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IMPORTANTE FORUMURI ALE 
DEMOCRAȚIEI NOASTRE SOCIALISTE

Tn atmosfera de puternic entuziasm cu care toți oame
nii muncii din țara noastră, întregul popor, stnns unit In 
jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul 
NTCOLAE CEAUȘESCU, acționează neabătut pentru trans
punerea în fapt a istoricelor hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea al P.CJL, un eveniment de mare însemnătate 
in viața politică și socială a țării are loc astăzi în Capi
tală : deschiderea lucrărilor celui de al m-lea Congres 
al Frontului Democrației și Unității Socialiste ți ale celei 
dc-a doua Conferințe pe țară a O.D.U.S.

Lucrările celor două forumuri ale democrației muncito
rești, revoluționare, relevă încă o dată rolul deosebit pe care 
sînt chemate să-l joace organizațiile de masă în viața so
cietății noastre, participarea lor activă, organizată, la în
făptuirea politicii generale a partidului, la întreaga opera 

construcție socialistă. Așa cum sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. ..numai pe baza consultării largi 
a celor ce muncesc, numai asigurind participarea lor ac
tivă Ia elaborarea hotărârilor ți a planurilor, numai prin 
atragerea maselor Ia munca de înfăptuire a acestor hotă— 
rîri se poate realiza unul din principiile de bază ale orân
duirii socialiste, acela ea societatea să fie realmente con
dusă de poporul însuși, care, stăpin deplin pe destinele 
sale, își construiește in mod conștient viitorul*.

Acest adevăr și-a găsit concretizarea, ta ultimii ani, ta 
participarea directă, activă, a organizațiilor de masă și ob
ștești — reprezentate atit ta organele de conducere co
lectivă ale unităților economice, ale instituțiilor cuitural- 
artistice și de invițămint, cit ți ta faruri de stat centrale 
și locale — la informarea maselor ți explicarea conținu
tului măsurilor și hotărârilor luate de partid, la dezba
terea legilor țării, la afirmarea principiilor autococducerii 
și autogestiunii, la mobilizarea oamenilor mmcii ta acti
vitatea de transpunere in viață a politicii partidului, fiind 
investite cu răspunderi și atribuții in rezolvarea unui larg 
evantai de probleme economice, sociale, cultural-educa
tive, de muncă și viață ale oamenilor.

îndeplinirea cu succes a atribuțiilor. sar.-.r.’or concrete 
și rolului organizațiilor de masă ți obștești ta viața so
cială. afirmarea lor ca verigi esențiale in sistemul demo- 
crației muncitorești, revoluționare, sînt asigurate de con
ducerea acestora de către partid, centrul vital al socie- 
tății, care-și exercită rolul condurăicr Intr-an permanent 
dialog cu masele, cu poporul și pentru popor. Iar unitatea 
întregului popor în jurul partidului este expresia cea mai 
vie a acestui permanent si larg democrat-: ăiriig

Intre sarcinile si i isfindf rile organizațiilor de masă ți 
obștești, care fac parte din Frontul Democrației și Unității 
Socialiste, este cuprinsă ți sprijinirea activității 
de educație fizică ți sport, activitate de interes na
țional. Un domeniu social care a cuncoeut noi și impresio
nante dimensiuni prin îndrumarea. sprijinul _ ți impulsio
narea pe care le-au primit in acest nou cadru organiza
toric, in care s-a manifestat plenar rolul esențial al parti
cipării democratice a sportivilor, tebnicienilor și celorlalte 
cadre la elaborarea planurilor de dezvoltare a activității 
sportive de masă ți de performanță, precum ți la reali
zarea obiectivelor propuse in flecare etapă. Congresul 
F.D.U.S. și Conferința

\ desigur, o treaptă .nouă
\ sportive.
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IERI, ROAAÂNIA A ÎNTRECUT BULGARIA
„Cupa Federației14

A Hnua etană a ..Cunei Fe
derației" la hochei ne-a oferit, 
ca si runda inaugurală. două 
partide interesante care —

la
fatădiferite 

forte de pe 
s-au petrecut 
acest meci.

hochei
de raportul 
gheată. asa 

lucrurile si

se
de 

cum 
în

Gereb (in prins plan) a cisttgat pucul la un angajament ți por
nește la atac n-mat dtn spate de Solyom. (Fazi din meciul 
Bomânia — Bulgaria, disputat ieri) Foto : Iorgu BÂNICA

Si acum dteva consemnări 
de la aceste două lntilniri.

ROMANIA — BULGARIA 
6—4 <3-4. 3—4. 0-0). De a- 
ceastă dată, avind tn fată un

incheie azi

adversar ceva mal puțin avizat 
în ale hocheiului, jucătorii ro
mâni s-au mișcat mai în voie.1 
mai lejer sL firește, mai omo
gen. pasînd bine. combinînd 
frumos si înscriind puncte de 
mare spectaculozitate. Este 
drept că fată de lunga perioa
dă de dominare a reprezentan
ților noștri (peste 80 Ia sută 
din timpul de ioc al partidei 
s-a consumat in zona de apă
rare a echipei bulgare!) cele 
sase goluri trecute în final la 
activul echipei române nl se 
par puține si deloc în concor
dantă cu ocaziile avute. Dar 
portarul Mihailov (introdus 
după 10 minute de ioc) s-a a- 
chitat excelent de misiunea sa. 
fiind 
chiar 
cut.

Am 
tiei române (din________ ___
reia au lipsit Pisăru, ușor acci
dentat si portarul Gh. Huțan, 
titular jurând tot timpul Cs. 
Bartha care s-a comportat, atît 
cit a fost solicitat, bine) o mai 
mare siguranță în iocul defen
siv si o creștere — încă destul 
de mică — în omogenizarea

învins numai atunci cînd 
nu mai era nimic de fă-

retinut din iocul forma- 
rîndurile că-

Călin ANTONESCU

(Continuare In pag. 2—î)

Tirneele r. 3 ale campionatului masculin de volei

AZI, OERBYUL STEAUA — DINAMO
NOUL LOT DE LUPTE LIBERE,

ÎNTRE SPERANȚE SI POSIBILITĂȚI
Lotul reprezentativ de lupte 

libere s-a reunit pentru o 
scurtă perioadă de pregătire. 
Noutăți, asemenea celor de la 
„greco-romane*. privind

ducerea tehnică : antrenor
principal Petre Co man, ajutat cei de la
de tinerii tehnicieni Gheor<he urcat trep4
Urian si Ton Tanrin. • - ' - “ Ia

mi

Costis CHIRI AC

(Continuare ia pag 2—3)

Ieri, ta Capitală, aa conti
nui jocurile turneului eu nr. 
3 al campionatului masculin 
de volei flecurile 1—4). Iar la 
Baia Mare, in (ala .Dacia*, a 
ineeput turneul rezervat eehl- 
peloe din eel de-al doilea plu
tea flecurile 7—12). Iată ami- 
■uite:

In sala Dorească. »-au des
fășurat partidele celei de a 
patra zi a turneului pentru lo
curile 1—8- Din păcate. nid 
■m» dintre ele n-a fost din 
acelea care -ridică spectatorii 
în picioare* pentru că nici
odată de cele două cârti ale 
fileului nu s-au aflat echipe 
dornice să lupte pină la epui
zare pentru un rezultat rât 
mai bun. In prima intilnire fa
tă in fată s-au aflat Steaua si 
Elcond-Dinamo Zalău. Evident, 
favoriti erau stelistii. dar ni
meni nu se aștepta la dezno- 
dămintul la care s-a aiuns.

Steaua a făcut un adevărat ga
lop de sănătate, lnvingind ușor 
cu 3—0 (5, 7, 0) o echipă care 
altădată lupta cu multă ambi
ție in fata vicecampionilor. dar 
a cărei actuală pregătire se 
pare nu-1 permite să emită mal 
multe pretenții- Succesul bucu- 
restenilor este urmarea locu
lui lor bun. variat si puternio 
in atac, prompt 
blocaj, desfășurat 
Ioneseu, Daseălu. 
Pralea. Maca vei.
Foarte bun arbitrajul prestat 
de L Covaci — V. Valentin.

In cea de a doua partidă au 
apărut pe teren Dinamo si Uni
versitatea C.F.R. Craiova. SI 
airâ. fără discuție, existau fa
voriti. si anume campionii. în 
eeală măsură însă se aștepta

si eficace la 
de sextetul) 

Pentelescu. 
Constantin.

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. • 4-a)

O „încălzire* prin 
cotidiană a lotului 
de antrenament

nămeți» pină ia genunchi este in obișnuința 
de lupte libere înainte de a intra in sala 

Foto : C. COSTIN
Crisnic co- 

loturilor 
tineret

norul federal Ion 
ordonează activitatea 
republicane (seniori, 
juniori) și a secțiilor de lupte 
libere din tară. Aflîndu-ne la 
început de nou ciclu olimpic.

tale și mondiale, exceptindu-1 
pe neobositul Vasile Pușcașu 
medaliat cu bronz la Los An
geles.

— Aproape la fiecare com
petiție importantă am ratai

HANDBALISTELE NOASTRE
AU DEBUTAT CU O VICTORIE

PRAGA, 6 (Agerpres). — în prima zi a tradiționalului 
turneu international feminin de handbal de la Cheb (Ce
hoslovacia). echipa României a intîlnit selecționata 
dă a Cehoslovaciei oe care a învins-o cu scorul de 
(12—9).

Alte rezultate : R D. Germană — Iugoslavia 
(12—8) : Cehoslovacia — Danemarca 15—13 (9—7) ; 
Germania — Ungaria 20—19 (10—7).

secun-
26-20

22-19 
R. F.

