de 

la Craiova, de mîine, o 
primă incursiune în lumea cit 
de cit obiectivă a cifrelor cla
samentului. Deci...

Podiumul anului 
Încheierea turului :

1. DINAMO 17 10 5
2. Steaua 17 11 2
3. U. Craiova 17 10 2

trecut,

2 33—15
4
5

39—13
26—14

la

25
24
22

..și cel din acest an...

Iată unul dintre atacurile rapide ale Stelei, care a surprins 
pe picior greșit apărarea Universității. Petcu a reluat insă cu 
capul peste poartă Foto: I. BĂNICA

mai ales în prima repriză, cînd 
și-a asigurat un scor liniștitor. 
A atacat în stilul ei, derutant, 
cu un Boloni mai aproape de 
capacitatea lui, eu Lăcătuș, 
Petcu, Stoica și Pițurcă (mai 
ales) inventivi și._ avizi de 
goluri. Așa că un 2—0 în fa
voarea „campioanei de toamnă* 
după primele 22 de minute n-a 
surprins pe nimeni, Universi
tatea făcînd față cu mare 
greutate iureșului impus de 
bucureșteni. Prima mare „sur
priză" a meciului a apărut, 
insă, în min. 32. Atunci arbi
trul M. Neșu, la INSISTENȚA 
tușierului Gr. Macavei și după 
ce acesta l-a dat „raportul", 
l-a eliminat pe Ștefănescu. 
Cert este că Ștefănescu l-a lo
vit ușor pe Lăcătuș, cu căl- 
cîiul ! Cert este însă că și 
Lăcătuș a simulat o lovitură 
de... picior rupt ! Conform re
gulamentului, pentru o astfel 
de simulare, ar fi trebuit și 
el avertizat, mai ales că ste- 
listul are o irascibilitate care 
trebuie să-l fie temperată din 
cînd în cînd, deoarece — nu 
de puține ori — Lăcătuș reu
șește astfel să-și scoată din 
fire adversarii.

Sigur că, din acest moment, 
al ruperii echilibrului numeric, 
nu se mai punea problema vic
toriei. Se punea numai pro
blema scorului. Universitatea 
— echipa noastră ajunsă cel 
mai departe în cupele euro
pene, echipa care de ani buni 
dă loturilor naționale majori
tatea titularilor — de la care 
se aștepta o replică viguroasă, 
a fost obligată să-și structureze 
altfel compartimentele. In locul 
lui Ștefănescu a apărut mai 
tatii Beldeanu, apoi Ungu- 
reanu, fundaș stingă trecînd 
Matei, revenit în echipa Cra- 
iovei după patru ani ! Cum 
nici A. Popescu nu a jucat pe 
postul lui (cel de mijlocaș), 
avem completă suita improvi
zațiilor ; unele de natură o- 
biectivă (accidentările), altele 
de ordin subiectiv, adică eli
minările și suspendările. Ajuns 
la acest punct, trebuie spus că 
indisciplina în joc roade de 
mai multă vreme edificiul fot
balistic care se numește Uni
versitatea Craiova. E un mare 
păcat, dar păcatul e, în pri
mul rînd, aL.. Universității. $1,

nicear, ni s-a părut mai tînăr 
decît toți. Universitatea mai 
are și mîine un meci greu, cu 
Corvinul, pe care nu-1 va pu
tea cîștiga, însă, decît dacă-și 
va strînge rapid rîndurile (și 
ambițiile) și făcînd apel la or
goliul ei de echipă fruntașă în 
fotbalul nostru.

Oricum, Indiferent de toate 
aceste circumstanțe craiovene, 
Steaua și-a jucat cartea ei, a 
cîștigat și va rămîne instalată 

.fotoliul nr. 1“ al Diviziei 
la primăvară, reali- 
mai mare punctaj 

primă jumătate de 
de cînd în „A“ evo- 
echipe. Pentru că a

ta „1 
„A- pînă 
zînd cel 
după o 
campionat 
luează 18 
jucat mereu tranșant și cine 
joacă așa are sorți de izbîndă.
E marele merit al Stelei.

Laurențiu DUMITRESCU

1.
2.
3.

17 12 4 1
17 10 7 0

STEAUA
Dinamo
Sportul st 17 10 4 3

40— 10
31—24
41— 15

28
27
24

Deci, a ieșit Craiova, a apă
rut Sportul studențesc. Aceas
ta ar fi prima observație la 
vedere. Celelalte, nu mai pu
țin ■ sugestive :

1. Numărul mai
puncte și de goluri 
lor de pe podiumul 
cheiatului tur. Un 
in favoarea acestor ___ ___
pe ? Mai curînd unul în de
favoarea echipelor care au 
coborît și au permis aceste 
plusuri destul de nete.

2. Steaua — patru puncte în 
plus, o constantă la capitolul 
eficacității (un gol în plus) și 
ameliorată în apărare (trei go
luri mai puțin).

