
la Daișoara-Cluj, Intr-o organizare cicclcnta

„FESTIVALUL
I D4CUM o REUȘITĂ A ACTIVITĂȚII

V»

SPORTIVE DE MASA

PIONIERESC DE SCHI

PROLETAR! DIM TOATE TARILE, UNIȚI VA |

portul
munte Băișoara, 

trăit un 
sportiv sărbătoresc, 

desfășurarea, pe

1 Stațiunea de 
din județul Cluj, a 
moment i. 
prilejuit de -------- .—----- . -
primitoarele ei pîrtil a „Festi- 
valului pionieresc de schi", 
competiție organizată în cadrul 
„Daciadei" de Con
siliul Național al 
Organizației Pio
nierilor cu con
cursul organelor 
sportive locale și 
al 
lui 
tean.

La 
prezentat aproape 
300 de purtători 
ai cravatei roșii cu 
tricolor, reprezen- 
tind 28 de cluburi 
sportive din re
țeaua Ministerului 
Educației și Invă- 
țămîntulu' și a 
C.N.O.P.

Festivalul a cu
prins întreceri în 
cadrul a două com

petiții, „Cupa Băi- 
șoara" ia coborîre 
și „Cupa Pionie
rul" la slalom u- 
riaș și special In 
ambele cazuri este 
de remarcat pre
gătirea foarte bună 
a majorității con- 
curenților. disciplina 
de care au dat dovadă, 
mai multe locuri pe l 
le-au obținut schiorii din 
peni (7), urmați de cei 
Cluj-Napoca (5), Sibiu și Vatra 
Dornei (cîte 4). O notă bună și 
pentru pionierii din foarte tî- 
nărul centru de schi din Arie- 
șenî (județul Alba), cu 3 meda
lii (două pentru locul I).

Consemnăm și numele oon-

curenților care au urcat 
podium.

„CUPA BAIȘOARA", băieți, 
11—12 ani : 1. Valentin Marcu 
(C.S.S. Sibiu). 2. Mihăiță Csiki 
(C.SB. Pionierul Lupeni), 3. 
Radu Mititeanu (C.S.S. Pionie-

pe
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Inspectoratu- 
școlar jude-

start s-au

de concurs 
. Cele 
podium 

Bu
din

rul Cluj-Napoca) ; 13—14 ani : 
1. Dan Seceleanu (C.S.S. Pio
nierul Cluj-Napoca), 2. Bonito 
Maghiar (CSȘ. Arieșeni). 3. 
Axel Thomae (C-S.S. Sibiu). 
Fete, 11—12 aui : 1. Ecaterma 
Dinicu (C.SJS. Pionierul Lu- 
peni). 2. Roxana Tatu (C.S.S. 
Sibiu), 1 Orsolya Edler (CSS

(Continuare In pag 1—3)
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Astâzi, la Lisabona, in meci amical

ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI ÎNTÎLNEȘTE 
PUTERNICA REPREZENTATIVĂ A PORTUGALIEI

LISABONA. 29 (prin telefon), 
lată-ne, așadar, in ajunul celei 
de ■ șaptea partide dintre re
prezentativele Portugaliei și 
României, așteptată cu _emoțil 
de ambele combatante. 
Pentru că echipa lui 
Lucescu este pentru 
dată, după jocul de la 
în formație completă, 
Udele de la Tei Aviv și Atena 
lipsind, cum se știe, o serie de 
jucători De aceea, concluziile 
ce pot fi trase după meciul de 
miercuri seara, de pe stadionul 
Jo*4 Alvalade, cu o capacitate 
de 67 000 de locuri, din capi
tala Portugaliei Cocul de dis
putare a meciului a foot schim
bat in ultimul moment de fede
rația portugheză de la Setubal 
la Lisabona) vor fi importante.

La fel de importante, firește, 
șl pentru formația lusitană, 
care, peste aproximativ două 
săptăminl va juca cu echipa 
Maltei în preliminariile C.M., 
iar peste alte zece zile va fi 
opusă puternicei formații a 
R.F. Germania, in aceeași 
competiție.

Cele două selecționate și-au 
Încheiat pregătirile in cursul 
zilei de marți

De ce 7
Mircea 
prima 

Belfast, 
in par-

Componenții lotului nostru 
s-au antrenat pe un teren din 
cadrul complexului stadionului 
național in timp ce. La citeva 
sute de metri jucătorii poctu-

^\\\\\\\\\\\\vportugalia 
â I

sitan nici nu va face schimbări 
de ordin tactic în jocul echipei 
reprezentative. Apropo de „blo
cul de la F.C. Porto", în cen
trul liniei de atac va juca Go-

2

1

I

CREȘTEREA CALITATIVĂ A PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV, 
ÎN CENTRUL PREOCUPĂRILOR LA CLUBUL CRIȘUL ORADEA

Clubul sportiv Crișul Ora
dea ființează de 27 de ani 
obținînd în perioada existen
ței sale numeroase succese : 
a cîștigat titluri de campioni 
ai țării ; a dat loturilor repre
zentative tineri și tinere de 
certă valoare și are, de ase
menea, în palmares recorduri 
și alte rezultate, notabile. As
tăzi, Crișul activează cu sec
ții de performanță la opt ra
muri sportivei baschet femi
nin, box, lupte greco-romane, 
înot, polo, sărituri in apă, 
scrimă și șah. Cei aproape 500 
de membri ai clubului sînt în- 
struiți și îndrumați de 21 de 
antrenori retribuiți, care sînt 
ajutați de peste 25 de Instruc

tori sportivi recrutați dintre 
foștii performeri și care lu
crează mai ales in procesul de 
inițiere și selecție.

De altfel una din realiză
rile cu care se mîndrește clu
bul Crișul este aceea că, in 
prezenl peste 80 la sută din 
cadrele sale tehnice s-au nu
mărat printre sportivii de 
frunte ai acestei unități de 
performanță. Intre aceștia a- 
mintim doar citeva nume : A- 
driana Niculescu (baschet). 
Nicolae Soane (lupte greco- 
romane), Oliviu Lăzău (sări
turi in apă), Liviu Garofeanu 
(polo). • POPOSIM LA SE
DIUL clubului tntr-o luni di
mineață, zi ta care, prin tra

Divizia „A“ de scrimă

STEAUA DOMINĂ
1 Absolut firesc, echipa de spa
dă a clubului Steaua (M. Popa. 
It Szabo. L Popa, FL Nicolae, 
S. Saitoc, N. Bodoczl) a Înche
iat pe primul loc etapa inaugu
rală a Diviziei „A" : 9—1 cu 
C.S.TL Tg. Mureș (fără Pon- 
gracz și Cîmpeanu), 9—2 cu
C. S.M, Craiova. 9—3 cu CIS. 
Satu Mare și Tractorul Brașov 
și 8—3 cu I.E.F.S. Rezultate 
scontate, cunoscînd valoarea de 
ansamblu a lotului echipei 
bucureștene, la care s-a adău
gat forma excelentă a lui Mi
hai Popa, cu 9 victorii în pa
tra meciuri ceea ce înseamnă 
un autentic „om de echipă". Oc
tavian Zidaru, care a debutat 
ca antrenor (după ce. pînă 
acum, a fost unul dintre cel 
mai reprezentativi sportivi al 
clubului militar) are și el me
rite deosebite in acest succes 
pe toată linia, impunînd colegi
lor lui de ieri un plus de lu
ciditate pe planșă și de gin- 
dire tactică, calități de referin
ță in scrimă și mai ales în a- 
ceastă probă.

O surpriză, prezența echipei 
Tractorul Brașov (C Bărăgan,
D. Tunaru, D. Turcanu, Ed, 
Mănuc, L. Dragomlr, C. Grosu)

PROBA DE SPADĂ
pe locul 2, coeficient +4, cu 
trei victorii : 9—1 la I.E.F.S., 
9—5 1* CjS.U. Tg. Mureș și 8—8 
(65—63) la CB. Satu Mare. Ex
periența competițională a lui 
C. Bărăgan a fost decisivă in 
acest bilanț.

Pe locul 3, tot cu trei victorii 
coeficient —10. C.S.M. Craiova 
(L. Constantinescu, D. Hondor, 
B. Mitrăchloiu, C. Bistriceanu, 
S. Savu, M. Cristofir) : 9—8 la 
CLS.U. Tg. Mureș. 8—6 Ia Trac
torul și 8—8 (67—62) 1» C. S, 
Satu Mare.

Altădată secundantă a lideru
lui I.E.F-S. s-a situat abia pe 
locul 4, cu două victorii : 8—0 
la C.S.M. Craiova și 8—4 la 
CJ3. Satu Mare. Cam puțin pen
tru o echipă care dispune de 
cei puțin trei trăgători reduta
bili (FL Alexandrescu, Ad. Cal- 
cișcă, M. Savaniu). Locul 5 l-a 
ocupat C.S. Satu Mare (9—4 cu 
CJS.U. Tg. Mureș), iar ultimul 
loc a revenit spadasinilor de la 
CJS.U. Tg, Mureș, fără nici o 
victorie, spre regretul animato-

Tiberiu STAMA

diție, are loc ședința de lucru 
a conducerii operative, tn 
cursul căreia realizările săp
tămânii încheiate sînt rapor
tate la planul de muncă sta
bilit Se analizează cu exi
gență cauzele neta deplin rii u- 
nora dintre obiective, se fi
xează responsabilități pentru 
perioada următoare și, cu deo
sebire, sarcinile prioritare. To
varășul Alexandru Tordal de 
11 ani președinte al clubului 
ne spune că aceste ședințe au 
o mare eficiență. Ele dezbat 
TOATE problemele de actua
litate, fie de ordin competitio
ns, fie instructiv sau educa
țional Nu stat ocolite, atunci 
cind este cazul nici proble
mele de viață ale sportivilor $1 
antrenorilor.