CLUBUL UN ATELIER PRODUCTIV
Clubul sportiv Sa tu Mare fi

ințează prin trei secții : scri
mă (nivel olimpic). atletism 
(nivel national) si lupte (ni
vel international). Dar — du
pă cum a reieșit fără echivoc 
din lucrările recentei confe
rințe de dare de seamă si a- 
leseri a clubului sătmărean — 
Clubul sportiv Satu Mare este 
cunoscut in sportul românesc 
si In cel international numai 
prin scrimă. Ca si cum ar ti 
un club specializat oe această 
disciplină olimpică...

tn fond. înalta calificare a 
unor tehnicieni ai scrimei săt
mărene buna structură oraani- 
zatorică 
de eonii 
nînd cu 
din 
an 
rile 
rea _____ .. _______ ______
tă din cadre sportive pasiona
te si competente, nu arată un 
grad pozitiv de orofesionalita-

(începind cu grupele 
începător, si termi- 
echioele divizionare 
se recrutează an de 

lotu-
conduce-

care
selectionabili oentru 
reprezentative) 
secției si clubului alcătui-

de
In 

se- 
tes-

te. de SDecializare 7 Fată 
cei 1 600 de eonii euorinsi 
anul 1982 în acțiunea de 
lecție, anul trecut au fost 
tati 1 800. Acum trei ani erau
legitimați 138 de scrimeri. în 
1984 — 175. din care ODt can-

însemnări de Ia

C s. satu nare

13 cat. I, cei 
firesc, luniorti 
corolar al in

ia scrimă în

didați olimpici, 
mai multi fiind 
(67). Și, ca un 
tregii activități 
anul Jocurilor Olimpice de ’a 
Loe Angeles — 1984. Clubul 
sportiv Satu Mare si-a înscris 
în palmares sase titluri 
campioni naționali, iar din 
14 sportivi selecționați in 
turile reprezentative, cele

de 
cei 
io- 

trei

AL PERFORMANȚEI 
floret iste (Marcela Zsak. Ro
zalia Oros si Monica Veber), 
Pregătite de antrenorul coordo
nator Stefan Haukler, au adus 
municipiului Satu Mare primele 
medalii olimpice, de argint, ta 
cadrul echipei României cla
sată oe locul secund în marea 
întrecere de la Los Angeles. 
Sînt aceleași floret! ste care! 
sub îndrumarea si conducerea 
aceluiași capabil tehnician (cel 
care a preluat ștafeta de ta 
antrenorul emerit Alexandru 
Csipler. acum oresedinte de o- 
noare al clubului), au consti
tuit baza echipei feminine de 
floretă a C.S. Satu Mare, ur
cată ne podiumul prestigioasei 
competiții continentale a for
mațiilor campioane. .Cuna Eu
ropei*. ta ultimii ani. Evident, 
fetele noartă tot mai sus stin
dardul marii performante dar

Poul SLAVESCU

(Continuare In pag 2—3)



SEMNE DE PROGRES IN

Progr 
Pali. 
Poli.

Univcrsi 
Napoca 
Politehn 
Bucureș 
două j
Academi 
nă Buc 
Steaua 
fășuira 
încep î nd

7. Cri
8. Chi
9. Răpi

10. Co m
11. ICE
12. Vodn

Czegledi ( 
Gera

pentru ieșirea 
ee te bazezi, 
la lot lint in 
mori ?

— Vrem, nu

„voi

în campionatele naționale de baschet

LA FETE, JOCURI SPECTACULOASE,

care

se mențină în

impus I.R.A.

CLASAMENT

UN ATELIER PRODUCTIVCLUBUL
(Urmare din pag. 1)

Tiberiu STAMA CLASAMENTUL LA ZI

(Urmare din pag. 1)

18 1701:1979 20

(tineret)

(Urmare din pap I) NOUL LOT

11

LA TENIS

Bucu-

*

în-

vrem, cel puțin

32)
A 
de

L
2.
3.
4.

1757:1916 31
1772:1385 30

cu 
de

Universitatea Cv. I 
Universitatea Cv. H 
Mec. fiolă Buc. 
Hidrotehn. Buzău

obține 
cind 
atac 

poziții

MASCULIN 
Grupa I

15
16

De 
mai

5. Farul
6. C.S.U.
7. Rapid
8. Acad.

si V. Hu- 
arbitrat FI. 
M. Dina si

45
45
33
35

(trei 
si alte 

Rapid

5
5

_____  . . 5
const. Tg.M. 3 0 3 13-27 3

afirma cu certitu- 
meritat victoria, 

echipa Franței a 
Si insistente peri-

Ne 
între- 
a a- 
Poli-

1. 
2.
3.

1.
2.
3.
4.

1. 
2.
3.
4.

putem 
că au
dacă

lungi . 
de dominare. Si aceasta

„U“ 28 22 6 2274:1808 50
Olimpia 28 19 9 1903:1639 47
Voința Buc. 28 18 10 2022:1813 46

Steaua 23 22
Dinamo Buc. 23 22
I.C.E.D. 23 15
Din, Oradea 23 13

Săt- 
..re- 
oro-

CUPA 16 FEBRUARIE"

desfășura vi
la ora 15,30, în sala Floreasca.

Dumitru STÂNCULESCU 
Pou! IOVAN

terenurile acoperite de _ 
„Steaua" (seniorii), „23 August' 
(senioare și junioare) și 
strucția" (juniorii), 
ne de la ora 8,30.

întrecerile se desfășoară pe 
la tM 

,Con- 
cu incepe-

. _ _ 3
Seria a n-a 

C.S.M. Cj.-N. 3 2 1 24-20 
Inir. Tg. M. 3 2 1 23-15 
St. CSȘ Bța. 3 2 1 22-20

„CUPA FEDERAȚIEI" LA HOCHEI
1.
2.
3.
4.

Rucka
8 din 

Chmeiik 
20),

9. IMUAS 23 8
10. Polit. Buc. 23 7
11. „U“ Cj.-Nap. 23 7 16 1832:1991 33
12. Polit. Iași 23 5 ------- ---------

SPORTUL - 0 ȘCOALĂ A MUNCII Șl EDUCA ȚIEI DAR PROBLEMA CALITĂȚII RÂMlNE

ÎNTRE SPERANȚE SI POSIBILITĂȚI

Asociația sportivă I.R.A. (în
treprinderea de reparații auto) 
din Tecuci este apreciată ca 
una dintre cele mai puternice 
din acest municipiu. Aproape 
1 800 de muncitori și tehnicieni, 
cei mai multi foarte tineri, 
contribuie la atribuirea acestui 
calificativ, care îi onorează, dar 
îi și obligă să 
frunte.

Prin oe s-a ___
Tecuci și. implicit, sportivii eiî 
„înainte de orice, printr-o sus
ținută activitate sportivă de 
masă". Cel care face această 
precizare. economistul Petru 
Rarinca, este un om care cu
noaște bine dimensiunile spor
tului în întreprindere, fiind 
președintele asociației încă din 
1972. acum reales ; un interval 
de timp suficient pentru a 
convinge masele de oameni ai 
muncii de utilitatea exercițiului 
fizic, mai ales in condițiile in 
care unii dintre ei lucrează 
într-un mediu toxic. „Pentru 
noi — remarca maistrul Za- 
haria Fotache, de la Turnăto
rie, necesitatea de a trece, 
după orele de muncă, pe tere
nul de sport a fost bine înțe
leasă. n-au trebuit prea multe 
Îndemnuri..."

Că este așa o dovedește, de 
exemplu, faptul că cei de la 
I.R.A. Tecuci au transformat, 
din proprie inițiativă, un fost 
maidan — depozit de fier 
vechi — aflat în vecinătatea 
întreprinderii, în cea mai fru
moasă bază sportivă din mu-

nicipiu. „Ne-am bucurat din 
plin de sprijinul colectivului, 
al comuniștilor din întreprin
dere și am realizat o treabă 
de toată isprava !“ sublinia cu 
justificată mîndrie directorul 
Ion Durbacă. Am avut prilejul 
să vedem această bază spor
tivă, suprasolicitată de amatorii 
de mișcare, în primul rînd de 
iubitorii fotbalului (18 echipe, 
reprezentantele secțiilor și a- 
telierelor, cuprinse într-un 
campionat pe asociație). „Tonul 
ii dau, de fiecare dată, cei 
din secția noastră, de la Tur
nătorie", face remarca maistrul 
Constantin Toscaș, nelipsit din 
mijlocul sportivilor, la fel ca 
și maistrul Mitriță, șeful aces
tei secții.

Baza sportivă a celor de la 
I.R.A. Tecuci, folosită, cum 
am fost informați, și de alte 
colective de muncă, prin bună 
înțelegere (aviz altora care 
procedează in sens contrar...) 
s-a realizat „printr-un admira
bil efort colectiv". Este ideea 
exprimată de maistrul Lucian 
Enache, de la Tapițerie, pre
ședintele Comitetului sindica
tului. Fără îndoială, om de 
sport, de vreme ce toți tinerii 
II simt foarte apropiat de ei, 
ori de cîte ori este inițiată o 
competiție fie la fotbal, fie la 
popice, handbal, volei, șah sau 
tenis de masă. Cuvinte de lau
dă la adresa celor care diri
jează activitatea sportivă au 
și rugbyștii, adică tinerii care 
se străduiesc să ducă mai do

parte tradiția acestui sport prin 
I.R.A. ~ ‘ ’ -
Divizia 
primul 
foarte 
spunea
tineri dintr-o bucată, _ ___
ii vezi lucrînd eu toată con
vingerea în producție — mulți 
se oferă să vină Ia lucru și in 
orele lor libere, dacă este ne
voie. Au fost asemenea situa- 

același timp, zilnic 
«fereastră»- pentru 
pentru antrena-

Tecuci, deocamdată în 
„B“, dar cu aspirații la 
eșalon.......... Sînt băieți
buni, rugbyștii — ne 
directorul Durbacă — 

pe

(ii. Și, in 
găsesc o 
pregătire, 
ment..."

Aprecierile la adresa rugbyș- 
tilor de la I.R.A. Tecuci tre
buie neapărat extinse și la 
inginerul-șef al întreprinderii, 
Gabriel Jelea, președintele sec
ției, care intre handbal, prima 
sa pasiune, și sportul cu balo
nul oval a optat pentru acesta 
din urmă. „Și nu intimplător
— cum ne mărturisește —, ci 
datorită seriozității, ambiției, 
disciplinei în muncă și pe te
renul de spori de care dau do
vadă acești tineri, vrednici de 
admirația Întregului colectiv. 
Sînt convins că strădania lor 
de a intra in prima divizie și 
angajamentul luat in acest sens 
țin de domeniul structurii să
nătoase a tinerilor noștri 
rugbyști. Le vom acorda, de 
aceea, tot concursul !"

Dorințele exprimate - și 
prilejul adunării de dare
stamâ și alegeri (o completare a 
dotării sportivilor, operație in 
curs, amenajarea unei piste de 
karturi in incinta bazei sportive
— kartingul avînd la I.R.A. Te
cuci mulți exponenți de valoa
re chiar pe plan republican — 
organizarea de campionate la 
locurile de muncă, după mode
lul celor de la secția Turnă
torie) vor fi repede Împlinite, 
nu încape nici o Îndoială, in 
condițiile în care cei de aici 
reprezintă realmente o mare 
familie, unită prin muncă și 
sport.

floretistli si spadasinii mizează 
mult pe tinerețea si ambiția 
..noului val“. floretistii Atila 
File. Vasile Costa, Andrei Bor- 
șodi. Zsolt Eder ca si spada
sinul Adrian Pop (încă junior 
II). vizînd afirmarea interna
țională în această primăvară, 
la „mondialele" de tineret.

