
Finalele „Daciadei" la schi alpin

LA SLALOM URIAȘ Șl COMBINATĂ 
S-AU IMPUS, DIN NOU, JUNIOARELE 
Claudia Postolachc a ciștigat ambele probe

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJiE FIZICA Șl SPORT

Morți 12 fabruqria 1985 j

la Dallas

M.
31 

cum 
lu-

ultima 
finalelor 
la schi 

se-
slalomul

POIANA BRA
SOV, 11 (Drin 
Iefon). P.rtia 
«sub teleferic 
găzduit 
cursă a 
„Daciadei'
aloin centru 
nioare : 
uriaș. Traseul, ex
celent amenajat, a 
creat condiții foar
te bune de. între
cere schioarelor.

Prima manșă 
(lungime : 1200 m ; 
diferență de nivel: 
280 m) a fost mar
cată de orof.
Ungureanu cu 
de porti. Așa 
s-au petrecut 
crurile si pînă a- 
cum, întrecerea se
nioarelor a fost 
dominată de... ju
nioare.» în manșa 
I. coborînd cu de
zinvoltură, Clau
dia Postolache, Mi- 
haela Fera, Delia 
Parate, An ea Mo- 
raru și Adriana 
Macrea anunțau o 
luptă extrem de 
interesantă pentru 
primele locuri ; 
zăpada grea a pus 
și ea destule pro
bleme.

în. manșa a doua, .mai 
prof. Fr. Eonis (tot c. 
porți), outsiderele au 
totul Dentru a o into 
Claudia Postolache. în ace 
situa'ie. Mihaeta Fera si l

Delia Parate (în imagine 
Slalom), una dintre cele 

ale finale

Moraru
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ALTE SUCCESE INTERNATIONALE

ALE ATLETILOR NOȘTRI
Trei victorii românești 

dede duminică,
Este, fără îndoială, remarcabil 

startul lansat De care l-au luat 
atletii români in acest sezon 
comDetitional. De orogramul 
căruia figurează numeroase 
concursuri imoortante. Unul 
dintre ele. cel mai aoroDiat 
ca dată, este cel al camDio- 
natelor europene de. sală de la 
Atena, la înceoutul lunii mar
tie. în vederea acestuia. dar 
având. totuși, ca principal obiec
tiv programul competițional 
estival, fruntașii atletismului 

■ă o intensă ac- 
ătire si oartici- 
ir. treceri oaste

numărul 
unora 

care 
acolo 

i’.inut 
nre- 

Ingle- 
inre- 

in 
pu

Floretiștii promit relansarea internațională

in concursul
la Sofia

rezonantă... Importante ră- 
însă victoriile ei I

tină 
min___ _________  .

Iată că duminică, la Sofia, ti- 
năra noastră semifondistă Ella 
Kovacs (n, 1964. antrenor Ort
win Scheible) a ciștigat 800 m 
în 1:59,97 — cel mai bun re
zultat mondial al anului! Au 
urmat-o Nikolina Stereva 2:00,12 
și Svobodka Damianova (am
bele Bulgaria) 2:02,43. în acest 
concurs au 
Ion Oltean 
(2. Anatoli 
3. Nikolai 
7,89) si Constantin Militară 
înălțime cu 2.21 m (2. Dariusz 
Bicisko — Polonia 2,21 m. 
Anatoli Korobenko 
2.18 m). în alte Drobe: FEMEI: 
60 mg 
8.06 ; înălțime : Stefka Kostadtt- 
nova 1.91 m. Ludmila Andono
va (ambele Bulgaria) 1.88 m 1; 
BĂRBAȚI : 200 m : Popovid 
(Iugoslavia) 21.36 ; lungime : 
Hristo Markov (Bulgaria) 8.23 
m. triplu : Markov 17,00 m (2. 
Dimitries Mihas — Grecia 16,21 
m. 3. Mihai Bran — România 
16.17 m).

Si seria concursurilor conti
nuă—

mai obtinut victorii: 
la 60 mg cu 7,88 s 
Titov — URSS 7,88, 

Jilev — Bulgaria 
ia

3.
URSS

Zagortceva (Bulgaria)

ELLA KOVACS

PRIMELE EXAMENE 1985: „CUPA EUROPEI" Șl C.M. DE TINERET Aproape 2000 de copii și tineri vilceni

Vor, nu vor, iată realitatea : 
floretiștii sint, cam de mulți ani, 
în umbra Ooretistelor. Doar 
seria marilor succese din anul 
1981 ale lui Petru Kaki (vice- 
campion mondial, medalia de 
argint la J.M.U. și cea de 
bronz la „europene*) a mai a- 
mintit de succesele internațio
nale pe care această armă le 
depusese în panoplia scrimei 
românești. Și iată că acum, la 
debutul unui nou ciclu olimpic 
și exact după un deceniu de 
cînd floreta masculină româ
nească iși înscria ultima dată 
numele in palmaresul supremei 
competiții a tinerilor scrimeri. 
prin același Petru Kuki. care 
dobindea titlul mondial, pen
tru a doua oară consecutiv, in 
Mexic, acum, in 1985. se vor
bește din nou de o medalie 
printre floretiștL

CLUBUL „ALBVIOLETILOR" POATE DEVENI 
UNUL DINTRE CELE MAI PUTERNICE DIN TARĂ a
Clubul „alb-violeților*, du

hul studenților din frumosul 
oraș de pe Bega. s-a prezentat 
la «ora bilanțului* cu rezul
tate meritorii, mai bune decît 
altădată. Saltul are. fără În
doială, ca explicație si faptul 
că sub „cupola Iui Poli*, nume 
de rezonanță In sportul româ
nesc. cum frumos s-a expri
mat cineva In cadrul adunării, 
se află de un an de zile (prin 
actul fuziunii) și marea masă 
a iubitorilor de sport din fos
tul club Universitatea.

Aproape 40 de medalii cu
cerite la finalele pe tară ale 
„Daciadei*, participări masive 
ale studenților la trecerea nor
melor din cadrul complexului 
„Sport și sănătate", la „Crosul 
tineretului", la întrecerile o- 
magiale închinate celor două 
mari evenimente din viața 
statului și partidului (a 40-a 
aniversare a victoriei re
voluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și anti- 
Imperialistă și al XIII-lea 
Congres al P.C.R.), sint puncte 
de referință ale activității 
sportive de masă, desfășurată

Un vechi proverb spune că 
na iese fum fără foc, așa că 
primul lucru pe care ni l-am 
propus să-I aflăm la lotul re
prezentativ masculin de Caretă 
a fost pe ce se bazează aceste 
vorbe (de fapt, un obiectiv de 
realizat In acest an). Primul 
interlocutor — antrenorul prin
cipal Iuliu Falb, cel care. îm
preună cu— Petru Kuki, for
mează. de la sCrșitui sezonului 
trecut, un inedit tandem de 
tehnicieni. Lotul — In care se 
află scrimeri eu mai multă 
experiență, cum ar fi Z. Husti, 
G. Oanee* și N. Iile, alături 
de tineri candidau la titula
rizare în cvintetul reprezenta
tiv. ea A. File și C. Zxharia. 
sau de Coretiști ai— viitoru
lui II. ca C. Rădutu și P. Duea 
— este larg, avind în compo
nență 14 sportivi. Si In po

conform calendarului ■ competi
tions! al clubului. In sfera oer- 
formanței. tn prim-plan s-au 
situat CANOTAJUL (medalie 
de argint la J.O. prin sportiva 
Aurora Pleșca. numeroase tit
luri de campioni naționali și 
universitari), HANDBALUL 
(Buligan și Folker. component!

însemnări de la C. S. 
Politehnica Timișoara

al echipei naționale medaliată 
cu bronz la Los Angeles, alți 
trei sportivi prezenți la echipa 
de tineret și unul la lotul na
țional de juniori). ATLETIS
MUL (o suită de titluri de 
campioni universitari si na
ționali, cinci sportivi sînt 
membri ai loturilor reprezen
tative, dintre care, recent. Ma
ria Simeanu a fost medaliată 
cu bronz, la 800 m plat, la 
prima ediție a Jocurilor mon

fida acestor diferențe, a o- 
biectivelor de performanță di
ferite pentru perioada urmă
toare, cum ar fi .Cupa Euro
pei* pentru floretiști din e- 
țhipa noastră campioană. 
Steaua, și Campionatele mon
diale de tineret pentru «noul 
val*, lotul nu s-a divizat, pre
gătirile sint in comun, lecțiile 
individuale date de -drepta- 
c:ul* Falb și de «stângaciul* 
Kuki famfliarizindu-i pe toți 
seiecționabilii cu tainele aces
tor doi foști mari performeri 
acum antrenori. Și cînd. la 
începutul actualului ciclu de 
pregătire, mal era vreun spor
tiv care încerca să se eschi
veze de la program, antrenorul

Pcu! SLAVESCU

(Continuare ia pop 2—J)

diale de sală, la Paris-Bercy). 
Pentatlonul modern, deși n-a 
ciștigat nici un titlu, are me
ritul (in condiții materiale nu 
prea bune) de a se fi clasat 
(cu echipa de seniori și ju
niori) pe locul secund, după 
campioana țării — Steaua 
București ; rugbyștii din Di
vizia „A* au premisele pro
movării în prima grupă valo
rică, după greaua perioadă de 
schimbare a generațiilorț 
scrima a promovat pe prima 
scenă, ca și voleiul (băieți) și 
fotbalul, iar judo-ului i-a lip
sit puțin pentru a păși in 
prima divizie.

Pe ansamblu, bilanțul este 
notabil, el demonstrînd nu nu
mai pasiunea, hărnicia acti
viștilor și corpului de tehni
cieni de aici, ci și faptul că 
sportul constituie, în această 
veche citadelă de invătămînt 
superior bănățean (Institutul 
politehnic va împlini, în cu- 
rînd, venerabila vîrstă de 65

Stelian ÎRANDAFIRESCU

(Continuare In pag î—3)

LA „MALUL ALB“, PE PÎRTIILE 
DE SCHI Șl SĂNIUȘ, LA FRUMOASELE 

„SERBĂRI ALE ZĂPEZII**...
VUcenii, statornici iubitori 

ai sportului, nu iși dezmint 
pasiunea pentru mișcare In 
aer liber nici iarna. I-am re
văzut, intr-o splendidă zi a 
acestui „sezon al zăpezii*, tn- 
dreptindu-se, eu mic. cu mare, 
către una dintre cele mai pi
torești zone de agrement din 
vecinătatea municipiului Rîm- 
nicu Vil cea, cea de la „Malul 
Alb*, acolo unde — pe zed 
de hectare — aproape 2 000 de 
copii și școlari au semnat Încă 
o filă în bogata agendă a .Da
ciadei*, prin entuziaste Între
ceri de sanie și schi. N-a lip
sit nld o unitate de învăță- 
mint ; pentru toți purtătorii 
cravatei roșii cu tricolor, pen
tru toți elevii din licee a fost 
o mare bucurie să răspundă 
la invitația ce le-a fost fă
cută de organizațiile de copii 
și tineret, de cele sportive.