In același spirit al ordine! 
și disciplinei a fost introdus 
un plan de muncă săptămânal 
al antrenorilor, menit să sis
tematizeze activitatea tehnicie
nilor Și sportivilor. $i el se 
dovedește de mare utilitate a- 
tit ta munca cotidiană, cit și

Constantin MACOVEI

(Continuare in oao 2—3)
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JOAO PINTO 
MAGALHAES

HAGI 
UNGUREANU

BENTO
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CARLOS MANUEL FRASCO

GOMES FUTRE

INACIO 
QUIM 

(ANDRE)

CĂMATARU
(PIȚURCA)

KLEIN 
ȘTEFANESCU 
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CORAȘ 
(LĂCĂTUȘ) 

BOLONI 
AL NICOLAE

REDNIC 
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ghezi făceau și ei același lucru 
pe un alt teren.

După cum aprecia Mircea 
Lucescu, Jocul se anunță greu, 
dar ou alit mai edificatoare va 
fi evoluția jucătorilor noștri in 
compania acestei echipe care 
are in componența ei nu mai 
puțin de 9 jucători de la F. C. 
Porto", formație Pe care antre
norul portughez Josă Torres ne 
spunea că o consideră in clipa 
de fată drept cea mai puterni
că din Europa. De aceea, după 
cum declara el antrenorul lu-

mes. „gheata de aur" la sfir- 
șitul anului 1983 și locul I. cu 
24 de goluri, în clasamentul 
golgeterilor din ediția actuală 
a campionatului.

Referi nd u-se la echipa Româ
niei. antrenorul Josă Torres a- 
preciază că ea va constitui un 
adversar valoros, la nivelul 
echipei Portugaliei, și că se aș-

Mircea TUDORAN

(Continuare In pag 2—3)

PATINAJUL ARTISTIC IȘI LEAGĂ
SPERANȚELE

Speranțele Înfiripate acum 
vreo 15 ani cind un talent de 
excepție ca Beatrice Huștiu 
„perforase" plafonul internațio
nal nu s-au împlinit nici pînă 
la ora actuală Cauzele stagnă
rii ar putea fi următoarele : 
predilecția antrenorilor pentru 
Învățare șl instruire. în detri
mentul fazei următoare, a for
mării a pregătirii individuali
zate, tenace, angajate, presupu
nând chiar sacrificii proprii 
marii performanțe ; atmosfera 
uneori nepropice. întreținută 
chiar de subiect ivii mul unor 
părinți ; penuria de tehnicieni 
(accentuată și de renunțarea in 
ultimii doi ani a Institutului de 
Educație Fizică și Sport de a 
pregăti specialiști ta patinaj) ; 
pasivitatea unor consilii jude-

DE... VIITOR
țene de educație fizică și sport 
care, refuzind înființarea de 
secții de patinaj artistic ta 
Brăila, Buzău. Medgidia, Gheor- 
gheni, Hunedoara, Iași, Sucea
va, Tg. Mureș, Sibiu, Sf. Gheor- 
ghe și Constanta (orașe în care 
există patinoare artificiale). în
grădesc astfel considerabil 
aria selecției.

Așa se face că marile com
petiții al« anului trecut — J.O. 
de la Sarajevo, Campionatele 
europene de la Budapesta. 
Campionatele Mondiale de la 
Otawa, alte concursuri de an
vergură — au trecut fără tan
gențe cu patinajul nostru ar-

lon CUPFN

(Continuare tn pag 2—3)

Oră de coregrafie la Centrul olimpic •— ICEMEN ERG Foto : Aurel D. NEAGU



In meciul de handbal Radnicki

ȘANSA N-A SURIS CAMPIOANELOR NOASTRE
• Dar băcăuancele au

„Un gol de aur" ! Astfel ti
tra. luni, cotidianul belgrădean 
„Sport" cronica dramaticei și 
epuizantei (fizice și nervoase) 
dispute din manșa a doua a 
sferturilor de finală ale C.C.E. 
la handbal feminin, dintre 
Radnicki Belgrad și Știința 
Bacău. Șansa a fost de par
tea belgrădencelor. Băcăuan- 
cele au făcut mult să și-o a- 
tragă. au și reușit acest lucru 
dar numai preț de cîteva se
cunde ! Pentru că atunci cind 
Filofteia Danilof a recuperat 
un gol cu 14 secunde înainte 
de final (25—22 în 
gazdelor), Svetlana 
Kitici a riscat și. 
singură cu mingea de 
tru. nu s-a oprit decît 
ce a înscris. Rămăseseră 
patru secunde de joc și Ma
riana Oacă a luat, de aseme
nea, o acțiune pe cont pro
priu : ea a aruncat la poartă 
(era singura soluție), dar min
gea s-a lovit de mina salva
toare a portarului echipei Rad
nicki. Astfel a cîștigat — si s-a 
calificat — echipa iugoslavă 1

Dar, această întreagă „cam
panie" a Științei Bacău pentru 
calificarea în semifinalele com
petiției trebuie privită, după 
opinia noastră, nu ta primul 
rind prin prisma meciului de 
la Belgrad, d a celui de la

favoarea
Dasici- 
plecind 
la cen- 

după 
trei-

TRIATLON DE FORȚĂ
Șl CONCURS DE CULTURISM

LA IAȘI
a lindica- 
loo triatio- 
Xn culcat.
si Indreo- 

de 
dotat 

ou „CUPA UNIREA*. U care au 
participat cel mal buni 
rent! din tară. Cu aoeaată oca
zie s-a desfășurat șl o d«noo- 
stratie de exerciții liber alese la 
culturism prezentate de Laura șl 
Viorel Pop, Ileana Diaconescu șl 
Florin Uceanu (Llc. lnd. ,-Splru Ha
ret* București).

La triatlonul de forță au fost 
obținute etteva rezultate remar
cabile, ca de exemplu cei de tea 
kg realizat la proba de ger . “e- 
xlune de Cornelia Mecia le la 
A.S. Turist Cluj. Iacă mea cd»- 
tlgătocli. in ordinea categoriilor. 
■1 rezultatele lor la total : W kg 
— A. Lefter (Farul Constanța) 
490 kg ; 7» kg — Gh. Grigertu 
(TEROM lași) 532.5 kg: S3 kg — 
P. Mlncu (Farul Constanța) 58t 
kg ; ss kg — D. - - —

La Casa de cultură 
telor din Iad * avut 
nul de forță (Împins 
genuflexiune cu bara . 
tare cu bara) si concursul 
culturism pentru seniori

ICU-

_ . __ _ Ch eci a (Rapid
Oradea) 585 kg ; peste 22 kg — 

——J kg. 
intii a fast o-

C. Meclu (Turist Cluj) C50 
Pe echipe, locul ’ _
eupat de Farul Constanța.

Cfștigătoril concursu'.ul de 
culturism : 70 kg — r. Marian 
(Llc. lnd. „Sptru Haret*); 76 kg 

— A. Costache (Rapid București): 
02 kg — C, Mihăilescu (Farul 
Constanta); S3 kg — N. Glurg! 
(Metalotehnlca Tg. Mureș); peste 
88 kg — P. Ciorbă (C-FJU IasD. 
Pe echipe, concursul a fost cle- 
tigat de Farul Constanța. (T-«)

Galina Astafei in timpul sărituriicalificată

locuri 
european

ratat, de fapt, calificarea în primul joc

Bacău, de la 13 ianuarie. Nu 
vrem să punem sare pe rană. 
Insă este nevoie să precizăm 
că handbalistele antrenate de 
Eugen Bartha și Eugen Cueu 
iși puteau asigura calificarea 
in meciul jucat pe propriul 
teren. Faptul că băcăuancele 
s-au aflat atunci permanent la 
cîrma jocului, că portarii au 
apărat ireproșabil, că apărarea 
a funcționat mai bine ca ori- 
cind, că — în sfîrșit — Știința 
a avut 5 goluri avans (10—5 
tn min. 18), iar avantajul pu
tea fi mult majorat, DAR CA. 
TN CONTINUARE. S-A JU
CAT NEGLIJENT — aceasta 
este CAUZA necalificării in 
semifinalele competiției. S-a 
muncit mult pentru realizarea 
unui asemenea frumos si po
sibil obiectiv, handbalistele și 
antrenorii nu și-au precupețit 
tn nici un fel eforturile, or
ganele locale de partid și de 
stat cele ale mișcării sportive 
băcăuane, conducerea clubului

— absolut toți factorii — le-au 
asigurat excelente condiții, 
este cazul — și credem că 
meni nu o va face — să 
caute țapi ispășitori ! Tot 
trebuie făcut acum este 
Știința să se îndîrjească 
mai mult. Formația noastră 
campioană (nu o spunem nu
mai noi) este acum mai 
tură, ocupînd unul din 
mele patru-cinci 
handbalul feminin 
club.