în scrima românească, cen
trul sătmărean este de mult re
cunoscut ca o pepinieră de rea
le talente. Iată. Eva Lengyel, 
inimoasa antrenoare a tineri
lor floretisti. preciza că ele
vii săi au cucerit din anul 1977, 
de cind ea activează ca tehni
ciană. 17 titluri naționale si 
balcanice. A sosit, insă, tim
pul ca întregul colectiv de 
antrenori ai clubului să se ra
cordeze la cerințele actuale 
ale marii performante. astfel 
incit scrimerii sătmăreni să se 
afirme oe deplin, ca purtători 
ai culorilor clubului sau ai tri
colorului românesc, oe planșele 
internaționale. Marea perfor
mantă. cu ecou international, 
trebuie să fie primul etalon de 
apreciere a activității clubu
lui. a întregului său activ, re
tribuit si obstesc. Ceea ce 
presupune, cum bine sublinia 
la conferință maestra emerită 
a sportului. fosta campioană 
mondială Ecaierina Stahl, o 
selecție bine îndrumată de fe
derație. si nu empirică, pune
rea de acord a dotării clubului 
cu creșterea numărului de as
piranți la performantă, instrui
rea... instructorilor, cu noută
țile tehnice si tactice oe olan

mondial Numai astfel clubul 
se va menține ca un atelier 
productiv al performantei.

Deocamdată, insă, atletismul 
si luptele nu figurează decât 
pe statele de plată ale aces
tui atelier, productivitatea lor 
fiind minimă. în raportul pre
zentat conferinței se spune : 
„Calitatea atletismului nostru 
este necorespunzătoare, iar re
prezentarea ne plan republican 
a produs indreptătite nemulțu
miri". Cit despre lupte, antre
norul Gheorghe Ardeleana se 

- întreba — de această dată, pe 
bună dreptate — de ce tinărul 
sportiv Gheorghe Costin (23 
ani), clasat in 1984 pe locul II 
la campionatele naționale, cat. 
74 kg. toarte serios si munci
tor. nu este selecționat în lo
tul reprezentativ, uitind. insă, 
eă se întrebe (st mai ales, să 
și răspundă !) de ce secția se 
află rămasă în urmă, de ce 
intensitatea si volumul antre
namentelor sînt mult sub ce
rințe. de ce este o slabă preo
cupare pentru selecție...

în .Atelierul productiv" 
măreau au fost deci, si 
buturi", cum plastic s-a
nuntat președintele clubului. 
Emil Terebesi (reales in aceas
tă funcție). Singura cale de e- 
liminare a acestora este, cum 
a reieșit din lucrările conferin
ței. munca creatoare, organiza
rea pe baza realelor cerințe 
profesionale, astfel incit ener
gia si mijloacele materiale 
cheltuite să contribuie la for
marea unor mari performeri, 
cu un profil sportiv, cetățe
nesc si moraL de înaltă calitate.

Meciurile feminine au fost din 
nou „sarea șl piperul" campio
natelor naționale de baschet, ma
joritatea lor oferind dispute spec
taculoase, cu captivante răstur
nări de scor, urmărite „cu sufle
tul la gură" de publicul numeros 
prezent In toate sălile gazdă. Re
zultatele de sîmbătă șl duminică 
au avut șl darul de a echilibra 
lupta in clasament, chiar și In 
zona superioară, unde echipa U- 
nlversitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoea a pierdut un punct din 
avansul de patru — fată de O- 
limpia — ce-1 avea pînă înaintea 
jocurilor cu Voința București. Pe 
lingă aplauzele publicului, evo
luția divizionarelor „A" a cucerit 
șl aprecierile tehnicienilor. El au 
subliniat ritmul rapid al acțiu
nilor, faptul că apărarea presing 
a fost deseori aplicată cu succes, 
că uneori aruncările de la 6,25 m 
s-au succedat și au avut efica
citate (de exemplu în al doilea 
meci Voința — Universitatea). 
Promițătoare a fost șl evoluția 
unor componente ale lotului na
țional. ca, de pildă, Ștefania 
Borș, Roxana Ștefan (o junioară 
dezinvoltă In acțiunile ofensive, 
dar căreia îl este necesară mai 
multă tenacitate în apărare). Bo
dies Jugănaru (în remarcabilă 
revenire de formă, după o peri
oadă de anonimat). Elena Filip 
(refăcută după o serie de acci
dentări, talentata baschetbalist^ 
promite să redevină o jucătoare 
de bază a echipei naționale) ș.a.

Nu este mai puțin adevărat, 
însă, că intre spectacolul sportiv 
oferit de partidele feminine și 
valoarea lor tehnică au fost une
ori diferente, din păcate defavo
rabile nivelului de ioc. In pri
mul meci Voința — Universitatea, 
de exemplu, studentele au ratat 
nu mal puțin de 54 de aruncări 
din acțiune (au fructificat doar 
alte 27. obținînd un procentaj 
submediocru : 33,30%), iar spor
tivele de la Voința au concretizat 
numai 17 din cele 30 de arun
cări libere de care au beneficiat 
(procentaj 56,60%) ; în plus, bucu- 
reștencele au dat 16 pase greșite, 
ceea ce le-a permis adversarelor 
o revenire puternică. In sala 
Progresul, unde a avut loc dubla 
întîlnire Politehnica Sportul stu
dențesc — Progresul, oaspetele au 
cîștigat net prima partidă, iar tn 
cea de a doua au condus cu 20 
de puncte pînă aproape de minu
tul 30. dar în final au pierdut. 
De ce 7 Desigur, în primul rind 
datorită asaltului formației Pro
gresul (deși Luminița Măringuț,

una dintre jucătoa
rele de bază, a evo
luat modest). dăr 
și pentru că Poli
tehnica a rămas în 
teren cu numai pa
tru echipiere, alte 
patru fiind elimina
te pentru cinci gre
șeli personale, 
punem însă 
bar ea : cum
juns echiipa ___
tehnica să aibă pe 
bancă doar opt ju
cătoare ? Fiind vor
ba despre una din
tre cele mai vechi 
și prestigioase sec
ții de baschet din 
țară și ținînd sea
ma că penuria de 
jucătoare a devenii 
cronică la Politeh
nica, apreciem că 
analizarea situației 
și luarea măsurii o i 
de rigoare se im
pun de urgență.

La băieți a fost o 
etapă calmă. de 
fapt o avanpremie
ră la muât-a$tepta- 
tul derby Steaua — 
Dinamo, care se va 
neri

Luptă aprigă pen 
Sandor (in tricou al 
de la Voinfa ; le u 
Elisabeta 
Anamaria

AZI, PATRU MECIURI IN
• Dcrbyul Stcaiia-Dinamo arc Ioc mî

Campionatul național de bas
chet masculin continuă astăzi 
prin patru meciuri din cadrul e- 
tapei a 24-a : Dinamo Oradea — 
I.C.E.D. C.S.Ș. 4 București (gru
pa 1—4), Farul Constanța — 
C.S.U. Balanța Sibiu (grupa 5—8), 
Politehnica C.S.Ș. Unirea Iași —

combinațiilor de atac, purtate 
in viteză si cu mult aplomb.

Punctele au fost marcate in 
ordine de: Gerezuly (min. 9), 
Bălăucă (min. 11). M. Popes
cu (min. 16), Solyom (min. _22), 
E. Antal (min. 
țanu (min. 33). 
Gubernu. ajutat 
Șt Enciu.

CEHOSLOVACIA
FRANȚA 7—3 (4—1. 0-1, 3—1). 
Nu se poate spune că tinerii 
hocheisti cehoslovaci au fost 
atit de net peste' adversarii lor. 
însă 
dine 
chiar 
avut 
oade 
pentru că formația de tineret a 
Cehoslovaciei ȘTIE hochei, 
este alcătuită din mari talen
te în acest sport care alcătu
iesc un ansamblu echilibrat, 
capabil să se apere bine, efici-

ent (portarul Capek este, fără 
îndoială, cel mai bun al aces
tui turneu!) si 6ă contraatace 
într-o viteză debordantă si cu 
o incisivitate neobișnuită. Ju
cătorii cehoslovaci 
..serii" de goluri 
paralizind parcă 
chipa română a 
mă" in prima 
primite în cinci 
ieri in capcana

realizează 
pe acest fond, 
adversarul. E- 
fost o ..victi- 

zi (trei goluri 
minute), iar 
acestui ioc a 

căzut formația franceză 
goluri în cinci minute 
două în trei minute!), 
și eficient!

Au înscris in ordine: 
(min. 2). Matuia (min. 
sut de penalitate), 
(min. 17), Kroutil (min. 
Chmeiik (min. 43). Srsen (min. 
44) și Vosațka (min. 47) —
Cehoslovacia tineret. Leblond 
(min. 13). Ganisse (min. 35) si 
Lerondcau (min. 59) — Franța. 
A condus M. Presneanu, ajutat 
de E. Gerasimov (Bulgaria) și 
Gh. Micu.

Competiția se încheie azi. 
cind sînt programate (de la 
ora 14) partidele: Cehoslovacia 
(tineret) — Bulgaria si Româ
nia — Franța.

Lingă 
rea lac 
za, s-a 
două zi 
„Voinția 
lică pe 
150 de 
dețe.

Iată 
IRMA

fînalizat un atac, deși l-ar pu
tea continua pentru a 
noi puncte tehnice, iar 
reușesc să evite cîte un 
al adversarilor și obțin 
favorabile pentru a prelua ini
țiativa, ei răsuflă ușurați că
au ieșit cu bine din situația 
critică in care s-au aflat. In 
privința pregătirii fizice, mai 
bine epus a rezistenței de con
curs, ei stau ceva mai bine. 
Redncîndu-se durata meciuri
lor de la trei reprize la două, 
ei ar trebui să-și domine mult 
mai pronunțat adversarii, pen
tru a beneficia de poziții a- 
vantajoase atacului preferat 
de flecare (n.n. dnd un luptă
tor ae detașează clar, arbitrii 
intervin dispunînd continuarea 
meciului in poziția aleasă de 
concurentul aflat in ofensivă 
evidentă).
_ — Spuneai că sînt speranțe 

din impas. Pe 
din moment ce 
majoritate ju-

pentru acest an trebuie să a- 
pelăm și la alți cițiva luptă
tori mai experimentați. LZI 
refer la Vasile Pușcașu, 
drei Ianko 
și la Gheorghe Fodorea, 
vor 
rile 
tru 
țile 
individualizate 
de noi.

— Apropo, cum a organizat 
noul colectiv de tehnicieni In
struirea lotului ce le-a fost în
credințat ?

