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Ieri, In optimile tie finală ale „Cupei României" la fotbal

PERFORMERE: ULSGttT, A.S. MIZIE Șl F.C. BAIA MARE
RAPID BUCURI 
CHIMIA RM.

IEȘTI 
V1LCEA i m

i Teritabllă sărbătoare a activității sportiva de masă

A.S, MIZ1L
S.C. BACĂU

4 (0-A
3

1-1. 1-1)

C.I.L MECANICA SAGHET 
DINAMO VICTORIA

1

CORV1NUL
DINAMO BUCUREȘTI

1 
a 5

F.C ARGEȘ
POLITEHNICA IAȘI

1
2

m W
DUNÂREA C.S.U. 
STEAUA 2 (0)

F.C. BAIA MARE
SPORTUL STUDENȚESC

1 (0)

F.C.M. BRAȘOV 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 1 rn

VATRA DORXEL M (prin 
telefon). Iarnă în toată pu
terea cuvlntului pe meleagu
rile domene, cu temperaturi 
care se mențin sub — 15 gra
de Celsius, cu zăpadă din bel
șug. Parcul frumoasei stațiuni 
este pur șl simplu inundat de 
omăt _ 
parcă, _ .
băncile abia se mai zăresc sub 
nămeți. Lipsesc doar veverițe
le ascunse undeva la iernat— 
ȘL totuși, parcul freamătă de 
viață, e poate mai solicitat ca 
vara. Din cele trei mari și e- 
legante hoteluri aflate în 
preajmă ies sau intră necon
tenit tineri ca schiuri șl sănfi. 
Agitație firească dat fiind e- 
venlmentul sportiv găzdufi 
aid | Întrecerile pentru „Cop* 
Congresului si XII-lea al 
U.T.C." la sporturile de iarnă 
din cadnd finalelor „Dacladei".

Copacii au crengile, 
Îmbrăcate tn argint.

Tovarășul Mihai 
tinescu, șeful secției 
ți Sport din cadrul 
U.TXL, ne prezintă __
competiție de anvergură in
dusă In amplul program ai 
manifestărilor sportive car» 
marchează Anul International 
al Tineretului și apropierea 
marelui forum al tinerilor di» 
patria noastră. Asistăm, apoi, 
la festivitatea de deschidere, 
tn fața unei tribune Imbrica
tă tn cetină verde. Urmărim 
In continuare concurența — 
peste 600 din toate județele 
țârii «1 din municipiul Bucu
rești — la blation. pe pista <*• 
gheață la pe pîrti&e de
schi Obraj atmosferă de
concura, speranțe. Aspiranta

Modesto FERRARO®

POPICARI ROMANI AD ClȘTlGAT

Consta»- 
P.TJUP. 

ac.
această

l POLARĂ'
• Tlctorii la ccUipc șl indlfianal - Inllu Bice

/PRIMĂVARA
A IZBUCNIT

FOTBALULUI^ 
FURTUNOS

»

Mare și superbă pasiune, fotbalul a irumpt spectaculos 
ieri în viața noastră cotidiană. Ca forța Irezistibilă a .Voi
nicului", spărgătorul de gheață pe care I-am văzut de curtnd 
croindu-și drum pe o Dunăre înghețată tun, ea gingășia 
sublimă a ghiocelului care sparge crusta albă, nlmlndu-ne 
și încălzindu-ne sufletuL fotbalul, pasiunea copiilor intre 1 
șl 70 de ani, ne-a dovedit S el, to felul său, că primăvara 
învinge întotdeauna.

în fond, ce a fost ?
Pe frig, pe ger aspru, am uitat două ore că ne-au înghețat 

urechile pe stadioane, am uitat șl de masa de prins și 
ne-am BUCURAT, Ații, Fie și numai ascultat Ia redio, 
fotbalul parcă iți iuțește circulația sîngelui, îți accelerează 
bătăile inimii și simți că-I TRĂIEȘTI, conectat chiar și fără 
să vrei la o rețea de tensiune plăcută.

Firește, Cupa nuanțează bucuriile. Unii merg înainte, 
alții sînt eliminați.

Nu e greu de imaginat ce euforie au trăit teri iubitorii 
fotbalului de pe frumoasele văi ale Izel, Marei și Cosăutai 
la aflarea splendidei performanțe a favoritei lor, divizionara 
„C“ din Sîghetul Marmației (York City-ul Cupei României), 
echipă mică dar cu suflet mare, care a urcat tn sferturile 
de finală ale competiției K.O. după ce a eliminat, succesiv, 
pe redutabilele F.C. Bihor și pe Dinamo Victoria, echipă eu 
un picior în „A“.

Nu e, de asemenea, greu de Imaginat și ce anume al 
auzi — ce subiect ar fi răsucit pe toate fețele — dacă 
ai reface astăzi, de pildă, plimbarea Iui Geo Bogza imorta
lizată în cele .175 de minute la Mlzti". Cei din Mlzil i-au 
eliminat pe băcăuani 1 Mizilul, tîrgușorul de Ieri, orașul de 
azi, a intrat spectaculos în circuitul fotbaluhri de perfor
manță prin dramatica sa calificare obținută Ia Rm. Sărat.

Mare surpriză și la Sibiu, unde Sportul studențesc (adică 
Hagi, Coraș et comp.), o adevărată echipă de internaționali, 
a fost „scoasă" de modesta dar atît de ambițioasa divizio
nară „A“ din Baia Blare, Ce K.O. uluitor !

Firește, au mai rămas in cursă nume mari, Dinamo, 
Steaua, Universitatea Craiova, a mal rămas și Politehnica 
Iași, și Chimia Rm. Vilcea, toate țintesc trofeul pe care de 
ieri îl VISEAZĂ și SighetuL și MîztluL

Cine știe ce se va mal intîmpla pină la marea finală 
de pe stadionul „23 August"?

Un lucru e însă sigur: primăvara fotbalului nostru a 
Izbucnit furtunos ieri, la era 13,30. K o bucurie pentru tețL

(Citiți tn pag. 2—3 cronicile 
celor opt Jocuri).

Concursul internațional
de bob „Trofeul Carpa fi‘‘

ECHIPAJE DIN 6 ȚARI
LA PRIMELE ANTRENAMENTE

*

regulă spe- (R.D.G.), câștigător al concur-
port, ca, de sulul in 1978, iar anul acesta

Lehmann campion al lumii la bob 4.

sui semnul anei ral aHiiiți fa scttolteteâ viiuase!