„Căutăm să realizăm o tra (Continuare in pag, 2-3)

Festivitate de premiere . „podiumul" este formal din... săniuțe

ECHIPELE ROMÂNIEI LA „INTERNAȚIONALELE"
DE TENIS DE MASĂ ALE CEHOSLOVACIEI
între 14 și 17 februarie se 

vor desfășura la Ostrava în
trecerile Camnionaleior interna
ționale de tenis de masă ale 
Cehoslovaciei, una dintre cele 
mai Importante competiții ale 
actualei Derioade. concurs care 
face oarte din circuitul oentru 

diție și in sporturile iernii — 
ne spunea Gbeorghe Ceaușu. 
președintele C.J.E.F.S. Vâlcea 
— așa turn am reușit la fot
bal, volei, baschet sau hand- 
baL De aceea, nu scăpăm nid 
• ocazie pentru a reuni cit 
mai mulțl reprezentanți al ti
neretului studios pe pirtiile de 
aici, de la Goranu, de la Ca- 
pella sau din alte zone din 
imediata vecinătate a munici
piului de reședință al județu
lui, la veritabile «serbări ale 
zăpezii-, Gorann, însă, tinde să 
devină un fel de centru al 
sporturilor de iarnă. Fiindcă 
are toate atributele pentru u- 
eeasta...*.

Am stat între sănieril vîl- 
ceni, i-am aplaudat pe cel mai 
cutezători, i-am notat pe cei

Tiberiu STAMA

turneul „Masters". în vederea 
DarticiDării la această comoe- 
titie. au făcut deplasarea si e- 
chipele României, formata din 
Rodica Urbanovici Nela Sloi- 
nea. Andras Feicr Simion Cri- 
san si Călin Torna antrenori 
L. Gheorghiu si S. Dobosi.



LA CAMPIONATELE JUNIORILOR MARI
S-AU REMARCAT JUNIORII II!

p
a

POSIBILITĂȚI SÎNL ELE SE CER VALORIFICATE
La Șantierul naval din Galați 

«portul se bucură — ne-am 
conv ns și cu ocazia Conferin
ței de dare de seamă și ale
geri a consiliului asociației 
sportive Ancora — de o largă 
audiență în rindul făuritorilor 
de nave. . Semnificative sînt 
datele desprinse din darea de 
seamă și din cuvîntul pârti
ei panților : 57 la sută din to
talul oersonalului muncitor 
este implicat cu regularitate în 
activitățile sportive de masă : 
la întrecerile din cadrul „Da- 
ciadei" numărul participanților 
s-a ridicat la 4 750, la acțiunile 
din cadrul complexului „Sport 
și sănătate" — la 1 900, iar la 
cele 22 de acțiuni turistice or
ganizate în țară au răspuns 
prezent peste 3100 de tineri 
și vîrstnici ; campionatul aso
ciației. desfășurat la fotbal, 
popice, șah. tenis de masă, vo
lei și handbal ■ angrenat In 
întreceri 86 de echipe, însu- 

partici- 
eviden- 

I A. re- 
sculerie.

bază 
două

mînd peste 2 000 de 
panți. Printre secțiile 
țiate s-au aflat secția 
parații-întreținere, 
secția II mecanică etc. In ca
dru] competițiilor organizate la 
nivel municipal, județean sau 
a celor pe ramură, reprezen
tativele asociației sportive An
cora” constituie. de multă 
vreme, o prezență permanentă 
fi cn rezultate dintre cele mal 
bune, mai ales la volei, popice, 
orientare turistică, cros, tir și 
handbal.

Dispunînd de o cochetă 
sportivă, compusă din 
terenuri de fotbal (unul gazo- 
nat), o sală de sport, popicârie 
acoperită și bac de canotaj, 
amatorii de sport au reale po
sibilități de practicare a spor
tului, manifestînd interes, pa
siune și consecventă. Atît ma
terialul prezentat, cit și vorbi
torii au relevat aportul și spri
jinul acordat de numeroși ani
matori ai activității din cadrul 
șantierului, între_ care C. 
xandrescu, 
Grigoriu, 
Popa, P.
neanu.

In ce

su-

Ale-
A. Glavanschi, T. 

Gh. Ciobotaru. I. 
Chiriloiu, M. Bali-

privește activitatea 
sportivă de performanță, aso
ciația „Ancora" (președinte, I. 
Mocanu) este prezentă în cir
cuitul republican cu secțiile de 
caiac-canoe și fotbal.

Sub îndrumarea antrenorului 
I. Totolici se pregătesc la baza 
nautică de ia lacul Cătușă un 
număr de 53 de sportivi, din
tre care trei fac parte din lo
tul național. La Întrecerile din 
cadrul campionatelor naționale 
de juniori și seniori, sportivii 
navaliști au avut comportări 
meritorii, ocupind numeroase 
locuri fruntașe. Atît pentru 
caiac-canoe, cit si pentru alte 
discipline, sursele principale 
de selecție «tot Grupul școlar 
„AL L Cuza" și Liceul nr. 11, 
ambele patronate de Șantierul 
naval.

In ce privește fotbalul — „spor-

tul rege" — reprezentativa a- 
cestei unități, în Divizia na
țională „C“ (seria a III-a), nu 
le-a oferit inimoșilor săi 
portari prea multa motive de
satisfacție, evoluția Ancorei, a- 
tit in campionatul trecut, cit 
și in cel actual fiind mai mult 
decît modestă. Pe bună drep
tate oamenii și-au exprimat 
mîhnirea pentru faptul că de 
zeci de ani echipa lor nu ajunge 
la porțile afirmării, deși s-a 
depus un apreciabil efort ma
terial. Mai sint insă speranțe -

Am reținut și citeva opinii 
exprimate de participant! : în 
ansamblu, activitatea sportivă 
de mare performanță este, to
tuși, modestă față de posibili
tățile, interesul și tradiția e- 
xistente ; prea 
sînt angrenate 
sportive de masă ; organizația 
de tineret trebuie să-și facă 
mai mult simțită prezența in 
mobilizarea tinerilor la acțiu
nile Întreprinse.

In ce ne privește. împărtă
șim întru totul prima obser
vație : cu numai două secții 
de performanță (cu rezultate 
mai mult sau mai puțin reve
latoare), marea Întreprindere 
constrictoare de nave de la 
Mila 80 nu poate să-și cîștige 
un prestigiu la nivelul celui 
cucerit pe tărimul activității 
productive. Și. totuși, posibi
lități de afirmare există. Tre
buie doar valorificata.

Telemac SIRIOPOL

puține femei 
în activitățile

în ultimele
săotămînii trecute s-au desfă
șurat în Capitală. Campionate
le republicane ale juniorilor 
de categoria I. A fost un con
curs interesant cu multe per
formante de valoare, realizate
— in special — de juniorii...II, 
autori a sase recorduri la aler
gări (cronometrate electronic).

Prima probă a reuniunii de 
sîmbâtă duoă-amiază (60 me 
fete) a relevat superioritatea 
categorică a alergătoarelor de 
la Viitorul (antrenate de Aure
lia Sirbu) care au corectat de™ 
trei ori recordul national de ju
nioare II (8,91): Florina Nedet
— 8,85 (în serie). Daniela Nea
ga — 8,78 (semifinală) si 8,68 
(finală). „Podiumul" a fost : 1. 
Neaga 8.68. 2. Neder 8,63. 3.
Daniela Bizbac (Viitorul) 8,74, 
Alergarea pe -plat" a băieților 
a prilejuit un nou record de 
juniori II : 7,05 — în serie 
(v.r. 7,06) — Răzvan Popa 
(CSȘ 4 — antrenor A. Popa). 
Clasament : 1. Răzvan Cotrocota 
(Metalul) 7,05, 2. VaL Chiriac 
(CSȘ 4) 7,11. 3. Popa 7,ÎL La 
triDlusalt s-a impus un junior 
II. care a fost la numai 10 cm 
de recordul categoriei : 1. Ma
rius Sirbu (CSS 4) 15,00 m. 2. 
M. Visarîon (Petrolul PI.) 14,73 
m. 3. C. Barbu (Viitorul) 14,73

a 
E- 

dar rezulta-
4.70 m. 2. N. 
4.10 m. 3. C.

4) 3,90 m. A-

două zile ale (CSȘ Turda) 1.55

ÎNSEMNĂRI DE LA C.S. POLITEHNICA TIMIȘOARA
(Urmare din pag D

de ani), o preocupare foarte 
aproape de Inimile studenților, 
ale tuturor cadrelor didactice 
pină la cel mai Înalt nlveL 
Să adăugăm, nu in ultimul 
rînd, sprijinul substanțial, pe 
toate planurile, acordat de or
ganele locale de partid și de 
stat și de cele cu atribuții în 
«port, de Ministerul Educației 
și Invățămîntului. tn acest ca
dru, cum s-a desprins din dis
cuțiile purtate, cu profesiona
li tate și spirit analitic, clubul 
„alb-violeți!or“ POATE, tre
buie, are marea datorie să facă 
fi mai mult în privința afir
mării depline a culorilor clu
bului. mai ales pe drumul alii 
de greu, ce-i drept, al compe
titivității rezultatelor sale, eu 
precădere do nivel internațio
nal. Zestrea clubului, în conti
nuă dezvoltare și consolidare 
(prin terminarea modernizări
lor de la vechiul stadion Poli
tehnica), dotarea cu echipa
ment și material sportiv a sec
țiilor, valoarea antrenorilor de 
aici, cei peste 600 de sportivi 
legitimați fi dau dreptid lui 
„Poli" să devină, cu adevărat, 
eel mai puternic club studen
țesc din țară. Pentru aceasta. 
Insă — au subliniat vorbitorii 
—, este nevoie de • perma
nentă autodepășire în activi
tatea clubului, de moderniza
rea (sub toate aspectele) pro
cesului de instruire, da a ri
guroasă selecție, de a eoiabo-

rare fără fisuri eu „anilatea- 
eorespondent* — Clubul spor
tiv școlar Banatul — care 
funcționează eu același număr 
de secții ea ale Politehnicii 
(secțiile de atletism și hand
bal realizează ideal colabora
rea, ceea ce șt explică pasul 
tastate făcut).

