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In „Cupa I. H. F.“ la handbal masculin

SPORTIVII DE LA A.S.A. BRASOV 
AU DOMINAT CURSELE INDIVIDUALE

PREDEAL, 
(prin 
După 
alpine, a venit 
dul tinerilor 
tlonlștl să-și 
pute finalele 
tară ale 
dei-. In 
complexului de pe

H.C MINAUR BAIA MARE A JUCAT LA TRNAVA
CU GlNDUL LA SEMIFINALE
Disputînd, în actuala ediție 

a „Cupei I.H.F.”, 6 meciuri și 
obținînd tot atîtea victorii, e- 
chipa masculină de handbal 
H. C. Minaur Baia Măre reali
zează o frumoasă suită de suc
cese, care o plasează, obiectiv, 
printre favorite la cîștigarea 
trofeului. Ultimul dintre aceste 
remarcabile rezultate a fost 
obținut duminică dimineața, in 
sala „Drujba“, din Trnava, în 
fața echipei locale Lokomo- 
tiva. Reamintim cititorilor că, 
la încheierea celor 60 de mi
nute de joc, H.C. Minaur Baia 
Mare 
meciul-tur, la 
ciabilă (37—22) 
31—29 (18—14), 
fel cu brio 
competiției.

La Trnava, H.C. Minaur Baia 
Mare nu și-a dezmințit renu- 
mele. A practicat același hand
bal foarte tehnic, spectaculos, 
cu combinații subtile și ra
pide, care i-au atras de multe 
ori meritate aplauze din par
tea publicului cehoslovac. Sem
nificativă în ceea ce privește 
evoluția echipei noastre la 
Trnava ni se pare declarația 
antrenorului formației locale, 
Ivan nargas, care, după meci,

ne 
că 
ciștiga ediția din acest an a 
«Cupei I.H.F.». Spun acest lu
cru pentru că formația română 
are pe toate posturile jucători 
de nivel internațional și cred 
că acest lucru este foarte im
portant în partidele de cupă, 
unde fiecare gol contează e- 
norra. In plus, H.C. Minaur 
Baia Mare se arată foarte o- 
mcgenă tehnic și tactic, ceea 
ce-i dă posibilitatea să gă
sească rapid soluții de a în-

spunea : „Am convingerea 
H.C. Minaur Baia Mare va

scrie no de a contracara ma
nevrele adversarului. Detenta 
și tehnica lui Măricel Voinea 
și ale lui Covacin sînt, de a- 
semenea. Impresionante, după 
cum remarcabile sint forța de 
șut și precizia lui Mirontue și 
Flangea. Sistemul de apărare 
5+1, avindu-1 în fată pe foarte 
experimentatul Eoroș, știe să 
oprească rapid atacurile, să le 
curme din fașă și, astfel, să 
pună mari probleme în Joc”. 
Ce am mal putea adăuga la

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)

învingătoare și în 
diferență apre- 
— a cîștigat cu 
promovînd ast- 
în semifinalele

TRAGEREA LA SORTI
Ieri, la sediul 

ternaționale de 
Basel a avut loc tragerea la 
sorți a semifinalelor cupelor 
europene. Singura echipă ro
mânească 
fază, H.C. Minaur Baia Mare 
(„Cupa I.H.F."), va juca cu Mar- 
garethen Viena, care în „sfer
turi” a eliminat echipa sue
deză Yistadt (16—17 și 23—19). 
Primul meci are loc 
Mare (16—17 martie), 
turul la Viena (30—31

Celelalte meciuri : 
(masculin) : Metaloplasl

Fcderației In- 
Handbal din

ajunsă în această

Ia Baia 
iar re- 
martie). 

C.C.E. 
i'.ika Sa-

IN CUPELE EUROPENE
Hafnarf Jar dar

ECHIPA
A ROMÂNIEI

MASCULINA DE
LA TURNEUL

începe tra
de handbal

Miine, la Sofia, 
diționalul turneu 
masculin dotat cu „Trofeul Ser- 
dika“, la care și-au anunțat 
participarea România, Polonia, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Turcia și Bulgaria.

Echipa țării noastre urmează 
să plece în această seară și

HANDBAL
DE LA SOFIA

16 jucători, intre carecuprinde
M. Voinea, Marian Dumitru si 
V. Stingă. Conducerea tehnică 
a echipei este încredințată u- 
nul nou cuplu de antrenori : 
Lascăr Pană și Cezar Nica. 
In primul meci, mline, hand- 
baliștii români întilnesc repre
zentativa Poloniei.

in Divizia „A" de lupte libere

PRIMELE SURPRIZE
Duminică au fost inaugurate 

Întrecerile ediției din acest an 
a Diviziei „A** de lupte libere. 
De ia prima etapă multe dintre 
cele 40 de echipe s-au prezentat 
bine pregătite, prilejuind meciuri 
viu disputate, de un apreciabil 
nivel tehnic, la finele cărora au 
fost consemnate și unele 
prize.

sur-

SERIA I
Oradea. Favorita triunghiularu

lui din localitate era A.S.A. Ora
dea. prezentă la ediția trecută 
la turneul final. De astă dată 
insă, formația orâdeană a fost 
nevoită să termine la egalitate 
(5—5) cu Unio Satu Mare, cișd- 
gind doar partida cu Armătura 
Zalău : 6—4. în cel de al treilea 
meci, Unio — Armătura 3—2. (Uie 
GII1ȘA—coresp.).

Brașov. Vicecamp’.oana țării. 
Dinamo Brașov, s-a impus cu

autoritate In 
versare : 9—1 
Napoca șl 8—2 ou U.M. 
șoara. Tot cu un rezultat __
s-a Încheiat și meciul dintre U.M. 
Timișoara șt C.S.M. : 7—1. (C.
GRUIA—coresp.).

Lugoj. Formația gazdă. Metalul 
LU.B.T., a valorificat avantajul 
terenului, luind un start bun :
6— I cu C.S.M. Reșița șl tot 8—i 
cu Rapid Arad. In partida echi
pelor oaspete : Rapid — C.S.M.
7— 3. (C. OLARU—coresp.).

SERIA A H-a
Hunedoara. Deși a concurat 

acasă. Constructorul a obținut o 
singură victorie : 8—2 cu Precizia 
Blaj. Primul loc In această eru
pă a revenit echțpei înfrățirea 
Oradea, care a Învins pe Con-

fata celor două ad- 
cu C.SAI. Cluj-

TîmA- 
net

(Continuare în pag. 2—3)

Constânțeanut Florea Maican (Hidrotehnica) a obținut o fru
moasă victorie vrm tuș (min. 2,15) în meciul cu Laurentîu Loghin 
(C. S. Sătesc Ilfov — Hrănești) Foto : lorgu BĂNICĂ

28 
telefon), 

schloarele 
rîn- 
bla- 
dis-

pe 
„Dacla- 
plăcuta

ambiantă a
Valea Rîșnoavei. pregătit la ni
velul cerut de importanța even'- 
mentuluL în prima zi, în program 
au figurat probele de 15 km 
juniori mari — cu trei trageri 
și 12 km juniori mici — cu 
două trageri. O surpriză nlă-

rile sportiva școlare fiind «®- 
trem de firav reprezentate, deal 
ne aflăm în vacantă.

In proba de 15 
sânt a fost duelul 
Csido și L Stoian. 
tea ultimei trageri, 
asigurat un avans ._ ___
(a dstigat la fond cu 62.45 fa
tă de 63,39. 
minute 
trei ale 
însă de 
lă. căd 
clar la 
toate cele 
ma tragere, din poziția 
Ion Stoian a tras în nota obla-

km. tntere- 
dlntre S. 

Pini tnaia- 
nrimul d-a 
confortabil

de 
lui 
el 
a

10

. iar la tir cu douA 
penalizare, fată de 

l Stoian). Prea sigur 
(lecția l-a fost utl- 
doua zi a 
km). CsSdo 
5 focuri de

ctstieal 
a greșit 
Ia ulti- 
culcat—

bac — F.H.
(Islanda) și Atletico Madrid — 
Dukla Praga ; (feminin) : Spar
tak Kiev — S.C. Leipzig șl 
Radnicki Belgrad — Sudstadt 
Viena ; CUPA CUPELOR (mas
culin) : Lungi Lund — Ț.S.K.A. 
Moscova și Vikingur Reykjavik 
— F.C. Barcelona ; (feminin) : 
ȚJS.K.A. Sofia — Druztevnik 
Topolniky (Cehoslovacia) și 
Krasnodar — Buducnost Tito
grad ; „CUPA I.H.F.” (mascu
lin) : S.I.I. Zaporoje sau Zren- 
janin (Iugoslavia) cu Alicante 
și H.C. Minaur Baia Mare — 
Margarethen Viena, (feminin) : 
Iskra Partizanske (Cehoslova
cia) — Vasas Budapesta și 
Vorwărts Frankfurt/dder — 
T.V. Luetzellinden (R.F.G.).

Turneele campionatului 
feminin de volei

Ș. Csedo (A.S.A.), un tinăr biatlonist cu frumoase perspective 
Foto : Aurel D. NEAGU

cută si alta mai puțin, oferite 
chiar de foile de înscriere : la 
juniori mid un număr îmbu
curător de concurenti. 29. au 
fost prezenti la start în schimb 
la juniori mari s-au prezentat 
doar 10 ! Au avut concurenti 
la această categorie doar 4 sec
ții (Dinamo 4, 
Miercurea Ciuc 
1). Un cuvenit 
larmă, atît pe 
lor. cit si pe aceea a 
factori _ _
în special a Ministerului Edu
cației si Invătămîntului. clubu-

ASA 3. CSS 
2. Steagul roșu 
semnal de a- 
adresa cluburi- 

unor 
cu atribuții în sport.

nuită si a urcat, normal. oe 
prima treaptă a podiumuluL

La juniori mici. în cursa de 
12 km. la egalitate de minu
te de penalizare. —6 alergarea 
i-a adus lui N. Șcrbao (des
coperit. la Azugâ+de Gî^-Ufiț 
cu) o victOrie clară in 
unui rîsnovean talentat. L Dia- 
conescu (pregătit de M. 
poia) si a unui dinam 
bitios, V. Gheorghe.

Radu TIMOFTE

(Continuare In cao ?—J>

La Craiova (locurile I—6) șl la Constanța (locurile 7—12) au continuat 
turneele cu nr. 3 din cadrul campionatului feminin al Diviziei „A” de 
volei. Amănunte de la ultimele 3 runde :

CRAIOVA, 28 (prin telefon). 
Simbătă. campioanele și-au 
luat revanșa in fata voleibalis
telor vil cane pentru înfrîngerea 
din turneul precedent : Dinamo 
— Chimia 3—1 (—7. 10. 3. 13), 
după ce in setul patru vîlcen
cele conduceau cu 13—6! în 
cel de-al doilea ioc. C.S.U. 
Galați — Universitatea Craiova 
3—0 (14, 7, 13). Gazdele au su
ferit a doua înfrângere pe te
ren propriu, gălătencele pre
zentând în teren o formație o- 
mogenă. Remarcate : Crina
Răuță si Speranța Găman. res
pectiv Mariana Miron. In ulti
mul ioc de simbătă.
C.S.S. Bacău — Farul 
Constanta 3—2 (—11. 10.
10. 17). victoria revenind după 
o luptă epuizantă studentelor 
care s-au impus gratie locului 
bun in linia a doua. Eviden-

Știinta 
C.S.S.