Doua tinere floretiste care și-au 
dobîndit titularizarea în echipa 
reprezentativă : Rozalia Or»
(etUnga) yt Reka Lazar

0 GENERAȚIE ȘI-A ÎNCHEIAT MISIUNEA 
TINERII SCRIMERI AU ACUM CUVÎNTUL!

Anul oompetlțlonal 1084 a stat 
șl pentru scrimă — Importantă 
disciplina olimpică — sub semnul 
Întrecerilor de la Los Angeles, la 
ora cărora reprezentanții tuturor 
țărilor participante !șl propuse
seră (tocă în urmă cu 4 ani 0 
să ae afle to vtrf de formă. Din
tre scrtmerM români care au e- 
voluax pe planșele de la Long 
Beach Convention Center, fiore- 
ttstele au lost consecvente cu ele 
înseși (cu propria valoare șl cu 
acumulările din ultimul an al ri
dului olimpic), callficîndu-se tn 
anala ptrobel pe echipe (Româ
nia obțintod medalia de argint) și 
avtod o concurentă tn finala pro
bei individuale — Elisabeta Guz- 

ganu (locul 4) — șl tocă una în 
anticamera finalei — Aurora Dan 
(locul 9). De altfel, tot floretls- 
tele au fost cele care s-au Impus 
pe planșele Internaționale ale a- 
nulul olimpie șl înaintea concur
sului de la Los Angeles. In pri
măvara ’84, Elisabeta Guzganu a 
reușit să urce, la Leningrad, 
pentru a doua oară consecutiv, 
pe treapta a treia a podiumului 
de premiere la campionatele 
mondiale de tineret, pentru ca și 
echipa campioană ■ țârii, C.S.

Paul SLAVESCU

(Continuare In pag. 2—3)

SPORT FĂRĂ V1RSTĂ
Lipova este un oraș ttn&r. 

Adică, pe vatra unei vechi co
mune, in anii socialismului s-a 
născut orașul, cu tot ceea ce 
implică el din punct de vedere 
edilitar, economic, și, mai ales, 
al conștiințelor. Că generația 
ttaără își afirmă tinerețea, 
prin tot ceea ce face — in
clusiv prin pasiuni» pentru 
sport — nu este o surpriză. 
Surprinzătoare, insă, este do
rința, cu adinei rădăcini în 
conștiințe, a celor trecuți de 
anii tinereții — nu le putem 
spune vîrstnicl, pentru că nu 
sînt, sufletește — de a prac
tica forme de activitate spor
tivă, de a vedea și încuraja 
sportul. Sportul, la Lipova. 
este nu numai o activitate : 
este expresia unei stări de spi
rit tinerești.

Adunarea de dare de seamă 
și alegeri a Consiliului orășe
nesc pentru educație fizică și 
sport a confirmai o dată mai 
mult, aceste realități. S-a ta-

iNTR-UN ORAȘ TiNĂR
eeptrt, ta darea de seamă pre
zentată adunării, cu problemele 
celor foarte tineri : „educatoa
rele au fost instruite ca. In 
grădinițe, să Încurajeze ele
mentele dotate dintre copiii, 
care practică cu regularitate 
gimnastica de înviorare și jo
curile. Grădinițele și căminul 
de copil din oraș participă cu 
programe în cadrul zilelor cul
tural-sportive, devenite o tra
diție la noi. Ce mai avem de 
făcut? Să amenajăm mai mul
te baze sportive simple,- spe
cifice copiilor, în grădinițe". 
Deci, cei mai mici fac sport, 
la nivelul vîrstei lor, sub pri
virile celor care pot depista 
viitoare talente.

S-a prezentat, apoi, o sta
tistică revelatoare privind di
namica educației fizice în 
școli și licee : la competițiile

Alexandru SOLOMONESCU

(Continuare în pag 2—3)



Campionatul național de seniori și tineret AU ÎNCEPUT turneele CU NR. 4 LA VOLEI (f)
DISPUTE ECHILIBRATE IN ÎNTRECERILE POLIATLONIȘTILOR FAVORITELE S-AU IMPUS

Luni și marți a avut loc în 
Capitală, în sala de la „23 Au
gust". ultimul act al Campiona
telor naționale de seniori șl ti
neret : concursul de probe com
binate. întrecerile au fost viu 
disputate, sub semnul unui vă
dit echilibru, lupta pentru pri
mele locuri încheindu-se cu re
zultate foarte strînse. La hexa- 
tlon, seniori, în absența lui Au
rel Aștiiean (accidentat) și cu 
Ion Buligă incomplet refăcut, 
s-a impus — după o pasionan
tă dispută — Constantin Hali- 
chias (Prahova Ploiești ; antre- 
noare Mihaela Dridea), care l-a 
învins, la o diferență mică, pe 
mai noul venit în „familia" po- 
liatloniștilor. Daniel Albu 
(Steaua). Certe calități a arătat 
și Ion Bulae (Rapid), aflat la 
debutul său în această probă a 
probelor. La tineret, învingător

a fost Cristian Nițu (Dinamo ; 
antrenor C-tin Dănuț), care a 
cîștigat cu —3 puncte disputa 
cu campionul juniorilor, Răzvan 
Enescu (Steaua). Al treilea loc 
a fost ocupat de talentatul Cla- 
udiu Popa (CSȘ 5 ; antrenor L. 
Pândele), care are un mare po
tențial pentru această probă.

întrecerea senioarelor a fost 
dominată de Liliana Năstase 
(CSU Galați; antrenor Doru 
Crișan), care a fost la numai 
9 puncte de recordul țării. In 
urma ei, la mică distanță, Co- . 
culeana Oltean (Știința Cons
tanța). La pentatlon tineret a- 
clștigat — tot la 9 puncte, dar 
...peste recordul național — 
proaspăta campioană de junioa
re Liliana Anghel (Luceafărul 
Brașov — antrenor C-tin Imi- 
novici), care le-a distanțat ca
tegoric pe următoarele clasate.

Rezultate tehnice : Hexatlon se
niori : Halichias 4867 p (60 m : 
7,30 ; lungime : 6,79 m ; greutate: 
12,93 m ; înălțime : 1,90 m ; 60 
mg : 8,45 ; prăjină : 4,40 m), Albu 
4829 p (7,35 ; 6,69 m ; 12,06 m ;
2,11 m ; 8,69 ; 4,00 m), I. Buligă
(C.S.U.-I.E.F.S.) 4710 p (7,42 ; 6,89
m ; 14,15 m ; 2.02 m : 9,02 ; 3.40
m) ; tineret î Nițu 4553 (7,29 ;

m ;

in meciul derby al turneului de polo

DINAMO A ÎNVINS PE RAPID
ORADEA, Î0 (prin telefon). — 

In bazinul din localitate s-au 
disputat primele trei meciuri <Kn 
cadrul Întrecerii ecldpeior on-U- 
ficate în grupa 1—6 a camplcxna- 
tuâiud Diivtaiiet la polo. Ziua
Inaugurală a turneului orădean 
a avut um program domtoat de 
deTbyul DINAMO — RAPID 
BUCUREȘTI, HigrigA. de prima 
echipă cu scorul de »—7 (1—2.
>—2. 3—1, 3—2). A fost wi med 
foarte disputat, spectaculos, am
bele echipe Jucindu-sl cu mul
tă ambiție șansa. Feroviarii au tu- 
vtu tindțlaWwa in prima porte, e- 
roiutod foarte sigur ln apărare 

<smamțtndu-9e la două goluri 
C>—1). Treptat însă, d au dat n- 
aeae semne de oboseală, comițlnd 
greșeli ta defensivă, de care «a 
profita» «Bnamovlstil. care an 
preluat conducerea, ajungta<d la 
♦—• ta favoarea tor. Ficatul a 
fost incandescent. Rapid a re
veni* spectaculos, egalînd ta 1 
ta mim. 36, dar campioana s-a 
dovedit mal indedară .1 Inspira
tă. termlnlnd învingătoare. An 
fost sf unele durități (Clobăntuo.

de la Dtnamo, fiind eliminat de- 
Cndttv, fără drept de înlocuire). 
Au marcat : Hagiu 4, Ungureanu 
3, Molceanu, Ardelean, Dan, res
pectiv Gaiță 3, K Ionescn 2, Jia- 
nu Z. Au condus V, Golan — B. 
Timoc.