— Firește, misiunea noas
tră este deosebit de dificilă — 
să scoți capul in lume cind 
de atîta vreme n-a mai auzit 
nimeni de noi. De aceea am 
chibzuit mult pînă am ajuns 
la soluțiile pe care le credem 
cele mai ntile pentru stadiul 
In care se află luptătorii se
lecționați in lot. Nu este mai 
puțin adevărat că f 
adesea de prezența 
Ion Crisnic, a cărui 
ne este foarte utilă, 
sibilități reale, cel ] 
eiteva categorii, să _______
medalii. In privința instruirii,

Mă 
An- 

Traian Marinescu 
care 

veni la lot cind pregăti- 
vor fi mai avansate. Pen- 
inceput i-am lăsat la sec
tor, unde au programe 

stabilite tot

Cat 48 kg : Gheorghe 
Neagoe, Alin Păcuraru și 
Radu Ana ; 52 kg ; Dorin 
Bîrcu și Nicu Hîncu ; 57 kg : 
Florin Ioniță, Dănuț Prefik 
și Laszlo Mikioș ; 62 kg : 
Marcel Popa, Vasile Sălă- 
geanu și Andrei Elekeș ; 
68 kg : Aron Cîndea, Marcel 
Trușcă, Dumitru Buleandră 
și Călin Niri j 74 kg : 
Constantin Damaschin, Ște
fan Vizitiu și Costache Pa- 
veiiuc ; 82 kg : Gheorghe
Mițu și Bela Matiaș ; 90 
kg : Iulian Rîșnoveanu, Ci- 
prian Radu și Nicoîae Șer- 
ban ; 100 kg : Alexandru
Ballay și Petrișor Cruceanu.

beneficiem 
maestrului 
experiență 
Avem po- 
puțin Ia 

cucerim

tot ce vă pot spune este eă 
accentul principal l-am pus 
pe pregătirea tehnică, pentru 
care se muncește zilnic, in a- 
ceastă perioadă, multe ore. In 
rest, toate bune...

— Așteptăm și noi primele 
examene. Pînă atunci, mult 
succes 1

azi pînă duminică, 
multe baze sportive 

Capitală se va desfășura 
16 Februarie" la tenis, 
iuniori și seniori. Și-au 
tat participarea jucători 
cătoare de frunte din 
Printre ei — Laurențiu 
Bogdan Toma, Marius 
nescu, la seniori, Alice 
Maria Romanov, Luminița Să- 
lăjan, Ileana Trocan, Diane Sa- 
mungi, Otilia Pop la senioare. 
Remarcăm prezența celor mai 
bune junioare și celor mai buni 
juniori în concursul „celor 
mari", ca și a copiilor în 
trecerea juniorilor.

„Cupa 
pentru 
anun- 
și ju- 

țară. 
Bucur, 
Comă- 

Dănilă,

Condițiile oferite de Sala spor
turilor din Arad și arbitrajele 
fără reproș (asigurate de forul 
sportiv județean prin comisia de 
resort) au dat celor 24 de for
mații participante la prima etapă 
a Diviziei „A" la tenis de masă 
posibilitatea să-și exprime poten
țialul existent la această oră. 
Impresia de ansamblu a întrece
rilor a fost pozitivă, la fete ca 
șl la băieți, multe partide rețl- 
nind atenția prin dlrzenia luptei 
șl evoluția scorului. S-au rărit 
evident meciurile anoste, prezen
tele formale la masă, jocurile 
chinuite din celelalte ediții, dar 
accentuăm, nu au dispărut. In 
schimb — șl asta bucură — s-a 
văzut mai mult interes pentru 
Divizia „A", mobilizare mai bună, 
preocuparea pentru servicii și e- 
xecuțil tehnice eficiente, o oare
care sporire a ritmului și, ca 
urmare, un rol mai activ al a- ' 
cestel competiții în afirmarea și 
creșterea valorii unor jucători, 
dacă „plusurile" vor promova în 
viitoarele etape, organizate prin 
rotație de fiecare echipă. In 
prim-plain s-au situat Universita
tea ASA I Craiova (m) și Juven
tus MILCM — IMGB (f), neîn
vinse în primele grupe valorice 
respective, C.S.Ș. Tehnoutilaj O- 
dorheiu Secuiesc (m) în grupa a 
n-a, seria I, și ea cu punctaj 
maxim, Universitatea II (m). Vin 
din urmă cele două formații ale 
C.S.M. CIuj-Napoca, în grupele 
secunde. Metalurgistul Cugir (f) 
șl Înfrățirea Tg. Mureș (m), du.pă 
cum Progresul I.LR.U.C,

Grupa a n-a 
Seria I

CA.Ș. Tehno. Od. S. 3
Progr. IIRUC Buc. 3
Stirom CSȘ 2 Buc. 3
CJS.Ș. 2 st. Cța.

rești (m) 
într-o al 
anii pre 
în acest 
întrecere 
este h 
fruntea
cest atui.

Valorii1 
nenților 
ale lotul 
bhne 
Secuiesc, 
H. Miess 
experime 
Progresul 
lasă 
rit să p 
greul, c 
mat de

Că om 
clsivă șl 
se tindă 
unor fo 
Mare (în 
„scoate" 
iar celei 
n.ul între 
reș fund 
eași sl 
(Rodi ca

O 
fetele de 
Vil cea, 
fără spri 
goslav (S 
Anda Gâ 
în prima 
tarea p 
mal rețin 
de 
Otilia Bă 
Intre

27- 3 6 1. Juv. M]
21-10 5 2.
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4.

C. S. J
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Spartacl

12-22 4
5-27 3

27-16 e L C.SJ&26-16 5 2. Metal ud
19-19 4 S. Progres)
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(15-14) 1. Tract.
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CSȘ SU 
Constr.



BOGAT PROGRAM
PENTRU SCHIORI

• La Gheorgheni și Harghita 
Băi, „Concursul Prietenia" la 
combinată nordică, sărituri 
speciale și fond • La Predeal, 
„Cupa 
Poiana 
ciadei"

ASA" la biatlon, iar la
Brașov, finalele „Da- 
la schi alpin senioare 

și juniori
sfîrșit de săptămână este

suzana 
a Filip 
ijeanca 
steanca
ĂGU
2089 45 
1865 42* 
1939 42
• • •
:1982
:1904
:1841 
:1«14 
:2100 
-.2122

•
45
40
40
37
37
30

m)
asca

11 Cluj- 
tare —• 
Bențesc 
klelalte 
Lape — 
[ca Fl- 
lerbyul 
t>r des- 
Ireasca.

Acest__ _____ __________ ____
foarte bogat în competiții inter
naționale de schi. în diferite 
stațiuni au lo-c concursuri in care 
sînt angrenați sportivi și sporti
ve din mai multe țări. Astfel, la 
Gheorgheni se dispută, începând 
de joi, „Concursul Prietenia* la 
combinată nordică și sărituri 
speciale. Organizatorii au luat 
toate măsurile pentru buna des
fășurare a întrecerilor, care vor 
avea loc pe trambulina și tra
seele de la Valea Strîmbă, după 
următorul program : joi, de la 
ora 11, sărituri pentru combinata 
nordică ; vineri : la ora 10, 10 km 
fond pentru combinata nordică, 
iar de la ora 12. concursul I de 
sărituri speciale; duminică, de 
la ora 12, concursul II de sări
turi speciale. La competiție 
vor fi prezenți tineri sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Polonia, Ungaria, 
Sovietică, România ș.a.

La Predeal, pe Valea 
vei, biatloniștii își vor 
„Cupa A.S.A. Brașov*, 
participă specialist! ai 
diin Bulgaria, R. D. ' 
U.R.S.S. și România. Joi, in prima 
zi va avea loc cursa de 20 km, 
vineri este zi de pauză, iar sin>- 
bătă, proba scurtă, pe 10 km, 
urmând ca duminică să se dispu
te ștafeta de 4X7,5 km.

La Harghita Băi, tineri fondisti 
și fondiste din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Polonia, 
Uniunea Sovietică, R.P.D. Co
reeană, România se întrec în 
„Concursul Prietenia0 după ur
mătorul program : joi, de la ora 
10, 7 km fete și în continuare 
cursa de 10 km băieți, vineri 
este zi de pauză, sîmbătă ; de la 
ora 10, 7 km băieți și " ’ '
iar duminică, cursele 
4X10 km pentru băieți 
pentru fete.

în sfîrșit, pe pîrtiifle
Brașov, schioarele alpine senioa
re și schiorii alpini juniori. își 
vor disputa finalele de perfor
manță ale „Daciadei*, după cum 
urmează : sîmbătă, de la ora 10. 
pe Pîrtia- Lupului, va avea loc 
proba de coborâre, duminică, de 
la ora 10, pe un traseu marcat 
pe „Sulinar* se va desfășura 
cursa de slalom special, urmând 
ca luni, cele mai bune senioare 
și cei mai buni juniori ai țării 
să-și dispute slalomul uriaș.

Uniunea
Rîșnoa- 
di sputa 

la care 
_ genului 
Germană,

5 km fete, 
de ștafetă, 
și 3X5 km
din Poiana

UA U (IBIIIiIUf Pi SCHilJRI
tropie- 
’ Firi- 
ip de 
ară a 
turis-

, parte
15 JU-

(Voința
Mitroi

1.

: 1. 
Baia

Mare), 2. Ileana Jeler 
Baia Mare), 3. Mirela 
(Voința Slatina) ; băieți : 
PAVEL GLIGOR (Voința Cluj- 
Napoca), 2. Gh. Sovagău (Vo
ința Baia Mare), 3. Petru Lup- 
șe (Voința Baia Mare). Pe e- 
chipe : 1. VOINȚA BAIA MA
RE, 2. Voința Slatina. 3. Vo
ința P. Neamț. (A. CRIȘAN).

A" LA TENIS DE MASA
vea — 
ptă de 
b spus 

orice 
nitatea 
Ie din 
mai a-
i 
tOmpo- 
ene șl 
ts sânt 
prheiu 
pgy șl 
uri pa 
iez. La 
gă tot, 
L hotă- 
ani — 
fi ur-

ne-am explicat aceasta prin ur
mările suferinței de la umăr, dar 
se spune că sînt și alte expli
cații. Se impune lămurirea lucru
rilor, o dată pentru totdeauna.

Să notăm că, după ani multi 
de activitate rodnică în selecția 
șl pregătirea unor copil talentat!, 
antrenorul Alexandru Verzar s-a 
pensionat. Absenta sa la cârma 
formației Constructorul Tg. Mu
reș, cu recunoscuta sa putere de 
mobilizare s-a simțit din plin.