—13.

tiate : Marilena Bogdan. Mar
gareta Pescaru si Niculina Cu- 
ciureanu, respectiv Dcinița Di- 
mofte. Elena Cucos si Mirela 
Nistor.

Duminică, in primul ioc. Di
namo a Învins pe Farul cu 3—1 
(8, 4, —16, 14). A fost cel mai 
frumos med de oină atunci. 
Dinamovistele au dstigat pe 
merit dar nu trebuie uitat că 
in setul patru. Farul a condus 
cu 6—0 și 14—11 ! Remarcate : 
Irina Velicu. Ottilia Szenko- 
vicz și Doina Moroșan. respec
tiv Doinita Dimofte. Elena Cu- 
coș și Mirela Nistor. în con
tinuare. C.S.U. Galați — Știin
ta C-S.S. Bacău 3-0 (11. 3.14). 
A treia victorie consecutivă a 
gălătencelor care au făcut din 
nou un joc bun. conducind in 
setul trei cu 10—2 și 14—8. 
S-au evidențiat : Crina Răuță,

Daniela Drăghici-Dinic 
Cristina Buzilă. respectiv 
lina Cuciureanu. Daniel 
naru si Marilena Bogda 
versitatea — Chimia 3— 
9. 6. 4). Prima victorie 
delor. după ce au pier 
mul set ; vîlcencele — 
treia înfrângere consecu 
marcate : Lucretia Mir 
men Cuejdeanu. Iulian 
cn (U). Ioana Coloranu 
lena Dubinciuc si Natali 
lică (Ch.).

In penultima zi a turneul 
craiovean. Dinamo a întrecut 
echipa gazdă, oe Universitatea, 
cu 3—1 (—11. 11. 6 11). Stu
dentele. care au jucat surprin
zător de slab pe teren propriu 
(consecință a unei pregătiri 
Incoerente), au lăsat impresia 
că încep să ..se pună oe tri-

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag 2—3)

NAVALIȘTII BRAILENI: „SA FACEM SALTUL
SPRE CALITATE Șl IN SPORT!"

Nu de puține ori presa a 
scris despre hărnicia con
structorilor de nave brăileni. 
rezultatele obținute de aceștia 
in întrecerea socialistă. Dar 
navalistii sînt în aceeași mă
sură. amatori si de snort. de 
mișcare în aer liber. Iată, re
cent. la ora bilanțului puterni
cei asociații sportive a șantie
rului (care numără aproape 
5000 de membri si care are un 
inventar de materiale snortive 
în valoare de peste 120.000 lei), 
reporterul a aflat că numai în 
anul trecut, la îritrecerile com
petiției naționale „Daciada" au 
luat parte neste 3000 de oa
meni ai muncii. alți peste 
1100 trecînd normele comple

xului „Sport și sănătate”. Fie
care sfirsit de săptămînă asa 
cum a relevat darea de seamă 
prezentată de secretarul aso
ciației. Vasile Seciu. a atras la 
frumoasa bază sportivă de Pn- 
gă „Faleza Dunării” (dotată cu 
numeroase terenuri bituminiza- 
te si cu o tribună de circa 1000 
de locuri) marea masă a mem
brilor A.S. S.N. Brăila si fa
miliile lor. Aici s-au desfășu
rat „Duminicile cultural-spor
tive". „zilele" navalistulul. su
dorului. electricia.ailui. a con
structorului de mașini, in ca
drul cărora au avut loc între
ceri atletice, partide de mini- 
fotbal. handbal volei, tenis de 
dmo si de masă, tocuri distrac

tive ca trasul frânghiei, fuga în 
sac. mersul ea melcul oe bi
cicletă. fuga cu ou! In linguri 
Adăugind numeroasele Dartici- 
Dări la competițiile de sah. 
drumețiile si excursiile organi
zate de către asociație, avem 
Daleta completă a unor amole 
preocupări menite să agre
menteze masa largă a oameni
lor muncii de la Șantierul na
val Brăila, să fortifice orga
nismele. să refacă tonusul oen- 
tru activitatea de creație în 
procesul de producție.

Stelian TRANDAF1RESCU

(Continuare in pag. 1—3)



Divizia „A‘‘ de handbal feminin i TURNEUL DE VERIFICARE
JOCl/L RAPID-PROGRESUL, CU MULT PESTE A LOTURILOR DE
NIVELUL LOCURILOR OCUPA TE ÎN CLASAMENT!

Campionatul primei divizii la 
handbal feminin a programat du
minică jocurile etapei a n-a a 
returului, din care s-an disputat 
doar cinci (Confecția — Știința, 
scor îs—U, a avut loc joia tre
cută) . lată amănunte s

RAPID — PROGRESUL 14—11 
M-7). Joo frumos, spectaculos 
ambele formații arunctad tn lup
ta, tocă din primele minute, toa
te ounoștuițele tehnlco-taetloe de 
■are dispun i gazdele incerdnd 
rt-și valorifice forța mal mare 
ta aruncările de la distanță (di- 
minuată prin absența Gheorghlțel 
Oprea), echipa vizitatoare — oon- 
teaatacurlle tăioase. A rezultat un 
med plăcut, numeroșii spectatori 
prezențl In sala Rapid fiind răs
plătiți cu faze de handbal auten
tic oferite, spre meritul lor, de 
două formații sare ocupau ulti
mele locuri in alasament I Scorul 
a fost pe rtnd favorabil fiecăreia 
dintre echipe (mln. 17 4—1 pentru 
Rapid, mln. 24 *—6), prima re
priză tnchelndu-se au avantaj 
minim pentru Progresul, care a

CLASAMENT
L ftHnț* Be.
8. Chimistul

13 
U

11 1
11 •

1
2

356-268
344-288

36
35

I. EMroteh. 13 9 3 1 276-339 34
4. Rulmentul 13 • • 9 235-230 29
L Mureșul M 1 3 4 281-273 38
L TEROM Iași 13 6 1 9 319-288 26
L Text. Zalău 13 9 6 9 278-303 23
t. Confecția 13 4 1 9 271-281 22
9. AJLM. Tlm. 13 4 1 9 90-282 20

■t. Rapid Buc. 13 3 1 9 240-277 20
M. Textila PI. 13 3 1 9 226-286 20
Ml Prog. Buc. 13 2 0 11 215-295 17

te fl de căderea in apărare a 
handbalistelor de la Progresul, 
an trecut la cirm* jocului, au e- 
falet fi ta final au cucerit trei 
puncte foarte prețioase. Merită 
«ubllniat aportul deosebit al por
tarilor Ana Moldovan (R) și HaJ- 
nal Jianu (P), Intr-un frumos 
dialog la distanță, după cum 
Stela Rupă CR) a apărat 3 arun
cări de la 7 ml Au înscrii : Grl- 
ffore C, Staneiu 4, Florea, Iagăru, 
Rum fi Aurelia Ignat, cite un 
gol, pentru Rapid, respectiv Ivan 
4, Panalt 3, C&mul 3 șl Biro 1. 
Au arbitrat bine M. Stăncilă 
(Buc.) fl L Nicolae (Ploiești).

Mihail VESA
MUREȘUL IMATEX TG. MU

REȘ — TERGM IAȘI F7—25 (14—10). 
Joc frumos, urmărit de peste 
2 000 de spectatori, care au aplau
dat victoria gazdelor. Mureșencele 
au condus cea mal mare parte a 
ttopuJui (5—1 in mln. 10, 14—19 
la mln. 50). dar în final leșencele 
au jucat ceva mai bine (scorul 
fiind 24—23 în mln. 57!)* Au mar
cat : Laszlo 11. Biro 6, Bărbat 4, 
Stroia 3, Roman 3 (M), Covalluc 
6, Haidău 5, Cozma 3, Horga 3, 
Ntaipeanu 2, State 2, Vlșan 2 șl 
Anton 1 (TEROM). Au arbitrat 
L Manoliu șl Șt. Ocneanu (Sibiu). 
(A. SZABO — coresp.)

TEXTILA LA.S. ZALAU — 
RULMENTUL BRAȘOV 22—26 
(13—16). Joc viu disputat, în care 
gazdele au fost întrecute poate 
și pentru că din echipă au lip
sit patru titular© — Tadici, Grl
gore, Chereji șl Mureșan. Au în
scris : Suhai 8, Petrar 5, Bartoș 
4, Mican 2, Morar, Mihalyfalvi, 
cite un gol (T), respectiv Fasu 5, 
Neică 4, Tache 4, Călin 4, Beschi 
1, Drăgușel 3, Marian 3. Arbitri : 
VL Cojocaru șl L Mihăllescu 
(Craiova). (L DOMUȚA — coresp.)

TEXTILA DOROBANȚUL PLO
DEȘTI — CHIMISTUL RM. VIL- 
CEA 18—22 (8—10). Partida s-a ri
dicat la un bun nivel tehnlo șl 
spectacular, Iar victoria vllcen- 
celor este pe deplin meritată, ele 
avind In Maria Verlgeanu o jucă
toare de excepție (a Înscris 10 
goluri I). "___ :_____ _____ *_
Scoruș >, Stoenescu 8, Bănică 1, 
Mocanu 2, Cristina Anton i (T). 
respectiv Verlgeanu 10. Tipi S, 
Romete 2, Maria Petre 2, Nlcoleta 
Petre 2, Pestrea 1 șl Pestrița 1. 
Au arbitrat bucureștenll Th. Cu- 
reîea șl I. Păunescu (O. BAL- 
TEANU — coresp.)

HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
— A.E.M. TIMIȘOARA 21—17 
(10—7). Joc la discreția gazdelor, 
care au eîștigat mal ușor decit 
arată scorul. Au marcat : Gheor
ghe 7, Hobincu 4, Sanda 3. Bo
căneau 3 Mlhăilescu 3, Carape- 
tru 1 (H), respectiv Luțaș 6 (toa
te din 7 m), Ștefanovicl 6. Popa 
3, Neurhor 2. Au arbitrat bucu
reștenll A. Dumitrescu șl C. Sza
bo (C. POPA — coresp.) 
TROFEUL „SPORTUL* PENTRU 

eficacitate (feminin)
1. Maria Verlgeanu (Chimistul) 

136 de goluri, 2. Rodica Covalluc 
(TEROM) 99, 3. Mariana Oacă- 
Tlrcă (Știința) 94, 4. Rodica Grl- 
goraș (Confecția) 88, 5. Elena
Gheorghe (Hidrotehnica) 84, 6.
Valentina Coana (TEROM) 73, 7. 
Eszter Laszlo (Mureșul) 74, 8.
Zoranca Ștefanovicl (A.E.M.) “
9. Ana Suhal (Textila Zalău)
10. Sevastlța Grlgore (Rapid)
11. Adriana Bărbat (Mureșul)
12. Eva Mozsl (Ștllnta) 64.

Programate inițial In zilele_
17 și 24 februarie a c., etapele a 
IlI-a șl a rv-a ale returului Di
viziei „A* feminine de handbal 
s-au reprogramat pentru 3 și, 
respectiv, 10 mal 1984.