STEAUA — VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA 12—C (4—2, 1—1, 4—1,
3—0). Victorie dară a bucureș- 
tenâlor, prin punctele Înscrise de 
Șerban 3, Pantea 3, Geantă 2, 
Oprlșan 2, Chețan, Ragea, res
pectiv Colceriu 5, Sebăk. Ar- 
bttzl : St. Karacsony șl B. Băje- 
naru.

FARA PROBLEME

FINALELE PE TARA SPORT FĂRĂ VlRSTĂ
(Urmare din pag. 1) (Urmat» din pag. I)

CONSTANȚA, 20 (prin telefon). 
Miercuri, în Sala Sporturilor din 
localitate, ln prezența unud nu
meros public, au început jocu
rile pentru lo-curiile 1—6 din ca
drul Diviziei ,.A“ femindne de vo
lei. în primul meci1, campioana 
Dinamo București a tranșat vic
toria in favoarea sa ln 
50 de minute, învingând __
ția Știința Bacău cu 3—0 (2, 13, 
12). După un prim set Cîștigat 
ușor de dimamoviste, elevele lui 
V. Moșeseu încep să joace din 
ce în ce mai bine crednd pro
bleme adversarelor, ele condu- 
dnd cu 10—5 ln setufl 2 și 7—2 
în setul 3, dar campioanele re
vin șl punctează decisiv prin 
Lungu. Veiicu și Ene, adjude- 
cîndu-și o victorie pe deplin me-

DISPUTE ATRACTIVE 1N

numal 
forma

ritată. De la învinse am remar
cat pe Buhîea, Bănariu și Cuciu- 
reanu. în al doilea joc, echipa 
constă-n țea nă Farul a învins 
ea în mai puțin de o oră 
Chimia R;n. Vîlcea cu 
(10, 6, 9). Jocul, deși nu a fost 
cu virtuozități tehnice deosebite, 
a plăcut prin combinațiile fă
cute de constănțence în care, în 
mod deosebit, s-au remarcat : 
Marilena Neacșu, Doina Dimof- 
te. De la învinse s-au 
țiat Ileana Cotoranu și 
Dulică. In ultiimiuil meci 
Galați — Universitatea 
3—0 (6, 7, 11).
dilă, Răuță, Drăghici și 
de Ia învingătoare, 
Costescu de la învinse, 
bitriat cuplurile : C. Mușat 
Gogoașe, E. Mendel — CI. Mur- 
gulescu și V. Arhire — C. Ion. 
Programul de azi, de la ora 15 : 
Dinamo — „U“ Craiova, Chimia 
— C.S.U. Galați, Farul — Știința 
Bacău.

Cornel TOPA — coresp.

evlden- 
Natalia 

: cjs.u. 
Craiova 

Remarcate : Ber- 
Buzilă 

respectiv 
Au ar- 

— C.

PLUTONUL AL DOILEA

Liliana Năstase (CSU Galați) 
campioană la pentatlon

NEAGUFoto : Aurel D.

«,93
440 
m ;
m),
1X61

m ; n,« m ; 1,87 
m). Enescu 4550 p 
10.68 m ; 1,7» m ; 
Popa 4464 p (7,81
m ; 1A4 m ; ».<n ; 

atlon : senioare :

Andj VI I. ARA

Echipele plutonului al doilea al 
Diviziei „A“ au debutat frumos 
în cel de-al 4-lea turneu, oferind 
pubUcului prezent în sala M.I.U. 
din Capitală dispute pasionante. 
Prima partidă părea să anunțe 
o surpriză. Rapid a început de
cisă meciul cu Calculatorul, cîș- 
tigînd clar primul set. Apoi, însă, 
favorita a trecut la cîrma jocu
lui și a obținut victoria cu 3—1 
(—5, 2, 8. 12). ^ra șl firesc, dată 
fiind forța ei superioară de atac — 
compartiment în care s-au deta
șat — Elena Negulescu și Carmen 
Anghel — dar și la pupitrul sex
tetului ~_L_ 
Rapidul a luptat cu ambiție în 
setul 4 pentru restabilirea ega
lității, dar adversarele — mal 
tinere șl mal viguroase — nu 
le-au oferit prilejul. Bun arbitra
jul cuplului : D. Rotaru — M. 
Nlcolau. Joc mal disputat șl ca
litativ mal bun au oferit în con
tinuare formațiile C.S.M. Liberta
tea Sibiu și Chimpex Constanța. 
$1 de data aceasta echipa ame- 
nlțată cu retrogradarea. cea 
constănteană, 
rînd intr-o 
toare, foarte 
ci siblencele 
acest turneu 
de joc Marcela Prlpiș. Șl, de ase
muia, pe parcurs, două trăgătoa
re de bază. Anca Beșta șl Car
men Bobe s-au vădit în lipsă de 
formă. Astfel Chimpex s-a aflat 
foarte aproape de surpriza pe 
care nu a produs-o datorită imul 
final de med (In setul 5 a con-

prin Mirela Zamfir.

retrogradarea.
a forțat nota spe- 
vlctorle surprlnză- 
necesară, mal ales 
s-au prezentat la 

fără coordonatoarea

INTR-UN ORAȘ TlNĂR

I
I
I
I

dus cu 7—4) presărat cu o suită 
de neatenții. Scor 3—2 (5, 13, —5, 
—13, 8) pentru sibience. La în
vingătoare, alături de Mirela 
Popoviciu (cea mai bună) s-au 
mai remarcat Doina Bischin șl 
Anca Ștefan, în timp ce de la 
învinse Liliana Văduva. Arbitraj 
foarte bun : I. Armeanu — V. 
Vrăjescu

Tn ultima partidă, Flacăra Roșie 
București a dispus de C.S.Ș. 
Explormin Caransebeș cu 3—0 
(2, 3, 2) în numai 30 de minute, 
jucătoarele de la Flacăra făcînd 
un meci frumos, în continuă 
mișcare, cu execuții corecte în 
fața unei adversare vădit infe
rioare. Programul de azi, de 
la ora 13 : Calculatorul — C.S.Ș. 
Explormin. Chimpex — FL Roșie, 
C.S.M. Sibiu — Rapid.