Despre formația 
semifinale, Radnicki, ne sim
țim datori să afirmăm că a 
dovedit cu prisosință că merita 
cele trei titluri de campioană 
a Europei. Svetlana Dasici- 
Kitici a fost, duminică, la Bel
grad. o 
nică și 
admirat 
rindu-se. in principal, victoria 
lui Radnicki.

hand bal istă de o teh- 
subtilitate In joc de 
fi invidiat ei dato-

Ion GAVRH.E5CU

ThtdcbI ICBlili ic verificare i« teats <c nași

UN CLASAMENT SURPRIZA

Mircea COSTEA

DIVIZIA „A“
(Urmare din vag D

însemnări de vacanță

COPIII DE PE STRADA NOASTRĂ-
Copiii de pe strada noas

tră — este vorba de latura 
de est a blocului ,L" 14 din 
bd. 1 Decembrie 191» din 
Capitali — au la dispoziție 
un spațiu de joacă aproape 
cit o jumătate de teren de 
fotbal. Din primăvară fi 
pini tn toamnă au .bătut’ 
mingea aici, Intre două 
porți montate eu ajutorul 
lui „nea Alexe", un pensio
nar din cartier, mare iu
bitor de mișcare tn aer li
ber. L-am cunoscut pe nea 
Alexe : „Copiii ăștia tre
buie să se -înalte- ! Cum 
altfel decît prin mișcare" 
— spunea el.

Dar a venit iarna fi cre
deam că „stadionul’ din 
spatele lui „L“ 14 se va în
chide. Nici vorbă ! Scenele 
la care am asistat de cu- 
rind ne-au impresionat real
mente : un detașament de 
mici fotbaliști, cu 4—5 oa
meni mari printre ei, au 
pornit să-și facă pîrtie li
beră pentru joc. Cu lopeți, 
cu alte unelte de degajat 
zăpada, au eliberat terenul 
pină la limitele cuvenite, 
adică la linia porților. 
„Doar șl pe gheată se poate 
juca fotbal" — ne spunea

Cornel 6tănescu, de U 
Școala generală KT. 200. 
Alături de ei, Cristi Po
pescu „din cartier", ea că
ciuliți albastră pe cap, ți 
Iuhu Dragomlrescu, sie la 
.Școala t2“, cu jambiere la 
picioare, fi emiți uiți co
pH.

Asemenea situații pot fi 
tatilnite, sintem siguri, fi 
prin alte cartiere. Ne-a mei 
surprins plăcut, la acești 
copii, felul cum jonglează, 
pur fi simplu, cu mingea. 
Parcă au mingea legată 
de— suflet fi nu le pasă că 
e frig. L-am întrebat pe u- 
nul dintre prichindei daci 
activează la vreun club, im
presionat de calitatea pres
tației sale. „13, nene, jucăm 
și noi, sintem in vacanță. 
Eu mă gîndesc să merg la 
clubul Metalul, dar pentru 
a ajunge acolo— Așa că, 
hal, Nicule, dă-1 drumul la 
minge Si joaca s-a în
cins din nou. Ne gîndeam : 
ce bine i-ar ședea unui pro
fesor de educație fizică 
printre ei. l-ar ajuta să-fi 
formeze mai grabnic „ari
pile*—

Viorel TONCEANU

ei record Foto : Iorgu BĂNICA

DUPĂ TREI ZILE, DIN NOU RECORD!

c

Etapa de zonă a campionatului 
național al juniorilor I a reunit 
la sfirșitul săptăminii trecute, In 
sala de atletism .,23 August* din 
Capitală, un număr impresionant 
de participant (234, dintre care 
mai mult de jumătate din catego
ria inferioară de vlrstă!), fapt c!t 
se poate de Îmbucurător — cel 
puțin sub aspect cantitativ — 
pentru viitorul atletismului nos
tru. Din punctul de vedere al ca
lității performanțelor obținute, 
marea majoritate a tinerilor spor
tivi, mai ales a celor din probele 
deficitare (prăjina, greutate băieți, 
alergările pe distanțe scurte) — 
mai are încă mult de lucru. în 
special La capitolul tehnic al exe
cuții’.or.

Vedeta competiției a fost, fără 
îndoială, ttaâra de 12 ani (îl va 
împlini In iunie ’25) săritoare ta 
înălțime Galina Astafei (antrenor 
Constantin Dumitrescu), care a 
stabilit — din a treia Încercare — 
un nou record național de juni
oare n. trectad peste ștacheta 
Înălțată la 1,21 m (vechiul record 
— 1,27 m — îi aparținea de... 
trei zile). Vorbind despre rezulta
tul ta sine... ta urmă cu 27 de 
ani. la aceeași înălțime, crainicul 
rtadior.uiul făcea un apel Identic 
(bineînțeles cu excepția nume-

lui) cu cel al speaker-ulul de 
duminică: „Liniște vă rugăm! Sa
re lolanda Balaș* Și loll a trecut 
atunci 1,81 m, stabilind un nou 
record mondial. Este foarte fru
mos că acum o atletă de nici 16 
ani reușește să treacă această 
graniță, altădată „de vis*. Bravo 
Galina șl la mal... sus I

Alte rezultate : BĂIEȚI : 50 m 
(14 serii șl 4 semifinale I) : R. 
Cotrocota (Metalul) 5,9, V. Chlriac 
(C.S.Ș. 4) 6,0, A. Stănciulescu
(Metalul) 8,0 ; 50 mg : L. Vlad 
(Dinamo) 7,0, A. Radu (Steaua) 
2,1 ; lungime (35 de concurenți) : 
C. Băncilă (Steaua) 7,03 m ; M. 
Păuna (C.S.Ș. 4) 6,79 m ; trtplu- 
«alt : M. Slrbu (C.S.Ș. 4) 14,65 m, 
C. Barbu (Viitorul) 14,5! m ; Înăl
țime : M. Bradacs (Dlnamo) 2,0! 
m ; prăjină : R. Enescu (Steaua) 
4,70 m ; greutate : J. Ungureanu 
(C.S.Ș. 7 Dlnamo) 12,89 m; FETE: 
50 m: Marinela Lazăr (Rapid) s,5, 
Laura Enache (C.S.Ș. 3 Steaua) 
6.5 ; 50 mg : Daniela Bizbac (Vi
itorul) 7,1, Daniela Neaga (Viito
rul) 7.1 : lungime : Maria lonescu 
(Rapid) 5,96 m, Bizbac 5,79 m ; 
greutate : Jana Căpățînă (C.S.Ș. 
7 Dlnamo) 14.89 m, Olga Uhliuo 
(Dlnamo) 14,54 m.

Andi VILARA

PE PANTELE DE LA VLĂDEASA
Le sflrșitul •ăptămLuM trecute 

pe alamele contraforturi Ce 
muntelui Vlădeasa. In loca!tta**a 
Beiis (județul Cluj) s-au desfă- 
Firat. In organizarea Consiliului 
județean Cluj al Organizației Px>- 
nicrCor si Inspectoratului școlar 
județean trei interesante 
petiții de schi fond. La 
Întrecerilor s-au prezentat ____
din centrele de schi ale județu
lui : Belts. Poieni, Măguri, Bog- 
dănești. Răeătău. Rișca, Valea 
Brăganuhil, Mărise! și Cluj-Na- 
POCC întrecerile, viu deputate.

com- 
startul 

elevi

au dat urmâtorM câștigători : 
•.Cupa speranțelor* : Ghiocel
Costea (Poieni), Elena Colța (T^lă- 
r’je’.) ; concursul de biation : 
Attila Szasz (Sincrai) și Victoria 
Roșu CMârlșel) ț complexul apli
cativ pentru apărarea patriei : 
Se. gen. Stacral (prof. 
Kozman). 2- Se.
(prof. Adr-.an Sferiea), 
matematică—fzică nr. 3 
poca (prof. Alex. Marton).

Ioan POCOL — coresp.

1.
Ștefan

Mărise! 
3. Llc. 
Cluj-Na-

Turneel 
campiona 
divizii de 
ieri la C 
Constanta 
marcat ci 
fruntaș E 
jocurile, i 
te de urn 
ce In gru 
echipe s- 
riculoasă 
dau lupta 
de retrog 
anunță p: 
trei turn!

Iată rea 
clasament 

CRAIOV 
in ultima 
locurile 1 
sporturiloi 
deosebit i 
campioanl 
vicecampi» 
Galați), c 
una dintri 
cele 4 zii 
cele, favo 
Început e: 
adesea ap 
chisă, ma 
Daniela I 
jucat a pre 
fel, C.S.U 
decât prii 
concludent 
avans apr 
(10—4). 1& 
stopa spe. 
In partea 
cund situi 
treptat In 
celor, da 
fșptulul 
Ivănescu 
trimltlnd 
multă ex 
nescu. Vi 
de altă 1 
den,tele a 
oboseala 
ajun, cor 
șeii la e 
Dinamo, i 
ce mal b 
pentru ca 
tiva (3—4 
Iul setului 
s-a impus 
— mal ol. 
Prin urma 
C.S.U. — 
(—6, 12, 13 
fruntea cit 

în urmă! 
C.S.S. Con 
drept de . 
Vîlcea : 3— 
cele au e 
du-se Mire 
mofte, Ma
Cucoș, In 
lor au da' 
ceasta si

DE SCRIMA

3. a

Lala, pierzind la tușaverti par
tida cu Olimpia Craiova. care 
a-a situat pe ultimul loc, cu o 
singură victorie, la.. Mecanica 
Bistrița (3—8. 68—60 ..)

De subliniat disciplina în 
ooncura a majorității eoacuren- 
țfior (altădată un aspect care 
lăsa de dorit), precum yi obiec
tivitatea arbitrajelor, in pofida 
diferenței de vlrstă — și de ex
periență — Intre ^Judecătorii" 
din marginea planșelor.

„FESTIVALUL PIONIERESC DE SCHI"
(Urmare din pag. I)

St Gheorghe) ; 13—14 ani : 1 
Cristina Fiidan (CJSB. Pionie
rul Lupeni), î. Mlrela 
<CSJS. Dinamo

■ Debu
----------- Brașov), X

Magda Pooedaru (C.S.S. Dinamo
Brasov).