Marcatoare : Borju 5,

CLUJ-NAPOCA, ta (prin tele
fon). Sala de tenis de masă a 
CJS.M. a găzduit un important 
concurs de verificare a compo- 
nențllor loturilor naționale mas
culine, care a urmărit să verifice 
stadiul de pregătire, să orienteze 
asupra selecției pentru viitoarele 
concursuri internaționale și defi
nitivării planurilor de pregătire 
pentru îndeplinirea importantelor 
obiective ale sezonului. Cei 14 ju
cători — o singură absență, Vaslle 
Florea, accidentat șl aflat in tra
tament — s-au angajat intr-o dis
pută fără menajamente, flecare 
incerdnd să-și ctștlge o poziție 
dt mal bună în preferințele an
trenorilor. Constant, stăpln pe po
sibilitățile sale, serios in aborda
rea meciurilor, Andras Fejer s-a 
detașat, conflrmînd că este unul 
dintre jucătorii pe care se poate 
conta, elocvent fiind șl faptul că 
in cele ÎS partide susținute (s-a 
jucat sistem turneu) a cedat doar 
4 seturi. Alături de el, tn prlm- 
plan s-au mal aflat Călin Toma 
șl Slmion Crișan, ambii av'nd nu 
numai experiență, dar șl un plus 
de calități, care 11 recomandă in

TENIS DE MASA (m)
continuare. Cel doi mal comit 
Încă destule greșeli care 11 pri
vează de puncte prețioase. O do
vadă : dintre cele 3 Insuccese, u- 
nul a fost In fața cadetului Călin 
Creangă. Acesta din urmă și-a 
trecut In palmares victorii la riti- 
va jucători cu pretenții (să-l 
adăugăm șl pe Eugen Florescu). 
La numai 13 ani, el posedă tena
citate șl o gamă de lovituri bine 
însușite. Credem că pentru euro
penele de cădeți călin Creangă 
va fi unul dintre elementele' de 
bază.

Cuvinte bune și despre juniorul 
Cristian Ignat, Inclus și tn lotul 
de seniori, dar mal puțin bune 
despre Cristian Tiugan, care nl 
s-a părut blazat.

Clasament : 1. A. Fejer 13 v, 2. 
C. Toma W v, 3. S. Crișan 10 V, 
4. Cr. Tiugan 9 v, 5. Cr. Ignat 9 
V, 6. E. Florescu 8 v, 7. M. Ni- 
corescu 8 v, 8. C. Creangă 7 v, 
9. E. Borca 6 v, 10. R. Tranda
fir 4 v, 11. c. Gogu 3 v, 12. L. Toth 
2 v, 13. Z Zoltan 1 v, 14. D, Gă- 
budean 1 v.

Emanud FÂNTANEANU

FINALELE LA BIATLON JUNIORI
fVimare din nao 1)
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Dopă eliminarea

CIFRELE

REALITATEA

de

TATE TEHNICE. 15 km ju
niori mari : 1. Ion Stoian
(ASA) 68,39 (5 min. penalizare). 
2. gandor Csedo (ASA) 69,45 
(7). 3. Florin Pelin (ASA) 70,57 
(6). 4. Dan Dobre (Dinamo) 
72,13 (3). 5. Nicolae Stoian (St. 
ro?u) 76,13 (9). 6. Tibor Tanko 
(CSȘ M. Ciuc) 77,56 (10); 12 
km juniori mici : 1. Nicolae 
Șerban (ASA) 57,53 (6). 2. Ian
cu Diaconescu (CSȘ Dinamo 
Rîșnov) 59,01 (6). 3. Gheorghe 
Vasile (Dinamo) 60,08 (6).

hanMștilor DIVIZIA LUPTE LIBERE
(Urmare din pag 1)

ie la Steaua din C.C.E.

ARATA CLAR

ta cea de a doua infringers 
Ipel Steaua, campioana noes- 
i handbal masculin, ta fața 
a Iugoslaviei In sferturile de 

1 ale C.C.f, „derulind* prin- 
Ue secvențe ale celor două 
fctărl cu Metaloplastlka Sa- 
■ungem — aproape firesc — 
teluzia că eliminarea forma- 
Mpstre nu trebuie să mai 
ml In schimb trebuie (ne- 
Mta «4— supere șl să ducă 
^Klză lucidă, fără „clemen- 

de un fructuos trecut 
^■părtat sau mal apropiat 
^■ula dintre jucători sau

Drăgăniță (Steaua) încearcă ti străpungi blocajul _jăcu£ de 
Kuzmanovski (stingă) și Bakovld (dreapta) Foto : Aurel D. NEAGU

că. dincolo de tmpresWe 
^■a plecat fiecare din cel 
^Kst duminică după-amtază 
Mul Sporturilor, după tn- 

echipei Steaua, impresii 
pontate negative, ta baza 
astfel de discuții este ne- 
t necesar să stea cifrele, 

graiul

Ioan Șenchea (Dinamo) 61,15 
(6). 5. Paul Verman (CSȘ Di
namo Rîșnov) 61,22 (2). 6. Ma
rius Vornicu (CSȘ Dinamo Rîs- 
nov) 61,41 (7); 10 km juniori 
mari : 1. Ș. Csedo 43.03 (3 tu
re penalizare), 2. I. Stoian 44,01 
(3), 3. Dan Cristoloveanu (Di
namo) 44,28 (2). 4, Dan Dobre 
(Dinamo) 45.10 (1), 5. FI. Pelin 
45,45 (4). 6. Costel
(Dinamo) 46,33 (2); 10 
niori mici :
43.19 (3), 2.
43.48 (4), 3.
44.19 (4).

Crăciun 
km ju- 
Vornicu 
Serban

1. Marius 
Nicolae 
Iancu Diaconescu

Primd 
tru sen 
„Cupa 
victoriill 
name 
6—3 ini 
nov (P 
Bogdan 
Șov), ffl 
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Bucureșl
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care a 
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mai sla 
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Toma d 
adversa 
Chiru, 
leanu, 
colae,

SERIA A IV-a
Galați. Nici un succes pentru 

formația locală Dunărea, învinsă 
(ie Rapid București cu 6—4 și de 
Progresul Brăila tot cu 6—4 ! Ra
pid a eîștigat cu 7—3 șl meciul 
cu Progresul. (T. SIRIOPOL— 
coresp.).

București. în sala clubului 
Steaua și-au disputat lntiietatea 
4 echipe : Hidrotehnica Constan
ța, Forestierul Tg. Secuiesc, C.S. 
Sătesc Ilfov-Brănești și Urbis 
București. Cum era de așteptat 
formația constănțeană (antrenor 
Ismail Kenan), situată pe locuri 
fruntașe la ultimele ediții, a e- 
voluat foarte bine, deși de aceas
tă dată echipa a avut nu mai 
puțin de 4 juniori. Rezultatele 
nete cu care a eîștigat toate par
tidele sint concludente : 8—1 
Forestierul, 
și 6—1 
categorii 
aminate) cu C. S. Sătesc. Deo
sebit de aprige au fost, în 
schimb, celelalte confruntări, în 
care s-au întîlnit trei echipe de 
valoare apropiată. A fost real
mente o întrecere la nivelul pri
mului eșalon divizionar, cu răs
turnări spectaculoase de puncta
je, cu execuții tehnice îndrăznețe 
și cu... puține avertismente pen
tru lipsă de combativitate. Ne-a 
surprins plăcut faptul că în a- 
oeste formații antrenorii Nicolae 
Parepa (Urbis — 5 juniori), Ion 
Tobă (C.S. Sătesc — 4 juniori) și 
Alexandru Baczonl (Forestierul 
— 6 juniori) au aliniat mulți ti
neri dornici de afirmare. Firește 
el nu au încă virtuți tehnice 
deosebite, mai ales cei de la Fo
restierul, echipă debutantă In 
Divizia „A“, dar. cum menționam 
mai înainte, cu toții au posibili
tăți de a deveni luptători redu
tabili in viitorul apropiat. La ca
pătul celor trei întîln.iri, Urbis a 
întrecut pe Forestierul cu 6—3 și 
pe C.S. Sătesc cu 4—3 (trei me
ciuri restante), iar C.S. Sătesc a 
dispus de Forestierul cu 5—2 (trei 
partide restante).

Un singur aspect a fost, pe dt 
de neplăcut, pe atît de nedorit : 
arbitrii Mircea Ștrulovici (Galați) 
șl Marian Stan (Slatina), desem
nați de federație la întUnirile a- 
eestei grupe, nu s-au prezentat ! 
Doar tânărul arbitru Ovidiu La- 
«ăr (București) a venit la sala 
Steaua și, spre meritul s&u, a 
reușit să le suplinească cu bine 
absența.

structorul cu 6—4 șl pe Precizia 
cu 8—l. (V. ION—coresp.).

Tf. Mureș. Mare surpriză la 
triunghiularul dih localitate : cele 
două echipe din Tg. Mureș au 
fost Învinse de Lemnarul Odor- 
hein Secuiesc : 8—2 cu Mureșul 
și T—I e« Comerțul. In cel de al 
; -eilea meci : Comerțul — Mure- 
ș 1 7—3. (C. AJLBU—coresp.).

brașov. Cum era de așteptat. 
Steaua s-a impus net : 10—0 cu 
Viitorul Gheorgheni, 10—0 cu Stea
gul roșu Brașov șl 9—1 cu C.S.M. 
Sf. Gheorghe. O surpriză : Stea
gul roșu a pierdut la C.SJW. : 
4—4. Formația brașoveană a dș- 
tlgat cu 6—4 doar la Viitorul (de
butantă). Ultimul rezultat : 
C.SJW. — Viitorul 
RAC—coresp.).

SERIA A
București. Mare ______ _ _

tru suporterii echipei Danubiana, 
care a obținut două victorii : 6—4 
eu Electra București și 6—4 cu 
I.O.B. Balș. întilnirea dintre Elec
tra și I.O.B. s-a Încheiat la e- 
galitate : 5—5. (N.
coresp.).

Motru. Victorii cu 
7—3, C.A.L. Tg. Jiu 
trila șl cu Minerul 
7—3 Jiul — Minerul. 
NARU—coresp.).

Tîrgoviște, Vulcan București — 
locufl 3 la ediția de anul trecut 
— a fost „ținută in șah“ de 
C.S. Tîrgoviște (5—5) și a câștigat 
greu cu C.SJNI. Craiova (6—4) și 
chiar eu Voința Cluj-Napoca 
(7—3). debutantă în Divizia „A". 
De altfel, tînăna echipă clujeană 
a furnizat marea surpriză de a 
fi întrecut eu 6—4 pe C.S. Tîr
goviște, una ditntre divizionarele 
cu Îndelungată prezență In com
petiție. Celelalte rezultate : 
Voința — C.S.M. Craiova 5—4 șl 
C.S. Tîrgoviște — C.SJW. Craio
va 6—L (M. AVANU—coresp.).

6—4. (Gh. LO-
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bucurie pen-

----------------  _ _ cu 
tot 8—1 cu Urbis 

(partidele de la trei 
de greutate au fost
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țlre*. Iată ce spun Însemnările : 
pivotul Nicolae Virgil a aruncat 
o singură dată la poartă, iar ex
tremele Mlrică și Petre de cite 
două ori. Este drept că șl tn 
echipa iugoslavă. In afara lui 
Vujovici, Isakovici, Kuzmanovski, 
Mrkonja șl Cvetkovicl, ceilalți nu 
s-au prea grăbit să arunce la 
poartă. Dar rit au muncit șl cum 
s-au „bătut* In apărare I Iar cel 
menționați au avut un coeficient 
de eficacitate deosebit, cum a fost 
cazul Iul Cvetkovici, care din 9 
șuturi a marcat 4 goluri, toate 
din acțiune !