Aurelian BREBEANU

Divizia „A" de baschet (m)

uimim mie

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

RM. S/ 
Scenariu 
de cupă, 
turuga 

rt 
divi:

Bacău 
superioar 
putere 
selor, tel 
lovit de 
afirmare 
Dominări 
mai) eci 
numărul 
fost fa1 
dar, ca 
un elemt 
aliat în 
sider-ul 
tația ex< 
Mîrzea). 
scris dc 
63, eu un

F.

g aspiranți la Intlletate T 
anda Onef și Ana Bara din 
AI bac, Nicoleta Mureșan din 

Beiuș, Emil Minoiu, inginer 
la I-P-A. “ - • - -
Tamaș 
nim $1 
fizică, 
marilor 
retulul, 
din Buzău, Dumitru șl Mariela 
Stegaru din Craiova, L. Albăs- 
troiu din Tg. Cărbunești, J. 
Popa, „veteranul", din Bucu
rești, Maria Șelaru din Sec
tarul agricol Ilfov.

După două zile de Întreceri, 
de fapt, de luptă dîrză cu ea- 
prlciile iernii, cu capcanele 
zăpezii șl ale ghețiL are tac 
festivitatea de premiere. Să 
consemnăm numele celor care 
au urcat pe podium...

SANIE, 14—19 ani, fete» L 
Adina Toth (Harghita), X Dana 
Popa (Brașov), S. Mioara Stă- 
nilă (Vrancea) ; băieți : L A. 
Curean (Suceava), l A. Soare 
(Giurgiu), 3. C. Bursuc (Iași).

SCHI FOND, 14—19 ani, 
fete : L Sanda Oneț (Alba), Z 
Adriana Savu (Prahova), 3. 
Ana Rațhi (Mureș) ; băieți t L 
A Ștefan (Maramureș). 2. V. 
Pașca (Alba), 3. D. Ganea 
(Mureș). Peste 19 ani, fete : 
1. Doina Ichim (Maramureș), 
Z Ana Bara (Alba), X Maria 
Pelin (Brașov) ; băieți t L A. 
Potlngă (Suceava), Z V. Flat 
(Caraș-Severin), 1 E. Minoiu 
(Olt).

SCHI 
fete : 
ghMa), 
(Neamț), 
(Brașov), 
Prodschi 
(Neamț),

Bl ATLON,
Bucluman (Maramureș),

Scorn lceștl, Matei
din Bîlta-Gorj. Intfl-
profesori de educație 
căliți In organizarea 

competiții ale tine- 
pr intre ei, L SamoilA

interne, în cadrul „Dadadel*, 
au participat 5600 de elevi, pre- 
zenți la starturile a nu mal 
puțin de 11 discipline sporti
ve J mai mult, în anul 1984 
au „promovat* probele Com
plexului polisportiv „Sport și 
Sănătate* 1725 de tineri. Deci, 
șl tinerii fac spori, darea de 
seamă neomițind, însă, capito
lul intitulat „lipsuri* :
• fetele să fie antrenate. In 

activitatea de educație fizică 
șl sport, în mod egal — calita
tiv șl cantitativ — cu băieții;
• să se urmărească

tent șl cu statornică 
elementele talentate, ce__
bule îndrumate spre sportul de 
performanță ;
• «ă se pună accent, în mai 

mare măsură, pe gimnastica 
practicată ln școli, inclusiv cea 
de înviorare.

Apoi a urmat o analiză mi
nuțioasă a sportului de per
formanță. S-a arătat, in pri
mul rind, că secția de atle
tism Lipova, afiliată la C.S.S. 
Arad, a obținut rezultate me
ritorii la concursurile pe țară, 
prin juniorii Nicoleta Fran
cesca (greutate) și Wolfgang 
Berg (suliță).

Au fost analizate șl celelalte 
secții, printre care fotbalul, 
reprezentat de A.S. Șoimii Li-

mai a- 
răbdare 

tre-

pova, echipă din Divizia „C“, 
In cadrul căreia se fac efor
turi spre mal bine. S-a sub
liniat însă și faptul că dis
ciplina lasă de dorit (carto
nașe galbene și roșii, cam 
multe). Am reținut, ca bine 
organizată, entuziastă, activi
tatea unei secții mai puțin o- 
bișnuite, cea de speologie, a- 
flliată Ia F.R.T.A., care se auto
dotează și care, după investi
gații asidue, a descoperit 58 de 
peșteri, fapt ce a clasat acest 
cerc sportiv pe locul 3 în e- 
diția ’84 a Concursului republi
can de speologie și â prilejuit 
editarea unor lucrări științifi
ce valoroase in acest domeniu.

Dezbaterile, în urma dării de 
seamă, au fost animate, demne 
de reținut, prin conținut, prin 
utilitate. Iată, în sinteză dte- 
va opinii :
• să se dezvolte numeric și 

calitativ gimnastica Ia locul de 
muncă, în urma unei colaborări 
mai strânse între forurile lo
cale și conducerile instituțiilor. 
(Dragoș^ Alexe, primarul Lipo- 
vei).
• noul birou executiv al 

C.O.E.F.S. — Lipova (Ion Ar- 
deleanu, președinte), în colabo
rare cu comitetul orășenesc al 
sindicatelor, va trebui să adop
te măsuri eficiente, cu chel
tuieli dt mai reduse — în spe
cial prin folosirea muncii pa
triotice a numeroșilor suporteri

entuziaști al sporturilor — pen
tru darea in folosință a noului 
teren de sport (Alexandru Stei 
— arbitru).

• Să fie antrenați dt mal 
mulțl tineri în acțiunile de o- 
rientare turistică — un mijloc 
de relaxare, îmbogățire a cu
noștințelor, dar șl de practi
care a educației fizice. In 
școli, profesorii de educație fi
zică să promoveze această for
mă de mișcare în aer liber, 
condițiile locale fiind propice 
pentru acest sport (Ion Dul- 
hasz, strungar, instructor la 
orientare turistică).

Prin conținutul dezbaterilor, 
prin trasarea unor 
toare clare pentru 
narea de la Lipova 
că tinerețea, ca oraș, a acestei 
vechi localități bănățene, a im
plicat tinerețea concepției des
pre sport și că dominanta a 
ceea ce se întreprinde este 
entuziasmul realist, constructiv.

linii direc- 
sport, adu- 
a confirmat

Campionatul național de bas
chet masculin programează as
tăzi etapa a 28-a, ultima dina
intea turneelor finale pe gru
pe valorice. Fruntașele clasa
mentului, Steaua și Dinamo, 
susțin meciurile-preludiu în ve
derea întîlniril directe care va 
avea loc miercuri 27 februarie 
șl care va decide cîștigătoarea 
titlului. Foarte importante sînt 
partidele din grupa 9—12, din 
care fac parte echipele din zo
na periculoasă a retrogradării.

Programul etapei de astăzi : 
grupa 1—4 : Steaua — ICED 
CSȘ 4 București, Dinamo Ora
dea — Dinamo București ; gru
pa 5—8 : Academia Militară 
Mecanica Fină București — 
CSU Balanța Sibiu, Farul Cons
tanța — Rapid București ; gru
pa 9—12 ; Politehnica CSȘ Uni
rea Iași — Politehnica Sportul 
studențesc București ; IMUAS 
Baia Marc — Universitatea CSȘ 
Viitorul Cluj-Napoca.