3. Dinamo a acumulat cu 
două puncte mai mult, își păs
trează oarecum capacitatea o- 
fensivă (două goluri mai pu
țin), dar înregistrează o slă
bire a momentului apărării (9 
goluri mai mult în acest an).

4. Sportul studențesc apare 
drept cea mai eficace echipă 
a turului (41 de goluri, 14 go
luri mai mult decît anul tre
cut), „ll“-le studențesc lnre- 
gistrînd o ameliorare și în de
fensivă (3 goluri mai puțin). 
Dacă adăugăm și cele trei 
puncte în plus față de ediția 
trecută, trebuie să admitem că 
echipa lui Iorgulescu și Hagi 
a marcat ameliorarea cea mai 
netă, ea fiind victima a două 
„fadinguri" meciurile cu Corvi- 
nul șl Politehnica Timișoara, 
determinate In principal de 
accidentări și... cartonașe.

Dacă ar fi să generalizăm, 
vom asista în retur Ia o și 
mai rapidă eursă Steaua — Di
namo, aceste două echipe a-

ntare de 
al echîpe- 
recent în- 
argument 

trei echi-

vînd în urma lor o formație 
foarte bine plasată pentru 
sprinturi.

Revenind la podiumul nos
tru, în ordine, să subliniem 
argumentele Stelei, pînă mai 
ieri oscilantă între jocul cu 
două și trei vîrfuri. Prin e- 
voluția sa din a doua jumă
tate a turului. Steaua a ajuns 
la o frumoasă simplificare, cu 
Lăcătuș și Pițurcă „în față", 
ceea ce a atras constituirea u- 
nei linii mediane deosebit de 
suple, „închizătorul" Boloni 
permițîndu-i lui Stoica să iasă 
la rampă, iar lui Petcu să 
manevreze cu... acoperire.

în ceea ce privește pe Di
namo, echipa campioană nu a 
putut evita, desigur, un ușor 
reflux după campania de pri
măvară care a dus-o în semi
finalele Europei, 
apărare poate fi 
accidentarea 
cristalizarea 
Rednic. în 
scăderea de 
gustin, vîrf de nevoie în 
senta unui titular pe măsură, 
randamentul sub așteptări al 
lui Tulba și sterilitatea greu 
explicabilă a unui tehnician de 
talia lui Orac.

La Sportul studențesc, lu
crurile sînt simple. „S-au îm
păcat" două generații (M. San
du și Hagi). Din această îm
păcare, care a dus automat la 
clarificări de ordin tactic, au 
apărut și golgeterii turului 
(Hagi — 14, M. Sandu — 12). 
Să tragem concluzia că jocul 
„cocoșului" 
rului" (M. Sandu) 
din absența .. 
raș) ? Această ipoteză nu face 
decît să ne aducă aminte că 
Sportul are în rezervă 
tul de mare cantitate 
riante.

în perspectivă, deci, 
tur palpitant în lupta 
titlu. Suporterii Stelei jubilea
ză, fiind de părere că Steaua 
nu mai 
moviștii, 
liniște

Minusul din 
explicat prin 
Stănescu și 
a jocului lui 
s-a resimțit

lui
tîrzie 
atac 
formă a lui Au- 

ab-

(Hagi) și al „ușo- 
a cîștigat 

.semigreului" (Co-

o des- 
de va-

un rc- 
pentru

poate fi oprită. Dina- 
în schimb, afișează o 

___superioară, așientind 
derby-ul cu... Steaua. In sfîrșit. 
Sportul mizează pe trei victo
rii în cuplajele bucureștene, 
ceea ce...

Așteptăm cu nerăbdare. Cursa 
S-a iuțit. Arbitrează... Cra'ova!

Ioan CHIRILA

Liderii Diviziei „B“ la încheierea turului

DUNAREA C.S.U
• Seria I a Diviziei ,.B“ are 

la Încheierea turului un lider 
merituos: Dunărea C.S.U. Galați. 
Formația gălățeană a avut în 
acest sezon de toamnă dteva 
adversare puternice, cum sint 
Petrolul Ploiești, F.C. Constanța 
și Oțelul Galați. Să rea
mintim bilanțul turului : 13 vic
torii. două „remize” șl două 
eșecuri (în fata Metalului Man
galia si Petrolului Ploiești — 
ambele meciuri disputate în de
plasare), acumuHnd 28 de puncte
• In „clasamentul adevărului”.
Dunărea C.S.U. are +10 : nu
a pierdut nld un med pe tere
nul propriu, iar în deplasare a 
cîștigat in fața echipelor Unirea 
Dinamo Focșani, FEPA *74 Bîr
lad, Partizanul Bacău și Chimia 
Fălticeni șl a „remizat” cu F. C. 
Constanța și C. S. Botoșani
• A trecut, prima oară, in 
fruntea seriei I după vic
toria obținută la Bacău Cin 
fața Partizanului, în etapa a S-a). 
In etapa a 9-a o „rocadă” : Pe
trolul Ploiești a revenit pe pri
mul loc doar pentru o săptămî- 
nă, deoarece în runda următoa
re Dunărea C.S.U. a preluat 
poziția de lider, pe care n-a 
mai cedat-o pînă la încheierea