Sigur că toate aceste observații 
critice nu mal pot... califica pe 
Steaua tn semifinalele C.C.E., așa 
cum am dorit noi și cum au dorit 
toți iubitorii handbalului din țara 
noastră. Dar — cel puțin — pot 
orienta spre un spirit mai critic, 
mal realist, spre o mal mare res
ponsabilitate tn discuții, in anali
zele ce vor avea loc la această 
secție fruntașă a handbalului nos
tru masculin. Pentru că, așa 
cum au interesat succesele hand- 
baliștilor de la Steaua trebuie să 
intereseze șl InfrtngerUe lor...

Călin ANTONESCU

avem Impresia că era vorba de o 
tactică, cunoscută fiind eficiența 
Jucătorilor care compun această 
formație. Să reținem că Stea- 
n* a aruncat la poartă de <2 de 
ari, pentru a Înscrie 1* goluri 
(sint incluse șl aruncările de la 
7 m), iar Metaloplastlka a arun
cat doar de *4 de cri, înscriind, 
ta schimb, M de goluri 1 Cit se 
poate de clar. Atlt de clar, incit 
ac Întrebăm : unde au fost cu- 
ncacuțil noștri interi Marian Du
mitra (5 șuturi șl un singur gol) 

sile Stingă (9 șuturi șl > go- 
dlntre care 1 din aruncări

de la 7 m) 7
Ce să ne mal mirăm că la un 

moment dat Steaua avea ea In
teri in teren pe Drăgăniță și pe 
Binalan 7 După ctteva momente 
• apărut intre el, drept conducă
tor de joc. Stingă 1 Improvizații, 
improvizații I Ce părere au antre
norii Kadu Volna fi ottc TeU- 
maa 7 Cu asemenea „arme* tac
tice au poate fi dștlgat un meci, 
(necum o califi cărei) in fața u- 
md adversar robust, eu foarte 
bonă tehnicieni, eu abia tacticieni. 
Randamentul celorlalți jucători de 

a lost ia tel de _sub-

MINAUR A JUCAT a CIADUL U SFMIFINAIE

TOKACEK-

același scor: 
cu Jiul Pe- 

Motru șl tot 
(Gr. JUGA-

(Urmare din pag. fi

cete apuse de tehnlctairat 
hosîovac 1

Câ in acest med H. C.
Baur a dovedit • deosebită 
texturi tate. Clnd «puneai aerat 
tacru ne referim In mod deo
sebit la puterea de ■ ae «o- 
gaja ta joc atlt dt a fost 
nevoie pentru a avea asigurat 
succesul. In partida de ta 
Trnava, de pildă, handbalfetU 
băimăreni au evoluat foarte a- 
tent dnd echipa locali tacerca 
•ă se impună in fața proprtu- 
hd aău public, știind să tem
pereze cu calm fi siguranță 
avintul obișnuit al gazdelor. 
Apoi, fără să facă apel ta a- 
plombul său obișnuit ta joc, 
fără să ae angajeze fizic prea 
mult, băimărenil au fttat at 
•e impună eu dezSnvMdtură, 
prin calitățile recunoscute ale 
jocului lor ; acurateță tehnică 
« subtilitate tactici.

Id

Ctteva cuvinte și despre Lo
komotiv* Trnav*. Este vorba 
de o formație fruntașă a hand
balului cehoslovac (locul ni tn 
campionat), care in zilele pre
mergătoare meciulul-retur a 
realizat două victorii consecu
tive pe teren propriu. In a- 
eeastâ formație stnt 3—4 jucă
tori buni : portarul Mesiarik, 
Brestovanskl, Martinsc șl, mai 
vechiul, dar foarte utilul, Sule. 
Totul este insă insuficient pe 
plan european... De aici o di
ferență între H.C. Minaur Baia 
Mare și Lokomotiva Trnava, 
diferență care explică bine ca
lificarea, am putea spune, fără 
«moții a echipei noastre in 
semifinalele .Cupei I.H.F.”.

Dar dacă ptnă acum emoțiile 
«tt Hpsit, ele vor apare în mod 
cert o dată cu trecerea echipei 
ta semifinale. De aceea, cre
dem că antrenorul emerit 
Laseăr Pană și secundul său 
Petra Avrameseu vor accelera

pregătirile 
In care o 
băimăreni ' 
pretrnă cu 
un mare 
In echipa 
țării. Deci, 
jocuri grele, cu adversari a- 
vînd un grad valoric superior. 
Avem insă convingerea că H.C. 
Minaur Baia Mare va face și- 
pasul următor, ajungînd — așa 
cum și-o dorește și o dorim și 
noi — în FINALA acestei pres
tigioase competiții europene : 
„Cupa I.H.F.".

In această perioadă, 
parte din jucătorii 

vor fi prezenți, îm- 
antrenorul lor, și la 
turneu internațional 

i reprezentativă a 
eforturi multe,

Finalele cam plena tulul
asociațiilor sportive „Voin
ța" ia orientare pe schiuri 
nu se vor mai desfășura 

ci ta 
aceeași 
con cu

la aso- 
Vodnța

ha Slneia-CumpătM, 
BAIA MARE, la 
dată. Prezentarea 
rentilor se va face 
ciatia sportivă 
Baia Mare. str. Crișan ar.
14 (telefon 994/16498).

Costin CHIRIAC

CONS1 
în lume 
(locurile 
Libertate 
Constant

NAVALIȘTII BRĂILENI: „SĂ FACEM SALTUL SPRE CALITAT
(Urmare din pag l)

De remarcat că in cadrul dis
cuțiilor. pe marffinea dării de 
seamă prezentată, vorbitorii nu

ei

„FESTIVALUL ȘAHULUI VILCEAN“
în stațiunea Călimănești- 

Căciulata continuă întrecerile 
din cadrul „Festivalului șahu
lui vîlcean". în turneul prin
cipal internațional, după 5 
runde, conduce G. Kaiiay (Un
garia) cu 4,5 p, cu o singură 
remiză la P. Ștefanov (Româ
nia). Intr-un al doilea turneu

internațional, pe primul loc se 
află I. Crișan (Calculatorul 
București), de asemenea cu 
4,5 p, iar în turneul de can- 
didați-maeștri, în frunte se si
tuează juniorul G. Călinescu 
(Voința București), la egalitate 
cu Nadejda Mitescu (C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea), cu 5 p.

s-au pierdut In lucruri mărun
te. Cu seriozitatea care-1 carac
terizează la locurile lor de 
muncă, cu spiritul lor analitic, 
aceștia s-au referit la unele as
pecte de gospodărire a tere
nurilor si materialelor sportive 
(mai ales a echipamentului, 
care se degradează repede din 
cauza ne'ntretinerii lui). la 
unele probleme de educație, la 
sprijinul mai substantial 
buie să vină din partea 
cerii administrative, a 
zatiilor de masă din
șantierului. Cel mai mult s-a 
discutat despre ...s nor tul de 
performantă, de altfel ca și 
inexistent în cadrul asociației 
(exceptînd începuturile incura-

ce tre- 
condu- 
oraanl- 
cadrul

iatoare c 
locul 8 It 
cut. de 
l-a dat 
(„Noi, iii 
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UBLICAN „SALVAMONT
i slm-

Peș- 
s des- 
Con- 

i for— 
radrul 
23 de 
Argeș, 
►OVÎța, 
leamț, 
iroape

Sderea 
orien- 
ți și 
ea, se 
iplica- 
■e din 
>c cea 
►robă : 
ihiuri" 
:), iar 
► două

probe (ambele pe Valea lalo- 
miței, în zona Vărărie) s „eobo- 
rirea 
primului ajutor' 
din abrupt' 
pinism. prin excelență. Btm- 
bătă, cînd va avea loc Închi
derea întregului concurs, se 
vor cunoaște cîștigătorii aces
tei frumoase, utile 
tive competiții, care, de la an 
la an, cunoaște o 
largă participare.

După prima zi de concurs — 
desfășurat pe o vreme fru
moasă, pe un teren greu, aco- 

, perit de un strat foarte mare 
de zăpadă (ceea ce a pus la 
grea încercare Pe concurent!) 
— pe primul loc se află echi
pajul centrului Salvamont 
Bran, urmat de echipajele din 
Brașov și Petroșani.

Antrenorii divizionari „A“ la ora pregătirilor

pe schi, cu acordarea 
■“ și „scoaterea 

— exercițiu de *1-

și educa-

tot mal
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Șl BOGDAN TOMA
„CUPA UNIRII" LA TENIS
pen- 

tat cu 
iat cu

Roma- 
iti), și 

Bra- 
Jă cu 
linamo

povici.
Iată și rezultatele finale din 

probele de dublu : feminin — 
Alice Dăniîă, Monica Radu 
(Dinamo București) — Ileana 
Trocan (Steaua), Otilia Pop 
(Progresul) 6—2, 6—4 ; mascu
lin — M. Șovar, R. Constanti- 
nescu (Steaua) — B. Toma, O. 
Vîlcioiu (Dinamo Brașov) 4—6, 
6—2, 6—1. (Doina STĂNESCU)

| In rederea meciului, de mliue, de la Setubal, cn echipa Portugaliei
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ULTIMELE PREGĂTIRI
Cornel Dinu: „DINAMO SE VA BATE
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I
Competiția dotată cu „Cupa 

Unirii" rezervată juniorilor, de 
la Bacău, s-a încheiat cu ur
mătoarele rezultate : simplu, 
fete — Monica Pecheanu (Di
namo București) — Gabriela 
Mitrică (Drumuri Unirea Iași) 
7—5, 6—1 ; băieți — ~ ~
(Dinamo București) 
(Steaua) 4—6, 6—1, 
bin, fete — Monica 
Mădăiina Spirache 
București) — Denisa Negoiță 
(Dinamo București), Bemadeta 
Martin (Pionierul Piatra Neamț) 
7—5, 6—4 ; băieți — R. Itn 
(Steaua), D. Dobrc (Dinamo 
București) — E. Dastălu, T. 
Haragai (Dinamo Brașov) 7—6, 
6—3. (Ilie IANCU — coresp.)

O. Florea 
— R. Itu 
6—3 ; du- 
Pecheanu, 

(Dinamo

ONATULUI FEMININ DE VOLEI
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l.foc de 
Ea Ve" 
IVictoi-ia 
Ilia Mi- 
I urmă- 
I Știința 
I Rra, 
Ocăuane. 
F fiecare 
Irtria eu 
k domi- 
lln fata 
L schio- 
I nu s-a 
1st tur
na Bog- 
ru si 
ru. res- 
ksi Na- 
Kletă al 
L C-S.U.

Farul 
un Joc 

pe cali- 
Eălățen- 
[-«, 12). 
I. de ta 
[U. —
— Chl-

Știința

telefon). 
Li doilea 
F C.S.M. 
chlmpex
S-au re-

marcat Mircla Popovlciu, Doina 
Bischim, Anca Beșla, respectiv 
Liliana Văduva ; Flacăra roșie 
București — Rapid București 
3—1 (7, —13. 10, 7) Intr-un med 
frumos, In care am remarcat e- 
voluțla voleibalistelor Daniela 
lacob, Viorica Niculescu $1 Luda 
Ettz de la Învingătoare, Constan
ța Iorga și Ileana Tirnoveanu de 
la învinse ; Calculatorul Bucu
rești — C.S.S. Explormln 
Caransebeș 3—0 (7, 5, 9). Eviden
țiate : Elen Sander, Elena Negu- 
lescu șl Mircla Zamfir (C). Du
minică dimineața : Calculatorul — 
Chlmpex 3—2 (13, 7, —7, —5, 12), 
bueureștencele obținînd pe merit 
victoria, dar la fel de bine pu
teau tfștiga șl gazdele ; Flacăra 
roșie — Explormln 3—0 (0, 10, 
14), intr-un meci la discreția 
bueureștencelor ; C.S.M. Liberta
tea — Rapid 3—1 (7, 5, —9, 12), 
din nou slblencele jucînd bine.