O mal mare implicație (șl 
de calitate) la sportul de per-

eompo-
formării unor cadre

formantă, o fereastră mal larg 
deschisă pentru activitatea eu 
caracter de masă 
nentă «
viguroase, de nădejde pentru 
societatea socialistă — iată 
sintetic coordonatele Înscrise in 
planul activității viitoare a 
Clabalui „Politehnica Timi
șoara". Obiective majore d pe 
deplin realizabile.

m. La săritura cu prăjina 
cîstisat categoric Răzvan 
nescu (Steaua).
tele... 1. Enescn 
Răduca (CSS 4) 
Dragomir (CȘȘ 
runcarea greutății fete a scos 
în evidentă progresul a două 
proaspăta dinamoviste care au 
realizat rezultate oromitătoare. 
L Olga Uhliuc (Dinamo — CSȘ 
Triumf) 15,56 m. 2. Jeana Că- 
pă'înă (Dinamo — CSS Manga
lia) 1434 m, 1 Camelia Cornă- 
teanu (Dada Pit. — CSS 
C-Iung-Musc.) 13,93 m. Săritu
ra in lungime fete a dat prile
jul unei disDute echilibrate, cu 
destule candidate la— sase me
tri. dar din năcate 
si mai departe™ L 
Constante» (Ceahlăul 
— Steaua) 6,05 m. 2.
nescu (Rapid) 5,95 m. 2. Biz
bac 5,95 m. Ia fnăltime băieți, 
favoritul Mihai Bradaas (Dina
mo) a fosrt învins de Cezar Bu
suioc (CSS Clui-Nan). 1. Bu
suioc 2,65 m. 2. Bradacs 2.05 m.

nu (Încă)
Olimpia 

P. Neamț 
Mari» fo-

Pe marginea „Concursului national Salvamont"

UN SUCCES AL
Concurtal XIV-lea 

Salvamont, desfășurat 
ianuarie și 2 februa- 
in Bucegi. ■ atestat

Cel de 
național 
Intre 28 
rie 1985, 
atit creșterea valorică a echi
pajelor — care si-au arătat 
înaltele calități sportive in al
pinism, schi și orientare — dt 
și dotarea bună a acestora, cu

n SALVATORILOR ÎN MUNȚI"

FINALELE
LA SCHI ALPIN

(Urmare din pag. 1)

principalele contracandidate, a 
făcut o coborire economicoasă, 
sigură si. inresistrind (totuși) 
din nou cel mal bun timp. a 
intrat în posesia celui de al 
treilea titlu de campioană a 
„Daciadei". realizând un mic 
record : Împreună cu locul I 
de la combinată, tînăra schtoa- 
ră dinamovistă (pregătită de 
Ban Cristea) a cucerit, la vir
ata iun taratului. in Întrecerea 
celor mai bune senioare, pa
tru titluri de campioană!

Clasament: SLALOM URIAS 
SENIOARE : L Claudia Posto- 
iache (Dinamo) 157,44; 2. De
lia Parate (Dinamo) 159,55 ; 8. 
Adriana Macrea (C.S.S. Șoimii 
Sibiu) 252,25; 4. Iudith G3r3g 
(C.S.S. Baia Mare) 2:03,03; 6. 
Ibolya Magdo (Dinamo) 2:03,81 •; 
8. Liliana Grosu (CJS.Ș. Petro
șani) 2:05,33 ; COMBINATA : 1. 
Claudia Postolacbe 2. Delia 
Parate. 3. Adriana Macrea.

Marți ee desfășoară șlalomul 
uriaș din cadrul „Daciadei" de

terilor din

i 'SA;
mH

" ' a

Coberirea in rapel, eu un accidentat in 
spate, a fost • probi de alpinism dintre 
cele mai grele Foto : L BĂNICA

materiale sportive, de radio, cu 
akii și truse de prim-ajutor 
medical. Totodată, s-a putut 
constata că aproape toate ju
dețele cu profil montan (cu 
excepția, deocamdată, a jude
țelor Vrancea, Mehedinți, Gorj, 
Vîlcea și Bihor) și-au creat 
centre de Salvamont puterni
ce, cu dotare excelentă (cei 
de la Petroșani și Lupcni pot 
dispune, la nevoie, și de eli
coptere).

Concursul din acest an. al 
16-lea de la legiferarea Salva- 
mcntului in România, a con
stituit un succes al sportului 
pui In slujba salvării oameni
lor. E a înregistrat prezența 
reprezentanțEcT tuturor centre
lor din țară, cu excepția salva- 

județul C’iraș-Seve
rin. a celor din Bor- 
șa și a celor din Si- 

— ultimii nea- 
vind dreptul la în
scriere deoarece 
n-au trimis repre
zentanți la cursurile 
Salvamont care se 
țin, in fiecare an. 
la Biles Lac. Cu 
alte cuvinte, șl la 
Salvamont se pu
ne, ca la toate 
sporturile, proble
ma Juniorilor, ■ 
„schimbului de 
mîine". Pe această 
linie este momen
tul să arătăm că 
schimbarea de ge
nerații a făcut ca, 
în acest an. Muni
cipiul Brașov să 
nu mai 
tlul, ca 
trecut!.

— Am 
eîștiga, 
Mircea 
șeful secției brașo
vene a Salvamon- 
tului. dacă am ti 
folosit,
au 
ori 
♦â, 
ce 
Dar asemenea spor- 
Salvament doar • 
La™ concurs.

cîștige ti- 
In anii

n putut 
ne-a spus 

Naghin,

BĂNICA-

t, așa cura 
făcut unii, schi- 
de performan- 

de care nil du- 
lipsă Brașovul.

tivi apar Ia 
dată pe an.

Prezența tuturor centrelor la 
Concursul național Salvamont 
— singurul pe parcursul unui 
an — trebuie să fie obligato
rie, iar absenții — trași la răs
pundere. Se pare că cei din 
Borșa n-au venit pentru a™ 
protesta astfel că nu s-a tessț 
la ei acest concurs, iar năî- 
mărenii s-au retras 'Sin com
petiție pentru a face™ opinia

comună cu maramureșenii. Re
gretabil.

Unii participanți au pus pro
blema desființării Concursului 
național Salvamont și înlocui
rea lui cu un exercițiu demon
strativ, cu teme date, spre stu
diu, din timp, moți vind că a- 
«emenea competiții costă, 
creează rivalități etc. Evident, 
orice concura dă naștere la ri
valități, dar ele se rezolvă în 
spirit sportiv, iar banii chel
tui ți se recuperează prin creș
terea valorică a echipelor, care 
■e pregătesc din timp, 
concurs fac gi un 
schimb de experiență, 
demonstrativ poate fi 
de „Seminarul 
care se ține în fiecare an.

Proba de alpinism a fost 
dură și frumoasă : coborire în 
rapel pe peretele Vărăriei 
Mari. Dar, oare, nu era cazul 
ca proba să se facă prin „scoa
terea" din abrupt T Pentru 
de regulă, se salvează un 
căzut intr-o prăpastie, și 
invers.

Un ultim cuvtat privind 
ganizarea acestei competiții 
anuale, care poartă amprenta 
unei finale de „Daciadă" pe 
țară. Evident, nu este ușor să 
găsești condiții de concurs 
Ideale și să rezolvi problemele 
administrative. în acest an ju
dețul Dîmbovița s-a 
bine de sarcină, deși partea 
administrativă a căzut În sea
ma unui singur om — Con
stantin Avramescu, de la O.J.T. 
Tîrgoviște. Alături de un to
varăș din Consiliul popular 
județean Dîmbovița — și asta 
numai la Încheierea concursu
lui — ta rest, la Cabana Peș
tera, locul desfășurării compe
tiției s-au văzut putini rapfv- 
«entanți ai unor consilii po
pulare județene sau orășenești, 
deși, ee știe, activitatea Salva
mont cade dipeet tn sarcina 
acestora. ej trebuind să cu- 

nevoile și cerințele, în
deosebi pe plan tehnic, ale e- 
chipajelor Salvamont

iar la 
efectiv 

Rolul 
preluat 

Salvamont",

că, 
om 
nu

or-

achitat

Sever NORAN

de duminică 
deschis cu un

dl- 
nou

3. M. Man 
m.

Reuniunea 
mineata s-a 
record de iuniori II. în seriile
probei de 60 ms — 8,55 (v.r. 
8.68) — Cristian Zarcu (Viito
rul — antrenoare Geta Mușat), 
record imbunătătit în finală : 
8,53. Proba a fost clștigată de 
un atlet dotat. Laurențip Vlad 
(Dinamo), la o sutime de re
cordul juniorilor mari. 1. Vlad 
8,32, 2. G. Văideanu (CSȘ Clung- 
Muscel) 8,37. 3. Ad. Radu (Stea
ua) 8,49. La 60 m fete s-a Im
pus Corina Roșiorii (CSS 2 
Galați), dar stabilirea ordinei la 
sosire s-a făcut dună consulta
rea fotografiei. 1. Koșsoru 7,61.
2. Ramona Steici,(CSȘ Politeh
nica Tim.) 7,64, 3. Elena Con-

4. 
Mariana Oniță (Viitorul) 7,72, 
5. Cristina Vlăsceanu (CS Tg.) 
7,73. Aruncarea greutății băieți 
a prilejuit cea mai categorică 
victorie a concursului: 1. Costel 
Grasu (CSȘ C-lung Mușc.) 16,18 
m, 2. M. Tîrie (CSM 
14,49 m. 3. M. Călin 
Cv.) 14,38 m. La lungime băieți, 
singurul săritor dincolo de sân
te metri a fost Cristian Bănci- 
lă (Steaua), care a dominat clar 
întrecerea. 1. Băncilă 7,26 m, 
2.1. Botezatu (CSȘ Bacău) 6,95 m.
3. D. Ene (Ceahlăul P. Neamț) 
6,85. La săritura ta înălțime 
fete, revelația sezonului, Gali
na Astafci, a ratat, de puțin, la 
1.82 m. un nou record de 1u- 
nioare II. 1. Astafei (Steaua) 
1,74 m, 2. Beatrice Gutman (CSȘ 
Oradea), 1,70, 3. Ștefania Chi
riac (CSȘ 5) 1.70 m.

stantinescu (Viitorul) 7,72.

Zalău) 
(CSȘA

an

rom
Desfăși 

din Tg. 
întrecerii 
Românie 
de dumii 
partide :

Sala s| 
(finala 1 
(finala 1

Sala si 
POLIȚEI 
TEA CB

Lipsită 
obicei de 
trecerea 
Sala spot 

- oferit, în 
nunjeroși 
cole dej 
Minaur B 
treacă n 
grupa pe 
loric și 
dezvăluie 
musețe a 
aportul 1J 
accidenta 
iar Ollm 
făcut, a 
meci, ro 
Voinea a 
dentul dJ 
reușit totl 
bleme și 
plaudate 
A fost d 
pentru n

Sigur, J 
trenorll q 
vramescu 
fecțiune. 
nete care] 
zare per 
unora dia 
du, un 
cător cu 
bite, reali

FLORETIȘTII PROMIT
(Urmare din pag. I)

principal le spunea, mai In 
glumă, mai în serios, dar fără 
drept de replică : „Deocamdată 
nici unul dintre voi nu e cam
pion mondial ca să facem ra
bat la pregătire !“. Astfel incit 
acum, de exemplu, circuitul de 
forță a «juns să contribuie e- 
fectiv la pregătirea specifică, 
iar lecțiile individuale să fie 
așteptate și dorite ca jocurile 
to aer liber (se știe doar cit 
de mult tînjește scrimerul — 
obișnuit cu orele nesfîrșite din 
sală — după aer). Un martor 
obiectiv confirmă această rea
litate, antrencarea Eva Len
gyel, cea care i-a lansat ta 
performanță pe foarte tinerii 
sătmăreni A. File, V. Costa, 
A, Borșodi și Z. Eder, toți a- 
cum in lotul reprezentativ.