DISPUTA PENTRU TITLU RĂMlNE DESCHISA
reușit să câștige cu Manuc in
tr-un bun record. Cu precizia «1 
care ne-a obișnuit In ultima vre
me, R. Costică a obținut cea de 
a doua victorie consecutivă cu 
Olandeza. Ttnărul Costeanu, lup- 
tlnd cu mult aplomb pe toată 
linia dreaptă la sosire, a reușit 
o victorie dificilă cu Rovin, care 
a produs marea surpriză a zilei.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Vitamina (Ștefănescu)
1:31,9, 2. Odeon, 3. Florian. Cota: 
cișt 1,80, ord. triplă închisă. 
Cursa a II-a : 1. Olandeza (Cos- 
tică) 1:32,4, 2. Marcela. Cota :
cîșt. 2,40. ev 30. Cursa a III-a : 
1. Sativa (M. Iorga) 1:31,0, 
Felcer. Cota : cîșt. 2,20, 
Cursa a IV-a : L ~ 
nache) 1:30,9, 2 
Krauss. Cota : c șt. 
ord. triplă 611. Cursa a V-a : 1.

Formidabil (Crăciun) 1,31,3, 2. 
Hematie, 8. Cochet. Cota : cîșt. 
2. ev. 12, ord. triplă 77. Cursa 
a VI-a s 1. Cornișon (I. T. Nl- 
colae) 1:28,6, 2. Odoreu. 3.
rata. Cota : cîșt 3, ev. 4, ord.

, _ — _ VH-a : L
Manuc (Oană) 1:26,9, 2. Vrednic. 
Cota : 
m-v-vn
1. Rovin 
licat, 3.
ev. 220, 
a ix-a :

1.
Ju-

triplă 277. Cursa a

GALAȚI - 0 FORMAȚIE ECHILIBRATA
turului • De remarcat că, după 
eșecul de la Ploiești, din etapa 
• 6-a. formația gălățeană n-a 
mal cunoscut înfringerea, dștl- 
gfad sase meciuri șl termtatad 
două la egalitate • Iată șl for
mația de bază folosită de an
trenorul Marcel Pigulea 
08 jocuri) — Boraii (15) 
CM), ~ “ -
(U)
(8). 
viei 
Au 
portar, Negolță (S) 
Comșa (5), Anghelinel (7), Ichim 
P0) — mijlocași, Cojocaru (5)
șl Georgescu (4) — înaintași. 
Este de fapt un alt lot față de 
cel folosit anul trecut în Divizia 
„A", deoarece în vară au plecat 
jucătorii Soare, Hanghiue, Stroe, 
Pisău, Mureșan, Cristea, Tara- 
rache șl Pascu, Iar noutățile au 
fost Diaconescu (în fapt o reve
nire), Georgescu (fost la Viito
rul Vaslui), juniorii Cojocaru, 
Zelt Si Chercheș, toți trei pro
movați • Autorii celor 29 de 
goluri : Ralea șl Valșcovici — 
rite 6, Autohl — 5, Diaconescu 
— 4. Cojocaru șl Balaban — 
efte 2, Anghelinel, Bejenaru șl 
Cernescu — cite 1 șl un autogol 
(Mucregeanu — în meciul cu 
FEPA li Bîrlad) • „Perioada 
cea mal dificilă a coincis cu 
Începutul campionatului — ne-a 
spus antrenorul Mareei Pigulea.

Oană
Gălan 

Bejeharu (16), M. Dumitru 
— Balaban .
Diaconescu (16)
(17), Antohi (17), Ralea (6). 
mal jucat : Serghl (1) —