In ziua a patra, Chlmpex șt 
Rapid, două dintre amenințatele 
cu retrogradarea, au furnizat cel 
mal lung med de pină acum ta 
turneul plutonului secund. Chlm
pex a dștlgat cu 3—2 (13, —«, 
—14, 14, 8) după două ore șl 18 
minute, avlnd superioritate* te 
atac, ta final. Remarcate : LRta- 
na Văduva șl Tatiana Culca, res
pectiv Constanța Iorga șl Tsnțs 
Codrea. Lidera plutonului C.S.M. 
libertatea, a învins, apoi, fără pro
bleme. pe C.S.ș. Explormln eu 
3—8 (4. 10, 13), tar Flacăra roși* 
a dispus la un scor surprinzător 
de sever de Calculatorul : 8—0
(8, H. 13). în ultima zi (n.r. azi, 
de la ora 10): Flacăra roși* — 
Chlmpex, C.S.M. Libertatea — 
Calculatorul șl Rapid — CJ.f. 
Explormln.

Ch. GOLDENBERG — coresp.
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snortul 
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CANTI- 
fiindcă 
Adică, 
olanul 
ani in

armă, șantierul avea • echipă 
de fotbal în „B“, una de box 
eu 6 sportivi de categoria I 
și 3 la echipa reprezentativă. 
Fostul campion al tării, regre
tatul Ion Covaci, a plecat de 
aici, eu I-am format. Din pă
cate. Insă, acum, cînd aveaa 
condiții incomparabil mal bu
ne. nu avem performanță! Deși 
la tot pasul te lovești de ti
neri pe șantier..." Vorbitorul 
avea dreptate, material uman 
există, aici, din belșug. A con
firmat-o în cuvîntul său si vi
cepreședintele comitetului sin
dicatului. N. Mibalcea („vlrsta 
medie a celor ce lucrează pe 
șantier este de aproape 23 de 
ani"), dar mai ales un alt vor
bitor — maistrul Gheorghe Sta
nislav : „Liceul nostru indus
trial, „Nicolae Iorga", va trimi
te nu peste mult timn țantie-

I

LISABONA, 28 (prin tele
fon). Reprezentativa de fotbal 
a României se găsește de du
minică seara la Lisabona. Ea 
a 
pe 
al 
ai 
ta 
ponent al lotului. De altfel, 
meciul de miercuri, eu națio
nala Portugaliei, este așteptat 
aici cu viu interes. Ne-am dat 
seama de acest lucru încă din 
avionul cu care am călătorit, 
de la Paris Ia Lisabona. Mem
brii echipajului ne-au oferit 
ziare din Portugalia ta care 
am găsit largi spații acordate 
intîlnirii de la Setubal.

In ce 
României, 
alcătuită, 
municată 
marți. Antrenorii M. Luceseu 
șl M. Radulescu au programat 
două antrenamente, in cursul 
zilei de luni, pe un teren se
cundar de Ia stadionul Nacio- 
nal. Au luat parte toți cei 19 
jucători care au efectuat de
plasarea : Lung, Cristian ; Ne
grită, Ștefănescu, AI. Nicolae, 
Ungureanu, Munteanu II ; Red- 
nie, Boloni, Țicleanu, Bagi, 
Mateuț, Klein, Bozeșan ; Lă
cătuș, Cămătaru, Coraș, Au
gustin, Pițurcă. De remarcat

starea de spirit bună a Jucă- 
‘ in 

de

PENTRU TITLU, DAR Șl PENTRU ■ ■■

I 
I
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fost lntîmpinatâ, la sosirea 
aeroport, de reprezentanți 

federației de specialitate ji 
presei, care s-au interesat 
amănunt de fiecare com-

privește formația 
ea nu a fost Încă 
urmînd să fie co
ta cursul zilei de

terilor noștri, demonstrată 
cele două antrenamente 
luni.

Lotul Portugaliei a fost 
nunțat duminică seara, de 
tre selecționerul Jos6 Torres 
(cunoscutul fost internațional), 
după disputarea etapei de 
campionat in care s-a jucat și 
derbyul Benfica — F.C. Porto 
(0—1, gol Înscris de Gomes). 
Meciul a fost urmărit de peste 
70 000 de spectatori, care au 
aplaudat, in final, victoria e- 
chipei din Porto. Aceasta fiind 
situația, nu este de mirare că 
antrenorul Torres a selecționat 
10 jucători de la Porto (Joao 
Pinto, L. Pereira, Eurico, Ina
cio, Magalhaes, Frasco, Quim, 
Futre, Gomes. Andre), 4 de la 

Sporting Lisabona (Damas, 
Virgilio, Jordao, Oceano) și 3 
de la Benfica (Bențo, C. Ma
nuel, Diamantino). 
tul de la Euro '84, 
stat Inacio, Quim, 
eeano.

Aici timpul este . .
ios, temperatura medie este de, 
plus 13 grade. Partida de
miercuri se va disputa 
dionul „Bonfim" din
și va Începe la ora
României.

a- 
că-

Față de lo- 
numele noi 
Andre, O-

închis, plo-

pe sta- 
Setubal 
23, ora

Mircea TUDORAN

0 tema de meditație - o tema de Incru

DE CE SE RATEAZA
4 PENALTY-URI DIN 10 ?l

cite lovituri de la 
s-au dictat In turul

43 (7
( — 
- U-
4 —

Știți 
11 m 
acestui campionat 7 
ta beneficiul Stelei, 
Sportul studențesc, 4 
niversitatea Craiova,
Rapid, 4 — F.C. Bihor, 3 — 
Gloria, 3 — F.C. Argeș,
3 — Corvinul, 2 — Chimia 
Rm. Vîlcca, 2 — F.C. Olt, 
cite una pentru A.S.A. 
F.C.M. Brașov, F.C. Bala 
Mare, Politehnica Iași, Jiul 
și S.C. Bacău).

Știți cîte au fost trans
formate 7 27.

Cu alte cuvinte, de 
ori s-a ratat (Steaua 
Sportul studențesc dte

16 
li 

_____ ... ... 4, 
Corvinul, F.C. Argeș, Rapid 
— 2, Universitatea Craiova, 
S.C. Bacău — 1), procentul 
de nereușită fiind, după 
părerea noastră, extrem de 
mare : aproape 41 la sută 1 
In aceste condiții, acest gen 
de lovitură de pedeapsă, 
teoretic eea mal avanta
joasă, „hotărtre crucială" ta 
suita de decizii a unui ar
bitru, eveniment incandes
cent tn viața unui med, 
căruia îi poate hotărî chiar 
destinul, riscă să se bana
lizeze... Lucrurile devin și 
mai grave, cînd constatăm 
eă nu echipele clasate mo
dest au înregistrat eșecuri 
in acest domeniu, d tocmai 
fruntașele clasamentului, »- 
di că pretendentele Ia ta
pele europene (unde, nu o 
dată, departajarea poate fi 
hotărită tocmai de— lovi
turile de la 11 m, experien
țele triste ale Universității 
Craiova In fața lui Dlwwno 
Moscova și Hajduk BpCt 
fiind edificatoare, cu total 
reabilitarea ulterioară din 
fața lui Beți* Sevtlla). N« 
și-au permis să rateze ta 
tur Jucători din plamd ded, 
ca Nemțeanu, Vă! dean, Bur- 
dujan, Șumutanochl sau

Grosu, in schimb au capo- 
. ' 7 ca 

Hagi (a irosit nu mai pu
țin de trei penaltyuri), Co
raș, Bdldni, Gabor sau Iri- 
mescu. Cea mai mare con- 
tra-performanță in domeniu 
aparține, de altfel, echipe
lor Sportul studențesc (4 
ratări din... 6 execuții) și 
Steaua (4 din 7), preten
dente declarate la titlu.

Pe seama cărui fapt să 
punem aceste lucruri 7 Pe 
teama unor tare psihice, a 
unor defecțiuni de tehnică I 
Cert este că fenomenul e- 
xistă, trădind, în ultimă In
stanță, o atitudine de su
perficialitate, e tratare măr
ginașă a problemei în te
mele de antrenament. Chiar 
avantajul bogat al execu- 
tanților dovedește bijbîială, 
nesiguranță. Intr-un capitol 
unde, în focul luptei, tes
tarea, experimentul nu mal 
tint bine venite. Puținele e- 
xemple unde un singur Ju
cător desemnat să execute 
■e comportă ea un specia
list, fructifidnd, fără Șo
văire, totul, demonstrează 
avantajul de a fi fost pri
vită această problemă eu 
grija cuvenită, chibzuit, 
„gospodărește" (cazul lud 
F.C. Bihor și Gloria Buzău, 
unde Grosu și gurmAsnachi 
au transformat toata cele 4 
fL, respectiv, 3 penaltyuri 
dictate in beneficiul echipei 
lori.

Bă revenim Ia raportul 
atit de Îngrijorător : ee bat 
1» lovituri de la 11 m, din 
eaie se ratează 4, în Divi
zia -A". Aproape 40 la sută! 
Iată e TEMA DE LUCRU, 
mai ales acum, cînd a fota 
eoborltă prim* minge din 
raft Nu trebuie să aștep
tăm să încolțească Iarba I

Ion CUPEN

tat fotbaliști reputați

CALIFICAREA LA MONDIALE!u

— Cornel Dinu, un interviu 
despre Dinamo nu poate începe 
decît cu întrebarea...

— Titlul ți Cupa ! Ni le-am 
propus și de data asta, legic.

— Și argumentele 7
— in privința luptei pentru 

titlu, lucrurile sint destul de 
clare acum. Steaua a luat un 
start tare tn tur, noi trebuie să 
ne apărăm titlul pe care U de
ținem printr-e luptă letală în 
retur.

— Ce înseamnă această luptă 
totală 7

— O luptă numai la victorie 1 
Pentru că este singura șansă 
de a contracara Steaua. Dinam* 
este singura echipă neînvinsă

mal ales cum am muncit acum', 
prefer să nu vorbesc eu. ei.„

la era actuală, insă pe mine mă 
interesează ca in primăvară 
Diname să aibă cele mai multe 
victerii ți cele mai multe 
puncte. Primele etape din retur 
ver fi foarte importante pen
tru acest duel pentru titlu.

— Dacă ai fi antrenorul... 
Stelei, ce ai zice despre duelul 
eu Dinamo 7

— Mi-ar fi puțin teamă de^ 
Dinama. $i nu aț vrea să ajung 
„cap la cap" cu echipa cam
pioană, înaintea meciului di
rect. Pentru că Dinamo este 
mai maturi, iar Steaua are, mi 
se pare, un „mic complex dina- 
movist". Eu sint totuți antreno
rul lui Diname, ața că pe mine 
mi interesează „armele" cu 
care voi ataca Steaua.