Șl, venind vorba despre ti
nerii floretiști, Iuliu Falb a- 
preciază eforturile și seriozi
tatea în pregătire ale lui Atila 
File : „După cc a cîștigat 
«Cupa Unirii», organizată Ia

Satu Maj 
ticipat 9 
clusiv tq 
i-a oferi] 
eunoștinț 
care l-a 
frumos, 
apoi cu 
școală, 4 
tr-a XII] 
meni ii] 
deși îl al 
timp, trd 
terlocutoi 
Kukl add 
'83 și lai 
fost apad 
diatelor»] 
ered, es] 
maturita] 
care abo] 
trn ediția 
colut neJ 
medalie I 
siunca și| 
tru efori 
turor M

r<^H 
mâni 
nale". 1

LA FRUMOASELE

mal indemînatici. Cei 
mulțl aparțin Scolii generale 
din Goranu, doi dintre repre
zentanții școlii. Luminița Rom- 
eeanu și Costică Mihăilă, au șl 
cîștigat Întrecerea. Firesc, co
piii Goranului sînt zilnic pe 
pîrtii, li despart de „Malul 
Alb" cîteva sute de metri. A 
fost, apoi, riadul liceenilor să 
la startul, cu nota 10 pentru 
Florentina Tănase, de la U-

rr\
(Urmare din pag D

de prem
Schiorii 

zurile, d 
la fel dJ 
bițioșL B 
Trifa, ad 
nerală ri 
ei, Simo] 
riță și T 
ceul ind 
pleta pd

ANUNȚ
Magazinele auto I.D.M.S. livrează au 

cumpărătorilor înscriși după cum urmead

© Magazinul București plnă Ia nr. 12.000/191
• Magazinul Pitești pînâ la nr. 15.500/19

șl 1.200/198 
din jud. Sibiu transferați I

• Magazinul Brașov ptaă la nr. 1.200/19
• Magazinul Bacău ptaă la nr. 3.200/191
© Magazinul Baia Mare ptaă la nr. 3.500/191
• Magazinul Cluj - - - „
0 Magazinul Reșița 
® Magazinul Craiova 
0 Magazinul Timișoara
© Magazinul Iași

ptnă la nr. i.000/1S 
plnă la nr. 700/1 i 
ptaă la nr. 13.500/1: 
plnă la nr. 2.000/n 
plnă la nr. 3.400/1!

Relații suplimentare privind metodolod 
se pot obține la telefoanele magazinel] 
precum șl la tele'on 11.39.50 — int 179.

Ctștigătoril C.E de la tragerea din 
prezenta pentru ridicarea autoturismului 
IDMS, conform arondării teritoriale corn 
C.E.C.

Vtnzărlle se efectuează ta funcție de std 
capacitatea zilnică de livrare ■ fiecărui a

De asemenea, se aduce la cunoștința cell 
zlnul auto IDMS București livrează au 
Sport cumpărătorilor care au depus bd 
autoturismul Dacia 1300 plnă la data dl 
iar magazinul auto IDMS Pitești, șos. Bi| 
110, livrează autoturisme Aro 10.1 și J 
care au depus banii pentru autoturismul] 
de data depunerii lor.



râlNSL H.C. MINAIIR Șl STEAU.A-
5 ÎNTR-0 DISPUTĂ Df MARE INURES
nul interes deosebit — tribunele sălilor 
u fost, la ambele reuniuni, arhipline —, 
Ie ale celei de a Vil-a ediții a „Cupei 
ulin au stabilit participantele la finalele 
' februarie vor avea loc următoarele
H. C. MINAU» BAIA MARE — STEAUA 
IINȚA BACAU - DINAMO BUCUREȘTI
J : INDEPENDENȚA CARPATI M1RSA — 

(finala locurilor 5—6) și UNIVERSITA- 
tUZAU (finala locurilor 7—8).

[ SUCCESE Șl... EXCESE
de musețe, dar ratează, uneori, fi- 

ln- oalizările... Doru Porumb, pivot
de eare a crescut mult în ultimul

eș a timp, dă șanse... portarilor, trimi- 
or — țîndu-le balonul... în brațe. Sta- 
>cta- mate, Marta și Rădulescu nu se 
H. C. sincronizează adesea cu partene- 

să-i rii. Toate acestea (și încă altele) 
i In indică necesitatea unor pregătiri 
; va- realizate cu și mai multă dăru- 
t să lre. MinauT trebuie să crească în 
fru- valoare pentru a-și asigura șan- 

â de sele în competițiile interne șt 
niuc. desigur. în cele internaționale, 
area. Tot la capitolul deficiențelor 
aere-
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e re
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JocuriUe seriei a doua a semi- 
finaJeilor „Cupei României", dis
putate la Craiova, au confirmat 
cele mal multe dintre pronos
ticuri, lntfflnirea dintre Steaua si 
Dinamo unmînd să stabilească 
participantele în finalele „mare* 
șl „mică“. Cum de altfel se an- 
ticdpa. Steaua 6-a Impus și de 
această dată in fața dinamoviștl- 
lor, cum a făcut-o în majoritatea 
cazurilor in întâlnirile directe din 
ultimii ani. Dar mandena în ©are 
handballștii stellști au reușit 
desprinderea merită un pHua de 
atenție. In primul rfnd, se pare 
că dușurile reci din partidele cu 
Metaloplastika Sabac, din „Cupa 
campionilor europeni", au avut 
daruS strlngeril rtnduriHor tutu
ror factorilor implicați în redre
sarea cit mai rapidă a unui me
canism care nu funcționa prea 
bine. Apărarea campionilor a 
fost la înălțime, limitlnd la mi
nimum crearea culoarelor libere 
de aruncare la poartă ale dina- 
moviștlilor, Dumitru, Marc (o 
frumoasă promisiune) șl Birtaîan 
riidictnd adevărate paravane pe 
centrul apărării, iar „eoGuția" 
Stingă avansat a fost de bun 
augur, temutul tunar al tteliștl- 
k>r și al echipei naționale aflîn- 
du-se în repetate rin duri printre 
partied,pan ții la contraatac, în 
dncd rîndurt Gfind ctitar vîrf, 
Înscrierea golurilor constituind, 
practic, simple formalități. Recu -

START IN FINALELE „DACIADEI“ 
DE LA VATRA DORNEI

în frumoasa stațiune Vatra 
Dornel, luna aceasta gazdă a 
numeroase finale pe țară ale 
„Daciadei", au Început Con
cursurile sportive și aplicativ 
militare de Iarnă din cadrul 
Ministerului Apărării Națio
nale. Aceste tradiționale *1

/ ALE ZĂPEZII"»
fd IJ- Iar dintre tinerii din intreprin- 
jftdus- deri, prezenți, de asemenea, pe 
tumul plrtiile de la „Malul Alb”, Lu

minița Dumitrescu și Ion Ni
te ca- Eilgeanu, de la Metalul LU.C.F.

irtivt Să recunoaștem că nu stă la
am- tndemlna oricui să se afle

■cian printre fruntași intre atîția
ge- eoncurenți I

Ne_a bucurat mult că intre 
, ii Inițiatori și organizatori — or-

ganele sportive, in colaborare 
yy™* cu organizațiile de pionieri si
buni. U.T.C. șl Inspectoratul școlar

____  — a-au aflat șl mulțl profe
sori de specialitate, deosebit 
de activi ; Silviu Grecu este 
unul dintre el (cel care a for- 
mat Ia Rm. Vilcea o veritabilă 
școală de schi I), dar fi alții.

cS
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■ AST AZI ESTE ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor la 
prima tragere SPECIALA PRO- 
NOEXPRES din «cest fin, care va 
avea loo mtlne, miercuri ÎS fe
bruarie a.o.

Pentru acel dintre dv. care 
tacă nu atl Jucat la această deo
sebit de avantajoasă tragere, in
formăm despre câteva dintre 
cele mal importanțe elemente 
demne de a fi luate ta seamă 
printre care : efectuarea a S ex
trageri tn 3 fiaze, cu un total 
de 38 numere ; șanse mari de 
a se obține autoturisme .DACIA 
1800". clstiguri In bani de va
lori fixe (tacenînd cu cele de 
50.000 lelj și variabile, precum 
și excursii ta R.P. Polonă: la 
această tragere se pot obține 
cîstiguri cumulate, iar cele su
plimentare se suportă din fondul 
Bpec'al.

Mal aveți țtatin timp pini ia 

trebuie vorbit despre lipsa de 
disciplină a unor jucători. Pro
testele la adresa deciziilor arbi
trilor, chiar dacă înregistrează o 
evidentă scădere, există încă în- 
tr-o frecventă îngrijorătoare. Pro
testează Măricel Voirea — astăzi 
jucătorul nr. 1 al echipei, deci 
exempul pentru ceilalți — șt-1 ur
mează Doru Porumb și alții, e- 
chipa suportînd greul eliminării 
lor în momente care pot fi de
cisive.

Sigur, responsabilitatea efite a 
jucătorilor și a antrenorilor, lor 
revenindu-le datoria eradicării a- 
cestor deficiențe. Colectivul tre
buie însă ajutat de club și, nu 
în ultimă instanță, de spectatori. 
Entuziaștii băimăreni nu le fac 
un serviciu handbaiiștilor de la 
Minaur punînd în sarcina adver
sarilor sau a arbitrilor greșelile 
săvîrșite de propriii jucători. Tre- 
eînd cu vederea erorile și protes- 
tînd vehement la deciziile corec
te ale arbitrilor, îi îndreaptă pe 
o pistă greșită tocmai pe cei de 
la care așteaptă succese.

Hristache NAUM

FOST CONFIRMATE
perlnd multe mingi In apărare, 
construirea atacurilor s-a putut 
face în condiții îmbunătățite, la 
sfîrșitul primei reprize și aproape 
toată repriza secundă stelâștii au 
alternat eontraatacurile rapide, 
tăioase, cu atacurile mai mult 
elaborate, finalizate de Stingă 
sau Dumitru prin aruncări de la 
t m, sarcina anihilării lor de 
către dinamoviști fiind mult în
greunată. în atac, dtnamovișta 
au contat practic doar pe doi ju
cători : Durău, cu infiltrări in- 
aptrate pe semicerc și aruncări 
eficace de pe extremă, și Gra- 
bovschi, prin aruncările d® la 
I m.