fundaș,

(15). Cerneseu 
Valșeo-

Echipa, după retrogradarea din 
^A*, era debusolată, mulți din 
componențil divizionarei ple
caseră, iar suporterii iși cam 
pierduseră încrederea fată de cei 
rămași să readucă echipa în pri
mul eșalon. Pot să spun că a 
existat un punct de cotitură în 
atitudinea jucătorilor față de 
comportarea lor în campionatul 
Diviziei *B*, acesta numindu-se 
«Metalul Mangalia». O dată cu 
trecerea timpului băieții s-au... 
pus pe picioare și, după cum 
s-a văzut, am terminat in forță, 
Sint mulțumit că am o echipă 
disciplinată, neavir.d nici un ju
cător eliminat, că toți sint preo
cupați să rezolve cu maximă 
eficientă ambele faze ale jocu
lui. In acest sens cred că este 
grăitor golaverajul. Ir. perioada 
de iarnă avem mult de lucrat 
pentru ca toți jucătorii să dea 
maximum de randament ; știm 
că ne așteaptă un retur destul 
de greu și noi vrem ca în vară 
să fim în «A»“ @ „Dorința an
trenorului Pigulea este pe deplin 
realizabilă, deoarece echipa are 
condiții corespunzătoare unei 
activități de performanță — ne-a 
declarat Grigore Buhancă, pre
ședintele clubului. Revenirea 
în Divizia *A» va însenina că 
jucătorii n-au dezamăgit miile 
de suporteri, care ne înconjoară 
din nou“.

ev. 
Percutor 
Portulaca, 

1,80, ev.

2.
23. 
(E-

3.
2S,

cîșt. 1,20, ev. 11, triplu 
~ 63. Cursa a VIII-a :

(Costeanu) 1:32.7. 2. De- 
Tenor. Cota : cîșt. 2,80, 
ord. triplă .413. Cursa 

_ ___ _ 1 Coran (M. Ștefă
nescu) 1:32,7, 2. Nuveleta, 3. Zela. 
Cota : cîșt. 2,80, ev. 70. ord. tri
plă 96, triplu VII-vm-XI 1085. 
Cursa a X-a: 1. Vibra (Pătrașcu) 
1:36,1, 2. Hadeș. Cota : cîșt. 4,
ev. 32, ord. 7. Pariuil austriac 
s-a ridicat la suma de 55 606 lei 
și s-a închis.

A. MOSCU

• SELECȚIONATA U.E.F.A. >87 
IN TURCIA. Echipa noastră de 
juniori, care participă în Cam
pionatul european B (sub 16 ani), 
a efectuat, săptămîna trecută, 
un turneu de două jocuri în 
Turcia. Primul s-a disputat în 
localitatea Manlsa șl s-a înche
iat la egalitate, 1—1. Golurile au 
fost marcate de Bunaciu (pen
tru „tricolori") șl YugeL In par
tida a doua, care a avut loc la 
Izmir, s-a înregistrat același scor, 
1—1. Au marcat Dogan, pentru 
gazde, respectiv Avramescu. Iată 
acum și formația 
PRUNEA (Luoescu) 
(Dragomir), Drăgbici 
TEODORESCU. Bondar

— AVRAMESCU, Stere, Bunaciu
— CONDUBACHB, SCINTEIE, 
Mlstode (Gh. Emilian). Jucătorii 
trecuțl între paranteze au evo
luat în meciul al doilea

utilizată : 
— Bălaj 

(Magda), 
(Bălan)

• MECIUL AVÎNTUL MATCA 
«— DELTA TULCEA, din ultima 
etapă a turului campionatului 
Diviziei „C“ — seria a Ill-a (pe 
teren 1—0) a fost omologat de 
F.R.F. - -
pel Delta, deoarece Avîntul 
substituit un jucător, 
acestui rezultat, Delta Tulcea 
totalizat 21 
pe primul 
afilndu-se 
dia cu 20

cu 3—0 în favoarea echi- 
a 

în urma 
a 

de puncte și a trecut 
loc, pe cel secund 

I.M.U.-c.S.ș. Medgl-
P-



SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMÂNI PESTE HOTARE
ECHIPA DINAMO 

A CiȘTIGAT TURNEUL 
DE VOLEI DIN R.D.G.

BERLIN, 17 (Agerpres). — 
Turneul international masculin 
de volei de la Leipzig s-a în
cheiat cu victoria echipei Di
namo București, care a terminat 
neînvinsă competiția totalizind In 
clasamentul final 10 puncte. Pe 
locurile următoare s-au situat 
formațiile Martinus Amstelveen 
(Olanda) — 9 puncte. Asniere» 
Sport (Franța), TSC Berlin, SC 
Leipzig — cu cite 7 puncta șl 
Honved Budapesta — 5 puncte.

In ultima zi a turneului, volei
baliștii români au intUnit echipa 
TSC Brelin. pe care au tavtas-o 
cu scorul de 3—1 (1*—IA 15—A 
16—14, 15—6). Alte rezultate:
Martinus Amstelveen — Honved 
Budapesta 3—9 <15—A ÎS—A
15—1®); Asnleres Sport — SC 
Leipzig 3—0 (ÎS—19, 15—9. IS— IO-

5 BOXERI PE PODIUM
VARȘOVIA. 17 (Agerpra*. — 

La Bialystock (Pcl-nta) » « de»- 
lășurat un lumen lB>ecna0ene* 
de box. la care aa partkdpnt H 
de pugiliști din patra țâri. prin
tre care și Rominia In gala fi
nală, in limitele categoriei Ba*' 
că. sportivul rc-năa Ion ștttă- 
nescu l-a Învins la puncte, ca a 
decizie de 5—A pe pclocoto 
Czykasz, după o eemportare me
ritorie. care :-a adus șt titlul 
de cel mal bun boxer de peste 
hotare al eomoetipri. La catego
ria mijlocie norieel Ungareaaa