„Cupa Pionierul", slalom urlu, 
băieți u—12 ani : L Valentin 
Marcu (C.S.S. Sibiu), 2.
Neagu (C.S.S. Sinaia), J. Florin 
Nișoi-J (C.S.S. Vatra Bornei) ; 
13—14 ani s L Bonito Maghiar 
(CBA. Artesenl), X Cooatantin 
Cremenlțchi (C.S.S. Vatra Doc- 
nei), 3. Narcis Gușe (C.S.S. Pe
troșani). Fete, 11—12 ani I L. Ana 
Maria Bonlș fCS.S. Miercurea 
duc), 2. Etăberina Dtalcu (C.S.S. 
Pionierul Lupeni), 3. Marla Becze 
(C.S.S. Miercurea Cine) ; 13—14
ani : 1. Andreea Benczik (C.SJS. 
Bala Sprte), 2. MeUnda Nivel 1 
(C.S.S. Pionierul Luipenl), 3. Da
niela Cbșu (C.SJS. Pionierul Bra
șov). Slalom special, băieți, 11—12 
ani : L Florin Nlșolu (C.S^. Va
tra Domei), 2. Radu Mltiteanu 
(C..S.S. Pionierul Cluj-Napoca), Z. 
Răzvan Crăciun (CjSJS. Pionierul 
Cluj-Napoca) ; 13—14 ani : L
Bonito Maghiar (C.S.S. ArieșerJ),

1. Dan Seceleanu (CAA. Pionie
rul Cluj-Napoca), 3, Constantin 
Cremenlțchl (C.S.S. Vatra 
nd). Fete, 11—12 ani : 1. 
Lasz-o (C-S.S. Odorheiul 
2ese), 2. Andreea Bencsîk 
Bala Sprie), X MailrCa _____
CC.S.S. Pionierul Lcpecl) ; 13—14 
ani : 1. Gerhnde Mthuț (CB.S.
Petroșani), 2. Ecaterina Dinlcu
KLSJS. Pionierul Lupeni), 2. Ma
ria Becze (C.S.S. Miercurea Cluc).

Viitoarea prezență a pionierilor 
•chiori Intr-o mare întrecere, la 
februarie, la Vatra Bornei.

Dor
ii di k o 
Secu- 

CC-S.S 
Nîveit

in

LA CLUBUL C
(Urmare din pag 1)

cea de perspectivă. Analiza 
period: că a planurilor se mai 
soldează și cu._ sancțiuni pen
tru acei antrenori care nu 
și-au îndeplinit obiectivele sta- 
lx. ::e și aprobate de condu
cerea clubului. • POLO-ul, 
SĂRITURILE IN APA și ÎNO
TUL reprezintă, fără îndoială, 
punctul forte și de mindrie 
pentru dub, 
AlexandrescB, 
vicepreședinte al Crișului,__
vorbește cu satisfacție despre 
faptul că, cu o remarcabilă 
consecvență, de mai bine 
patru ani cel puțin 4—5 ju
cători de pels orădeni sini 
leeționați, anual, in lotul

Antrenorul Ion 
care este și 

ne

de

se-
_ _ re

prezentativ, cei mai bani spor
tivi de azi ai echipei fiind 
Dorin Costrăș, Cornel Gordan, 
Utiu Garofeanu, Frandsc Kiss 
și Zoltan Ileș, eomponenți ai 
lotului național, in care se pun 
mari nădejdi. Dacă Cristina 
Szakad este un nume deja 
consacrat !n săriturile in apă 
și s-a Impus de multe ari in 
Întreceri cu caracter 
despre Dzaiela Popa 
deocamdată, puține 
dar ea se anunță a 
tentică speranță a 
arădean, capabilă de plăcute 
surprize In 1985. Posibilități 
remarcabile au, de asemenea, 
Monica Baba și Iosif Lajcsak, 
de la care antrenorii Viorica 
Kelemen, Oliviu Uzău, Ale
xandru Bagiu și Beatrix Sza- 
kadatl așteaptă o afirmare cit 
mal rapidă. Atmosferă de 
muncă entuziastă, pasionantă

national, 
se știu, 
lucruri ; 

fi o au- 
sportului

și în orei' 
fnotătorilo: 
voie uneo 
să se lu 
descoperit, 
man Schi 
Georgina 1 
Învingă g. 
mereu ma 
nile acești 
trec anua 
pentru ca 
gătire să 
vitate doa 
încă un ai 
tăți certe' 
Este un j 
n plătește 
ției fiind 
foarte sev 
intr-o per 
a generații 
toril de fi 
Bay are o 
internațion. 
decembrie 
Prietenia" 
PE ANTR 
ACS D gă, 
tate la sal.- 
Se lucrează 
pători la 
lor tehnice 
sează 
ple și 
pentru 
fizice 
(perne 
și se lriche 
cu exerciții 
dominală.
50 de sport 
In efectivei' 
atnt seniori 
neri și juni 
Mihai Mic

depl; 
serii

cor

ADUlNISTRIțlA DE STAT LOTO PRONOSPORT INTORIFWA
• CIȘTIGUBILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN Z7 IANUARIE. 
Cat. 1 (12 rezultate) : < variante 
100% a 11.279 lei șl S3 variante 
25% a 2.820 lei ; cat. 2 (11 rezul
tate) : 66 variante 100% a 1.024 lei 
și 1.173 variante 25% a — ' ' 
cat. 3 (10 rezultate) : 428 
100% a 198 lei șl 10.687 
25% a 49 lei.

A Tragerea obișnuită 
EXPRES de astăzi, 30 
a.c„ va avea loc fa sala clubu
lui sportiv Progresul din Bucu-.

256 lei ; 
variante 
variante

PRONO- 
lanuarie

resti, str. Dr. Staicovicl nr. 42, 
cu începere de la ora 17,15. Nu
merele cistigătoane vor fi radio- 

la 
23
a 

la

difuzate dună cum urmează: 
ora 19 pe programul II. la ora 
pe programul I. precum si 
doua zi. tot pe programul I. 
ora 8,55.
• Informăm pârtiei nan*. II 

astăzi și m'Lne stnt ultimele 
pentru procurarea biletelor 
tragerea obișnuită LOTO de 
acri 1 februarie a.c.

e Continuă vînzarea biletelor

că 
zile

M 
vi

la atractiva 
LOTO de di 
la care se a 
autoturisme 
portante sum 
sil în R.P. I

Pentru acei 
trâ care tacă 
pectul, enum 
elementele e 
trageri : se 
gerl în două 
T2 de nume 
te*, două c 
guri nentru 
extrase ; vai 
partid Dă la



ea turneu feminin de volei

E DISTANTEAZĂ
9

OATE PARTIDELE
MECIUL NR. 370

ale 
fmei 
leiat 
’> și

toate 
unc- 
timp 

frei
P«'~ 
ț >- .*■ i 

vării 
se 

ircle

Marilena Dubinciuc n-a 
putut Juca fiind accidentată

nde,

ntru 
Sala 
eres 
n.tre 
O < 
ML.N.
r. :.

e in 
ten- 

au
1 ":

■
si 

! au

■ •
. un 
orul 

y Y-a

5€?-

mai
. __________ 1 la

gleznă. Voiodea Cebue nu a pu
tut participa la preget re. iar 
ridicătoarea Georgeta Popescu a 
lipsit nejustifieat de la turneu! 
In finalul turneului, un mec’, 
disputat si o surpriză : Știința 
C.S.S. Bacău — Universitatea 
Craiova 3—t (—«. 13. 11. —t. 14) 
gazdele pierzhM! fînalurl de «et 
in care conduceau copios : 12—t 
în setul doi și 14—9 în setul trei! 
Remarcate : Marilena Bogdan v4 
Margareta Pescaru de la Invte- 
gătoare, Lucretia Mi rea «a Mo
nica Șușman de La Învinsa Me
ci uriJe turneului au fost arbi
trate de : D. Dobre^cu. D. Se- 
groiu, V. Szakacs. C. Pitaru. B- 
Farmuș n. Găleșeanu.

Următorul turneu v* 
luna viitoare, la Core

1. Dinamo 15 13 2 42:14 ZI
2. C.S.U —I.M.N. îs :• 5 XJ32
3. Farul C.S.S. 15 1 i r
4. Universitatea 15 S 1« a-35 2f
5. Știința C.S.S 15 5 15 Mil »
6. Chimia 15 5 19 39:35 M

Modesto FER RAR: Ni

• PORTUGALIA - ROMÂNIA
I (Vrmart din oao D

I
I
I
I
I
I

I
I

teaptă. prin urmare, la un 
meci foarte dirz disputat.

Interesant de arătat că, ta 
pofida comportării remarcabile 
a echipei Portugaliei la Euro 
•84. antrenorul Fernando Ca- 
brita a fost înlocuit, conduce
rea federației de specialitate 
neieritadu-i faptul că ta me
ciul eu Franța echipa pregă
tită de el nu a reușit să men
țină rerultatul care H era fa
vorabil cu doar citeva minute 
înainte de LnaL

în tabăra noastră, antrenorul 
Mircea Luceacu se arată foarte 
mulțum.: de faptul că _ll*-le

pregâtit de el și de Mircea Ră- 
dulescu va avea, miercuri sea
ra. un adversar valoros^ clasat 
pe locul al treilea în 
in 1984.

„Dorința de revanșă a 
rilor noștri, ne spunea 
eescu, le poate aduce 
zultat frumos, deși 
portughezi ei sînt handicapați 
de faptul că aeeștia se află in 
plin campionat, deținind deci o 
bună formă sportivă**.

Aici timpul este bun pentru 
fotbal. +17°, In cursul zilei, și 
ta Jur de +14° — seara.

Meciul va începe la ora 23, 
ora României, și va fi condus 
de o brigadă de arbitri din 
Spania.