Meciurile din Capitală se 
dispută după următorul pro
gram : saia Floreasca. de la 
ora 14 : Academia Militară — 
CSU Sibiu, Steaua — ICED.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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TINERII SCRIMERI AU ACUM CUVÎNTUL!
(Urmare din pag I)

ALPIN, 14—19 ani, 
1. GyGngy Palfyl (Har- 

2. Elena Precup
3. Maria Bărboși
băieți : L n.

(Cluj), 2. F. Țigan 
1 S. Nuț (Harghita). 

14—16 ani : L V.
. ______ J. 2. Z.

Morar (Alba), 3. A. Lokea 
(Cluj) ; 17—19 ani ; 1. M. Her- 
mean (Brașov), 1 M. Vadean 
(Maramureș), 3. D. Opaiț 
(Covasna).

Separat, o altă festivitate de 
premiere, La fel de emoțio
nantă. A prilejuit-o înmînarea 
„Cupei Congresului al XlI-lea 
al U.T.C.* unor județe care 
au dovedit o pregătire exce
lentă în concurs, multă ordine 
și disciplină.

Iată care au fost acestea • 
la schi fond, județul Alba, la 
biatlon, județul Maramureș, la 
«anie și schi alpin, județul 
Harghita.

DE LA I.D. M. S.
.Magazinele auto I.D.M.S. livrează pînă la 28 februarie a.c. auto

turisme DACIA 1300 cumpărătorilor care au 
C.E.C. în ....................- - -

Magazinul
Magazinul

octombrie 1981 
București 
Pitești

depus banii la

le. 000/1984
3.000/1084 
2.000/1985 

din jud. Sibiu

Magazinul
Magazinul 
Magazinul 
Magazinul 
Magazinul 
Magazinul 
Magazinul 
Magazinul _______ ___

Relații suplimentare privind metodologia 
pot obține la telefon 11.39.50 — lnt. 179.

Cîștigătoril C.E.C. de la tragerea din trim. IV 1984 se pot 
prezenta pentru ridicare® autoturismului de la magazinul auto 
I.D.M.S. conform arondării teritoriale comunicate prin filialele 
C.E.C.

Vînzările se efectuează în funcție de stocul de autoturisme și 
capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Totodată, se aduce la cunoștință celor Interesați că duminică 
24 februarie a.c. magazinele auto I.D.MU5. vor fi deschise între 
orele 8—13.

Brașov pînă la nr.
Bacău pînă la nr.
Baia Mare pînă la nr.
Cluj pînă la nr.
Reșița pînă la nr.
Craiova pînă la nr.
Timișoara pînă la nr.
Iași pînă la nr.

2.000/1985
4.000/1984
4.000/1934
3.000/1984
1.500/1984
3.000/1984
3.300/1984 
4.200/1983 

de comercializare se

Satu Mare, să realizeze aceeași 
performanță în competiția celor 
mal bune echipe de pe bătrînul 
continent. „Cupa Europei-.

Elevele reputatului tehnician 
Ștefan Haukler au alcătuit, in
tr-adevăr, o echipă în ciclul o- 
llmpic încheiat, mărturie stînd 
chiar rezultatele de la Los Ange
les. Astfel, in cele cinci meciuri 
susținute de reprezentativa ferfii- 
nină în competiția de floretă, 
medaliaită cu „argint-, aportul 
fiecărei componente a fost urmă
torul : Rozalia Oros — 12 asal
turi cîștigate în 5 meciuri, Au
rora Dan — 8 în 4 meciuri. Mar
cela Zsak — 10 în 5 meciuri, Mo
nica Veber — 5 în 3 meciuri, 
Elisabeta Guzganu — 4 în 4 me
ciuri. Șl dacă Elisabeta Guzganu 
s-a dovedit a fi cea mai bună 
dintre reprezentantele noastre ta 
„individuale-, callflrindu-se direct 
în finala de opt și apoi în semi
finale (întrecîndu-le pe franțu
zoaicele Modaine și Gaudin), ra- 
tînd însă „bronzul- în asaltul cu 
campioana mondială Vaecaroni, 
la „echipe- randamentul el a 
fost mal scăzut, oboseala șl o 
întindere musculară spunîndu-șl 
cuvîntul. în schimb, Rozalia O- 
ros, care n-a evoluat în proba 
Individuală, a dat măsura valo
rii el în întrecerea pe echipe, 
unde a fost nr. 1, inclusiv în fi
nala cu puternica echipă a 
R.F.G„ pe care a închelat-o ne
învinsă, întrecîndu-le pe Weber, 
Hanisch și Funkenhauser.

Așa a fost la Los Angeles *84. 
Acum echipa reprezentativă fe
minină este alcătuită numai din 
tinere floretiste. Zsak șl Dan re- 
trăgîndu-se de pe planșele inter-

naționale, cu gmdul la... antreno- 
rat. Candidate la titularizare : 
Reka Lazar (18 ani, în evidentă 
ascensiune, care o acreditează cu 
șanse de medalie la apropiatele 
campionate mondiale de tineret), 
șl Ana Georgescu (revelația ul
timelor luni).

Sabrerll au plecat la J.O. cu 
gîndul la finală. Și acolo — chiar 
dacă au pierdut în grupa prelimi
nară la Italia — aveau această 
posibilitate, pe care au ratat-o, 
însă, fără drept de apel (4—9) în 
fața unui outsider, Franța. Slă
biciunile echipei (care se baza 
încă pe rutinatul, dar uzatul trio 
Pop-Mustață-Marin) s-au văzut 
încă din meciul anterior, din eli
minări, cu S.U.A., cînd șase din 
cele nouă asalturi victorioase au 
fost cîștigate la limită, la 4. în 
meciul pentru medalia de bronz, 
cu echipa R.F.G. (cîndva un ad
versar care nu conta în fața e- 
chipei noastre), evoluția foarte 
slabă a lui Marin (nici o victo
rie, a dat doar 6 tușe în 3 asal
turi) a fost compensată de cea 
a lui Chiculiță (neînvins, a pri
mit numai 6 tușe în 4 asalturi !), 
astfel îneît reprezentativa Româ
niei a cîștigat cu 8—7 (58—52 t.d.). 
I. Pop, M. Mustață, C. Marin, Al. 
Chiculiță și V. Szabo s-au întors 
de ta J.O. *84 cu o medalie de 
bronz, iar Mustață (loc 6) și Pop 
(loc. 8), cu prezențe în finala 
individuală, dar necesitatea îm
prospătării echipei era evidentă. 
(Recent, în „Cupa Europei-, ta 
Budapesta, Steaua, baztndu-«e pe 
▼echea formulă de echipă, s-a 
clasat doar pe locul 7). Din pă
cate, la porțile echipei reprezen
tative nu se află înlocuitori de 
certă perspectivă, ceea ce pune 
eub semnul întrebării această 
armă — cîndva pivot al marii

performanți 
ln noul cic
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situații de

gheata unui băcăuan. A 
în min. 82 IAMANDI, cu 
Ia o lovitură liberă exe- 
de Avădanei. Prelungiri-

pă-
•1„ » 

de la circa

ra- 
Irt-

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONEOXPRES 
DIN 20 FEBRUARIE

(Bu- 
. for- 
MIR- 

Achim, Costin, COJO- 
Trache

Extragerea I : 20 8 39 4 26 21; 
exțj-agerca a Il-a : 35 38 23 17 
28 22. Fond total de ctștlgurl: 
1.107.515 lei.