Mircea COSTEA

I
e de- 

rale să 
situația 
r Baia 
Stoinea 
zietorU, 
t> sem- 
'g. Mu- 
•e ace- 
I Cugir
avut-o 

5. Hm. 
mînînd 
•ia Bo- 
ună cu 
rul lor 
res pec
ii). Să 
ea tată 
iții, c 
egal — 
b. Noi

15- 4
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6
5
4
3

14- 8
14-12
11-12
8-15

5
5
5
3

5 (5-3)
5 (3-5)
4 (5-3)
4 (3-5)

Constantin Oțet

Antrenorii divizionari la ora pregătirilor

VREM CA IASUL
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PORJILE ECHIPEI NAȚIONALE
SINT MEREU DESCHISE '

afirma ANGELO NICULESCU, antrenorul
care i-a dus pe „tricolori" in Mexic

Grea e soarta antrenorilor. 
Constantin Oțet, cel rai» a cu- 
noscut atitea satisfacții cu 
Universitatea Craiova, iată-1... 
trăind acum clipe grele la Po
litehnica Iași. Pentru că echi
pa din Copou a avut o toam
nă „aspră“, comportîndu-se mo
dest și ocupînd un „seismic” 
loc 15 in 
„adevăr", 
mulate în 
puțin în 
a echipei.

— Deci, 
explici 
scăzut, din toamnă, al echipei?

— Cauzele sînt multiple. Am 
venit la Iași, în vară, să-mi 
demonstrez capacitatea profe
sională la o formație fără ve
leități, asigurat fiind că lotul 
echipei va fi întărit cu doi- 
trei jucători valoroși. Simple 
promisiuni și astfel am început 
pregătirile cu vechii jucători de 
la care, sincer vorbind, aștep
tam mult mai mult Pe par
cursul campionatului am con
statat suficiente lipsuri pe di
verse planuri. Să le enumăr 
pe cele mai importante • slaba 
capacitate a jucătorilor pentru 
performanță ; lot restrins, cu 
valori izolate, doar Biro, Ursu 
și Ciocîrlan ridicindu-se peste 
nivelul modest al celorlalți ; 
principalele momente ale jocu
lui, de atac și apărare, au fost 
in suferință. Din această cauză 
am primit foarte multe goluri 
pe teren propriu și am marcat 
foarte puține. Sigur că am fost 
lipsiți și de șansă, din mo
ment ce am șutat de 14 (!) ori 
în bară. De exemplu, in tur, 

trăit practic prin doi

14 etape — 
performanță” 
nici măcar™

clasament, cu —5 la 
cele 13 puncte aa>- 
tur însemnînd prea 

tentativa de salvare

, Constantin Oțel, cum 
randamentul atit de

am... 
înaintași, Damaschin și Sertov, 
ultimul • 
realizind 
de-a nu 
golul de onoare ; să amintesc 
și de criza de conducere, care 
a durat aproape trei luni, fără 
numirea unui președinte de 
club, la necaz neavind' practic 
cui să ne spunem o ful.

— Explicații plauzibile care, 
toate la an Ioc, aa contribuit 
Ia reculul echipei. Care sînt 
însă speranțele antrenorului 
pentru partea a doua a cam
pionatului ?

— împreună cu secundul meu 
Kurt Gross — un antrenor pri
ceput, bun pedagog, îndrăgos
tit, aș putea spune, de meserie, 
dar puțin cam sentimental față 
de jucători, trecindu-le cu ve
derea unele mici abateri de la 
program — am pornit la dru
mul anevoios al abordării re
turului cu dorința atingerii o- 
biectivului nostru nr. 1, SAL
VAREA DE LA RETROGRA
DARE. Nu va fi deloc ușor, 
avind în vedere faptul că a- 
vem de susținut nouă meciuri 
în deplasare, față de numai opt 
la Iași, dintre care trei extrem 
de grele, cu Sportul studențesc. 
Universitatea Craiova și Dina
mo, pe care dacă nu le vom 
cîștiga tentativa noastră poate 
eșua.

folosit 
„marea 
înscrie

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAIA

— Ceva noutăți in lot ?
— Puține. Cîțiva jucători fără 

nume sonore, tineri dornici de 
afirmare. Dar să-i amintesc pe 
cei cu care am pornit la drum, 
angajindu-se să facă totul ca 
Politehnica Iași să rămină in 
Divizia „A” : Bucu, Cimpeanu 
și Dohot — portari ; Sigmi- 
rean, Ursu, Anton, Agachi și 
Topolinschi — fundași ; Pave- 
lioc. Cănânău, Burdujan, Biro 
și Gheorghiu — mijlocași ; Pă
una, Sertov și Damaschin — 
Înaintași. Vechiului nucleu de 
jucători li s-au adăugat fun
dașii Antonia, de la Chimia 
Fălticeni, și Mindru, de la 
Constructorul Iași, mijlocașul 
Kereszy, revenit de la C.F.R. 
Pașcani. înaintașii Arhire, de la 
Constructorul Iași, și Rotaru, 
de la Șiretul Pașcani. Totoda
tă, am promovat in lot și citi
ră juniori de perspectivă, cum 
sînt Codru, Amorăriței, Baciu 
și Urdaru, in care ne punem 
mari speranțe. — - - —
te faptul că Filip, 
de La 
schimb 
nu s-a 
tăzi la

— Care ar fi intențiile antre
norului 
in bine 
rul" de 
Iași ?

— Am efectuat o pregătire 
exemplară, fără cea mai mică 
fisură, cu cite trei antrena
mente zilnice, și jucătorii au 
răspuns corespunzător la _ efort, 
la solicitări maxime. Am de
clanșat o mare concurență, a- 
cum avind cite 2—3 jucători pe 
fiecare post, ceea ce va crea, 
cu siguranță, o mare emulație, 
mărind randamentul individual 
și, implicit, colectiv al echipei.

— Cu alte cuvinte, ești opti
mist-

— Cum aș putea fi altfel? 
Am încredere in jucători, ca 
și în noua conducere, 
însă că suporterii noștri 
fi mult mai atașați și vor 
In număr mai mare la 
ciuri, pentru a-și susține echipa 
favorită și pentru ca lașul să-și 
păstreze locul sub soarele Di
viziei „A“.

Regretabil es- 
transferat 

F.C. Bihor. intr-un 
echitabil cu Florean, 

prezentat nici pină as- 
pregătirea echipei...

Oțet pentru a schimba 
jocul echipei în „retu- 

foc al Politehnicii

Sper 
vor 

veni 
me-

Gheorqhe NERTEA I
• ASTĂZI ESTE ULTIMA ZI 

pentru procurarea biletelor la 
tragerea obișnuita LOTO de inli
ne, vineri 8 februarie a.c.

e Pină sîmbătă 9 februarie, 
Inclusiv, mai puteți juca nume
rele alese la tragerea LOTO 2 de 
duminică 10 februarie a.c.

* De astăzi, joi 7 februarie, 
a început vinzarea și pentru pri
ma tragere specială PRONO- 
EXPRES din acest an, oare va 
avea loc miercuri 13 februarie. 
Consultați prospectul tragerii și 
jucat! din vreme biletele.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES *

FEBRUARIE S
EXTRAGEREA I: 9 4 16 
EXTRAGEREA a H-a: 13 

18 40 23
Fond total de cîștig : 

lei, din care 133.030 Iei, report la 
categoria 1. 
CIȘTIGURILE 
CEPțTONALE

DIN 27 IANUARIE
FAZA I : Categoria 1 : 1 va

riantă 100% Autoturism Dacia 
1300 (70.009 lei) Și 5 variante 25% 
a „TL5O0 leî; cat. 21 3 variante 
100% a 19.928 lei din care O 
excursie de 2 locuri în R. F. 
Ungară și diferența In numerar 
șl 10 variante 25% a 4.982 lei ; 
cat. 3 : 9 variante 100% a 7.063 
lei din care o excursie de 1 loc 
în R.P. Ungară și diferența în 
numerar șl 43 variante 25% a 
1.766 lei; cat. 4 : 97 variante a 
1.438 lei; cat. 5 : 152,25 a 916 lei;

DIN C
38 39 15
12 32
1.190.945

TRAGERII EX-
PRONOEXPRES

7
A : 

cat.
lei

cat. 6 : 913 a 100 lei; cat. 
13.721,25 a 40 lei.

FAZA a n-a : Categoria 
1 variantă 25% a 50.000 lei; 
B : 6 variante 25% a 9.940
din care o excursie de 2 locuri 
în R.P. Ungară și diferența în 
numerar ; cat. C : 18,50 variante 
a 2.963 lei; cat. D : 72 a 761 lei; 
cat. E : 216,75 a 253 lei; cat. F : 
6.678 a 40 lei.

Autoturismul Dacia 1300, a fost 
obținut de Popleaca Manole din 
Galați, Iar cîștlgul de 50.000 lei, 
de la categoria A a revenit Iul 
Buburuz Victor-Vasile din Bucu
rești.