SUEDIA A CUCERIT „CUPA DAVIS*
GOTEBOEG. Xu se șțjcAese- 

ri eoocr.le aplauzelor rare an 
sublimat suc-esol net, mai ari 
decit se spernse. ai ka Mats 
Wilaader n fața tner.cmnri 
Jimmy Conners (C—1, 5—3. 
6—3). și w. II9N de speria- 
lori. care - * â si ~ y-

Tiaăru.' jariror H 
M.'e ia fufa iai Jjtn McEcrue

tocii Ofie: —rade sicrice '"_ma 
diaăre cdriprie Sne*d d 
SUA Ia .Capa Dwvta"} aa 
fost eooectați inert ța '-al
ta tensiune" a netei de a 
doua parL-de a zări, care opu
nea hM Besrik ȘeadstrCae pe 
Inse fi CMBpxxial J»ha
MeEaree. Opt*?-ari aeiuriaar 
•t echipei sczpcxmic. Haas 
Olssoa. avusese descrie protCe- 
me in a-] aj^ge pe pjcpaaio- 
nul iui WZ-nder. Ia ÂTpto, 
intre S-ndslcom și Afidesa 
Jarryi Fiecare dintre a:er*1i 
avea calități, dar și siăbeacnL

Pină Ia urmă, mntăriad bine 
Olsson l-a preferat pe Sands
trom. Și alegerea lui s-a arătat 
extrem de inspirată, eăd Sands
trom a evoluat cu totul re
marcabil. comporiindu-se. poa
te, ca nicicind altă dată, tn-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • In concursul 

pentru juniori de la Hong Kong. 
sprinterul chinez Li Fung a ciș- 
tlgat proba de HM m în 10.6J, 
far coechipiera sa Liu Xlufeng 
a ocupat primul loc la aruncarea 
discului eu 49 76 m • Concursul 
de cros de la Duindigt (Olanda) 
a fost cîștigat de portughezul 
Carlos Lopez — campion olim
pic la maraton, care a parcurs 
distanta de 3 km în 29:38. El a 
fost urmat de Alex Hagelsteens 
(Belgia) — 29:52 șl de Theo van 
den Abeel (Belgia) — 29:54 • 
Crosul de la Boulogne (17 km), 
organizat de ziarul ,,Le Figaro”, 
a revenit lui Francis Gonzales tn 
38:09. urmat de fratele său Alex 
Gonzales — 38:11 șl Jacky Box- 

s-a clasat pe locul I obțlnlnd o 
victorie prin K.O. în repriza a 
doua, In fața lui Stelge (R. D. 
Germană). Cezarlan TămirJan 
(categ. semlușoară). Marcel Con
stantin (categ. semimijlode). 
Marcel Mărășescu (categ. mljlo- 
ciemlcă) șl Darie Petreseu (ca
teg. semigrea) s-au clasat pe 
locul secund.

HANDBALISTELE - PE 
LOCUL SECUND IN 

„CUPA SILEZIEI"
VARȘOVIA, 17 (Agerpres) — 

Competiția internațională femini
nă de handbal -Cupa Sileziel*. 
desfășurată la Katowice. a fost 
ctștlgâta de echipa Poloniei — 
11 puncte, urmată de România 
7 puncte. Cehoslovacia — 9
puncte. selecționata orașului 
Moscova — 4 puncte. Olanda — > 
puncte.

Har.dballsta român?Ă Elena Clu- 
botaru a fost desemnata cea 
mal bună jucătoare a turneuluL

BcnMăte Msiflilislti In ulti
ma zi : Polonia — România 23— 
a (11—99; Olanda — Polonia 
rtlnereo 71—17 (17—9): Ceho
slovacia — Selecționata orașului 
M i-riva s_r. (13-9).

ȘAHIȘTII CONFIRMA
Dat Czut echipierii reprezea- 

tatfveior de șah ale țârii noas
tre. care e-au 9cat remarcați 
recent M OUmptoda de la Să
ltate. sa conturam seria rocce- 
eetor ta alte oompetfth peste 
bocare.