nici 
tea- 
și-a 

de 
zbă-

TEA A DECIS...

i-a lipsit poate

imile de finală ale

CUVÎNTUL DORINȚA
BACĂU 4-3 {0-0, 1-1, 1-1)

meci 
„bu- 

onară 
M 

s. c. 
tățile 
itate. 

pa
s-a 

ța de 
Mizil. 
(nor- 
tată,

1 l-a 
nță, 

părut 
e s-a 
out- 

pres- 
rului 

în- 
min. 
evlat

in poartă peste Mangeac, deru
tat de 
egalat 
capul, 
cutată
le au fost ale băcăuanilor, care 
au presat copios, chiar dacă Ia- 
mandi, cel mai penetrant ata
cant al lor, a lipsit din teren 
7 minute, trimis la cabine să-și 
schimbe crampoanele (necores
punzătoare). Portarul Mîrzea, 
în mare formă, a împiedicat 
insă finalizarea echipei asedia
toare. Seria loviturilor de la 
Hm — o suită de „lovituri de 
teatru". Băcăuanii ratează de 
trei ori (în două rînduri porta
rul Mîrzea a prins), prin Ia- 
mandi, C. Solomon și Guda, 
înscriind doar prin Avădanei 
și Viscreanu. A. S. Mizil mar
chează prin Goia, Lazăr și Gri
gore (ratează Costin și Aldea)

și termină acest meci-maraton 
cu 4—3, în aplauzele celor pes
te 4 000 spectatori simpatizanți 
(prin definiție) ai echipei 
mici.

Arbitrul C. Teodorescu 
zău) a condus foarte bine 
mațiile : A. S. MIZIL 
ZEA ’ ’ ‘ “ •
CARU, Trache — COZAREK, 
Goia, Drăgan (min. 65 Aldea) 
— Greaca (min. 84 Grigore), 
SIMACIU, LAZAR. S. C. BA
CĂU : Mangeac 
Cărpuci, 
ADOLF, 
Urzică), 
danei) 
MANDI,

Viscreanu, 
C. Solomon, ELISEI — 

Tismănaru, (min. 73 
Ghioane (min. 60 Avă- 
— Mangalagiu, IA- 
Guda.

Ion CUPEN

PORTARUL BĂIMĂREAN APĂRĂ Șl UN PENALTY!
F.C. EAIA MARE - SPORTUL STUDENȚESC 1-0 (0-0)

SIBIU, 23 (prin telefon), tn 
meciul de pe stadionul „Șoi
mii", desfășurat sub deviza 
„totul sau nimic", băimărenii 
s-au adaptat mai bine cu te
renul acoperit de zăpadă, au 
știut să se închidă în apărare, 
in minutele (numeroase) in 
care a dominat Sportul stu
dențesc. Și să contraatace, de 
fiecare dată, foarte periculos. 
Nu este mai puțin adevărat că 
au beneficiat de un portar — 
și l-am numit pe Mia — care 
și-a salvat echipa de la cel 
puțin două goluri și a apărat 
și un penalty I Sportul studen
țesc nu a reușit să arate ceea 
ce știe. Cu toate că debutul 
partidei i-a aparținut, forma
ția bucureșteană nu a reușit 
să fie periculoasă la poartă. 
Doar de prin minutul 16, cînd 
Hagi șutează periculos la poar
tă și Raț salvează în ultima 
instanță, Sportul începe să se 
vadă. în min. 30, Mia apără 
senzațional două șuturi, 
mul al lui Bozeșan 
pe spate), cel de

lea al lui Terheș (șut foarte 
puternic). Era minutul 30, cel 
în care bucureștenii au bene
ficiat de trei cornere I Și după 
pauză tot Sportul studențesc 
se află mai mult timp la cîr- 
ma jocului, dar ratează în min. 
48, cînd, la centrarea lui Boze- 
șan de pe stingă, M. Sandu, 
Coraș și Șerbănică nu reușesc 
să introducă mingea în plasă. 
Și, mai ales, în min. 71, cînd 
M. Sandu, infiltrat în careu pe 
stingă, este „agățat" de Mia și 
arbitrul indică, firește, lovi
tură de la 11 m. Execută Coraș, 
dar Mia intuiește traiectoria 
balonului, respinge și apoi re
ține. Cu un minut înainte, F.C. 
Baia Mare a avut o bună si
tuație, dar Nemțeanu a luftat 
la 10 m de poarta luiSperia- 
tu. Șl a venit mîn.
la

78 cînd, 
un contraatac ai elevilor lui

C. Frățilă, mijlocașul Bălan îl 
servește pe NEMȚEANU care 
șutează dintr-o bucată, de la 
20 m, și-I surprinde pe Speria
ta : 1—0. Meciul se încheie cu 
portarul Speriata... în careu] 
băimărenilor (așa cum se în- 
tîmplă uneori la hochei), ple
cat acolo în speranța unui șut 
fericit al egalării.

Arbitrul R. 
a condus 
F. C. BAIA 
AREZANOV, uuiuț, naț, »mx- 
SENBACHER — BĂLAN (min. 
88 Dorobanțu), Condruc, Mu- 
reșan (min. 88 Rus), Lucaci — 
NEMȚEANU, D. Moldovan. 
SPORTUL STUDENȚESC :
Speriatu — D. POPESCU, Pa
nă, Cazan, Munteanu II — Șer
bănică, Bozeșan (min. 67 Bu- 
curescu), Coraș — Terheș, M. 
Sandu, nagi.

Mircea TUDORAN .

Petrescu (Brasov) 
bine formațiile : 
MARE : MIA — 
Boloș, Rat, WEI-

GOL Șl PASA DE
CORVINUL - DINAMO BUCUREȘTI 1-2 (0-2)

pri- 
(foarfecă 
al doi-

GOL

MAREA BUTURUGA MICA
GI.L MECANICA SIGHET - DINAMO VICTORIA 1-0 (0-0)

.Pe 
strat 
tasat 

In
am- 

fi- 
ma- 

e. O

cu capul, se întoarce, se 
rea că balonul este „mort",
însă, o „ghiulea' '.
opt metri, pe unghiul închis, 
il învinge pe Polgar, care pri
mea primul șut pe spațiul por
ții I Gol de portar, dar 1—0 
pentru studențl, care mal 
tează Imediat, prin același 
mescu.

După pauză, un joc mal 
gat al oltenilor, cu mai multe 
șuturi, insă și cu destule ra
tări : Bîcu (min. 50), Cămătaru 
(min. 59, 70, 86 șl 89), Cirțu 
(min. 78, cînd balonul trimis 
cu efect din lovitură liberă a 
fost scos miraculos de Polgar, 
de lîngă stîlpul din stînga sa). 
Brașovenii nu au renunțat 
ei la gîndul „loviturii de 
tru", dar elanul lor nu 
găsit finalitate pe tabela 
marcaj, fie că Văidean s-a 
tut cam singur în față, fie eă 
Lung (min. 58) și Ștefănescu 
(mîn. 84) au respins... prelun
girile. Intr-un cuvtat, un joc 
de angajament, cu patru car
tonașe galbene (Negrilă, Tîli- 
hol, Văidean și Cristea), Insă 
sportiv, un meci în care ma
turitatea craiovenilor a încli
nat balanța calificării.