Ne-a vizitat Angelo Nicuiescu. O scurtă escală în drum spre 
nordul țării, unde, in aceste zile, urmărește, din partea F.R.F., 
felul în care sînt trecute normele de control. Și cum o con
vorbire cu Angelo acoperă întotdeauna cîteva decenii de fotbal, 
ea nu poate rămîne... secretă. Bineînțeles că am început prin 
a cîntări șansele echipei noastre în preliminarii. „Avem șanse 
reale. Anglia pare o mare favorită, dar se califică două echipe. 
Tricolorii noștri trebuie să-și fixeze locul doi ca obiectiv, fără 
să renunțe la ideea primului Ioc. Și în fotbal e necesar să urci 
ștacheta. îmi pare bine că la Lisabona a fost trecut un prag 
psihic. E foarte important". încercăm o întrebare mai delicată. 
Ii cerem lui Angelo să facă o comparație între echipa sa de 
acum 15 ani și cea de la Bratislava. Angelo răspunde analitic, 
deloc sentimental : „Cred ră echipa de la Bratislava marchează 
un plus, ca dinamică si suplețe. E adevărat, «tricolorii» de as
tăzi au fost ajutați și de evoluția firească a fotbalului. Azi se 
joacă, aș putea spune, sistemul fără sistem, ceea ce face ca 
dinamica și suplețea să fie esențiale". Cum a fost posibilă o 
evoluție atit de rapidă în ultimii 15 ani ? Angelo nu stă prea 
mult pe gînduri : „Saltul a fost realizat de Ajax. O dată cu 
Ajax, fotbalul a urcat, ca energie, jucătorii fiind capabili să 
joace în mai multe posturi, să facă presingul care a făcut ce
lebră echipa lui Michels, o echipă menținută pe culmi de Ște
fan Covaci, ceea ce nu e deloc puțin lucru. Am intuit momen
tul Ajax, m-am și deplasat la Miinchen pentru a vedea retu
rul partidei Ajax — Bayern, mi-am și notat un nume de ur
mărit, Neeskens, care inii părea a fi cheia lui Ajax, dar, din 
păcate, returul a fost lipsit de semnificație, deoarece acel 4—0 
din tur, la Amsterdam, făcuse să se încheie conturile". Tran
sferul discuției teoretice spre fotbalul nostru este inevitabil. 
„Dat fiindcă sistemul e depășit, iar tactica e cea care decide, 
trebuie să-i învățăm pe jucătorii noștri să fie polivalenți, să 
nu fie handicapați de prezența într-o zonă sau alta. Jucătorii 
polivalenți au fost Van Hanegem, Neeskens și in primul rind 
Di Stefano, care a fost un... precursor. Sigur că in fotbalul 
nostru există jucători capabili să facă față ambelor faze și să 
fie la fel de productivi in mai multe zone ale terenului... mă 
gindesc Ia Rednic, la Boloni, la Klein, la Cămătaru, dar mai 
e mult de lucru"™ Menționarea lui Cămătaru reaprinde discu
ția in jurul acestui jucător controversat : „Cămătaru e un ju
cător pe care il apreciez. Ii lipsește, în general, partenerul care 
să nu-I oblige la atita efort in favoarea altora. Sigur că în fot
bal se fac supliniri temporare, dar Cămătaru e mereu în si
tuația de a suplini pe cinrva, de a deschide un culoar. Aș dori 
să-l văd să joace și LA PRIMIRE, pentru a-și valorifica forța 
și pătrunderea”. Discuția continuă pe marginea ponderii antre
norului în construirea unei echipe. Angelo, care a construit 
o echipă, cea din Mexic, își sintetizează părerile : „Am căutat 
întotdeauna să-i înarmez pe jucători cu principii, ținind seama 
de posibilitățile lor. Nu sînt partizanul schemelor. Nu am va
nitatea de a impune jucătorilor jocul pe care il visez eu. O 
asemenea atitudine face să scadă bucuria jocului și creația fie
cărui jucător în parte, două elemente de mare importanță 
pentru creșterea forței dc joc". Și iarăși principiile se cer a fi 
însoțite de exemplificări. Discutăm despre numele noi apărute 
in echipa națională. „îmi place Hagi. Cui nu-i place ? Sper 
să-și dezvolte forța și capacitatea de efort. Ozon a fost un ta
lent extraordinar, lipsit dc forță. Asta contează enorm. Dacă 
Hagi va fi convins de treaba asta, va putea fi un mare jucă
tor". Ne gîndim la Lăcătuș, la Bozeșan, la Pițurcă, 
jucători mai noi. „E foarte bine că vin nume noi. 
firmă marele adevăr care spune că porțile naționalei 
niciodată închise, chiar find ai impresia că ai prins 
ECHIPA Prezența lui Lăcătuș mă bucură... La asta 
buit și Steaua, care are astăzi mult echilibru. Rolul Iui Boloni 
nu poate fi subestimat. Jocul Iui se poate sintetiza in 
cuvinte : duceți-vă, voi, că rămin eu... și eventual vin și eu.
Steaua din ultimii ani a „plecat" deseori fără acoperire. Cu
Boloni, a ajuns la echilibru și a reconsiderat un jucător : 
Stoica. N-aș vrea să se supere cei tineri, dar colegul meu ds
generație Gică Popescu a avut — nu de mult — uu rol de
osebit în sistematizarea ideilor acestei echipe".

Nu e lipsită de interes părerea lui Angelo Nicuiescu despre 
fostul său elev Mircea Lucescu : „încă de pe vremea cînd era 
jucător, Mircea a fost preocupat de organizarea jocului, ridica 
mereu probleme de ordin tactic, și o făcea întotdeauna cu • 
seriozitate maximă, pe care a confirmat-o din plin Ia Corvinul 
și, bineînțeles, la echipa națională. I-aro reproșat un singur 
lucru. Pe vremea cînd eram la „U“, în cele două jocuri cu 
Corvinul, a intrat în teren. La Cluj-Napoca a marcat golul vic
toriei în minutul 90. In retur a intrat Ia Hunedoara și a făcut 
faza de gol, egalind. I-am spus atunci : «Nu e-n regulă, Mir
cea. Eu nu pot să fac același lucru»" — a punctat Angelo cu 
umorul său deseori amar.

Ce te nemulțumește în fotbal, Angelo ? „Faptul că toată Iu» 
mea vrea să cîștige cu orice preț ! Nimeni nu se uită dacă are 
sau nu echipă, dacă are sau nu forța necesară. Toți vor, vor, 
vor mereu. Am întilnit conducători de cluburi care vor nici 
mai mult nici mai puțin decît să joace într-o cupă europeană. 
Asemenea visuri fără acoperire stinjenesc munca serioasă și 
nasc decepții". O întrebare de final, despre tricolori : „Aș vrea 
să privesc din fotoliul telespectatorului evoluțiile frumoase ale 
echipei noastre in Mexic. Dacă Ie voi putea privi din tribună, 
chiar în Mexic, va fi și mai bine. Eu i-am luat cu 
Mexic pe Covaci și Nicușor. Primul a ajuns Ia Ajax, 
șor a jucat semifinalele cu Liverpool. Nu a fost o 
prea rea...”

la ceilalți 
Asta con- 
n u pot fi 

MAREA 
a contri-

cite va

mine în 
iar Nicu- 
inspirație

loan CHIRILA

• MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE •
• UNIVERSITATEA CRAIOV 1 

a disputat un med amical de 
verificare în localitatea Faro 
(Portugalia), unde a întâlnit for
mația Farense Cocul 4 In cam
pionatul prunei divizii). Jocul 
s-a Încheiat la egalitate. 0—0.

A LOTUL U.E.F.A. *86 a sus
ținut pînă acum mal multe me
ciuri de verificare. Iată o parte 
dintre rezultate : 1—1 și 0—0 cu 
F.C. Bihor, 3—0 cu F. C. Bihor

(speranțe), 2—1 cu A. S. MlziL 
A jucat formația : Șerban (Blid) 
— Bejenaru, Someșan, Răducan, 
Drăgilă — Dineu, Stroia, D. Sa
va — Strizu, Harșani, Cr. Sava. 
Săptămlna viitoare, lotul va par
ticipa la ..Cupa 6 Martie”, com
petiție organizată de divizionara 
„B“ Automatica București.
• C.SJW. CARANSEBEȘ — 

„POLI” TIMIȘOARA 0—5 (0—3). 
Golurile au fost înscrise de Glu-

VACANȚA INEDITA LA MANGALIA
de climă tem- 
media tempe-

Orașul Mangalia beneficiază 
perată, cu ierni blînde în care 
raturii nu scade sub zero grade (în noiem- 
brie-februarie). Umiditatea este redusă, anual 
se înregistrează circa 2000 de ore lumină 
solare.

Lăsînd de o parte capitolul balnear, Man
galia oferă suficente posibilități de odihnă 
și refacere activă. Piscina cu apă de mare 
încălzită stă la dispoziția tuturor vizitatorilor.

Hotelul „MANGALIA” are o capacitate de 
518 locuri, în camere cu un pat sau două 
patjri Telefon, televizor și radio în Fiecare 
cameră Restaurant cu 600 locuri, bar de zi, 
solă video cu regim de bar, bar cu un pro
gram susținut de teatrul de revistă 
„Fan-at'o'’ din Constanța, terenuri de tenis, 
boschet, fo'bal etc.

In aceas‘ă p^r oadă, tarifele sînt foarte re
duse cazare si masă 71 lei/zi(persoană.

înscrieri și înlormoții la toate agențiile de 
turism ale I.T.H R. Eucureșii.

chici, Dumitru, Manea, Ulei șt 
S. Dumitrescu. „Poli" a aliniat 
formația : Leu — Pascu. Ionuț. 
Cîrciumaru, Lehmann — Manea, 
Deac, Dumitru, Vlătănescu — 
Giiuchici, Rotariu. Au mai jucat: 
Andrieș, Bolba, Oancea, Ilici. 
Mureșan, Vușcan, Crăciun șl S. 
Dumitrescu. (N. Magda — coresp.).
• F. C. OLT — F. C. ARGEȘ 

2—1 (1—1). Partidă atractivă, ur
mărită cu mult interes de peste 
5000 de spectatori. Au marcat : 
Crișan (min. 35) și Sorohan (min. 
75) pentru F. C. Olt, respectiv 
Jur că (min. 21). F. C. Olt : Nitu
— M. Zamfir, Cervenschi, Cătai, 
Mânea — Bălăci, Donose, Eftimie
— Crișan, Turcu, A. Georgescu. 
Au mai jucat : Barba, Kallo șl 
Sorohan. F. C. Argeș : Cristian
— Votcu, Moteeanu, Tănase, Ba
dea — Ignat, Iovănescu, Constan
tin, Totna — Jurcă, Pană. Au 
mai fost folosiți : niescu, Mușat, 
Margelatu șl Bobaru. (C. Bughea
— coresp.).
• CJJL TIMIȘOARA — MB-

TALUL BOCȘA 8—1 (3—0). Au
mancat : Schneider (min. 2), Stă- 
neseu (min. 25) și Pecarov (min. 
87), de la locaDnicâ și Dăiescu 
Omin. 49) pentru Metalul. <G 
Crețu — coresp).



Turnee zonale de șah

MIHAI SUBA-LIDER
DUPĂ PATRU RUNDE

maestru român Mihai 
repurtat o a doua vic- 
lumeul zonal de șah 
desfășoară la Praga. In 
4-a avînd negrele con-

Marele
Șubă a 
torie in 
care se 
runda a _
tra polonezului Stempin, Șubă a 
utilizat o analiză personală din 
Apărarea Benoni. a sacrificat un 
pion, apoi o figură, declanșînd 
un atac decisiv. Ceilalți doi re
prezentând ai țării noastre la 
competiție au întrerupt partidele 
susținute : Gheorghiu (eu un u- 
șor avantaj) la Gheorghiev. iar 
Ghindă fîntr-o poziție mai slabă) 
la Doncev. Celelalte rezultate : 
Prandsteter — Adorjan 0—1, Er- 
menkov — Schmidt 1—0. Mokry — 
Farago Vî—Vj, Sznapik — Grigo
rov, Ftacnik — Pinter și Csom — 
Jansa întrerupte. Remiză în par
tida Pinter — Jansa neterminată 
în runda a 3-a.