^-^3 zzc ca o
miri A desfășurat ua Joc de 
mare regniartrite, fbnd reaJ- 
meate stri-uciior pe fuadt-j te- 
retsofai ș: râsponzlnd cu pre- 
dxîe aciocior SMDrie de 
-acyooui a merman. Prăsi 
sri. mai ca seamX a prilejuit

csrA ScartCruca, gat orei «r-. naoru ezeep^o-
TrieSoto: AP-AGESPBES

• taptă acerbă, tare s-a tn- 
ekeiat numai .țipă 3 ore P 96 
de mmute CUR. — Întreg meciul 
hri Wilaader en Conacxs iurase 
doar 3 are 3 cu scorul de 
13—ÎL în seCanle următoare 
insă. superdoriCasea «M Sund- 
scrim a ieșit tot mai urnit în 
evideotă și sezn ±x»vul a obti-

ciștag ie eauri : •—4. *—S 
trireg metrii a durat 3 ore și 
C de ntlaule.

Ar-dsr. fcpi prima ri. 
storul partidei a fost de 3—9 
peotru Suedia !

Lord seară toceptod de la 
ora 29 tara BucureșLului). a 
avut Joc partida de dubte intre 
rupluz-Je Stefaa EAerg. As- 
der» Jv-ryi și Peter Fle-niag 
Jetea McEaree. Scor 1 T—5, 3—T. 
8—— î—5 și Suedia coeduee cu 
3—0 cucerind „Cupa Davis”.

Azi. ultimele două partide de 
simplu.

berger — MU4. tod trei dte 
Franța.

BOX • Pugldstu! Mary Ko- 
nate din Coasta de Fildeș l-s 
învins prin KO In repriza a 
in-a pe americanul Ben Griffin, 
într-un med disputat la Abid
jan, pentru semifinalele campio
natului mondial la categoria grea 
(versiunea World Athletic Asso
ciation).

HALTERE (g în cadrul „Cupei 
U.RdS.S.” de la Zaporoje. tlnărul 
Serghd Nagulrnîi (20 de ani, 
111 kg și 1,85 înălțime) a co
rectat două reoordurl mondiale 
de juniori, la cat. supergrea 5 
192,5 kg la „smuls* și 231,5 kg 
la .Aruncat”.

Marea maestrâ Elisabeta Poli- 
hroniade-Rusu a luat parte la 
turneul Internațional feminin do
tat cu „Premiul Kalltbea”. des
fășurat la Atena, unde a termi
nat pe primul loc în clasament, 
cu un total de 7,5 puncte din 
9 posibile, scor excelent ! In 
urma șahistel române, celelalte 
locuri fruntașe au fost ocupate, 
în ordine, de Dragase vi ci (Iugo
slavia) șl De Armas (Cuba) — 
ambele cu 6,5 p, Tborstendottir 
(Islanda) 6 d-

Cu o frumoasă victorie a în
cheiat si marele maestru Florin 
Gheorghiu participarea sa la tur
neul internațional de la Frank
furt (R.F.G.), disputat in .sis
tem elvețian", cu 68 concurențl. 
Rezultatul sâu — 5 puncte din 
9 pasibile (4 victorii și 1 re
mize). oeea ce îl situează pe 
locul 1—4 al clasamentului final. 
Ia egalitate cu maeștrii vest- 
germani Nickl Hertneck șl Smre- 
cany. tn același concurs a luat 
startul si marea maeștri Marga
reta Mureș an, care a realizat 
7.5 p.

De menționat că este al doilea 
turneu dștlgat de Florin Gheor
ghiu In cadrul .Premiului Me
phisto-. primul avînd loc ta au
gust. la H3novra.

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
a a

MADONA DI CAMPIGLIO. 
Slalomul special masculin dispu
tat la sfbăftul sâptâmlnli tn •- 
ceastă localitate a revenit iugo
slavului Bojan KrizaJ, 
realizat în cele două 
1 M.Q (el obținuse tn 
nLoiisâ ceț znai bun timp 
47.74). Intrecind. ta 
Andreas Wenzei

care a 
manșe 
prima 

al zilei: 
ordine, pe 

(Liechtenstein) 
107.95 și Petăr Popangbeiov 

------- Pe locul al 
cunoscutul

1:37.24 
clasat

F.NALA „CUPEI ASIEI*

La Singapore a luat sflrșlt tur
neul final al „Cupei Asiei”. In 
finali s-au tatflnlt reprezentati
vele Arabiel Saudite si R. P. 
Chinese. Victoria a revenit Ara
biel Saudite. eu 3—4 (1—9). prta 
golurile marcate de Shaye Al- 
Nafisah r—‘n u) ri Majed Mo
hamed (mta. 47).

CAMPIONATE
BRAZILIA. Finala campiona

tului statului Rlo, desfășurată 
-ctre Fiuminease și Flamengo, 
pe stadionul ..Maracana". ta 
tata a 153 999 de spectatori, s-a 
încheiat eu victoria formației 
F..-r.merwe : 1—9 (9—9). Deși s-a 
*uea< pe ploaie, pe un teren 
Creu. medul s-a ridica* la ta> 
bun nivel tehnic, dar ambele 
formata au ratat numeroase o- 
cartl Stegurul goi a fost mar
cat de Asin (mln. 759. care a 
nrefua» o pasă a paraguayano- 
Jtrf Bomerito. Au evoluat for
mațiile : FLU7CNENSR : paulo
Victor — Jorgtaho L Duiho, Vi
ce. Renato — Leomir, Rene. A>- 
sts — Washington. Romerito, 
Tato FLAMFNGO i Fîllol — 
Jorgtnho H. Leandro, Moser. A- 
dalberto — Andrade, Bder, Tita 
— Bebeto. Nunes. AdlUo.