Europa.

jocăio-
M. Lu- 
un re- 

față de

A Partida de as
tăzi. pe care națio
nala noastră o sus
ține la Lisabona, ta 
compania reprezen
tativei Portugaliei, 
este a 370-a din 
palmaresul ei. Iată 
bilanțul „la zl“ al 
nrimei noastre se
lecționate : 369 par
tide susținute. 149 
victorii. 91 egalități. 
129 infringed. 619 
goluri marcate. 574 
goluri primite.
• Intîlnlrea de 

pe stadionul Josă Al- 
valade din Lisabona 
este a 7-a dintre 
echipele Portugaliei 
si României, 
dele de astăzi 
obtlnut victoria 
patru jocuri, 
fotbaliștii noștri 
ieșit Învingători 
două meciuri, 
tabelul ț 
Bomănla — 
ralia : 13 iunie 19«5 
(Lisabona): 1—2 (ta 
preliminariile C.M.);

Gaz
au 
in 

iar 
au 
ta 

____ Iată 
tntllnirilor 

Portu

21 noiembrie 
(București) >: 
(preliminariile C.M.): 
3 Iulie 198» (Porto): 
0—1 (amical): 27 oc
tombrie 1968 (Lisa
bona) 0—3 (preli
minariile C.M.): 12 
oct. 1969 (Bucu
rești) 1—0 /prelimi
nariile C.M.) : 20
iunie 1984 (Nantes): 
0—1 (turneul final 
al C.E.). De notat 
că, ta loturile a- 
nuntate pentru ta- 
tttnirea de astăzi, 
găsim următorii ju
cători care au evo
luat si in ultima 
partidă dintre cele 
două echipe. cea 
de Ia Nantes. de 
anul trecut: Bento, 
Pinto, Eurico. Pe
reira. Diamantino. 
C. Manuel. Frasco. 
Gomes. Jordan
(Portugalia). Negri-
Ifl. Stefănescu. Un
gurean u. Rednic. 
BolOnl. Klein. C&-

1965 
t-0

mâtaru. Augustta. 
Coras-
• Antrenării orta

ci pali al 8-lectio- 
natelor stat doi cu
rl os cu ti foști inter
naționali : F ' 
res (de 47 
lecttonat ta 
zentativă) si 
cescu (70 
naționale).
• lată si 

rul de selecționări 
al celor 19 jucători 
care alcătuiesc lo
tul nostru pentru 
partida de astăzi : 
Lung 23 prezente 
ta echipa «A* : 
Cristian 14 — Ne- 
grllă 21. Ștefănescu 
58. Nicolae 13. Un- 
gureanu 30. Mun
teanu II 24. Rodnic 
32. Ticleano 42. 
BSlfinl 79. Klein 38, 
Bozesan 1. Hagl 15. 
Matcut 5 Coras 13. 
Cămătarii 43. Au
gustin 31. Lăcătuș 
5. Piturcă debu
tant.

Jose Tor- 
ori se- 
repre- 

M. Lu- 
trleouri

numă-

Antrenorii divizionari „A“ la ora pregătirilor \

„Cupa speranțelor" la minifotbal

sline 
jtem- 
karte
etul, 

cu
lo
pe 

stu-

■ S: 
e

Bna- 
care

• • £ ’ 
itru.
-

- •
5 în

CONSTANTA. 23 (prta tuleMM- 
Turneul pentru locurile 7—:i a 
programat ta ultima zi txcur. 
interesante si importante tter.r. 
configurația ctasa — rr.Pr
aia partidă. Flacăra roșie Bucu
rești — Chimpex Constanta J—î 
(—8. 7, —12, 4. 9) < pnlețus —*
joc viu disputat, ta care boec- 
reștencele au dovedit o mai tmaă 
organizare șl au avut ta Lari* 
Ettz, Daniela Iacob și Viorica Nl- 
culescu principale realizatoare 
In derbyuâ turneului- C_S M Li
bertatea Sibiu a d-spus de Cal
culatorul București eu 3—I (—11 
4, 5, 7), după un p-m aet ectr- 
librat sibiencele fmpuntadu-oe 
net. Remarcate : Mirri* Pa pe vi
ciu, Anca Beșta și Marcela Priptj 
de la învingătoare. Marcela Mir- 
găritescu și Mirela Zamfir. O!t- 
ma partidă a turneului a fost s: 
ea un derby, al codașe:^- Rapid 
București a Învins tacă fără pro
bleme pe C.S.S. Explortnin Ca
ransebeș eu 3—0 (3. 4, 7). S-eu 
remarcat Constanța Io rea. Ama
lia Ene, respectiv Floriea Tlnl- 
sie. Meciurile turneului au fost 
conduse de arbitrii AL Dragomir. 
V. Valentin, V. Cbloreann. O. 
Drăgan, C. Mușat și S. Popescu. 
Clasamentul după turneul al trei
lea : 7. C.S.M. Libertatea S b u 
27 p (40:13), 8. Flacăra roșie 39 p 
(35:13). 9. Calculatorul xt p
(37:22), 10. Rapid 19 p (33 35). U. 
Chimpex 19 p (20:39). 13. C-S.S 
Explormin 18 p (12:40). Următo
rul turneu este programat luna 
viitoare, la București.

< h. GOLDEXBERG, eoresp.
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CL Uishitii .PENTRU A DEVENI ȘL REVELAȚIA PRIAAAVERIL
VOM JUCA MEREU OFENSIV"

TU-

IA DEVA, IU FINALA

C. S.M. BfȘIjA - OJilJl

ale
ne-

:• -
argă

lupa 

IRIU 
tivi- 
ului. 
nce- 
nte- 
xer-

eianschi. loan Co
vaci, Viorel Cre
ta și Gheorghe 
Chivăr se leagă 
cele mai mari spe
ranțe ale clubului, 
ale 
tori 
din orașul de pe 
Criș. Cu ultimii 
doi se execută un 
program special de 
pregătire — repe
tarea și perfecțio
narea elementelor 
tehnice sub formă 
de luptă condițio
nată și studiu cu 
antrenor — în ve
derea unui con
curs de selecție 
programat ta Ca
pitală. ® Dorind 
parcă să găsească 
un numitor comun 
pentru activitatea 
care se desfășoară 
la Crișul, tovară
șul Grigore Cacuci, 
vicepreședinte al 
clubului, ne oferă 
o sumedenie de 
fapte și situații 
din care reiese cu 
pregnanță preocuparea con
stantă pentru Îmbunătățirea 
continuă a calității procesu
lui de instruire și educa
ție, exigența cu care sînt tra
tate în permanentă lipsurile 
și abaterile de la disciplină, 
neîmplinirile. Vedem 
ceastă atitudine calea 
spre noi și însemnate 
ale sportului bihorean.

multor iubi- 
ai boxului

ri spectacutaosd fază dintr-un meci susținui 
de echipa — - - ‘
formația

Crișul in compania campioanei fdrtt. 
Universitatea Cluf-Napoca

Foto : Aurel D. NKAGU

însă va juca la fel, ți acasă 
M ta deplasare, va juca o- 
fensiv, că asta știe ea.

— Ca ee «onUti ia lei ge 
va prezenta Gloria Ia ștanul 
primă verii T

— Noutățile «tot puține. Un 
fundaș, Mogoș, venit de la 
Chimia Buzău. E încă un puști. 
A fost legitimat și Nlculcioiu 
(de la C.S. Tirgoviște). Atit. 
N-a plecat nimeni, așa eă U 
vocn avea pe Lazăr și Cristian, 
pe Comăneacu, Tică. Năstase, 
Mtaoea, Petracbe, FI. Stoica, 
Ivana și Tulpan, pe Ghlzdeanu, 
Balaur, Cramer, Șumulanșchi 
și Zahiu, pe Marcu, State și 
Dodu Georgescu. Cu acești ju
cători vom căuta să ne men
ținem în sfera frumoaselor a- 
precieri culese pe 
tarului.

— Pentru a deveni 
LAȚIA primăverii 7 
pulul campionat ?

— Ar fi foarte frumos 
vom bate pentru așa 
Dorința mea este Insă alta. Eu, 
antrenorul Constantin, caut să 
privesc șl altfel lucrurile, în 
contextul lor mai larg. Avem 
obligații mari față de fotbalul 
nostru, față de spectatorii care 
vin ti vadă ce le oferim. Ei 
vin mereu cu speranța că spec
tacolul va fi frumos, că-i va 
satisface. Toți dorim puncte, 
dar ce ne Împiedică să le ob
ținem prin jocuri avintate, 
deschise, de calitate, din care 
să se desprindă clar dorința 
de a marca goluri, cit mai 
multe goluri ? Juctad ofensiv 
— fără a fi, desigur, naivi ta 
apărare — ajutăm fotbalul 
nostru și, implicit, reprezen
tarea lui dincolo de hotare.

parcursul

ți REVE- 
A intre-

și ne 
ceva.

Laurențîu DUMITRESCU

în prima parte a lunii ianuaJ 
rie s-au disputat meciurile din 
faza zonală a celei de a III-o. 
ediții a „Cupei speranțelor" la 
minifotbal. competiție la startul 
căreia s-au aliniat, pe două 
categorii de vîrstă. echipele de 
copii ale divizionarelor 
ale unor cluburi din eșalonul 
secund și ale marii majorități 
a cluburilor sportive școlare. 
Pentru turneul final al compe
tiției s-au calificat — după În
treceri echilibrate — cele mal 
bune opt echipe la fiecare ca
tegorie de vîrstă.