După 4 runde. în clasament 
conduce ȘUBĂ (România) cu 3 p. 
urmat de Mokry (Cehoslovacia). 
Adorjan (Ungaria', și Ermenkov 
(Bulgaria) 21', p. Ghindă (Româ
nia). Jansa. Ftacnik (ambii Ceho
slovacia' cu 2 p (1) etc.

Turneul reunește 11 mari ma
eștri și 7 maeștri internaționali, 
are o medie a coeficienților Elo 
de 2482 p, 
a 10-a în 
realizarea 
estru sînt

situindu-se pe treapta 
scara F.I.D.E. Pentru 
normei de mare ma- 
necesare 11% P (+5).

★După consumarea a zece run
de. in turneul zonal de la Kavala 
(Grecia) conduce Cebalo (Iugo
slavia) cu 6 p (1), urmat de 
Mucho (Albania). Velimirovici și 
Marian o viei (ambii Iugoslavia) — 
cu cîte 5.5 p.

★MOSCOVA, 6 (Agerpres). — 
Cea de-a 43-a partidă a meciului 
pentru titlul mondial dintre Ana
toli Karpov și Garri Kasparov a 
fost amînată pentru a treia oară, 
urmînd a se disputa vineri.

CAMPIONATE MONDIALE PE ZAPADA Șl GHEATA
• Surprize la slalomul uriaș femei • Valova - Vasiliev la al doi- 

lea titlu european • Katarina Witt pierde medalia de aur ?
BORMIO, 6. Pe programul 

..mondialelor" de schi a figurat 
miercuri desfășurarea, la Santa 
Caterina, a cursei feminine de 
slalom uriaș, ale cărei două 
manșe au stabilit un ,.podium* 
cu totul neașteptat, imposibil de 
prevăzut de vreunul dintre spe

Valova și Vasiliev (U.R.S.S.), 
campionii continentului

cialiști sau dintre „pariorii" care 
mișună în stațiune... Se sconta 
pe succesul Michelei Figini, cam
pioana de la coborire. pe cel al 
Erikăi Hess, cîștigătoarea com
binatei și campioana .,en titre* a 
probei sau pe cel al campioane: 
olimpice de la Sarajevo, Debbie 
Armstrong, ori... Dar n-a fost 
nlciuna dintre acestea, ci o ti- 
nără americană Diann Roffe, cla

sată a cincea în prima manșă cu 
1:09,18, la 27 de sutimi de câș
tigătoarea Eva Twardokens 
(SUA). în a doua cursă. Roffe 
a „mers* excelent, a înregistrat 
cel mai bun timp 1:09,35 și astfel 
cu 2:18,53 a devenit noua ram- 
pioană a lumii. Au urmat-o : 2. 
Elisabeth Kirchler (Austria) 
8:19,13 (1:09,01+1:10,12), 3. Eva
Twardokens (SUA) 2:19.21 (1:03,91 
+1:10,30). 4. Debbie Armstrong 
(SUA) 2:19,26, 5. Marina Kiehl 
(RFG) 2:19,60, 6. Traudl Hăcher 
(RFG) 2:20,14. 7. Maria Epple
(RFG) 2:20,34, 8. Maria Walliser 
(Elveția) 2:20,51... 11. Hess 2:20,79 
—15. Figini 2:21,59 etc.

GOTEBORG. Așa cum se anti
cipa. cuplul Elena Valova — Oleg 
Vasiliev si-a adjudecat titlul eu
ropean la campionatele care au 
loc la „Scandlnavlum-. ciștiglnd 
detașat proba de perechi. Este ai 
doilea succes consecutiv al pati
natorilor sovietici la C.E. Ei au 
primit punctajul de 1,4. Pe cele
lalte locuri s-au clasat : ' 
risa Seljneva, 
(URSS) 2,8 p, 3._______ ____
șina, Marat Akbarov (URSS) 4.6 p, 
4. Birgit Lorenz, Knut Schubert 
(RDG) 5,2 p, 5. Manuela Land- 
graf. Ingo Steuer (RDG) 7,4 p, 
6. Claudia Massari, Daniele Ca- 
prano (RFG) 8.0 p.

Surpriză in întrecerea femini
nă ! La desfășurarea „programu
lui scurt* multipla campioană 
Katarina Witt (RDG) a avut o 
evoluție modestă. departe de 
prestațiile ei anterioare, și cum 
sovietica Kira Ivanova s-a 
zentat foarte 
gurilor libere 
zimță astfel : 
2. Witt 2,2 p, 
(RFG) 3,2 P, 
(URSS) 4,6 p, ____ ____
(RDG) 6,6 p, 6. Claudia Viiliger 
(Elveția) 7,4 p, etc.

Cursa atletică feminină de 
800 m a apărut în programul 
olimpic în 1928, la Jocurile 
de la Amsterdam (ciștigătoare 
Lina — " 
2:16,8) 
să pe 
ga 800 
tru o 
treacă 
ceastă
mată la J.O. Cursa de 1 500 m 
a figurat prima oară pe pro
gramul unei mari competiții 
la C.E. din 1969 — Atena și 
apoi tn 1972 la J.O. de la 
MUnchen, iar cea de 3 000 m

Germania 
fost scoa- 
că a aler- 
mult pen- 
trebuit să

Radke — 
după care a 
considerentul 
m este prea 
femeie. Au
32 de ani pină ce a- 
probă a fost reprogra-

5.
6.

7.

2. La- 
Oleg Markov 
Veronika Per-

pre* 
bine, înaintea fl- 

clasamentul se pre- 
1. Ivanova 1,6 p,
3. Claudia Leistner

4. Ana Kondrașova 
5. Simona Koch

Comentariul sariamlnii
ța „europenele" din 1978 — 
Praga și la J.O. ’84 de la Los 
Angeles. Intre timp insă o 
altă cursă despre care s-a 
considerat multă vreme că 
este total inabordabilă femei
lor, este vorba de clasica a- 
lergare a maratonului, a în
ceput să aibă tot mai multe 
competiții rezervate „sexului 
slab", pînă ce a fost oficiali
zată șt a figurat pe progra
mul „mondialelor" din 1983 și 
aZ J.O. din 1984. In ceea ce 
privește maratonul, abordat 
de mereu mai multe concu
rente, rezultatele fetelor au 
început să se apropie vizibil 
de cele ale băieților, asta ca 
să nu mai vorbim de perfor
manțele din celelalte curse pe 
distanțe medii sau lungi.

Toate acestea demonstrează 
falsitatea teoriei (considerată 
științifică, la timpul său) po
trivii căreia distanța de 800 
m este istovitor de lungă 
pentru femei și evidențiază, 
dimpotrivă, că în ceea ce 
privește rezistența, diferența 
dintre indicii unui bărbat și 
cei ai unei femei (antrenați, 
desigur) nu este atît de mare, 
cum este, spre exemplu, 
forță.

Așa stind lucrurile, iată 
Federația internațională

atletism oficializează, în afara 
probelor amintite mai înainte, 
și cursa de 10 000 m, că forul 
internațional al schiului a in
clus în programul „Cupei 
Mondiale" feminine distanța 
de 30 km, că Federația inter
națională de canotaj a dublat, 
pur și simplu, distanța de 
concurs a întrecerilor femîni- 
ne de la 1 000 m la 2 000 m 
(tot atit cit și bărbații), că 
in 1984 s-a desfășurat, cu mult 
succes, prima ediție a Turului 
ciclist feminin al Franței, 
competițiile de fond figurină 
cu regularitate, în ultima vre

me, pe programul 
diferitelor reuniuni 
cicliste internațio
nale inclusiv la cam
pionatele lumii. Și 
exemplele ar putea 
la diferite disti

lată, fai-
continua 
pline sportive ... 
moașa tiaversare a „Mînecii", 
care nu mai sperie astăzi pe 
nici c înotătoare de cursă lun
gă, iată acel nebunesc „tria- 
tlon" (înot în mare, pe cîțiva 
kilometri, legat printr-o cursă 
de maraton de una de ciclism 
fond) atrage tot mai multe 
femei, care lasă în urmă des
tui bărbați și, în sfîrșit, să a- 
mintim de cursa de alergare, 
pedestră, de șase zile care a 
avut loc, mai deunăzi, în A- 
merica, la Rocky Mountain. 
Stu Mittleman (33 ani), cîști- 
gătorul întrecerii, a realizat 
928,393 km (cu 93,322. km sub 
recordul național). Intre cei 
22 de competitori s-au aflat 
și patru femei, Karina Neqvin 
înregistrînd ceva mai mult de 
640 km, ceea ce, să recunoaș
tem, nu este deloc rău.

Față de cum evoluează lu
crurile, chestiunea în sine ni 
se pare încă departe de o re
zolvare definitivă, căci corpul 
omenesc — „mașinăria cea 
mai perfectă dintre toate cîte 
există" ! — păstrează încă su
ficiente „secrete" pentru oa
menii de știință...

Romeo VILARA

EVOLUȚII PROMIȚĂTOARE ALE SCHIOARELOR
NOASTRE IN R. F. GERMANIA

La începutul fiecărui an. spe
ranțele schiului alpin din multe 
țări de pe bătrinul continent iși 
dau tntilnire la tradiționalul 
concurs dotat cu „Marele pre
miu Ovo“. Competiția este or
ganizată alternativ de trei 
țări in care schiul alpin are o 
veche și trainică tradiție : Aus
tria. Elveția și R.F. Germania. 
La aceste concursuri s-au lan
sat spre marea performanță 
schiori și schioare de renume 
așa cum sînt Erika Hess, Pir- 
min Zurbriggen. Mark Girar- 
delli, învingători in anul 1976, 
Micbela Figini. cîștigătoare în 
1980 șa.. care acum au devenit 
vedete ale schiului alpin mon
dial. Ediția din acest an a fost 
organizată în stațiunea Lenggris 
(R.F.G.) și la startul curselor de 
slalom special și slalom uriaș 
au fost prezenți tineri sportivi 
și sportive din Austria Elveția. 
Bulgaria, Iugoslavia, R.F. Ger
mania. Luxemburg etc.