Semifinalele craiovene au mar
cat, deed, o revenire spectacu
loasă a campionilor. în repetate 
rînduri ei au oferit faze de 
handbal „gen Steaua", publicul 
arătîndu-se — pe drept — darnic 
în aplauze. Creșterea apetitului 
de Joc a-1 majorității componen- 
țflor Stelei este, desigur, rodul 
seriozității eu care au abordat 
jocurile. Dinamo s-a menținut pe 
Mnla evoluțiilor mal puțin con
vingătoare din ultimul timp, stu
denții timișoreni, fără FSlker 
^acridentat), n-eu putut mai 
mult, tar tinerti handbal iști bu- 
aotend, deși n-au gustat din cupa 
victoriei, au lăsat o frumoasă șl 
promițătoare Impresie.

Mihail VESA

mereu interesante Întreceri, 
care vor lua sfirșit duminică, 
programează !n fiecare zi, pe 
cunoscutele pîrtii din vecină
tatea orașului, o suită de atră
gătoare demonstrații și probe 
de schi, cu participarea a peste 
TOT de tineri.

precum Petre Darie, care, la 
peste 60 de ani. a rămas ace
lași animator al activităților 
sportive de masă ale copiilor 
fi tineretului din Vilcea. Un 
sfat, o Îndrumare din par
tea acestui tehnician-pedagog, 
prind bine întotdeauna...

Separat, în Zăvoi, pe gheața 
eu luciu de cristal a lacului, 
și-au măsurat puterile și abi
litatea patinatorii. Si aici a- 
plauze pentru colecționarii no
telor maxime. Florentina Dia- 
eonu, de la Liceul Industrial 
nr. 7, și Marius Slin iii, de la 
Școala generală nr. 1. Noi 
ne-am îngădui să adăugăm : a- 
plauze și pentru părinții (tot 
mal mulți) eare își îndrumă 
copiii spre sport, spre mișcare 
tn aer liber, către aceste arene 
ale sănătății...

Închiderea vinzărtt biletelor, deci 
nu neglijați să participați si la 
această importantă tragere cu căt 
mal multe bilete I

Așadar, agențiile Loto — Pro
nosport si vtozătotrii volanti din 
Întreaga tară vă stau la dispo
ziție numai astăzi, oină la ore
le obișnuite de închidere.

• C1ȘTIGURIT.E TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN t FEBRUA
RIE. Cat. 1:1 variantă 25% au
toturism Dacia 1300 (70.000 Iei) ; 
cat. 2 : 3 variante 100% a 10.053 
tel șl 7 variante 25% a 4.763 lei ; 
cat. 3 : 20,75 variante a 4.361 lei; 
eat. 4 : 95 a 953 lei ; cat. 5 : 2M 
a 304 lei ; cat. s : 9.122,50 a 40 
Id ; cat. 7 t 253,75 a 200 Iei ; 
cat. 8 : 4.745 a 40 lei. Report la 
cat. 1 : 153.530 lei. Autoturismul 
Dada 1300 a fost ctștlgat de 
Busuioc loan din București.

Divizionarele ,,A“ la ora pregătirilor

I IMN NAOM: „CRED CĂ SÎNTEM
I PE DRUMUL CEL BUN
I
I
I
I

„.Jucător, președinte și, de 
curind, antrenor, loan N’aom a 
adunat, pe parcursul celor 3 
ipostaze in care s-a aflat a- 
proape un deceniu de cind este 
la F.C. Bihor. Nici că se pu
tea un altul mai bine „intrat" 

problemelor clubului 
probleme mai vechi 
noi, care, iată, ne

i
I

di

I
I
I

in miezul 
orădean. 
sau mai 
spune și... clasamentul Diviziei 
„A“ (locul 12, cu 15 p din 34 
posibile, și un golaveraj nega
tiv). își așteaptă o rezolvare 
mai fericită. La sfîrșitul unei 
luni pline, de pregătiri, opti
mismul interlocutorului nostru 
— pentru un retur superior 
„recoltei" de toamnă — pare 
justificat : „De mult nu ne-am 
mai pregătit ca acum ; atît de 
intens și, mai ales, atit 
complet, după un program ju
dicios întocmit împreună 
noul antrenor principul, Victor 
Stănculescu-,

de

cu

— Cu ce lot pregătește retu
rul F.C. Bihor ?

I
I
I
I
I
I

— Notați-l : portari — Ba
lazs, Liliac, Dirjan ; fundași — 
Dianu, Ion Marin, Gh. Dumi
trescu, Murefan, Nifu, Kiss, 
Budko, Pall, Oprea, ultimul de 
la Șoimii Sibiu ; mijlocași — 
Biszok. Tamaș, Florean, Sâlă- 
jan, Cigan, Lazăr; înaintași — 
lie, Grosu, Georgescu, Mihuf, 
Simuf. De reținut că Dirjan, 
Lazăr și Simuț provin din e- 
chipa de speranțe a lui F.C. 
Bihor, precum și faptul că din 
lotul nostru lărgit mai fac parte 
Harțani ți Rădulescu, care, 
tiasd, s-au pregătit cu echipa 
reprezentativă de juniori.

I
După testele la care v-ațl 

cupluri, se 
pentru re

referit, pe linii, pe 
conturează „ll“-le 
tur T

— Este prematur să vorbim 
de un „11“ cristalizat. Pentru 
definitivarea echipei mai avem 

Iin față două săptămîni de an
trenamente și jocuri cu carac
ter de verificare și omogeni- 

Izare. Importantă și, totodată, 
utilă ne apare, deocamdată, 
concurența pentru unele pos
turi, cum este, de pildă, pen- 

Itru linia tntii, unde 5 inain- 
tați !și dispută două tricouri. 
Și vi rog să mă credeți că in 

I această dispută stimulatorie, 
jucători ea Georgescu, Grosu 
și Ile pornesc de la egal eu 

I Simuț, un fotbalist tinăr, do
tat cu viteză și abilitate de 
vîrf de atac.

— Cum se integrează In e- 
chipă Ion Marin ? Cum vedeți 
schimbul cu Zare ?

— Ion Marin constituie «n 
exemplu de conștiinciozitate in 
pregătire, dindu-ne, tn felul «- 

Ieesta, un mare ajutor nouă, 
antrenorilor. In privința schim
bului f Sper ea, in cele din 

Iisrmă, si satisfaci amîndoui 
echipele.

— Rezumindu-ne la F.C. Bi
hor, ce ar satisface-o in pri
măvară 7

I"- - - - - - - - - - - - - - - -
ȘTIRI • MECIURI

I • SPORTUL STUDENȚESC a 
jucat încă un med în Italia, la

I Perugia, unde a întîlnit formația 
locală cu același nume. Gazdele 
au ciștlgat cu 3—2. Golurile au 
fost marcate de Grazzianl (mln.I 9), Gibailini (mln. 15) Massi 

I (mta. 87), respectiv Munteann II 
• (mln. 28) șl Bozeșan (mln. 70).

IQ UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— ELECTROPUTERE CRAIOVA 
2—0 (8—0). Au înscris : Țicleanu 
|(mln. 48) și Pttca (mln. 77 — 

autogol). Universitatea a aliniat 
formația : Lung — Negrilă, Tili- 
hoi, Ștefănescu, Ungureanu — 

IMănăllă, Țicleanu. Irlmescu — 
Geoigău. Cămătarii, Ctrțu. Au 
mai jucat in repriza secundă 5 
Boldicl, Matei, Cioroianu, Beldea- 

Inu, O-. Popescu, A. Popescu șl 
Btcu. (Șt. GURGUI — coresp.)

• POLITEHNICA IAȘI — SI C.

I BACAU 1—8 (0—0). Autorul go
lului — Biro I (mln. 51). Ieșenii 
au folosit următorul „11“ : Dohot 
— Sigmircan, Anton, Gheorghiu,

IMunteanu — Keresi. Burdujan, 
Arhire, Paveiiuc — Sertov, Biro 
I. Au mai jucat : Bueu, Cîm- 
pcann. Agache, Topolinschi și

I Minării. S. C. Bacău : Popa — 
Andrieș, C. Solomon, Tismănar,

— Din cauza risipei făcute 
In turul campionatului, cind 
noi am pierdut vreo 3—4 
puncte in final de partide — 
la Bacău, la Rm. Vilcea, cu 
Rapidul acasă la noi — pre
tențiile noastre, o echipă a- 
flată la minus 1, sint, desigur, 
ceva mai modeste. Vreau să 
spun că ne-ar mulțumi să ră- 
minem in „A“...

— Ce credeți, va fi greu T

— Așa cum sugeram la 
început, pregătirile efectuate 
pină in prezent ne arată că 
sintem pe drumul cel bun. 
Răminerea noastră in prima 
divizie va depinde insă și de 
modul în care vom continua, 
pentru ca startul de primă
vară să ne gisească cu rodajul 
făcut. Altfel spus, un „rateu" 
cit de mic, la început de se
zon, poate anunța... pana ire
parabilă in a doua jumătate a 
returului, cind programul lui 
F.C. Bihor prevede meciuri cu 
toate „cele patru mari* ale 
campionatului nostru, tn ordi
nea următoare : Sportul stu
dențesc (acasă), Universitatea 
Craiova (a). Steaua (depla
sare) ți Dinamo (a). îmi veți 
replica, poate, că trei din cele 
4 jocuri le vom susține, totuși, 
pe propriul teren...

— Nu poate, d sigur..:

— Iar eu voi crede ci tot e 
mai bine să ne asigurăm pină 
atunci, pină la ora confruntă
rilor cu grupul fruntașelor, 
cind vom intîlni doar contra
candidatele la un loc tn™ Di
vizia ^4*, pe A.S.A. Tg. Mu
reș (a), Rapid (d), F.C. Baia 
Mare (a), Jiul (d), S.C. Bacău 
(a), Chimia Rm. Vilcea (a) ți 
F.C.M. Brașov (d).

— E mai bine așa T Cu Ra
pidul, de pildă, afară, tn Giu- 
lești 7 Dn Rapid care * luat 
punct, tn toamnă, chiar la O- 
radea ?

— In loc de rdspuns, mi-aș 
permite, sd-i zicem, o mici 
glumi : de data asta Victor 
Stănculescu este la™ noi.