La DEVA, intre 25 și 27 ia
nuarie. s-au desfășurat Jocurile 
turneului final la grupa mare 
(copii născu ți după 1 augnst 
1971). Turneul s-a bucurat de 
un real succes, copiii jucînd cu 
mare Însuflețire, cu o imensă 
bucurie, disputîndu-și cu ar
doare șansele ta fiecare parti
dă In finală c-au intilnit 
GS.M. Reșița și Oțelul Galați, 
echipe ale unor cluburi divizio
nare „B“ 1 Și < fost o finală 
pasionantă, care s-a încheiat cu 
scorul de 6—5 in favoarea e~ 
chipei reșițene. antrenată de F. 
Varga, echipă care a intrat ast
fel in posesia trofeului. A fost, 
indiscutabil, cea mai bună e- 
chipă a turneului, dar trebuie 
subliniate și meritele învinșilor, 
copiii antrenați de Z. David.

In continuare, clasamentul se 
prezintă astfel : 3. C.S.Ș. Pia- 
tra-Neamt. 4. F.C. Argeș, 
Mureșul Explorări Deva, 
Dinamo București, 7. C.S.S. Bi- 
borul Oradea, 8. 
xandria. Cel mai 
tor al turneului : 
șui) cu 13 goluri 
maj tehnic : Brage (CJS.M. Re
șița). Cel mai bun portar : 
Gruia (Dinamo).

Astăzi și miine, Ia BuhușI, va 
fi desemnată și sșiigătoarea la 
cealaltă categorie de vîrstă, la 
ears participă echipele : Elec- 
troaparataj București, Gaz me
tan Mediaș. F. C, Constanța, 
CS.M. Suceava, Mureșul Ex
plorări Deva, Gloria Bistrița, 
Universitatea Craiova șl Meta- 
tal București.

5. 
a.

Unirea Ale- 
eficace jucă- 
Velea (Mure- 
marcate. Cel

PATINAJUL ARTISTIC
(Vrmart din pag. 1)
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ie
Si

pot obține cîstisurl cumulate la 
ambele faze ; ta absenta celor 
întregi, variantele sfert pot ob
ține cîstigurl cu valori de pSnă 
la plafonul maxim inclus.

Nu lăsat! pină ta ultima zi St 
procurati-vâ din vreme biletele 
cu numerele dv. preferate.

tistic. De altfel, concursurile in
terne, în primul rind campio
natele naționale, radiografiinri 
exact nivelul cantitativ și cali
tativ, au Indicat următoarele : 
un zingur concurent cu oare- 
cari aspirații internaționale, 
campionul țării la seniori. 
Adrian Vasile ; în perspectivă, 
o pleiadă de copii și juniori eu 
disponibilități certe, cum ar fi 
Codru ța Moiseanu, Greti Mar
lon, Nicolcta Cimpoiețm, Kinga 
Szallasi, Cornel Gheorghe, Ma
rian Prisecaru, Ștefan I-amg, In 
atari condiții. reprezentanții 
noștri n-au avut acces decît la 
întreceri de dimensiunile com
petitivității lor: „Concursul 
Prietenia** (găzduit de Sofia) re
zervat juniorilor din țările so
cialiste, unele concursuri secun-

dare organizate la Moscova, 
Budapesta și. din nou, Sofia. 
Cu o singură excepție, repre
zentanții noștri (Greta Marton, 
Anca Cristescu, Nicoleta Cim- 
poieșu, Ștefan Long, Cornel 
Gheorghe, Marian Prisecaru, 
Adrian Vasile) au obținut doar 
clasări de mijloc. „Floarea 
rară** s-a numit Kinga Szallasi 
(de la CJS.M. Cluj-Napoca, an
trenor : Gh. Sallak), urcată pe 
treapta a doua a podiumului de 
premiere, la „Cupa presei so- 
fiote". intr-o companie „tare** 
(pe locul trei, de pildă, cam
pioana R.D. Germane, Sabine 
Long),

Zgircit pe terenul performan
ței. anul 1984 a fost, insă, ge
neros din alt punct de 
A semnat, ne place să 
un nou certificat de 
pentru patinajul nostru artistic, 
prin înființarea in toamna tre-

vedere, 
credem, 
naștere

cută a Centrului olimpic (după 
modelul centrelor de gimnasti
că din Onești și Deva, care au 
rodit atit de bogat). Prin ini
țiativa și eforturile C.N.E.F.S., 
ale federației de specialitate, 
ale U.G.S.R. și asociației spor
tive ICEMENERG (care-1 și pa
tronează), Centrul olimpic (an
trenori ; Cornel și Gabriela 
Munteanu, Anca Brăileanu) a 
cooptat, după selecții migăloa
se, elemente fragede, dar cu 
reală perspectivă, capabile tâ 
Învețe tehnica modernă a aces
tui sport în care dificultatea e- 
xercițiilor a atins parametri 
accesibili doar practicanților 
extrem de talentați, extrem de 
ambițioși și extrem de bine 
antrenați'. Pregătirile au Înce
put din luna octombrie, la un 
volum și o intensitate confor
me cu exigențele internaționale 
(inclusiv prezenta pe gheată).

In lumea mică a patinajului 
nostru artistic se așteaptă acum 
esnorm de la acest Centru olim
pic, bombardat, nu ne Îndoim,

de concurența (stimulată) « 
duhurilor și de veleitățile cî- 
torva sportivi înzestrați, râmași 
dintr-un motiv sau altul (opo
ziția părinților, baremul virs- 
tei) In afara lui, cum ar fi 
Kinga Szallasi, Carmen Cris
tescu. Mălina Ion, Crenguța 
Al ecu. Apropiatul „Concurs 
Prietenia** de la Berlin (luna 
martie) va putea fă probeze 
progresele înregistrate, ca și 
viabilitatea primelor „dubluri— 
mixt** (la care se renunțase de 
mai bine de zece ani). Cit des
pre campionul seniorilor. Adrian 
Vasile, el are de apărat la J.M. 
Universitare din Italia (15—28 
februarie a.c.) meritoriul loc _6 
ocupat la '17 
desfășurată în Bulgaria. 
Adrian Vasile reprezintă 
zentul (șl trecutul) în 
sport. Viitorul este al 
lui olimpic, dator să 
convingător patinajul 
românesc. Ungă alte 
sportive. în arena internațio
nală.

ediția precedentă.
Dar 

pre- 
acest 

Centru- 
aUrme 
artistic 
ramuri
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LA SCHI ALPIN
MONDIALELE

Două renumite stațiuni mon
tane din nordul Italiei, Bormio 
și Santa Caterina, vor fi gaz
dele ediției din acest an ale 
Campionatelor mondiale de 
schi alpin, care încep mline 
și se vor încheia la 10 fe
bruarie. Probele masculine se 
vor desfășura numai la Bor
mio, cele feminine la Bormio 
și la Santa Caterina. Progra
mul competițiilor este urmă
torul : 31 ianuarie — coborîre 
pentru combinată F, 1 februa
rie — coborîre pentru combi
nată B, 2 feb. — coborîre F, 
3 feb. — coborîre B, 4 feb. — 
slalom special pentru combi
nată F, 5 feb. — slalom special 
pentru combinată B, 6 feb. — 
slalom uriaș F, 7 feb. — sla
lom uriaș B, 9 feb. — slalom 
special F, 18 feb. — slalom 
special B.
• înaintea C.M., situația în 

clasamentele „Cupei Mondiale* 
este următoarea : BĂRBAȚI i 
1. Mare Girardelli (Luxem
burg) 190 p, 2. Pirmin Zurbrig
gen (Elveția) 179 p, 3. Andreas 
Wenzel (Liechtenstein) 152 p, 
4. Helmut Hoflehner (Austria) 
113 p, 5. Peter Wirnsberger (A- 
ustria) 111 p, 6. Franz Heinzer 
(Elveția) 104 p. 7. Thomas 
Biirgler (Elveția) 102 p; FE
MEI : 1. Michela Figini (11- 
veția) 221 p, 2. Brigitte Oertll 
(Elveția) 166 p, 3. Elisabeth 
Kirschler (Austria) 156 p, 4.

Austriacul Helm ui 
Hoflehner, unul din
tre principalii favo- 
riți ai probei de co- 
bortre, clșttgător a 
întrecerii Kandahar

Telefjto :

Marina Kiehl (R.F.G.) 151 p, 
5. Maria Walliser (Elveția) 149 
p, 6. Erika Hess (Elveția) 136 
p, t. Olga Charvatova (Ceho
slovacia) 120 p.
• Primul antrenament cro

nometrat al coborîtoarelor a 
stabilit următorul clasament : 
Michela Figini (Elveția) 1:17,14, 
Ariane Ehrst (Elveția) 1:18,65,

Marina Kiehl (R.F.G.) 1:18,80, 
Zoe Hass (Elveția) 1:18,82. 
Traseul, care a măsurat 2 193 
m (cu 272 m mai scurt decit 
cel pe care va avea loc cursa 
oficială), a evidențiat calitățile 
deosebite ale tinerei de 18 ani 
Michela Figinl, anul trecut 
campioană olimpică la slalom 
uriaș.