Arbitrul bucureștean Dan Pe
trescu a condus foarte bine 
formațiile: F.C.M.: Polgar — 
Bălan, V. Ștefan, Naghi, Man
eta — Șoarece, CRISTEA, MO- 
ȘOMAN — VĂIDEAN, CA- 
DAR, Batacliu (min. 46 Gher- 
ghe). UNIVERSITATEA: LUNG 
— Negrilă, Tilihol, ȘTEFĂ- 
NESCU, Ungureanu — Țiclea- 
nu (min. 46 A. Popescu), IRI- 
MESCU, Mănăilă, Bîcu — CĂ- 
MATARU, Cirțu (mîn. 89 Bel- 
dcanu).

Mircea M. IONESCU

dasinului nostru Nlcolae Bodoczl, 
deși acolo au fost prezenți cei 
mal buni specialiști din lume ai 
acestei arme. Șl în colectivul de 
tehnicieni al lotului reprezentativ 
de spadă a fost numit un tinăr 
antrenor, Octavian Zldaru, ptnă 
mal ieri sportiv internațional ta 
echipa Steaua, laureată a conti
nentului Poate că astfel talentul 
șt celelalte calități native ale ti
nerilor șl foarte tinerilor noștri 
spadasini vor ajunge să se ex
prime pe deplin ta marile com
petiții mondiale și olimpice, pe 
baza unei pregătiri deosebit de 
serioase șl responsabile. A sosit 
timpul ca șl spadasinii, acești 
„copil teribili" (foarte eaprl- 
cloși...) al scrimei noastre, să-și 
aducă aportul la zestrea de me
dalii a sportului românesc.

• Pentru parti oi panțtl care 
Încă nu și-au procurat biletele la 
tragerea obișniultă LOTO de inli
ne, vineri 22 februarie a.c., îl In
formăm că ASTAZI ESTE ULTI
MA zi cStid Isl mal pot juca nu
merele preferate.

e INCA 3 ZILE DE VÎNZABE 
A biletelor la prima tragere 
excepțională LOTO din acest an, 
oare via avea loc duminică 24 fe
bruarie a.o. La această tragere se 
atribuie autoturisme „Dacia 1300* 
la ambele faze, importante sume 
de bani și excursii tn R. P. Po
lonă. Se efectuează 7 extrageri 
ta două faze, cu un total de 66 
numere. Extrageri „legate", două 
cite’ două, atît la faza I, cit și 
la faza a n-a. Se câștigă și cu 
3 numere din ÎS sau 24 extrase. 
Biletele de 25 lei varianta parti
cipă la ambele faze ale tragerii, 
respectiv la toate cele 7 extrageri

ALBA IULIA, 20 (prin tele
fon). Pe o vreme geroasă, ta 
fața a peste 12 000 de spectatori, 
partida dintre Corvinul șl Di
namo București a dat ptnă la 
urmă dștlg de cauză echipei 
campioane, care a reușit să se 
impună, să ctștige tatllnlrea eu 
2—1 șl astfel să se califice ta 
„sferturi-. In prima repriză Di
namo a fost net superioară. 
Chiar ta min. 4 o excelentă cen
trare a neobositului coordonator 
Rednlc. l-a oferit o minge „pe 
tavă* Iul Dragnea, care a re
luat balonul peste 
In min. 12, Sudu este 
clarul unei foarte bune ocazii 
de finalizare, dar balonul expe
diat de el trece razant eu 
„transversala*. Alte două șuturi, 
expediate de Augustin (mtn. M) 
șl Rednlc (min. 1>), aveau sa 
fie preludiul deschiderii scoru
lui, care s-a produs ta mln. 23: 
Rednlc l-a deschis pe Movilă, 
infiltrat pe partea dreaptă, a te
ntat centrarea pe jos, Alexa ■ 
respins balonul șl debutantul S. 
RADUCANU a reluat, din te 
propiere, ta poartă. Dinamo 
zburdă In continuare și, in min. 
34, tabela arată l—0 ; • acțiune 
pe partea stingă, pe „filiera* 
Dragnea — Augustin, ultimul 
centrează la tatftnlre șl RED
NIC, apărut prompt, înscrie eu 
o fulgerătoare lovitură 
Ptaă la pauză, Rednlc 
Sudu (min. 42) șl 
(min. 44) Irosesc mari 
majorare a scorului.

La reluare, Corvinul 
mal Insistentă, are L 
mente de Joc, dtaamoviștH

retrag In propria jumătate de 
teren șl Moraru este obligat, 
In min. 49, să lasă la margi
nea careului șl să salveze cu 
piciorul din fața lui Gabor. în 
min. S3, Mateuț ratează o oca
zie rarisimă, trimlțînd cu boltă, 
de la 25 m, peste Moraru, Ieșit 
mult din poartă, dar balonul se 
duce... afară. în min. 65, Mora
ru se remarcă din nou, Interve
nind salvator la balonul pe care 
Cojocaru se pregătea sâ-1 expe
dieze ta poarta goală. Jocul se 
mal echilibrează, Sudu , ‘ 
78) șutează puternic, dar Alexa 
este la post, apoi este '
tal Văetuș, ta min. 78 șl 79, 
să rateze, dar ta min. M GA
BOR reduce din handicap, re
lated din apropiere o minge la 
care „centralii* dlnamovlsti au 
comis singura lor greșeală. Se 
părea că ta ultimele minute 
Corvinul va forța pentru a... 
prinde prelungirile, dar n-a fost 
așa pentru câ experimentațil ju
cători dlnamovlștl au știut să 
păstreze balonul printr-o Înlăn
țuire de pase, Dlnamo fiind su
perioară șl Învingătoare pe 
drept.

Arbitrul L Vel ea (Craiova) a 
condus foarte bine următoarele 
formații: CORVINUL: ALEXA — 
Bogdan, Gălan, Dublnduc, Văe- 
taș — Mateuț, Petcu (min. TI 
G. Moldovan), KLEIN, Oncu — 
Gabor, Cojocaru. DINAMO: MO- 
raBU — Movilă, AL Nlcolae, 
ZARE, Stănescu — Dragnea, 
REDNIC, Sudu, Ivan — Augus
tin, 8. RADUCANU.

Gheorghe NERTEA

(mln.

rtadul

DEVA, 20 (prin telefon). Spec
tatorii (printre care șl o Ini
moasă galerie dllin Sighet), care 
au tofrunitat un frig pătrunzător, 
știau că n.u vor asista la un 
med de „calibru*, dar au venit 
să vadă la lucru două echlpe- 
revelație, care ta etapa prece
dentă făcuseră victime printre 
divizionarele „A*. Un plus, evi
dent pentru formația din Si
ghet. Totuși era un derby, față 
ta față fiind doi lideri., C.I.L. 
Mecanica Sighet, ta Divizia „C“, 
șl Dlnamo Victoria, lin Divizia 
„B*. Teoretic, prima șansă era 
ta dreptul echipei bucureștene, 
argumentată de prezența ta for
mație a nu mal puțin de 8 foști 
divizionari „A*. Dar nici am
biția divizionarei „C“ nu era de 
neglijat. Din acest dud a re
zultat un joc echilibrat, diferen
ța de eșalon anulindu-se ; numai 
handicapul terenului nu a putut 
fi anulat, lnfluențfad vizibil ca
litatea jocuâui.