PORTUGALIA (et. 13). Boa- 
vtata — Sporting 9—9. F. C. Por
to — Vlzela 9—1 1 Coimbra — 
Farease 7—9. Guimaraes — SM- 
gceirco 4—7. Setubal — Va-zlm 
»—9. Bmfle. — Penafiel 7—1. 
Rta Ave — Beîenenses 1—9. Por- 
timzeense — Sporting Braga 
7—L Pe primele locuri: F. C. 
Porto 73 p. Sporting 71 p. Ben
fica :9 p Pe ultimele : 15. Vi
zeta 7 p. 11 Saleuieroe 9 p.

SPANIA (et. 16). Athletic Bfl- 
bao — C. F. Barcelona 1—9 Real 
Madrid — Valencia 1—9 Malaga

• TELEX • TELEX
SCRIMA • Concursul de la 

Paris a reunit 125 de spadasini 
din nouă țări ta finală france
zul P. Bcisse l-a învins cu 1®—I 
pe compatriotul său S. Rlboud. 
Pentru locul 3 : Kopar.g (Nor
vegia) — Louîslade (Franța) 
19—9.

ȘAH • Cea de-a 33-a partidă 
a medului dintre Anatoli Karpov 
și Gar* Kasparov s-a încheiat 
remiză, după 79 de mutări. Sco
rul rămlne în continuare 5—1 
ta favoarea lui Karpov. Partida 
a 34-a se va disputa miercuri.

TENIS • tn finala „Sunshine 
Cup" competiție rezervată echi
pelor de juniori, desfășurată la 
Plantation (S.U.A.) : S U.A. — 
Mexio 2—1

HALTEROFILII DIN BULGARIA

INTRE CEI MAI BUNI DIN LUME
între disciplinele 

practicate în Bul
garia prietenă, de 
o mare populari
tate și de remar
cabile succese se 
bucură și halte
rele, sportul celor 
puternici. De-a 
lungul ultimilor 
ani, halterofilii 
bulgari au obținut 
victorii presti
gioase in compe
tiții internaționale 
de anvergură și 
au realizat nume
roase recorduri 
mondiale. O mare 
vedetă a haltere
lor este foarte tî- 
nărul Nairn Su- 
leimanov (17 ani), 
în fotografia noas
tră, care a inre-
gistrat recent, la
categoria 60 kg, trei noi re
corduri mondiale : smuls —
142,5 kg, aruncat — 185,5 kg

Gunnar Mikkelsplass lh 19:05,0; 
Tor Hakon Holte lh 20:53,1.

PLACID, 
găzduit 

de 70 m 
Andreas

polo-
2—0),

2.
3.

LAKE 
sărituri 
odmplcă 
triaculul 
urmat de finlandezul J. 
nen __ 1 . .
Per Bergerund 220,6 p.

BYTOM. In meciul tur 
cadrul sferturilor de finală 
„C C.E.- la hochei pe gheață 
dintre Polonia Bytom (care ta 
turul precedent a eliminat pe 
Steaua) si Dynamo Berlin, vic
toria a revenit jucătorilor 
nezl cu 3—1 . . -
prin punctele marcate de Steb- 
nicki, 
pectiv

SARAJEVO. Competiția de sa
nie contfnd pentru „Cupa Mon
dială" a revenit lui Hansjorg 
Raffl (Italia) — la masculin si 
Andrea Hatler (R. F. Germania) 
— la feminin, tn proba de pe
rechi pe primul loc s-a clasat 
cuplul H. Raffl — N. Huber 
(Italia).

Concursul de 
de trambulina 
a revenit aus- 
Felder 223.9 p, 

_ _____ Puikko- 
223,2 p și de norvegianul

din 
ale

(0—0. 1—1,
res-Peicko și Mlchna, 

Fengler.

— Valladolid 3—1. F. C. Sevilla
— Gljon 9—1, Santander — Her
cules 1—0, Zaragoza — Atletico 
Madrid 1—1. Elche — Murcia 
9—9. Espano! — Real Sodedad 
1—3, Osasuna — Betls Sevilla 
1—3 Pe primele locuri : C. F. 
Barcelona 25 p. Real Madrid 
22 p. Beal Sodedad si Beds cu 
19 p. Pe ultimele : 17. Elche
19 p, IE Murcia 9 p.