PE GHEAȚA ȘI PE ZAPADA
• Concurs de fond (7,5 km), 

juni, Ia Stockholm. Norve- 
gianca Anette Boe, dublă cam
pioană la Seefeld, și-a onorat 
cartea de vizită și a cîștigat 
dar in 2425. Suedeza Mari» 
Bis by a Înregistrat 25:02. Cursa 
masculină de 15 km a revenit 
suedezului Jan Ottosson in 
44 31 Pe locul— 9 a sosit 
Gunda Svan in 45:45 1

1 BrJMWlKM HOCHEI LA ECUATOR! |
I

I
De cind numărul patinoarelor artificiale acoperite a tot crescut, 

an de an, activitatea competiționali a hocheiului pe gheață s-a 
extins mereu. Dată fiind șt spectaculozitatea sa cu totul deose
bită, sportul cu crosa șt pucul și-a căpătat o popularitate extra
ordinară. tn țări ca Uniunea Sovietici, Canada, Cehoslovacia, 
Suedia, S.U.A., partidele de hochei sini urmărite cu mult interes 
de un mare număr de spectatori ; la „ Forum--ul din Montreal, 
ca sd ne referim doar la un singur exemplu, biletele slnt vin- 
dute anticipat pentru întreg sezonul. Iar sezonul de hochei na 
se mai reduce doar la cîteva luni, ci la aproape întreg anul 1

In toamnă am avut prilejul unei comparații interesante : intr-o 
zi de competiții din Elveția, doar la un singur meci din campio
natul de fotbal numărul spectatorilor-plătitori fusese cu puțin 
mai mare de 2 000, in timp ce In campionatul de hochei cam 
tot atițla asistaseră la un meci la Langnau, un sătuc ceva mai 
răsărit. In rest, media plătitorilor a fost mai mare de 4 000, cei 
mai mulți fiind prezenți la jocul Iul H. C. Berna, peste 14 000 l 
O situație aproape identică se constată ți In Austria, partidele 
campionatului de hochei bucurindu-se de atenția unui mare 
număr de spectatori pasionați.

Apropo, insă, de răsptndirea hocheiului... Recent a avut loc 
la... Singapore cea de a cincea ediție a unei competiții tradițio
nale, care reunește cele mai bune formații din Singapore ți 
Malayezta. Acest turneu, care se desfășoară, totuși, tn condițUle 
specifice ecuatoriale, s-a bucurat de mult succes. La acesta a 
contribuit, sd recunoaștem, țt prezența tn formațiile respective 
a unor hocheițtl din cîteva țări europene.

L
Romeo VILARA

r ?

ACTUALITATEA
• Greg Foster (26 ani), me

daliat cu argint in proba de 
110 mg la J.O. ’84, a înregis
trat, duminică, un record mon
dial pe 50 mg cu timpul de 
6,30 s în concursul de la Rose
mont (Illinois). Vechiul record 
ii aparținea lui Renaldo Nehe- 
miah (6,36 s) din 3 februarie 
1979, de la Edmonton.

Alte rezultate i înălțime: 
Peacock 2,31 m, lungime : My- 
ricks 8,09 m 1 FEMEI : 800 m s 
Dianna Richburg 2:03,54, 1500 
m : Ruth Wysocki 4:14,2, lun
gime : Carol Lewis 6,60 m.

• La Fraga, Jan Leitner, 
campion al Jocurilor Mondiale 
de sală de la 
cîștigat săritura 
8,05 m.

Paris-Bercy, a 
In lungime cu

feminin de la• Maratonul _____
Osaka s-a încheiat cu victoria 
alergătoarei irlandeze Carey 
May (25 ani), cronometrată in 
2.28:07. Au urmat-o: Caria 
Beurskens (Olanda) 2.31 dl, 
Rita Marchislo 0 talia) 2.36:21,

RALIUL MONTE-CARLO

IN ATLETISM
Carolina Szabo 
2.36:45 etc. Au luat 
de concurente.

(Ungaria) 
startul 24#

a crosului• A 30-a ediție 
de la San Sebastian, tn Spa
nia, a revenit etiopianului 
Bulti, care l-a învins pe com
patriotul său Kedlr, dștigăto- 
rul precedentelor două ediții.

• Sosire Ia „fotografie* In 
crosul de la Chartres (Franța), 
aflat la a 46-a ediție. La se
niori (12,2 km), italianul Fran
cesco Panetta și coechipierul 
Său Giovanni Di Madonna au 
fost cronometrați In 38:21. AI 
treilea a fost francezul Box- 
berger 38:29. La femei (4,5 km) 
a cîștigat elvețianca Cornelia 
Burki in 15:31. A doua concu
rentă, franțuzoaica Lefeuvre, • 
fost înregistrată in 15:39.

• La Anter selva, in Italia, 
a avut loc o ștafetă de biatlon 
iXlfi km, In cadrul .Cupei 
Mondiale* : 1. UJLS.S. 1.38:37,6, 
X R.D.G. 1.39 «4, S- R-F.G. I 
1.40 32.4, 4. Franța HI 1.42 dl A 
4. R.F.G. H 1.42 24.

• Clasica cursă de mare 
fond (70 km) de la Trento s-a 
Încheiat cu o surpriză : victo
ria italianului Giorgio Vanzetta 
3.29 d)6, care a sosit Înaintea 
favoriților, suedezii Bengt Has- 
sia 3.29:35, Orjan Blomquist 
3.29:40 și Ola Hassls 129:41.

MONTE—CARLO. După drq 
fășurarea a noul probe spe
ciale, in cea da a 53-a ediție 
a raliului automobilistic Monte- 
Carlo, din cadrul campionatu
lui mondial, luni seara a pre
luat conducerea perechea Ari 
Volane» (Finlanda), Terry 
Harry man (M. Britanie), pe 
.Peugeot 205 turbo* cu timpul 
de 3.08 =06. La un minut in 
urmă se află foștii lideri, vest- 
germanil Walter Rohrl, 
tian Geistdorfer (.Aud! 
Quattro*), iar la 5:02 
dezil Ti Salonen, 
Harjanne.

• Intre participants la cam
pionatele de atletism in sală 
ale S.U.A., la 22 februarie, la 
Madison Square Garden din 
New York, se vor afla și cîțiva 
atlețl sovietici, printre care 
săritorii In Înălțime Vladimir 
Sereda și Vladimir Granekov, 
săritorii cu prăjina Konstantin 
Volkov și Rodion Gataulln, se- 
mifondistele Irina Podialov- 
skaia >i Ravila Agletdinova.

„CUPA ASIEI**
LA HOCHEI PE IARBĂ

Chris- 
sport- 

finlan-
Seppo

DACCA, Î9 (Agerpres). — In 
finala .Cupei Asiei- la hochei 
pe Iarbă masculin, echipa Pa
kistanului a întrecut cu scorul 
de 3—2 (după prelungiri) for
mația Indiei. La sfirșitul tim
pului regulamentar de joc sco
rul era de 1—

EL MUNDIAL

OOqYo)

La 16 decembrie in acest an. la Ciudad de Mexico 
va avea loc o reuniune care va fi urmărită cu 
maximum de interes de întreaga lume a sportului 
cu balonul rotund. Atund vor fi trase la sorți 
grupele turneului final al campionatului mondial de 
fotbal, programat, precum se știe, anul viitor intre

31 mal șl 29 iunie. La competiția finală vor fi pre
zente 24 de echipe naționale, dintre care, la această 
oră, doar două sînt scutite de emoțiile luptei pentru 
ctștlgarea calificării. Este vorba de Italia — campi
oana mondială șl Mexic — țara organizatoare a 
„Mundialulul ’85*.

Pentru restul de 22 locuri disputele se află tn 
plină desfășurare și urmează să califice : două echi
pe din Africa, una din zona Amerlcil Centrale fi 
Mării Caraibilor, patru din America de Sud, două 
din Asia, 12 din Europa șl una în urma barajului 
dintre formația clștlgătoare a zonei Oceania și cea 
de-a doua clasată în grupa a 7-a europeană.

La rubrica noastră, vă vom prezenta situația la 
zi in zonele fi în grupele de calificare pentru 
turneul final al C.M. Dar, înainte de toate, să 
vedem ce face campioana lumii:

REPREZENTATIVA ITALIEI Șl VIITORUL El

J

1 elveția. Federația 
de patinaj artistic a 
initiat o amplă acțiu
ne de depistare a ele
mentelor tinere, a că
rei „finală* va avea 
loo zilele acestea. 
ConcurentU (de cel 
mult 12 ani) trebuie 
să prezinte un pro
gram de exerciții li
bere care, în mod o- 
bligatorlu, trebuie să 
albă două sărituri 
(Un ,Axell“ d un 
„dublu Salchow*) șl 
două piruete. Plnă 
mal deunăzi se în
scriseseră 26 de feti
țe. dar nici măcar un 
singur băiat 1

EGIPT. La Heluan 
s-a desfășurat uo 
simpozion Internațio
nal cu tema „Sportul 
pentru toți, tn țările 
tn curs de dezvolta
re*. Pârtiei pantll. din 
25 de țări, au dezbă
tut. intre altele, pro
bleme de organizare 
șl metodică ale spor
tului în învățămînt.

U.R.S.S. La sfirșitul 
anului trecut, bazinul 
acoperit din Zaporoje 
«t găzduit ta premie-

ră unională, o com
petiție feminină de 
polo pe apă. Regula
mentul de joc, mingea 
șl porțile au fost cele 
obișnuite in jocurile 
bărbaților, doar tere
nul a fost ceva mal 
mto : 25x17 m, în loo 
de 30x20 m. Cel pre- 
zenți au rămas pur 
șl simplu inolntatl de 
acest experiment fe
tele evolutad foarte 
bLna, din punct de 
vedere tehnic și tac
tic.

BELGIA. S-a împli
nit un an de clnd ita
lianul Francesco Mo
ser a parcurs intr-o 
„oră*, la Ciudad de 
Mexico. 51,151 km. 
Recordul l-a stimulat 
șl pe alții șl lată că 
din Bruxelles se a- 
nunță că, spre sfirși
tul anului. Jean-Luc 
Vandenbroucke va 
tace o tentau.ă de 
a deveni recordman 
al lumii. încercarea 
va fi efectuată, bine
înțeles. tot la altitu
dine. dar au la Me
xico, d tn capitala 
Bolivlet La Paz (3653

m), care este ca 1333 
m șl mal „înaltă* 1 
Din echipa care-1 
pregătește tentativa 
fac parte, între alții 
fostul faimos rutier 
belgian Eddy Merckx, 
predecesorul lui Mo
ser pe lista record
manilor lumii, șl un 
alt fost ciclist renu
mit, Patrick Sercu, 
care se va ocupa de 
pregătirea pistei velo
dromului din La Raz.