Gheorghe N1COLAESCU

AMICALE • ȘTIRI • MECIURI AMICALE
Eflsel — Gnda, Adotf, A vădan ei 
— Șoiman, Iamandi, Mangalagiu. 
Au mal jucat : Borcea, Artenl. 
(Al. NOUR — eoresp.)
• GAZ METAN MEDIAȘ — 

CHIMIA RM. VILCEA 2—0 (1—0). 
Divizionara ,,B“ a dștlgat prin 
golurile marcate de Culca (mln. 
13) șl Călogăru (mln. 62). Chimia 
a evoluat tn următoarea alcătui
re : Racolțea — Lazăr, Basno, 
Preda, Diaconescu — Epure, Io- 
van, Udrea — Verigeanu. Budu- 
ru, Catrina. Au mai jucat : Pa
vel, Popa. Ghiță, Vergu, Albu șl 
Stanca. (M. ȚACAL — coresp.)

« DIVIZIONARA „A- F. C. 
BAIA MARE a efectuat recent 
rai turneu de trei jocuri ta Un
garia : 0—1 (0—0) cu V.S.S. Nyi- 
regyhaza, 3—1 (0—1) cu Honved 
Nytregyhaza (au marcat : Bălan, 
Șzalkai — autogol șt Lueaci) șl 
1—4 (1—I) cu Ujpestl Dosza Bu
dapesta (golul bălmărenilor a 
fost Înscris de Caciureac) (A. 
CRIȘAN — coresp.)

IND. STRMEI C. TURZn — 
CARP AȚI MTRȘA 2—0 (0—0). Au 
marcat Mărginean (min. 76) și 
Vlăduț (min. 80). Noul antrenor 
al echipei din Ctmpia Turzli este 
fostul jucător al Universității

DIN NOU 
DESPRE RELAȚIA 
ARBITRU-JUCĂTOR

■fritr-o serie de articole publi
cate după retragerea sa din acti
vitate, cunosc vul .cavaler al 
fluierului" Concetto Lo Bello se 
ocupă de relația, arbitru-jucător. 
Referindu-se 1 protestele spor
tivilor față de deciziile arbitru
lui, apreciatul „judecător de rpe- 
ciuri" afirmă : „Nu-și dâ seama 
deloc un fotbalist cit rău își 
face și, mai mult, eît rău face 
întregii lui echipe contestînd ho- 
tărîrea arbitrului. In primul rînd, 
nu obține absclut nimic prin 
gesturile sau cuvintele de deza
probare ale deciziei. în al doilea 
rînd, pe lingă cartonașul galben 
primit, va provoca, inevitabil, o 
iritare a arbitrului. Pentru că. să 
fim sinceri, și arbitrul poate că
dea pradă nervilor cind se vede 
mereu contestat și- atunci, de
ciziile Iir ulterioare pot deveni 
mal puțin exacte mai puțin o- 
biective. Eu, ca antrenor, aș 
sancționa cel mai drastic aseme
nea atitudini nesportive".

La consfătuirea tehnicienilor 
fotbalului nostru din primele zi
le ale lui Ianuarie, antrenorul- 
Angelo Niculescu observa că pro
testele Ia hotărîrîle conducători
lor de joc sînt nepermis de 
multe și de grave, menționînd 
că, la un moment dat, „jucătorii 
ajung să arbitreze în loc să se

Subiecte de actualitate

preocupe de Joc, că ajungem să 
avem 25 dc arbitri In loc de 3". 
Dacă tn perioada cind asemenea 
atitudini sau gesturi erau sanc
ționate doar cu atenționarea ver
bală din partea arbitrului ele nu 
aveau prea multe repercusiuni, 
astăzi, cind cartonașele galbene 
sint arătate AUTOMAT pentru 
asemenea culpe, urmările se mă
soară in etape de suspendare. 
Șl jucătorii noștri au primit a- 
semenea sancțiuni în competițiile 
internaționale oficiale, suspendări 
care au cintărlt greu In califi
cările pentru etapele următoare. 
In campionat, in ciuda faptului 
că arbitrii noștri sint mult mal... 
zgfrcitl tn arătarea cartonașului 
galben pentru asemenea acte de 
nesportivitate (nefăcind. tn fond, 
un serviciu celor tn cauză), a- 
proape o treime din avertismen
tele Înregistrate tn turul campio
natului s-au acordat pentru a- 
eeste „comentarii" prin gest sau 
vorbă ale hotărtriior conducăto
rului jocului.

Acum, cînd se pregătește star
tul unui nou sezon, cînd și „ca
valerii fluierului" s-au reunit 
pentru „finisarea" formei tor da 
start, am crezut că este bine să 
amintim despre această defecțiu
ne tn comportare a multor fot
baliști din eșaloanele performan
tei. O defecțiune care poate fi 
Înlăturată prin insistența antre
norilor în a o semnala și a o 
condamna, dar, mai cu seamă, 
prin efortul fiecărui fotbalist de 
a se stăpîni, de a se controla, 
în timpul meciului, de a-și con
centra atenția asupra jocului, 
lăsîndu-I pe arbitru să... arbi
treze. Șl să-și amintească ce 
spune Lo Bello ; protestînd la 
decizii, contestîndu-le. îți faci 
rău I Rar s-a văzut arbitru cano 
să revină asupra deciziei sale (si 
nici n-are voie s-o facă I). In 
schimb, s-au văzut conducători 
de joc care, scoși din sărite de 
„Intervențiile" jucătorilor, au in
tervenit drastic și, uneori, deci
siv, Împotriva lor. Cazul care 
pentru noi rămîne clasic în ma
terie s-a petrecut la Londra, ia 
C.M. 1966, cînd Rudolf Kreitlein 
l-a eliminat pe uriașul Rattin de 
pe teren. înfuriat peste măsură 
de permanentele proteste ale ar
gentinianului. Sud-americanll a- 
veau să piardă jocul cu echipa 
Angliei ta primul rînd din pri
cina lipsei de stăpînlre a însuși 
căpitanului lor de echipă 1

Eftimie 1ONESCU

Cluj-Napoca Dan Anca. (P. TO-' 
NEA — coresp.)
• OAȘUL NEGREȘTI — OLIM

PIA SATU MARE 0—2 (0—0).
Sătmărenii au cîștigat partida 
prin golurile realizate de Roatiș 
(min. 57) șl Vancea (mln. 68). 
(V. COVACI — coresp.)
• ANALIZA CAMPIONATULUI 

DIVIZIONAR ,jC“. Vineri, 15 fe
bruarie, va avea loc analiza tu
rului campionatului divizionar 
„C“, la care vor participa pre
ședinții Și antrenorii asociațiilor 
și cluburilor din acest eșalon, 
președinții comisiilor județene de 
fotbal șl metodiștii cu probleme 
de fotbal, precum și arbitrii di
vizionari „B“ șl „C“. Analiza se 
va face ta următoarele centre : 
București (Călărași, Prahova, Te
leorman, Dîmbovița, Giurgiu șl 
București), Craiova (Dolj, Argeș, 
Gorj, Caraș-Severln, Olt. Mehe
dinți și Vilcea), Sibiu (Cluj, Al
ba, Hunedoara, Mureș, Covasna, 
Brașov și Sibiu), Satu Mare 
(Maramureș. Sălaj, Blstrlța-Nă- 
săud, Bihor, Arad, Timiș și Sa
tu Mare), Galați (Vrancea, Brăi
la, Tulcea, Constanța. Buzău. Ia
lomița șl Galați) șl Bacău (Vas
lui, Botoșani, Suceava, Neamț» 
Iași, Harghita și Bacău).



ȘUBA CIȘTIGA, DIN NOU, CU NEGRELE!
Marele maestru Mihai Șubă 

este cunoscut ca un specialist 
al iocului cu piesele negre. Sl 
iată că în runda a 8-a a Tur
neului zonal de la Praea. sa- 
histul român cistică din nou 
„contra serviciului". invingîn- 
d't-1 ntr-o ..Siciliana", varianta 
Scheveningen. pe Mokry. după 
un spectaculos sacrificiu de ca- 
li'ate. De remarcat că toate 
cri? trei victorii repurtate de 
Subă. în acest concurs, au fost 
realizate cu negrele ! Florin 
Gheorghiu l-a dominat oe bul-

Șl SÂPTÂMÎNA ACEASTA, 
BOGAT PROGRAM

LA HOCHEI

carul Grleorov sl a întrerupt 
cu un Dion in dIus si cu sanse 
apreciabile de cistis. Ghindă 
(cu negrele) a remizat cu ma
rele maestru Far ago. Prima in- 
frineere înregistrează campio
nul Ungariei. Adorjan. care 
pierde, cu albele, in fata lui 
Gheorsrhiev. Iar prima victorie 
o înscrie Csom în fața lui Szna- 
pik. Remiză Doncev — Pinter. 
Partidele Stempin — Jansa 
(avantaj pentru primul) si Er- 
menko — Ftacnik (Dozitie com
plicată) s-au întrerupt.

In clasament, ȘUBA este din 
nou lider solitar cu 5'A p. ur
mat de Jansa 4*/, (1). Farago, 
Adorjan. Pinter, Doncev 4*/u 
Ftacnik. Ermenkov 4 (1). Prand- 
stetter. Gheorghiev. Ghindă 4. 
Gheorghiu 3V, (1). Mokry, Csom 
3%, Schmidt, Sznapik 3. Gri
gorov 2% <1>, Stempin 2 (1).

ACTUALITATEA ATLETICA
Rezultate din concursurile in

ternaționale de atletism : 
LOUISVILLE (Kentucky): lun
gime : Myricks 8,04. Grimes 7,79 
m. înălțime :
• MADRID
gigal“: 60 m : Gascon 
m : Heras 48,17 ; 800 
zales 1:48,45 ; 1500 m 
(Kenya) 3:44,43 ; 3000 
zales 8:01.68 : 60 mg : Moracho 
7.68 ; înălțime : Sotomayor (Cu
te) 2.28 m. Carter (SUA) 2.24 
m : triplu : Betancourt (Cuba) 
16 94 m ;
(Franța) 
m : Nefli 
400 m : 
1500 m :

Whitehead 2.26 m 
„Memorialul Ca- 

6,74 ; 400 
m : Gon- 
: Cheslre 
m : Gon

SPORTIVI ROMÂNI

O Miine (era 14), la „23 August*, 
Sal. divizionară „A" — Torpedo 
Usti Kamsnogorsk (U.R.S.S.) • 
De miine, la Ploiești «a evolua

Orcprszontotiva de juniori
Cehoslovaciei (17 ani)

• A 43-a partidă a meciului 
Karpov — Kasparov, pentru tit
lul mondial de șah. 
si se dispute ieri. Ia 
fost amlnată la cererea salanae-
ruîuti Scorul continuă să fie de 
5—3 tn favoarea Iul A- Karpov

care urma 
Moscova, a

prăjină : Ferreira 
5.60 m ; FEMEI : 60 
Coman (Olanda) 7.31; 
Cristina Perez 55.05 ; 
Cornelia Buerki (El

veția) 4:14,65 ; înălțime : 
Costa (Cute) 1.93 m • 
COVA : lungime : Samil 
sov 8.09 m. respectiv. 
Anufrieva
ASTRICHT (Olanda):
Desruelles
cel mai bun rezultat mondial al

: Silva
MOS-
Abia-
Olisa
MA-

Ronald
(Belgia) 6,56 s —

6.81 m

anului în nroba de 60 m plat
• JABLONEC NAD NISOU: 
campionatele de sală ale Ce
hoslovaciei. Fosta recordmană a 
lumii Helena Fibingerova a a- 
runcat greutatea la 21,47 m 
stabilind cea mai bună perfor
mantă mondială a actualului 
sezon. Alte rezultate: 60 m : 
Ptacnik 6,73, Lomicky 6,79 ; 60 
mg : Hudec ■ 7,80 ; 
Leitner 7,80 
Zvara 2.30 m ; 
chura 21,70 m ; 
Elena Bulirova 
Zuzana Moravcikova
60 mg : Jitka Tesarkova 8,09 : 
lungime : Eva Murkova 6,83 m
• TOKIO: 
curs de 
tigat de 
2.10:32, 
Barcha
THIRSK
cros pe 
a fost
Steve Cram 35:07.