TURNEELE CAMPIONATULUI MASCULIN DE VOLEI
(Urmare din pag 1)

foarte mult de la studenții cra- 
ioveni — lăudati ne drent cen
tru jocul bun făcut cu o zi 
înainte în comnania formației 
Elcond Dinamo Zalău. Dar 
n-a fost asa. Formația bucu- 
resteană Dinamo a întrecut cu 
3 0 (7. 6, 4) o adversară care
parcă n-a vrut nimic. „Cită di
ferență între Universitatea de 
ieri si cea de azi“, remarca 
necăiit antrenorul emerit N. 
Sotir. în tribună. Problemă cla
ră a voleiului nostru masculin! 
doar două echine de valoare, 
cu care nici una dintre adver
sare nu Iuntă nentru a-si În
cerca nuterile. Dinamo în acest 
meci, s-a im dus cu formația t 
Căta-Cbitiga Vrîncut. Păuses- 
cu. Pop, Gîrleanu. Gheorghe. 
arătînd din nou multă siguran
ță. dar în tata unei echine vă
dit dispusă să piardă cit mai 
repede 1 Mai buni ni s-au pă
rut dinamovlstii Pop. Gîrleanu 
si. mai ales. Vrîncnt. cu multe 
realizări tn ambele linii. Arbi
trajul prestat de A. Dinlcu — I. 
Covaci, foarte bun.

Si de la ultima partidă, din
tre Tractorul Brasov si Explo
rări Baia Mare se aștepta mult, 
in ultimă Instanță, o luptă dîr- 
ză. ambițioasă dat fiind va

La Întrecere au fost și două 
schioare românce, Claudia Pos- 
tolache și Mihaela Fera (înso
țite de antrenorul Dan Cristea). 
care au avut evoluții bine apre
ciate de specialiști. în cursa de 
slalom special, ciștigată de Elfi 
Eder (Austria) in 128,01, pe 
jocurile următoare s-au clasat 
Claudia Postolaehe in 128,41 și 
Mihaela Fera in 129,14.

FLORETISTE ROMÂNE 

LA GOPPINGEN
La turneul internațional femi

nin le floretă, de la Goppingen 
(R.F.G.). con tind pentru ..Cupa 
Mondială" și care se va desfă
șura la sfîrsitul acestei sâptă- 
mini vor par* ici pa și Coretis- 
tele române Elisabeta Guzganu- 
Tufan. Rozalia Oros. Monica Ve- 
ber. Reka Lazar. Csila Szarvadi. 
din lotul reprezentativ.

loarea apropiată a acestora. 
Dar. si de astă dată, decepție. 
A cîștigat cu 3—1 (10. 7, —15, 
8) formația din Baia Mare, be
neficiind de iucători mai de
ciși — Corcheș. Ignișka — si 
de unul experimentat si subtil, 
care este Manole. Tractorul, 
echipă din rîndurile căreia am 
remarcat doar De Crisan si 
oartia! pe Ferariu si Sterea. 
n-a luptat decît în setul al 
treilea. în care a remontat de 
la 0—6, 5—10. 8—14. cîstigînd 
in prelungiri. Arbitrajul pres
tat de Ci. Murgulescu si C. 
Gogoașe. fără cusur.

Clasamentul are acum urmă
toarea înfățișare: 1. Dinamo 28 
p. 2. Steaua 26 p. 3—4. Uni
versitatea C.F.R. Craiova. Trac
torul Brașov 19 n. 5- Explo
rări B. Mare 18 u. 6. Elcond 
Dinamo Zalău *6 n.

Deci, deosebit de importantă 
ultima reuniune, de astăzi, cînd 
in sala Floreasca. începind de 
la ora 10, se întîlnesc ’ Tracto
rul Brașov — Elcond Dinamo 
Zalău, Explorări B. Mare — 
Universitatea C.F.R. Craiova și, 
în derbyul turneului, Steaua — 
Dinamo.

BAIA MARE, 6 (prin tele
fon). Calculatorul I.I.R.U.C. 
Buc. — Știința Motorul B. 
Mare 2—3 (12, —8, —12. 16

MECIURI INTERNATIONALE
• La Dublin : Irlanda — Italia

1—2 (0—2). Au marcat : Rossi
(min. 5, din 11 m) și Altobelli 
(min. 18) pentru învingători, res
pectiv Waddock (min. 52). Ita
lienii. care au meritat pe deplin 
victoria, au aliniat următoarea 
formație : Tancredi — Collovati, 
Scirea. Cabrini. Bergomi — Tar- 
delli. Serena. Di Gennaro, Alto- 
beili — Rossi. Conti • A început 
turneul de la Queretaro (Mexic). 
Mexic — Polonia 5—• (3—0) î Au 
marcat Negrete (2). Boy. Cruz 
și Flores ; Bulgaria — B veți a 
1—0 (1—9). A marcat Zdravkov 
(min. 15 — penalty). • La Alger : 
Selecționata Algeriei — Juventus 
Torino 3—2 (1—1). Au înscris : Me- 
nad. Yahi. Maghicht respectiv 
Borwek și Prandelli • In C.M. 
de juniori H. la Doha : Arabia 
Saudită — Japonia 3—0 (2—0).
• La San Salvador; Salvador —

Danemarca 3—0 (1—0) ! Au în
scris Rivas (2) și Zapata.

ALTE REZULTATE, ȘTIRI
• In 8-imUe de finală ale „Cu

pei R.F.G.- : Saarbrflcken — 
Stuttgart 2—2. după prelungiri. 
In urma loviturilor de la 11 m 
s-a calificat SaarbrQcken (3—0). 
• A fost numit noul antrenor al 
echipei Braziliei. El este Evaristo 
Macedo (52 de ani), care a șl 
început pregătirile pentru prel:- 
minariile C.M. cu un lot de 45 
de jucători • Suedezul Sunesson 
(Lausanne) a semnat un contract

—12). Meci foarte disputat 
care a durat aproape trei ore. 
dar fără veleități spectaculare 
în primele trei seturi. Bucu- 
reștenii au demonstrat mai 
multă constanță doar în fîna- 
lurile seturilor 1, 3 și 4 cînd 
au finalizat acțiunile create 
la fileu. Setul 4 a fost cel mai 
spectaculos, mai cu seamă in 
final, spre deliciul spectatori
lor prezenți care au aplaudat 
evoluția interesantă a scoru
lui. Dar de inexactitățile co
mise de gazde au profitat 
oaspeții care și-au adjudecat 
pe merit acest set. In setul 
decisiv băimărenii, cu un atac 
mai bun, au obținut o victorie 
prețioasă. Remarcați : Ronsik, 
Szilagyi și Sighiartău (M), 
Steriade, Ion Aurelian și 
Șhiopescu (C). Au arbitrat 
bine Gheorghe Ferariu și S. 
Popescu. C.S.M. Caransebeș 
— C.S.U. Alumina Oradea 0—3 
(—12 —5, —10). Partidă con
trolată de orădeni care au 
fost superiori la blocaj și a- 
părare în linia a doua. Re
marcați : Teleagă, Răduță,
Terbea și Todoran (CSU), Po- 
noran și Călina (CSM). Au 
arbitrat foarte bine C. Mani- 
țiu și V. Szakacs, C.S.M. Su
ceava — Politehnica C.S.Ș. Ti
mișoara 3—2 (—9 3. 6. —7. 11) 

Andrei CRIȘAN-coresp. 

cu Benfica Lisiabona • GRECIA 
(et. 17). Aris — PAOK 3—0, Pa- 
nathinaikos — Panlonios 4—1, Pa- 
nahalki — Olympiakos 3—1 ! He- 
raklis — AEK 1—0, Doxa — La
rissa 2—2, Apollon — O.F.I. 2—0. 
Ethnikos — Pierikos 3—L, Aigaleo 
— Kalamaria 1—0. Pe primele 
locuri : PAOK 27 p. Panaihinai- 
kos 24 p • BELGIA (et. 19).

FOTOGRAFIA ANULUI '84

Revista vest-germană „Kicker“, din Nurnberg. prezintă rezul
tatele concursului anual ventru cea mai bună fotografie spor
tivă. Premiul 1, la secția alb-negru. a fost decernat fotorepor
terului Dutz Bongarts. din Hamburg, intitulată „Poartă plină“. 
Intr-adevăr, doar.- arbitru! mai lipsea pentru ca imaginea să 
fi fost, intr-adevăr, completa

TELEX • T
CICLISM • .Pre

miul Besseges*. in 
sud-estul Franței : 1. 
Cbarly Mottet (Fran
ța) 3.02:09 pe 122 
km. In același timp 
au mai sosit : Walter 
Planckaert, Paul Ha- 
gedooren (ambii Bel
gia), Jorg Muller 
(Elveția) • Compe
tiția „Drumul soare
lui", care are loc în 
Spania, a programat 
prologul (5 km), la 
Murcia : 1. Jesus 
Blanco Villar (Spa
nia) 5:32, 2. Miguel 
Indurain (Spania) 
5:33 3. Nico Verhoe- 
ven (Olanda) 5:37.

tfAWBAL • Me
ciuri amicale, mas
culine, la Moehlin : 
Elveția — Ceho
slovacia 18—19 (11 

ÎLEX • TELE
—10), la Valencia : 
Caixa Valencia — 
Iugoslavia 23—33 (14 
- 16).

MOTOCICLISM •
In semifinala C.M. de 
moto pe gheață, la 
Grenoble pe prime
le locuri s-au clasat 
echipele U.R.S.S. și 
Finlandei care s-au 
calificat pentru fina
la competiției, la In
zell (R.F.G.) la 2—3 
martie.

TENIS • John 
McEnroe a fost de
semnat. de un juriu 
de ziariști, ca „jucă
torul lunii îariilârle*. 
El a fost învingător 
in ,.masters“-ul de la 
New York și la „in
ternaționalele" SUA. 
la Philadelphia •

Seraing — Beerschot 4—0. Liersa 
— Anderlecht 1—1. Cercle Bru
ges — Lokeren 3—1. Beveren — 
Standard 0—0, Racing — St. Ni
colas 1—1. La Gantoise — L+ge 
1—2, Courtrai — Waregem 0—2, 
Antwerp — Malines 2—1, Wa- 
terschei — F.C. Bruges 4—1. Pe 
primele locuri : Anderlecht 33 p, 
Waregem 28 p. Liege 26 p.

X • TELEX
La Delray Beach 
(Florida) au loc si
multan două impor
tante turnee. cel 
masculin in cadrul 
„Marelui Premiu-Na- 
bisco". iar cel fe
minin in cadrul tra
diționalului „Circuit". 
Cîteva rezultate : 
bărbați — Gilbert — 
Krishnan 6—3. 6—3, 
Gunnarsson — Tous 
6—3. 6—2, Glickstein 
— Van Winitsky 
6—4. 2—6. 6—0, Me- 
cir — Martinez 7—6, 
6—1. Pfister — Notar 
6—1 6—4. femei :
Mandlikova — Rgggi 
8-3, 6-0 Rinaldi 
Spain 7—6 6—4. Ga
rrison — Jolissaint 
3—6 6—3. 6—1, Tan- 
vier — Washington 
g_2 6—3

tiparul l.P. ,Informația",
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