ECUADOR. Tenla- 
manul Andres Go
mez, locul dnd ta 
clasamentul pe 198; 
al „Marelui Premiu* 
a fost o bună bucată 
de timp accidentat la 
umărul sting și, fiind 
„stingad*, n-a mai 
lua* perie la compe
tiții, inclusiv la .Jdas- 
tera*. Gomez va re
intra, se speră, în 
martie, la medul cu 
Argentina, ta „Cupa 
Davls*. în perioada 
de întrerupere, Go
mez a Jucat totuși 
mereu cu brațul 
drept, fără nid o 
pretenție de perfor
manță, d doar cu 
scopul menținerii pre
gătirii sale fizice si 
a „tonusului* de con
curs.

Simpaticul selecționer al Ita
liei. Enzo Bearzot vesnlo zîmbi- 
tor, chiar si atunci ctad nu se 
desparte de pipa sa. este o fire 
optimistă. Nu s-a supărat 
măcar atund dnd a fost vehe
ment criticat de ziariștii itali
eni șl Insultat de spectatori, după 
Insuccesele reprezentativei Italiei 
în preliminariile CE. Aceștia ui
taseră insă prea repede felul în 
care a fost sărbătorit Bearzot. cu 
formația sa. in urma succesului 
repurtat tn finala .Cupei Mon
diale* din Spania. Enzo Bearzot 
(acum în vlrstă de 57 de ani) a 
preluat drma reprezentativei Ita
liei in 1977. De atunci $1 nînă 
acum, sub conducerea sa. .Squa- 
dra Az.zurra- a susținut 74 de 
meciuri, din care a cîștigat 34. 
a terminat la egalitate 23 si a 
pierdut 18.

Sensibil la unele critici. Enzo 
șl le-a Însușit pe cele pertinen
te. Astfel, el a fost de acord că 
unii Jucători s-au blazat după 
triumful din Spania, că alții au 
o vlrstă care nu mai corespun
de marilor solicitări șl nici nu 
mal doresc să se “ 
tlnuare, pe plan 
Selecționerul, cu 
caracterizează, a _ 
care l-au criticat -1__  ___
văd si eu ne antrenorul care-si 
asumă răspunderea să schimbe 
radical un lot ajuns la apogeu»* 
Si totuși, din 1984, Enzo Bearzot 
a Început să întreprindă ceva 
concret șl util. După ce Dino 
Zotf a-e retras din activitatea 
competitlonală (iu. acum a de
venit colaboratorul direct ai an
trenorului principal) la o vlrstă 
remarcabilă (aproape tt de de 
ani) si alții n-au mal fost so
licitați Bearzot a apelat la noi

nici

afirme, în oon- 
internațional, 

calmul care-1 
răspuns celor 

,as vrea să-l

In dreapta imaginii, tinărul international Righetti intr-o fază de gel 
Jucători, deși nld el 
dar experimentați si 
se afirme în echipa 
Tancredi (29 de ani. 
ma). Serena (24 — 
bato (25 — Inter), ___  _ _
Roma), Bagnl (28 — Napoli), Di 
Gennaro (26 — Verona) — ulti
mul dintre ei conducător de joc 
d golgeter al echipei sale de 
club. Acesta este „noul val*, 
care, alături de .vechii* Tardel- 
tt, Cabrlni, RossL Conți, Altobel- 
H, a obținut în 1984 un bilanț 
bun s 5 victorii. 3 Jocuri egale 
șl o înlrtagere (în fața echipei 
RE.G.).

Ce va aduce programul .Squa- 
drel Azzurra* ta 1985 T Răspunde 
tot Bearzot, în ziarul .Corrlerre 
della Sera*: „Voi avea un an difi
cil.
re

orea tineri, 
dornld să 
națională 1 
de la Ro- 

Torino). Sa- 
Itighetti (21

pra tmul Iot pe cit se poate 
exact, care-1 voi folosi in turneul 
din Mexic, Vom susține meciuri 
de pregătire cu Irlanda, Grecia, 
Portugalia, Anglia si un turneu 
foarte important în Mexic, unde 
vom face cunoștință cu terenu
rile de joc, aclimatizîndu-ne la 
condițiile de desfășurare a me
ciurilor. Sîntem, desigur, avanta
jați de calificarea directă in tur
neul final. Rezultatele in sine cia 
partidele de pregătire mă intere
sează mai puțin. Important este 
ca în aceste teste să evoluăm 
bine, să avem jucători cu o pre
gătire fizică pusă la punct. Nu- 
mai așa ne vom putea prezenta 
onorabil st firește, cu rezultata 
pozitive în turneul de peste O- 
eean. din 1986“.

pentru că în lunile următoa- 
va trebui să mă decid asu-

ȘTIRI, REZULTATE • ȘTIRI, REZULTATE
Ion OCHSENFELD

® TELEX ® TELEX •
BASCHET « Astăzi șl mîlne 

slnt' programate lntllnirl impor
tante în cadrul cupelor europene 
lnter-cluburl, în etapa a treia, 
ultima, a sferturilor de finală.

BOX • Meciul pentru titlul 
mondial unificat (WBC șl WBA) 
la categoria semi-grea, între Mi
chael Spinks (campionul) și Da
vid Seara (șalangerul) va avea 
loo la 23 februarie, la Atlantic 
City (New Jersey). Spinks este 
neînvins in cele 25 de meduri 
susținute (17 victorii înainte de 
limită).

CICLISM • Organizatorii Tu
rului Franței au anunțat că 26 
de echlipe doresc să la startul la 
ediția dlo acest aa * tradițlo-

TELEX • TELEX © TELEX • TELEX • TELEX
nalel competiții • în curea de 6 
zile de la Copenhaga, lu.< seara 
conduceau danezii Gert Frank și 
Hans Casted cu 353 p urmați de 
Pljnen (Olanda), Clark (Austra
lia) 162 p.

HALTERE • în cadrul ^Jocu
rilor Australiei*, care au loo la 
Melbourne, au obținu* victorii ■ 
cat. 75 kg : Aleksandr Varbanov 
(Bulgaria) 336 kg, ca*. 82,5 kg î 
Zdravko Stolkov (Bulgaria) MS 
kg, cat. 90 kg : Asen ziaiev (Bul
garia) 350 kg, cat. 100 kg : Pavel 
Kuznețov (UJl.S.S.) 382,5 kg, cat. 
MO kg : Ianko Gheorghlev (Bul
garia) 375 kg.

SCRIMA a Clasamentul tur
neului de sabie, pe echipa, da

la Moscova 5 1. Moscova, 3.
U.RJS.S. (scorul finalei 6—4), *.
Ungaria, 4. Polonia, 5. Bulgaria. 
6, Franța, 7. România.

TENIS • Turneul de la Memp
his (Tennessee), In cadrul „Ma
relui Premiu — Nablsco* s John 
Lloyd — Tom GuUlkson 6—3, 6—3, 
Marty Davis — Shlomo Gllckstein
5— 1. 5—3, Tim Wilk ison — Peter 
Fleming 7—4, 7—«, Bud Schultz- 
Victor Peed 5—7, 5—3 6—3 a La 
Marco Island (Florida), turneu 
feminin : Gabriela Sabatini — 
Kathy Horvath 6—3, 6—1, Kateri
na Maleeva — Glgl Fernandez
6— 1, 6—1, Virginia Ruzlcl — Kim 
Shaefer 7—4. 7—6.

• A continuat turneul de la 
Kuala Lumpur 4 Manchester 
City — Kelantan (Malayeșla) 3—8 
(2—0). Swansea — SeL Ankara 
1-4.
• Etapa optimilor de finală ale

„Cupei Angliei* via avea loo la 
16 februarie. Dar plnă atunci se 
vor disputa câteva partide res
tante șl ae vor rejuoa meciurile 
ta care scorurile au fost 
Iată dteva dintre Jocurile 
„optimi* î York City (care a 
minat pe Arsenal) va tatUnt 
T.C. Liverpool (Învingătoare 
ultimul med ca Tottenham), 
ton Town ___
pton — Barnsley, Chelsea (Bau 
Mlllewall) — Leicester, Ipswich — 
Sheffield Wednesday. In „Cupa 
llgM* (turul 5) : Chelsea — She
ffield Wednesday 1—I, Q. P. Ran-

egale, 
din 
cli

pe
_____________ .. Lu-
Watfocd, Southam-

gers — Ipswich 1—2 (rejucare).'
• Alfredo Foni a încetat din 

viață, in vlrstă de 74 de ani. E3 
a fost unul din renumlții fun
dași al Italiei, între anti 1934 șl 
1947 a evoluat la Juventus Tori
no și a câștigat cu „Squadna 
-Azzurra* titlul olimpic ta 1936 și 
titlul de campioană a lumii în 
1938. După terminarea activității 
competlționale, Foni a fost an
trenor al echipei naționale șl o- 
liznpice a Italiei, antrenor la 
Veneția, Sampdoria, Inter, Roma 
șjl. A Jucat cu România ta 1939, 
la București.
• Fostul International vest-ger

man Hieronymus (Hamburg) a 
abandonat activitatea oompeti- 
țtooală la o vlrstă prematură 
(25 de anii), datorită un trauma- 
tlsm grav la genunchiul sting.