PESTE HOTARE
• Luptătorii Cișmaș și Cărare 
învingători la Budapesta • 

Bodoczi în finală, la Paris

lungime: 
m ; înălțime : 
greutate : Ma- 
FEMEI: 400 m: 
52,79 ; 800 m : 

2:06,08 ;

tradiționalul con- 
maraton a fost cîș- 

Shigeru Soh (Japonia) 
urmat 
(Etiopia) 
(Anglia) 

distanța 
cîștigată

de Kebede 
2.12:01. • 

concursul de 
de 11,860 km 
de britanicul

Sâptămi.-.a aceasta, din nou ac
tivitate internațională susținuta 
la hochei : la București va evo
lua ech pa sovietică Torpedo Usti 
Kamcnogorsk. in compania Se
lecționatei divizionare „A-, țar 
la Plo'ești. Selecționata de ju- 
ttiori a Cehoslovaciei (17 ar«l)- 
cere va lntilni. succeskv ioturile 
noastre de 28 ani și de 13 ani.

Torpedo Usti Kamencgorak este 
b necunoscută ub'.tortîor hochetu- 
îu!. Ech'.pa aflată pe locul »e- 
eund. la un punct diferent! de 
K-staî Saratov, dar cu ua med 
mai pjțin dtstritat. tn prima tizi 
ce a mai tocat in țam rztastri. 
Cblar cu d-: ani la urm! dnd 
» Cstga nelcv_nsâ cea de-o 
xxv-a *d -ie a Cape- Federa- 
ti - - Cu ctteva zile ‘malr.iea a- 
m.nt:tei cor petiție a term rial 
la egalUate (6—6) s: a pierdut 
<4—6: In ata se:ectiooatet noas
tre d:vîz.^nare. adversara dm a- 
cest an a formației dm Usti Ka- 
menogo.-sk. Oaspeții voc totOni 
miine. joi și sin.bâtă, cu Înce
pere de ia ora 14. la patinoaru: 
„23 August- ân Capitală. Seleo- 
ționata d:vizionară a Rooiăn:et.

Reprezentativa de joatod a 
Cehoslovaciei (17 arJ). o forma
ție - puternică, va evolua, deci, la 
Ploiești : miercuri si jot tn ecen- 
pania Lotului de 28 an! al Roml- 
n el iar sv.au st duialtrieă In 
compania Loom de W ani ai 
Boanânlet. Mecrârtie vor Începe 
tot la ora 14.

PE GHEAȚA Șl PE ZĂPADA
mote (Japonia) șl Bonnie Blair 
(S UJti) 41,40 ; 3000 m . SchSne

2. Gabi Schdnbrurm
4.37,27, 3. Heike Scha- 

m :
2. Sabine Brehm

3.

4 34,49.
(RJ3.G.) _____
Ring CR.D.G.j 4:37,33 ; 1500 
Schone 2 35,47, - - - -
CR.D.G.) 2:0S,15, 3. SchQnbrunn 
2 36,10 : 5000 m : SchSne 7:32,82 — 
record mondial 2. '
7:36.87, 3. Yvonne van
(Olanda) ___ ___________
nai : L Schone 173.853 p, 
SchOnbruno 176.738 p, 3. ~

-e

rmînat

Sch6nbrunt> 
___ Gennlp 

7 33 87. Clasamentul fi- 
î.

Brehm 
177.121 p, 4. van Gennhp 178.067 p, 
5. Olga Pleskova (UJI.S.S.) 
173 586 p. 6. Schilling 179.963 p, 
7. Hasnimoto 139.134 p, 8. Fa
deeva 182,122 p. 9. Marieke Stăm 
(Olandai 182,427 p. 10. Anetta 
Carte (Suedia) 132,821 p, etc.

SAPPORO. Pe trambulina olim
pică de 70 m din localitate a 
avut loc un concurs din cadrul 
„Cupei Mondiale-. Pe primeie 
locuri s-au clasat : L Mata Ny- 
kaenen (Finlanda) 227 p (92.5 m+ 
90 m). 2. Ladislav Dbinus (Ceho- 
sSovama) 395.6 p (« m-nj m», 
X Per Bergeru d (Norvegia) 205.2 
p (M m+»4J m). 4. M:ran Te-

Andrea Schone — o mare per
formeră a patinajului viteză

pes (Iugoslavia) 204,1 p. 5. Jiri 
Parma (Cehoslovacia) 203,0 p, 6 
Jena Weissflog (R.D.G.) 198.3 p.
Concursul de la trambulina de 
90 m s-a încheiat cu o surpriză, 
v'ctoria japonezului Masahiro 
Akimoto cu 194,5 p (103 m+99,5 
m). A fost urmat de : 2. Nykae- 
nen 139,9 p (lllm + 90m), 3. Tuo- 
mo Yliipulli (Finlanda) 189.2 
(104,5 ' “ ' —
186,7 
tuia) 
(Austria) 179,1 p.
cursuri situația tn ___
<Hală“ este următoarea .
kaenen 124 p, 2. Andreas Felder 
(Austria) 123 p, 3. Weissflog 91 p, 
4. Jari Pulkkonen (Finlanda) 84 
p, 5. Vettorl 82 p. 6. Parma 
74 p etc.

ARNOLDSTEIN (Austria), „Cupa 
Europei" la schi a programat 
o probă masculină de slalom su- 
per-uriaș. în care victoria a re
venit sportivului austriac Guido 
Hrite-seer, eu timpul de 1:40 89 
urmat de etvetianut Luc Genolet 
— 1:4X91 91 Italianul M chad 
Mair — '.:4’.M

BUDAPESTA. La ediția din a- 
cest an a importantului turneu 
de lupte greco-romane, „Memo
rialul Mihaly Matura” au luat 
parte 198 de sportivi din 13 țări, 
nivelul general al competiției fi
ind foarte ridicat, in aceste con
diții trebuie privită șl apreciată 
evoluția, remarcabilă, a unora 
dintre tinerii luptători români. 
Astfel, la cat. 52 kg Mihai Cișmaș 
s-a clasat pe primul loc (a fost 
urmat de Tibor Tiger — Ungaria. 
Valentin Zlatkov — Bulgaria șl 
Cornel Chlrlță — România), ca sl 
Petrică cărare la cat. 68 kg (An
dras Lakatos — Ungaria, Nandor 
Sabo — Iugoslavia, Laszlo Szana- 
tl — Ungaria). La cat. 100 kg 
reprezentantul nostru Ivan Savin 
a luptat tn finală, dar a fost În
vins de ungurul Istvan Illes, cla- 
sîndu-se astfel pe locul doi, ur
mat de Istvan Mihalek șl GyOrgy 
Szekely (ambii Ungaria). La ce
lelalte categorii cîștigătorli au 
fost următorii : cat. 48 kg : Csa- 
ba Vadasz (Ungaria), cat. 57 kg : 
Mieczislaw Tracz (Polonia)., cat. 
63 kg : Arpad SIpos (Ungaria), 
cat. 74 kg : Roman Poplolek (Po
lonia), cat. 87 kg : Dimttar DJa- 
mov (Bulgaria). cat. 90 kg: Franz 
Pitschmann (Austria), cat. +106 
kg : Laszlo Toth (Ungaria).

COMPETIȚII EUROPENE DE VOLEI
A început suita de turuee Sn>- 

le ia competitive europene Inter- 
club rL la sfirștiul sâptăminll 
fiind programate Întrecerile !»• 
tninine la vcteL

..CUPA CAMPIONILOB EURO
PENI- _ la Focii (Italia) : L 
Doroșnlk Almi Ala (CJLSJJ.
4 p. 7. Olympia Ravena Ozafia)
5 p. 7. Tunztram Budapesta 4 p. 
4. Lohhof SV (R. F. Germania» 1 
p. Rezultate : Aista Av 3—6 cn 
Tungsram. J—6 cu Lohbof. 3—1 
cu Ravera : Ravena 3—: co 
Lohhof 3—1 cu Tungsram; 
Tungsram 3—2 cu Lohhof.

„CUPA CUPELOR- — ia An
kara . 1. Dynamo Berlin tp.t- 
Sverdtovsk 5 p. 3. Akademik 
fia 4 p. L Belgie (Halls)
3 p. Rezultate : Dynamo »—6 ca

1 p-
Ma-

ea

kt

TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
C1CLIS*’ • Cursa „Drumul 

soarelui- din Spania a fost ciști- 
gatâ de vest-eermanu! Rolf Gotz 
cu un time total de ZJ-M M. ur
mat Ia clasamentul general indi
vidual de spartiodi Miguel Indu
ram ș« Bianco VUlar cu 23h59:4S,9 
și. respectiv, cu 24n36:12J. A s-a 
(și ultima) etapă a avut două 
semi-e*ape . In prima a 
belgianul Frank Hoste C46 km 
în 3h53:32.0), <ar a doua a reve
nit lui Rolf Golz (circuit la Gre
nada. 6,5 km In 3:33.S> • Cursa 
„Steaua din Besseges" (Franța) 
a fost cîștigată de Guy Nolena 
(Belgia) care după trei etape a 
totalLat timpul de 10h4136X

IIANDBfj. Turneul feminin 
de la Soleure (Franța) >-• în
cheiat cu victoria echipei tării 
gazdă. Ultimele rezultate t Aus
tria - Ungaria 21—18 șl Franța 
— Elveția 17—13. Clasamentul fi
nal : 1. Franța 6 p - 2. Austria 
2 P : 3. Ungaria > p ; 4. Elveția 
2 P • Turneul Internațional mas
culin din Spania s-a încheiat la 
Valencia cu vict da echipei Iu
goslaviei. cîștigătoare. In ultima 
etapă, in fața Spaniei eu 22—19. 
In al doilea mecâ o selecționată 
sovietică a dispus de Portugalia 
cu 33—15. Pe primele două locuri: 
Iugoslavia șl Spania • Med a- 
mlcal masculin la Soest (Olan
da) : Franța — Olanda 22—28 
(14—8). 0 Mec! amical masculin, 
disputat la Arendai (Norvegia) : 
Norvegia — Elveția 19—17 (11—12).