— Aminteai de . maturitatea 
echipei campioane...

— Ar fi o primă armă. Mi 
gindesc ți la jocul din retur al 
campioanei actuale. Cred ci 
Diname va juca mai bine, ci va 
înregistra un plus la precizia 
combinațiilor și in maniera 
proprie de exprimare. De altfel, 
crezul meu este să ajungem să 
jucăm tn funcție de... noi, ast
fel incit adversarul si fie obli
gat si caute soluții indiferent 
unde U intilnim, pe terenul lui 
sau la nei acasă. Sigur, e un 
deziderat la care nu te ajunge 
peste noapte, el cere continui
tate, timp. Cum inși au existat 
înfiripări ale acestei idei ia 
tar, sper si o continuăm la co
te superioare. Daci n-ar fi fost 
^ocul Bordeaux", cred ci ideea 
amintită se centura mai bine 
chiar din toamnă...

— Nu uiți Bordeaux-ul...
— A fost cel mai amar mo

ment din cariera mea sportivă 1 
Daci îmi doresc ceva este si 
prind Bordeaux-ul ta toamna 
aceasta, tot la Cupa campioni- 
ier europeni.

— Pini atunci TU
— Ptnd atunci na pregitim 

serios, ca mai toți, „încărcătura" 
de iernă a fost destul de ma
re, dar despre ee em făcui ți

prefer să nu 
returul l

—Să vorbim 
echipei...

— Mat toți 
Zare, nu ?1

— Logic !...
— Nu pot să mă pronunț ca

tegoric, deocamdată. E plăcut 
la vedere, sper că țtie ce în
seamnă Diname. ce i se cere la 
acest nivel. Unii mi-au spus că 
nu-i prea place efortul, sper să 
nu constat și eu lucrul acesta, 
chiar dacă nici Beckenbauer - 
nu era un campion al efortului. 
In fapt, cu calitățile lui, Zare 
poate numai el să elimine 
orice îndoială asupra lui, să 
incinte șt să devină un punct 
de sprijin al echipei campioane.

—Mai sînt și cîteva speranțe 
in lot..

— Trei jucători de la Dina- 
mo-Victoria, Ivan, Frincu și 
Răducanu, in schimbul cărora 
i-am dat pe Stredie V. Radu și 
Mirea. Îmi pun mari speranțe 
în ei. Și vreau să precizez că 
nu i-am adus ca să completez 
lotul, ci să contez pe ei în joc.

— Am auzit multe lucruri bu
ne despre Sorin Răducanu...

— E un „vîrf“ de viitor Are 
22 de ani, 1,86 m înălțime și, 
tn primul rind. iubește golul. în 
pregătiri, intr-un joc, a înscris 
toate cele trei goluri, ceea ce 
cred că spune destul. Sper să-l 
facem un '

— Care 
Dinamo 7

— Orice ____
țe și... restanțieri. Atacul nostru 
trebuie să facă mai mult. Pen
tru că, nu pot uita, -turzul^ne-a 
dus după Sportul student^. 
Steaua ți Craiova în clasamen 
tul eficacității. Iar dacă vre 
să joc la victorie, atunci i 
seamnă că mă gindesc mult 
atac. Și la Dragnea, Augustin. 
Orac, Tulba, care trebuie. să 
dea mai mult în retur. Mă gin- 
dese și la acest capricios Movi
lă, care s-a trezit parcă ~ 
repede în haina lui Dinamo ș 
a naționalei. Așteptăm mut 
mai mul. de la el.

— Nld Suclu nu s-a ridic 
la cota așteptărilor...

— Sper ca pe Suciu să-l , 
țezim" mai 
găsim locul 
potrivit.

— Ultima
— Ultima 

viului, dar nu cea din 
Vreau să sprijin echipa 
oală cu fapta, nu nur 
vorba, ca unii. Amintir 
xicului mi obligă ți p 
îl asigur pe Mircea Lui 
poate conta pe mine ca 
fost coechipier ți că, de 
gindesc la titlu, și mă voi 
pentru el, mi voi bucura daci 
Diname va da 5, 6 jucători la 
Jot, Calificarea la mondiale ar 
ridica valoarea fotbalului româ
nesc. Și pentru asta trebuie si 
ne batem toți!

Mircea t£ IONESCU

despre noutățile

se întreabă de

al doilea Cămitaru. 
ar fi „restanțele" Iui

echipă are și restan-

bine in retur. S 
și, în special, je<

întrebare...
în „schema" i

ȘTIRI • ȘTIRI

rnlul aumerosi absolv entL ®L 
ea si ceilalți care ** formeasă 
anual, acolo, iubesc si ucactieă 
sportul. Să-l depistăm p* set 
mai dotați. să-l creștem ca răb
dare si o să ne vedem astfel 
Împlinite aspirațiile si sar* 
performanta sportivă".

„.Da. Șantierul naval Brăila 
ere dreptul (si noaibiHtatea) să 
viseze la o echipă reprezenta
tivă. la sportivi ear* oă-i facă 
onoare. Dar nu eu nportivi la 
apusul carierei, cum s-a Încer
cat la volei și fotbal, d eu ti
neri, cu copil al oamenilor 
muncii de pe fantier, recrutat! 
Încă de pe băncile școlilor ge
nerale și liceale. — ‘ 
a si fost făcut.
hotărîndu-se. printre altele. În
ființarea unei secții de box- 
eport cu tradiție in această 
unitate economică brălleană.

Primul pas 
in adunare

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

I
I
I
F 
fe

I
I
I

• ASTAZI EȘTI ULTIMA EI 
pentru procurare* biletelor la 
tragerea obișnuită PRONOEXPRE3 
d* mllne, miercuri M lanuari* 
L«.
• A Început vlnzarea la tra

gerea MULTIPLA LOTO din I fe
bruarie.

Prezentăm particlpanțllor efteva 
dintre cele mal importante ele
mente de atracție ale acestei tra
geri : efectuarea a * extrageri ta 
două faze, eu un total de 72 de 
numere ; extrageri ..legate", două 
cite două, cu dștiguri pentru > 
numere din II extrase ; varian
tele de 25 led participă la toate 
extragerile șl pot obține dștiguri 
cumulate la ambele faze ; tn ab
sența celor Întregi, variantele 
sfert pot obține dștiguri cu va
lori de ptnă la plafonul maxim 
Inclusiv.

TRAGEREA MULTIPLA LOTO 
din 3 februarie a.c. oferă partlci-

panțllor noi posibilități de a ob
țin* important* dștiguri in AU
TOTURISME „DACIA 1300-, mart 
minte de bani fi excursii ta R. P. 
Polonă.
• CÂȘTIGURILE TRAGERII 

PBONOKXPBES DIN 23 IANUA
RIE. Cat. 1:1 variantă 25% auto
turism „DACIA 1200" (70.009 >el) I 
eat. » n-a: 1 variantă 160% a 
MAM lei și 4 variante 25% * 
12 JBȘ M ; cat * ni-a : 18^5 va
riante a 5.432 let ; eat. a IV-*: 
fl,73 a l.«S tai ; eat. a V-a : 211 
a 473 lei ; cat. a Vl-a : I.Ș5C a 41 
Jal ; cat. a VII-1 : 221,73 a 200 led ; 
eat a VIH-a : 4.003,75 a M lei. 
Report la categoria I : 207.881 leL 
Report Ja categoria a n-a: 228 leL

Autoturismul DACIA 1300 a fost 
obținut de TANASE MARIN din 
Constanța, iar cîștigul de 50.000 
lei a fost obținut de COSTACHE 
DANIELA din București.

• UNIREA VALEA LUI MIHAI
— LOTUL U.E.F.A. ft 1—3 (S—1). 
Jtmtoril pregătiți de Valentin Gu- 
gta au jucat bine fi au dștlgat 
prin golurile marcate de «ava (2) 
șt Bmzu. Pentru gazde a marota 
KCMTU. (St. MUNKACSI — CO- 
14J*’avIntul REGHIN — AJLA. 
TG. MUREȘ 1—3 ta—Z). V. Popa 
a soarea* pentru localnici In min. 
M, K. Popa (min. 13) șl L. Marton 
(min. M șl tX) an înscris pentru 
divizionara „A.-. A.S.A. a utilizat 
formația c Varo — V. Marton, 
Jenei, Gall, Fodor — Both II, U 
Popa, C. HI* — Clorceri, L. Mar
ton, BaUnL Au mai jucat : Naște. 
Moldovan, Botezan, Muntean. (L. 
MAIOR — eoresp).
• P. C, BIHOR — OLIMPIA 

SATU MARE 3—0 (S—8), Golurile 
au fost Înscrise de Georgescu șl 
Blmuț, p. C. Bihor a utilizat în
tregul lot. (I. GHIȘA — coresp.)
• METALUL BOCȘA — F. C. 

ARGEȘ 1—1 (•—1), Jurcă a des
chis scorul In min. 31, iar Roșea 
a «gatat ta min. 80. F. C. Argeș 
a jucat in următoarea alcătuire : 
IHescu — B&nuță, Moiceanu, FI. 
Marin, Tănase — lovănescu, Ba
dea, Constantin, Pană — Jurcă, 
Nlca. Au mai jucat : Istrate, Do- 
brin șl D. zamfir. (T. țARANU
— coresp.)
• PETROLUL PLOIEȘTI — 

PROGRESUL VULCAN 1—0 (0—0). 
Unicul gol l-a Înscris Crtagașu 
în mta. 78. (A. CRISTEA — co
resp.)



SPORTUL îsSâ* concursul de hoi SANIE DOMINATE

ÎNCEP TURNEELE ZONALE
DE LA AMERSFOORT
Carmen Bunaciu

DE SPORTIVII DIN R. D. GERMANĂ

ALE C. M. DE SAHa
pe locui 3

Noul ciclu al campionatului 
mondial masculin de șah, ce 
va dura doi ani, a debutat ca 
cele 13 turnee zonale, progra
mate în perioada iannarie-mai>- 
tie. La unul dintre acestea, cel 
de la Braga (2—24 februarie), 
vor participa și marii maeștri 
români Florin Gheorghin, Mi
hai Șubă și maestrul interna
țional Mihai Ghindă.

Primii patru clasați dintre 
cei 18 participant! var obține 
calificarea pentru turneele in-

terzonale ce se vor disputa 1a 
Tunis (25 aprilie — 28 mai). 
Biet — Elveția (38 lunla — 28 
iulie) și intr-un ora* ce or- 
mează să fie desemnai.

Turneul candldaților. care va 
reuni 16 jucători, va avea loe 
intre 21 octombrie *1 8 noiem
brie in orașul francei Mont
pellier, anul viitor urmlnd să 
Ee desfășoare meciurile celor 
patru calificați din acest tur
neu, precum și meciul pentru 
titlul mondial.

ACTUALITATEA 1N ATLETISM
• Campionatele de atletism

ta sală ale Marii Britanii s-aa 
desfășurat la Cosford. Două e- 
lemente 
deosebit 
mondial 
Serghei 
fost învins de fratele său, Va- 
«ili, care a trecut peste șta
cheta ridicată la 5,60 m (Ser
ghei a reușit doar 5,40). Semi- 
fondista Zola Budd a cîștigat 
cu ușurință cursa de 1 500 m 
realizind performanța de 
4:11,20, care constituie un nou 
record britanic. Alte rezultate : 
BARBAȚI — 200 m : Lattany 
(S.U.A.) 21,36 ; 60
Desruelles (Belgia) 
Farlane (M. Britanie) 6,66 ț 
400 m : Bennett (M. Britanie) 
46,83 ; tripla : Zoo (R. P. 
neză) 16,50 m.