OLANDA (et. 16). Maastricht
— Twente Enschede 3—0. Sparta 
Rotterdam — Zwole 3—2. Excel
sior — Haarlem 0—1. Ajax — 
Eindhoven 1—4 ! I, Alkmaar — 
Vo’endam 3—0, Slttard — Ket-

--------------------- Stop

EMILIO 

BUTRAGUENO
După un începui de sezon 

destul de cenușiu. Real Ma
drid, reușește să capteze aten
ția iubitorilor fotbalului cu 
un rezultat-surpriză. Da, ați 
ghicit, este vorba de acel pu
țin scontat 6—1 administrat 
belgienilor de la Anderlecht 
in jocul-retur ccntind pentru 
optimile de finală ale Cupei 
U.E.F^A.. D^și toți compo
nența „ll^-lui pregăta de 
Amando au avut excelente 
prestata, depășind cu mult 
evoluțiile șterse din campio
nat, figura centrală a jocului 
cu Anderlecht a fost atacan
tul Emilio Butragueno. Acest 
nou idol al suporterilor ma
drileni a „perforat" de trei 
ori poarta apăreți de Mono
ton și a fost coautor la două 
goluri de multe alte ori semă- 
nînd pan*că in rtndurile blo
cului defensiv dirijat, altă
dată cu succes de internațio
nalul danez Morten Olsen. A- 
cest ..atacant de buzunar" de 
tip Keegan sau Simonsen 
(l,T0 m ; 69 kg) s-a născut la 
Madrid, la ii iulie 1963 ți a 
debutat sub culorile primei 
echipe a Realului cu mai pu
țin de un an tn urmă. Con
fruntat cu mute indisponibili
tăți, Alfredo dl Stefano, care 
s-a ocupat de pregătirea for
mației tn sezonul trecut, a 
apelat tn luna februarie, la 
serviciile cîtorva dintre tinerii 
remarca^ la Castilia, filiala 
clubulu madrilen, care acti
vează tn dioieia secundă, prin
tre care și la Butragueno, pe 
atunci golgeterul echipei cu 
21 goluri. Debutul acestuia s-a 
produs la Cadiz, intr-un joc 
de campionat, cînd, intrat la 
pauză, in momentul în care

și la total — 328 kg. De sub
liniat că vechile recorduri a- 
parținuseră unui alt halterofil 
bulgar, Ștefan Topurov.

ARGENTINA A CERUT

SĂ SE AFILIEZE

LA F.I.R.A.
PARIS. Forul de rugby din 

Argentina a depus oficial cere
rea de afiliere la Federația In
ternațională de Rugby Amator. 
Comitetul Executiv al F.I.R.A. și-a 
dat avizul, urmînd ca cererea de 
afiliere să fie discutată tn luna 
aprilie de Comitetul director al 
organismului internațional. ^In
trarea Argentinei în F.I.R.A. n« 
înseamnă că ea va lua parte, 
automat, Ia campionatul grupei 
*A». Aceasta va permite, în 
primă instanță, mărirea schim
burilor cu celelalte țări membre 
ale F.I.R.A., a declarat Jean- 
Claude Bourrier, secretarul ge
neral al forului, rugbystlc inter
național.

krade 0—0, Den Bosch — Feye- 
noord 1—2, Deventer — Utrecht 
3—1, Breda — Groningen 1—2. Pe 
primele locuri : Eindhoven ri
Ajax cu cite 26 p, Feyenoord 
22 p. Groningen 21 p. Pe ulti
mele : 17 Zwolle 10 p, 18. Breda 
8 p. Ajax și Feyenoord au sus
ținut 15 jocuri.

FRANȚA. Restanță din etapa a 
16-a : Sochaux — Rouen 0—2.

COLUMBIA. Campionatul a 
fost cîștigat de echipa F. C. A- 
merica — 20 p. Urmează in cla
sament Millionarloi cu 18 n, 
Medellin 15 p în turneul final 
au participat 8 echipe.

echipa sa era conausa, a con
tribuit decisiv la victoria Rea
lului cu cele două goluri în
scrise. Ascensiunea lui „el 
Buitre" (vulturul), cum îl 
spun suporterii, a continuat 
vertiginos, bunele sale pres
tații determinlndu-l pe Mi
guel Munoz să-l includă tn lo
tul pentru turneul final din 
Franța. Dar tric&ul primei re
prezentative avea să-l îmbra
ce abia tn octombrie, în jocul 
cu Țara Galilor, debutul fiin- 
du-i onorat și cu un gol. 
,,Posedă un simț al porții pu
țin comun, fiind foarte sigur, 
rapid șl abil în acțiuni. Cînd 
va căpăta mai multă expe
riență slnt covlns că va a- 
junge unul dintre cel mal pu
ternici atacanți al Spaniei, un 
demn urmaș al Iul Santillana*. 
apreciază actualul său antre
nor, Amancto.

Mihai CIUCA