SATĂ|1k h In cadrul con
cursului de la Bonn : bărbați. 
IN m — AL Scterotka (R.F.G.) 
43.» ; IM m spate — D. Richter 
(RD.GJ 55.95 ; 288 m bras — A 
Vermes (Ungaria) 2:15.71 ; femei. 
IM m bras — Ingrid Lempereur 
(Belgia) 1:99.38 ; -N m spate — 
Andrea Hayes (S.U.A.1 t:'.3.89 ;
tx m Eber — Astrid Strauss 
(R.D.G.) 15ÎM.

SCRIMA • tn „Cupa Mondială- 
ta floretă feminin )a Gfipplngen. 
tn finală; Laurence Mondalne 
(Franța) a dispus de Claudia 
Traveara (Italia) cu I—3. tn cla
samentul general după 2 probe 
conduce Laurence Mondalne cu 
» P.

TENIS • In finala turneului de 
la Mar de! Plata. Jose Luls Cltrc 
a dispus de nie Năstase cu 6—2, 
6—2 : pentru locurile 3—4 : la!te 
— Ganzaba* 3—J 6—7 7—5 • In 
turneul de la Delray Beach, la 
simplu femei (turul TID. Lilian 
Dresher a dispus de Virginia Ra
ziei au 6—1 6—4 : la dublu, cu
plul Kathy Horvath — Virginia 
Ruzld a învins perechea surori
lor Manuela șl Katerina Maleeva 
eu 7—6. 6—4 ; alte rezultate :
simplu bărbați : Lendl — Pecc! 
8—2. 6—4. Edberg — Pfister 6—3. 
6—4, Noah — Tim Gulikson 7—5. 
6—1. Wilander — Green 6—3. 4—6, 
6—4 Tim Mayotte — Dabis 6—4 
6-4.

m+96 m),
p. 5. Armin 
180,5 p. 6.

p
4. Weissflog 
Kogler (Aus- 

Emst Vettorl 
Du>pă 11 oon-

Mon- 
Ny-

.Cupa
L

PARIS. Peste 189 de spadasini 
din 19 țări au participat la tra
diționala competiție „Challenge 
Monal”. O comportare remarca
bilă a avut tînărul nostru spa
dasin Miklos Bodoczi care s-a 
calificat în finala turneului, unde 
a fost învins (10—5) de italianul 
Alessandro Cuomo. Bodoczi a în
trecut In sferturi pe vest-germa- 
nul Rafael Nickel (12—11). Iar în 
semifinale l-a tnvlns pe Italianul 
Gerardo Merii (10—61. In finala 
pentru locul 7 : Peter Takacs 
(Ungaria) — Merii to—4.

MtlNCHEN. Turneu! de tenis 
desfășurat tn caoitala Bavarlel 
s-a Încheiat eu victoria sovieti
cului Aleksandr Zverev, care l-a 
întrecut pe vest-germanul Hans- 
Dleter 
dubla.
son au 
ea cu

Beutel cu 7—S. 6—S. ta 
suedezii Svensson, Carls- 
dtspus de Otm, Ad. Mar- 
7—6. 5—7 6—7

DIN TARILE SOCIALISTEJ

turneu 
entesoria 
se oferi 
Uniunii

ii.R.S.S. La fiecare «trsit de 
an se erzanizează un 
rezervat boxerilor de 
grea. Câștigătorului i 
titlul de campion al
Sovietice la toate categoriile, 
tn 1984. în finala competiției 
s-au întiinit Aleksandr Lnkstin 
si Aleksandr Iakubkin, A În
vins la puncte. Lukstin care 
este In vârstă de 27 de ani. Din 
cele 199 de meciuri susținute 
a dstieat 174. El s-a afirmat 
in 1982. când. cu Driletul untri 
turneu întreprins in Cute l-a 
învins pe cunoscutul pugilist 
Teofilo Stevenson.

R.D. GERMANA, 
istorie a sDortului 
a fost vizitat anul 
25 000 de cetățeni, printre care
numeroși sportivi din tară si 
de Dește hotare. Printre exoo-

Muzeul de 
din Leinzie 
trecut de

eatele muzeului se află imagini 
din istoria mișcării sportive 
muncitorești, succese dobindite 
de sportivii R-D. Germane in 
marile competiții mondiale. O 
încăpere este rezervată erou
lui antifascist Werner Seelen- 
binder. care a practicat lupte
le ereco-romane Înaintea răz
boiului mondial. El a fost uci» 
mișelește de naziști, in urmă 
cu 40 de ani. • In regiunea 
Suhl. activitatea sportivă este 
foarte răspindită si tn rândul 
cetățenilor in vârstă. La sfârși
tul anului trecut, aid existau 
252 de erupe alcătuite din ce
tățeni care au depășit vârsta de 
65 ani. Aceștia practică 
eular-tate gimnastica, 
popicele si turismul.

si-au desemnat campionii. în 
prima lună a acestui an. La 
finajele desfășurate in caoitala 
tării. Ulan Bator, au participat 
92 de sportivi, calificați din 
etapele anterioare. Printre a- 
cestia s-au numărat multi de- 
butanti. dar si luptători consa- 
cratl. ea fostul campion mon
dial la „libere". Horlogijan Ba- 
iammunh.

eu re-
îr.otul

traditi-MONGOLIA. Potrivit
ei. luptătorii din această tară

CEHOSLOVACIA. Spartachia- 
da de vară va avea anul acesta 
ca mascotă un drăgălaș pui de 
leu. numit, in 'imba tării gaz
dă. .Cvieek”. Eă a fost produs 
de grupul de creație 
din orașul Bmo. PinS 
zerrt 
circa 
rari, 
rimi.

artistici 
în ore- 
vînzare 
suveni-

au fost Duse în
50 000 din aceste 
prezentate In patru mâ-

MECIURI INTERNAȚIONALE
• La Bogota : Columbia — Po

lonia 1—2 a—2). Echipa Poloniei 
▼a mal juca cu Uruguay șl Ar
gentina.
• In C.M. de juniori n (zona 

Asiei) ; tn finală Arabia Sauditâ 
— Qatar 4—3, în urma loviturilor 
de la 11 m. Pentru locul 3 : 
Irak — Thailanda 1—• (1—0).
• La Tuzla (Iugoslavia) : Slo

boda — Inter Bratislava 1—0 
(0—0).
• La Leipzig : Che mie — Baba 

Eto Gy5r 1—1 (1—1).
• La Ostrava Banfk — Csepel 

Budapesta 1—0 (1—0).
• La Belgrad : Partizan —

Rapid VTena 1—1 (1—1).
• Dună meciul din prelimina

riile C.M. (gr. a 2-a) dintre Mal
ta $1 Portugalia (1—T), desfășu
rat duminică, clasamentul aceste!
grupe se prezintă
1. Portugalia
2. Suedia
3. R. F. Germania
4. Cehoslovacia
5. Malta

astfel :
4 3 0 1 7- 5 0 
42027-44
2 2 0 0 5- 2 4
2 10 15-22
4004 3-14 0

Următorul meci : Portugalia — 
R. F. Germania la 24 februarie, 
în jocul de la La Valetta. Portu
galia a aliniat următoarea for
mație : Bento — Pinto, Inacio, L.

Ferreira. E. Gomes — Frisco 
(Diamantino), Carlos Manuel, Mo- 
ghales — F. Gomes, Futre (Lo
pes), Andres.

CAMPIONATE • CUPE
SPANIA (et. 24). Valencia — 

Malaga 1—1. Valladolid — Betis 
Sevilla 3—1, Real Madrid — Za
ragoza 1—2, Athletic Bilbao — 
Espanol 2—1. C. F. Barcelona — 
Murcia 5—0. Hercules — Atletico 
Madrid 1—3, Santander — Elche 
2—0, Gijon — Rea! Sociedad 1—4, 
F. C. Sevilla — Osasuna 1—2. Pe 
primele locuri : C. F. Barcelona 
40 p, Atletico Madrid 31 p, Real 
Madrid șl Gijon cu cite 27 p. 
Pe ultimele : 17—11 : Murcia și
Elche cu cîte 10 p.

SCOTIA (et. 24). Lidera clasa
mentului, Aberdeen, a terminat 
la egalitate : 2—2 pe teren pro
priu cu Hearts. Alte rezultate : 
Dumbarton — St. Mțrrep 1—1 î 
Dundee — Celtic 2—0 : Hibernian 
— Morton 5—0 : Glasgow Rangers 
Dundee United 0—0. în clasa
ment conduce Aberdeen, cu 42 
p. urmată de Celtic Glasgow — 
33 p (trei meciuri mai puțin dis
putate) .

OLANDA (et. 18). Alkmaar — 
Maastricht ?—0. Utrecht — Vo- 
lendam 1—1, Ajax — Sparta 4—0.

Gror.ingen — Exadnoven 0—1. Ce
lelalte jocuri au fost aminate din 
cauza timpului nefavorabil. în 
med restant : Deventer — Den 
Bosch 0—2. Pe primele locuri : 
Ajax » p (17 j). Eindhoven 30 p 
(13 j), Feyenoord 24 p (16 j).
Pe ultimele : 17. Zwolle 10 p. 18. 
Breda 3 p

FRANȚA (clteva meciur'. din 
n-imile .Cupei"). Bastia — Stras
bourg 4—2 (după prelungiri), 
Lille — Laval 4—0. Metz — Au
xerre 4—3 (după penalty-uri), 
Nice — Toulon 2—0, St. Etienne
— Tours 1—0 Paris St. Germain
— Montpelier 8—7 (după lovitu
rile de la 11 m).
• Michel Platini a marcat du

minică două goluri (unul din 
penalty șt altul din lovitură li
beră) în meciul dintre Juventus 
și Avellino (2—1). Astfel, jucă
torul francez conduce acum deta
șat (n ^nlseterilor cu
!2 goluri, fiind urmat de Alto- 
bell! (Inter) cu 8 g. Cea mal 
mare surpriză din etapa de du
minică a campionatului italian a 
fost furnizată de Verona, care a 
învins cu 5—3 la Udine, formația 
locală. Danezul Elkjaer Larsen a 
fost cel mai bun jucător al în
vingătorilor. înscriind două go
luri, ca șt vest-germanul BrlegeL
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