• La Madison Square 
den din New York, în

au reținut în mod 
atenția : recordmanul 

la săritura ou prăjina, 
Bubka (U.R.S.S.), a

m :

Chl-

Gar- 
pre- 

zența a circa 18 000 de spec
tatori, a avut loc tradiționa
lul concurs „Millrose Games*

cu care prilej și-a făcut rein
trare» in activitatea competl- 
țlonală cvadruplul campion •- 
limpic Carl Lewis. Acesta a 
ciștigat lungimea cu 8,50 m 
(a avut alte două sărituri de 
8,44 m și 8,45 m), intreându-1 
eu 59 cm pe următorul clasat, 
Jason Grimes. Mary Decker a 
Încercat să obțină un nou re
cord pe o milă, dar n-a reu
șit decît 4:22,01 (recordul — 
420,5). Rezultate 1 BĂRBAȚI 
— 66 y : Lawrence 6,10 ; 1 OM 
m : Koskei (Kenya) 2:18,62; 
• milă : Coghlan (Irlanda) 
3:53,82 ; 5 600 m : Padilla
13:38,76, Bitok (Kenya) 1339,62; 
60 yg : Foster 6,97 ; inUțime : 
Howard 2,34 m, Sjoberg (Sue
dia) 2,31 m; prăjină : Olson 
5,60 m, Buckingham 5,60 m ; 
FEMEI — 60 y: Jennifer In
nes 6,78 ; 400 m : Diane Dixon 
5X9, Valerie Brisco-Hooks 53,5 ; 
60 yg : Stephanie Hightower 
7,51 ; înălțime : Debbie Brill 
(Canada) 1,94 hl

la 50 m spate
AMEBSFOOBX în bazinul da 

58 m din această localitate, 
situată ta centrul Olandei, s-a 
desfășurat, ta ifirșitui săpu
ni Inii trecute, o importantă 
competiția internațională de 
Înot, aflată ta a zecea ediția. 
Reprezentante noastră Cârmea 
Bunaeta s-a clasat pe locui 
trei ta proba de 50 m spate, 
ca 30.52 (L J olanda De Rover 
— Olanda 30,45, X Kim Gash — 
Australia 30,46), șl pe locul 
patru ta 100 m spate ca 
1 *5,77 (1. Kathrin Zimmer
mann — R.D.G. 1.-03,17, X De 
Rover 1*3.79, X Gash 1*5,20).

In cele ce urmează, lată d- 
teva dintre cele mal bune re
zultate din acest tradițional 
concurs : BĂRBAȚI — 208 ta 
liber : Thomas Stachewicz (A- 
ustralia) 1:53,44, Eduard Schlin- 
gemann (Olanda) 153.95 ; IM 
m bras : Adrian Moorhouse (M. 
Britanie) 1 *4,17, Brett Stock 
(Australia) 1 *4,43 ; 59 m bras : 
Ron Dekker (Olanda) 
Moorhouse 29,49; 50 1
tara : Erik Ran (Olanda) 25,<X 
Aleksei Markoskl (U.R.SA) 
25,48 ; too m fluture : Anthony 
MacDonald (Australia) 2 *3,09, 
Frank Drost '(Olanda) 2*3,61 ; 
2M ta spate : Gheorghl Miha- 
lev (Bulgaria) 2 *3,93, Frank 
Ambachter (R.D.GJ 2:05*4 5 
2M m mixt : Aleksandr Sido
renko 2.-06,47, Aleksandr Skurla 
(ambU U.R.S.S.) 2*7*4; FE
MEI — IM m liber : Annema- 
rie Verstappen (Olanda) 55,78, 
Heike Friedrich (S.D.GJ 57,09 ; 
4M m liber : Anna McVann 
(Australia) 4117*5, Petra Zind- 
ler (R.F.G.) 4*8,64.

dm Run.) 2:50,5m, 5. Irina Ku- 
zaklna 231,457, A Natalia Llstza 
(ambele UJR.S.S.) 2:51,875.

ESKILSTUNA. Campionatul eu
ropean masculin de patinaj vite
ză a lost cîștigat de olandezul 
Helm Vergeer cu 16S.34S p, ur
mat de Frits SchallJ (Olanda) 
169,04* p, Oleg Bojev (U.R.SJSJ 
LS3.4S4 p, Hilbert Van Der Dulrn 
(Olanda) 169,631 p, Andre Hoff
mann (R.D.GJ 159,863 p, Gelr 
Karlstad (Norvegia) 170,403 p. 
Cele patru probe au fost clștlga- 
te de : 500 m : Vergeer 39,49, 5008 
m : Vergeer 7:13,40, 1500 m : Ven- 
geer 2:00,31, 10 000 m : Karlstad* 
14S2.46.

NOUTĂȚI ȘL: CURIOZITĂȚI

LA MONDIALELE DE SCHI NORDIC

29.47, 
fl»-

Suedezul Gunde Svan, invin- 
giter detașai la 30 și 50 km.

Telefoto : AP — Agerprea

QBMPETITIILE EUROPENE DE HANDBALw
zuitate din sferturile de fina
le competițiilor euroDene de 
bal : BARB ATI : „C.CJL* i 

etico Madrid — Gladsaxe (Da- 
arca) 21—12 

rschi Geleen 
T Jardar 
—24) Dukla

(ta tur 27—U.),
(Olanda) — Haf- 
(Islanda) 24—24
Praga — Gross- 

Jdstadt (R.F.G.) 24—15 (21—23). 
Metaloplastika Sabae

ELEX ® TELEX 9
OMOBILISM • După dis- 

ea a cinci probe speciale ta 
1 Monte-Carlo* conduce pi- 
vest-german Walter Rohrl 

Quattro-)
• La Umeaa, a avut loc 
dintre echipele de ama- 
Suediel șl S.U.A. Ameri- 

ciștlgat cu 4—4 > La 
vada): S.U.A. — CASS. 
Storul med va avea loc 

Americanul Rocky 
campion mondial 

per-pană. șl-a pu« In 
fața tunisianului Ka- 

Ali. tn gala de la Rlva 
a (Italia) el a învins 

andon în rep. a 6-a.
HALTERE • La Melbourne au 

Început întrecerile marii compe
tiții „Jocurile 
primele două 
fășurate au_____  _
Naim Suleimanov (cat. 60 kg) cu 
305 kg (137+170) șl ștefan Topu- 
rov (cat. 67,5 kg) tot cu 385 kg 
(135+170) II

SCRIMA o Concursul de sabie 
desfășurat la Moscova a revenit 
sovieticului Gheorghl Pogosov, 
care l-a întrecut în finală cu 
10—4, pe ungurul GyOrgy Nebald. 
Pentru locul trei s-au tatfinit 
sovieticii Andrei Mlndigrasov șl 
Andrei Alșan (12—10) • „Trofeul 
Martini*, desfășurat duminică la 
Paris, a prilejuit un net succes 
floretiștilor vest-germanl. care 
s-au clasat pe primele trei locuri: 
1. Mathias Gey 8. Harald Hein 
(10—1 în flnaiâ) 3. Ulrich Schreck, 
4. Danilo Montanari (Italia) (10—0). 
Au urmat : 5. Andrea Clpressa 
(Italia) 5. Philippe Omnes (Fran
ța); 7. Aleksandr Romankov 
(U.R.S.S.). 8. Marian Sypniewskl 
(Polonia) f Sabreril de Ia Clubul 
sportiv școlar din Slobozia, în 
competiția din Polonia au ciștlgat 
toate turneele, atlt cele indivi
duale. prin Cosmin Guță (copil) 
și Silviu Radu (juniori), dt șl 
cele pe echipe : copil, 12—4 cu 
C.S.Ș. Tarnow șl 15—1 cu C.S.Șo. 
Krakovia : juniori, 13—3 cu C.S.Ș. 
Krakovia și 13—5 cu C.S.Ș. Tar
now.

ȘAH q Cea de-a 46-a partidă 
a meciului Karpov — Kasparov 
s-a Încheiat remiză după 42 de 
mutări.

TENIS DE MASĂ • C.C.E. băr
bați : BVSC Budapesta — Borus
sia Dilsseldorf 5—3 : C.C.E. femei: 
Statîstiztika Budapesta — Mladost 
Zagreb 5—1 (ambele jocuri ta 
semifinale).

VOLEI ® Jocuri amicale femi
nine la Mulhouse : Franța — 
R.D.G. 3—2. (13. —2. —3. 14. 9) 
la Colmar : Franța — R.D.G. 0—3 
(—11. —3. —11).

14-28 (19—24) ; „CUPA CUPE
LOB* : U.S.M. Gagny (Franța) — 
C.F. Barcelona 15—15 (17—25), VI- 
klngur Reykjavik — steaua ro
șie Belgrad 25—24 (20—15). TSKA 
Moscova — Dynamo Berlin 25—!« 
(24—24). Lugi Lund (Suedia) — 
St. Otmar St. Gali (Elveția) 23—13 
(19—20) ; „CUPA IHF- ș Wx* 
Margarethen (Austria) — Ystad 
If (Sued a) 23—19 (15—17), Zapo- 
roje (U.R.S.S.) — Zrenjanin
(Iugoslavia) 33—16 (med tur ; re
turul la 3 februarie). Lokomotlva 
Trnava — H.C. Minaur B.
29—31 (22—37).

FEMEI : „C.C.E.* : VII
trov Sofia — Leipzig 
(13—24). Spartak Kiev —

Mare

Dlml- 
14—25 
Bayer

Leverkusen 24—14 (31—14), PoO- 
een Stockholm — Sfistadt Vlena 
19—33 (10—23). Badnlcki Belgrad— 
Știința Bacău 5S—23 (17—20) ;
„CUPA CUPELOR* : Buduenost 
Titograd — Magdeburg 
(19—»), ȚSKA Sofia — 
Magnano (Italia) 37—28 
Topotaiky (Cehoslovacia) 
delfingeu CRJ’.G.) 21—14 
„CUPA IHF- j Vorwărt» 
furt pe Oder (R.D.G.) — 
(Norvegia) 25—U (1*—IE), 
nindeu (R.f.G.) 
(Franța) 24—18 
Hoorn (Olanda) 
zanske 
(12—32). AvtomobiMst Baku 
Vasas Budapesta 23—21 (16—23»

n—12
Cassanc 
(2S-21), 
— Ste
ril— 15) : 
Frank. 

Skies 
LOtze- 

— Besbancon 
(14— IT), Sew
Iskra Parti- 

(Cehoslovacia) 22—1»

PE TERENURILE DE TENIS

Australiei*. In 
categorii des- 

Invlns bulgarii

• In finala turneului femi
nin de la Key Biscayne. Chris 
Evert-Lloyd a Intrecut-o De 
vechea ei rivală. Martina Na
vratilova, cu 6—2. 6—4. A fost 
a 62-a intflnire dintre cele două 
tenismane. scorul fiind acum 
egal : 31—31 !
• Turneul de la Philadelphia 

pentru „Marele Dremiu Nabis- 
co“: finala: McEnroe — Meeir 
6—3. 7—6. 6—1. în semifinale: 
McEnroe — Scott Davit 6—X 
6—4. Miloslav Meeir — Con
nors 5—7. 6—4. 6—3 ; dublu s 
Wilander. Nystrom — Fibak,

Sandy Mayer 3—6. 6—2, 6—2.
• în finala turneului de ta 

Agadir (Maroc): Urpj — De 
Miguel (ambii Spania) 2—6, 
6—4. 6-6.

• în turneul masculin de ta
Wolfsburg (KFG). te sferturi 
de finală. Jonas Svensson — 
Florin Segărceanu 
Stanislav Birner 
Dlrzu 6-2, 6—1. 
Svensson (Suedia) 
gang Popp (RFG) 
6—1. La dublu. 
Svensson. Carlsson __
koch, Popp 6—3. 4 6. 6--4

7—6.

în

8-X 
Andrei 
finali : 

Wolf-
6-T, 

finali: 
Pfua-

• DINTRE TOATE CELE 35 DE 
EDIJII ale campionatelor mon
diale de schi nordic, ultima, cea 
care s-a încheiat duminică la 
Seefeld, va rămine desigur ca un 
punot de referința in Istoria a- 
cestul frumos sport al iernii. Șl 
aceasta pentru că, față de trecu
tele ediții, Seefeld 'S5 * venit ca 
o noutate tehnică, nu doar spec
taculoasă d *1 eficientă. Este 
vorba de __ " --
care l-au adoptat majoritatea a- 
lergătorilor pe schiuri. Acest pa» 
„Slitomen*. după numele schio
rului finlandez, care l-a folosii 
cel dinții, permite «ă se clștlge 
viteză, nu doar pe plat cl șl ta 
porțiunile da urcuș. El pretinde 
Insă, ta mod obligatoriu, calități 
fizice cu mult mal dezvoltate do
rit erau cele «ollcitate, pini acum, 
de „clasicul* pas alternativ, care 
a fost baza schiului de fond ati- 
țla șl atlțla ani. începutul unei 
noi ere ta tehnica acestui sport a 
fost ta totul concludent. Să ve
dem ee va mal urma ? 8 IN CA 
O „PREMIERA* la C.M. de la 
Seefeld a fost utilizarea „meto
dei Gandersen* (fost schior nor
vegian) ta concursul pentru com
binata nordică. Fină acum, după 
desfășurarea probei de sărituri, 
startul ta cursa de 15 km se 
dădea ta urma tragerii la sorți. 
De data aceasta, ta baza ..meto
dei Gundersen*. punctele de la 
sărituri au fost transformate 1» 
—timp, da care s-a ținut seama 
ta stahmrea ordinii de start, ceea 
ea »-a apreciat că este șl mal 
just, dar șl mal interesant pe pla
nul întrecerii sportive preprtu- 
rtse • DUP* NINSOAREA ABUN
DENTA din urmă eu etteva săp- 
timtat, etteva zile organizatorii 
C.M. s-eu confruntat cu._ lipsa 
de zăpadă. A fost nevoie să sa

,pasul de patinaj* pe

aducă zăpadă din alte părți, pen
tru a permite buna desfășurare a 
probelor, dar apoi a nins Iarăși 
abundent ® PENTRU MAI MULȚI 
COMPETITORI acesta a fost ulti
mul campionat mondial la care 
au luat parte : Marja-Lisa Hămă- 
Iăinen (campioana olimpică de la 
Sarajevo, recent măritată ca 
Harri Klrvesnleml, șl el un schior 
reputat), Larisa Smetanlna (cea 
mal bună fondistă sovietică a ul
timului deceniu), uriașul finlan
dez Juha Mleto (acum la a patra 
sa partidpare la C.M., care va 
renunța la schi șl se va dedica_
fotbalului) etc. ® ITALIANUL 
MAUBILIO DE ZOLT, neașteptat 
medaliat cu bronz la 15 km, con
știent de posibilitățile sale s-a 
prezentat la start, avind scrise pe 
schiuri: „bronzl medaii*. Șl nu 
»-a înșelat! La 50 km el a obți
nut medalia de argint! 0 SUE
DEZUL THOMAS WASSBEBG 
a fost greșit Informat, de al săi, 
asupra situației în timpul cursei 
de 15 km. și cum 1 s-a comuni
cat un timp mal bun cu 30 se
cunde, el n-a mal forțat, deși a- 
vea resurse, mulțumlndu-se să 
schieze ta același tempou, car» 
nu l-a adus însă decît.„ medalia 
de argint! 8 SCHIORII DE FOND 
din R. P. Chineză, sport cu o în
delungată tradiție In țara lor, au 
fost prezențl acum centru prima 
oară la un campionat mondial 8 
IN CELE 35 DE EDIȚII ale cam
pionatelor mondiale âu fost acor
date 248 titluri. In clasamentul. 
Pe număr de medalii, pe primele 
locuri se află : Norvegia cu 195, 
Finlanda 166 și U.R.S.S. 121 8
APBOPO DE MEDALII, clasamen
tul — neoficial — de la Seefeld 
a fost : L Norvegia 15 (5+5+5),
2. Finlanda 9 (2+3+4), 3. Suedia 4
(2+1+1), 4. R. D. Germană 3
(l+»+î), 5. Italia (marea surpri
ză!) 3 (0+2+1), 6. R. F. Germania 
1 (2+0+0), 7. Austria 2 (0+2+0),
3. U.R.S.S. 1 (1+0+0) 8 JENS
WEISSFLOG se arată a fi, în con
tinuare, cel mai bun dintre sări
tori pe trambulina de 70 m. El 
are 20 de ani, 168 cm și doar 51 
kg. Simbătă, el a demonstrat a ti 
un adevărat „zburător* mal ale» 
în condițiile in care vîntul pu
ternic, în rafale, a Influențat des
fășurarea probei. In palmaresul 
acestui tlnăr din R. D. Germani 
figurează, intre altele, titlul ollm- 
plo Ia Sarajevo (70 m) șl cuceri
rea „Cupe! Mondiale* la sărituri 
8 GBETE NYKKELMO (23 ani, 
17S cm. Si kg) a cîștigat medalia 
de aur la 20 km, înaintea a trei 
dintre compatrioatele sale, care 
au urmat-o în ordine. A fost suc
cesul cel mai net înregistrat de 
norvegieni la actuala ediție a 
„mondialelor* • LA 18 IANUA
RIE, suedezul Gunde Svan a 
inaugurat seria cîștlgătorllor la 
CM. ‘85, prin victoria sa la 30 km, 
iar Ia 27
a încheiat 
Bheefeld, 
30 km_

ianuarie, același Svan 
lista campionilor de Ia 
eu un succes net, la

Romeo VILARA

POBTUGAL1A (et. IS). Benfi
ca — F.C Porto 0—1, Farense — 
Sporting 1—1. Setubal — Braga 
0—1 Guimaraes — Vizeta 3—0. 
Coimbra — Belenenses 0—8, Sal- 
gueiros — Penafiel 2—1. Varzlm— 
Portlmonense 1—1. Boavista — 
Rio Ave 3—3. Pe primele locuri : 
F.C. Porto S3 p. Sporting 29 p, 
Benfica 2« p. Pe ultimele : 13—15. 
Vizete Rio Ave Salgueiro» dte 
13 p. 16. Penafiel 10 p.

SPANIA (et. 22) Atletico Ma
drid — Malaga 3—0. Hercules — 
Real Sodedad 0—0. Valladolid — 
Espanol 1—1. Santander — Real 
Madrid 0—0. Athletic Bilbao — 
Zaragoza 0—3. Gljon — Osasuna 
1—0. F.C. SevUla — Elehe 1—L 
CJ. Barcelona — Betis Sevilla 
4—0. Valencia — Murcia 1—1. Pe 
primele loouri : C. F. Barcelona 
36 p Atletico Madrid 27 p. Real 
Madrid 26 p. Pe ultimele : 17.
Murcia 16 p, 18. Elche 15 p.

BELGIA (et. 18) Anderlecht — 
Cerde Bruges 2—1. Malines — 
Llerae 3—0 Beerschot — Courtrai 
1—L Standard — Racing Jet 3—3. 
F.C. Bruges — La Gantoise 0—0 
St. Nicolas — Waterschel 0—2. 
Lokeren — Beveren 0—1 Ware
gem — Antwerp 4—0 F.C. Ltăge— 
Seraing 1—0. Pe orimele locuri :

Anderlecht 33 p. Waregem 26 p. 
La G an mise, F.C. Liege, F.C. 
Bruges rite 24 p. Pe ultimele : 
17. St. N:cotai U P. 14. Racing 
» P.

GRECIA (e*. 15). PAOK — Apo
llon 9—0. O.FL — Panathinaikos 
1—1, Olympiakos — Heraklls 3—L 
AEK — Aigaleo 5—2. Panlooloe— 
Doxa 2—1, Kalama ria — Larissa 
1—4, Pierikos — Ar!» 3—1. Pana- 
halki — Ethnikos 1—1. Pe primele 
locuri : PAOK 27 p Panathinal- 
kos, Olympiakoi și AEK cite 32 
p. Pe ultimele : 15. Pierikos 3 p, 
14. Aigaleo 7 p.

SCOTIA. Un singur meci 
turul 3 al ..Cupei* : Morton 
Glasgow Rangers 3—3 (se v* _ 
juca) Celelalte au fost aminate 
din cauza timpului nefavorabil.

FRANȚA. Meci restant din eta
pa a 23-a : Nancy—Auxerre 1—1. 
IntUnlrea Strasbourg — Rouen a 
fost amlnată.

U.R.S.S. Incep’r.d din 1984. 
campionatul primei divizii va 
cuprinde 16 echipe. Hotărtrea de 
reducere a ------ ----------
programului 
țillor. Ediția 
începe la 1 
cheia la 23

la
re-

fost luată datorită 
Încărcat al competl- 

din acest an va 
martie șl se va !n- 

------  — _ noiembrie. Forma
țiile clasate De locurile 17—18 vor

retrograda ta divizia secundă, tar 
cete da pe pozițiile 15—15 vor 
susttoe meciuri d» baraj cu pri
mele două dasate din divizia ■ 
doua.
• Campionatul de juniori al 

America de Sud a conhnua* ta 
Assundon (Paraguay) cu alte 
jocuri die turneul final : Para
guay — Uruguay 4—L Brazilia— 
Columbia 2—L Clasamentul după 
două runde : Brarill* 4 p. Para
guay 3 p. Columbia 1 p, Uru
guay I p. Derby-ul campionatu
lui se va desfășura miercuri: 
BrazHta — Paraguay.
• UEJA a creat o Comisie 

de studiere a crizei fotbalului 
profesionist care a primit ua 
raport din partea federației spa
niole. ta care, printre factorii oe 
determină actuala stare de lucruri 
din fotbalul profesionist sînt 
dtațl creșterea prețurilor de In
trare ta meciurile din campiona
tele țărilor occidentale, scăderea 
nivelului spectacular al partidelor, 
urmare a tacticilor defensive, 
violenta pe stadioane șl ta afara 
lor. Concluziile Comisiei vor fi 
supuse Comitetului Executiv al 
U.E.F.A., pentru întreprinderea 
unor măsuri capabile să amelio
reze sltuatla.

Aspect din meciul de duminici 
dintre C.F Barcelona și Belts 
Sevilla (i—0) cu Bernd Schu
ster, căpitanul echipei catalane, 

in prlm-plan
Telefoto : AP — Agerpres
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