în prima parte, mal insistenți 
au fost sighetenll, cu un plus 
de angajament ta joc. Fazele de 
poartă au fost rare. Nu am notat 
decât ocaziile lui Iordache din 
min. 25. „bomba* lui Bonte <Jto 
mân. 20 șl șutul Iul Adend

Jinin. 40). După pauză, bucu- 
reștenwi trec la cârmă, însă su- 
periioritatea lor teritorială n,u are 
efect șl pe tabela de marcaj. A- 
bda ta min. 72 Înregistrăm o fază 
fierbinte, dar la poarta lui... Ef- 
ttmescu, care respinge cu picio
rul voaeul lui Ciohan H. Verdeș 
se remarcă și ei, fa min. 80, la 
șutul lui Glonț. Minutele trec, di
vizionarii ,JC“ rezistă și, clnd 
mai erau 30 secunde die joc, rea
lizează lovitura de teatru : cen
trare Ciohan II și noul intrat 
STRÎMBEI reia din 6 m In pla
să, aduclnd o meritată calificare 
acestei ambițioase echipe din Si
ghet, care se arată ta continua
re o mare., „buturugă mică*.

Arbitrul N. Dinescu (Rm. Vî_l- 
cea) a condus bine următoarele 
formații : C.U.. mecanica :
VERDEȘ — Țiblea, Ciohan I, 
GRINDEANU, Gh. Pop — Szekell 
(min. 82 STRÎMBEI), I. POP, 
MATEI — CIOHAN II, Drăgttles- 
CU, BONTE. DINAMO VICTORIA: 
EFTIMESCU — Mana, Brumam, 
Gh. Dumitrescu, Stredie — I. 
Moldovan, URSU, Custov, (min. 
n Săndoi) — AELENEI, Iorda- 
che (mân. 13 V. Radu), GLONȚ.

Adrian VASILESCU

PE UN ADEVĂRAT PATINOAR...
DUNAREA GS.U. - STEAUA 0-2 (0-0)

CHIAR Șl FĂRĂ CARABAGEAC...
RAPID BUCUREȘTI - CHIMIA RM. V1LCEA 0-1 (0-0)

PITEȘTI, 20 (prin telefon). 
Decor de iarnă ta jurul sta
dionului din Trivale și un te
ren... patinoar. în aceste con
diții, prestația jucătorilor a 
fost lăudabilă, ei riscind mult 
ta contactul cu gheața. Am a- 
sistat la destule momente de 
fotbal dinamic, pe placul tri
bunelor tn care. In pofida tim
pului friguros, au hiat k>c 
circa 8 000 spectatori. Startul 
a fost al vîicenflor, care au 
avut primul șut la poartă (Bu- 
duru min. 2) și inttiui corner, 
dar feroviarii bucureșteni, (be
neficiind de un St. Popa dis
pus să coordoneze șl pe acest 
teren dificil, și de un Manea 
deseori periculos în prima re
priză), au creat, în continuare, 
mai multe emoții la poarta lui 
Pavel, ieșit tn două rinduri 
(min. 8 șl 13) ne insp irat. De 
partea cealaltă, lui Oblemenco 

_ " _ Carabageac
(accidentat la un amical) șl, 
astfel, Chimia l-a pus la ta-

• In atenția partăclpanțllor. 
Datorită volumului mare de lu
crări privitor la omologarea câș
tigurilor la tragerea specială Pro- 
noexpres d&n 13 februarie aux, 
câștigurile respective vor apare 
in rubrica noastră dfa ziarul de 
mQne, vineri 2B februarie.

cercare pe Toader, mal ales 
la fazele fixe, la loviturile li
bere executate de Albu (min. 
19) și Cincă (min. 44).

După pauză. Rapid și Chimia 
au ieșit decise să forțeze des
chiderea scorului. în min. 55. 
Agtu a pătruns pînă ta apro
pierea careului mare, unde 
Basne l-a atacat prea aspru, 
primind cartonaș galben. Un 
minut mai tirziu a ieșit Preda 
din dispozitiv si l-a „servit* 
pe VEP.GU, nemarcat. Ia circa 
18 m de suprafața de pedeap
să ; vilceanul n-a stat pe gin- 
duri și a plasat balonul Jos, 
la coltul lung, pe lingă Toa
der, Ieșit. Replica Rapidului 
a fost promptă, dar, în min. 
60, la o „cursă Cioacă", urma
tă de o centrare in fața porții, 
mingea, greu controlabilă, I-a 
jucat festa lui Manea și... Pa- 
vei a răsuflat ușurat Ceva 
mai ttrziu, in min. 75, Manea, 
acuzind o întindere, va fi în
locuit cu Damaschin II și cele 
cîteva sute de suporteri bucu
reșteni au sperat din ce în ce 
mai puțin în golul egalizator. 
Spre finalul de partidă. Chimia 
l-a Introdus în echipă pe... 
fostul ei „om de gol", Gîngu. 
dar șutul care va amenința 
realmente poarta lui Toader 
va porni, în mîn. 86. din ghea
ta fundașului Cincă.

Arbitrul 
tești) a 
formațiile 
Avram, 
Bacoș — 
(min. 66 
Cioacă, 
maschin 
(min. 66 
Basno, 
VERGU, 
cea — 
Gîngu), Eudttru.

mare.

Al. Mustățea (Pi- 
condus foarte bine 

: RAPID : Toader — 
SAMEȘ, GRIGORE, 
Agiu, Rada, Goanță 

Țîră), ȘT. POPA — 
Manea (min. 75 Da
lii, CHIMIA : Pavel 
Racolțea) — Teleșpan, 
PREDA, CINCĂ — 
ALBU, Udrca, Nicul- 
Verigeanu (min. 85

Gheorghe NICOLAESCU

G AL AȚI, » (prin telefon). E- 
forturile organizatorilor, ajutați 
de clubul militar, merită evi
dențieri, dar iama aspră nu «e 
putea să nu lase urme. Cineva 
apunea că era mal bine să joa
ce echipele de hochei, Steaua și 
Dunărea, pentru că, intr-adevăr, 
terenul era... un patinoar. Greu, 
Intr-adevăr, foarte greu, și, ta 
asemenea condiții (a fost șl ger, 
a bătut șl vîntul), valorile s-au 
earn... diminuat. Meciul dintre 
cel doi lideri, unul de Divizia 
„A*, unul de Divizia „B«, l-a 
Încălzit pe cel aproape 18.000 
spectatori, adevărațl Iubitori ai 
fotbalului. Logic, echipa mal bu
nă a depășit “ 
care 
torte 
dele, 
fost 
min 
In mln. SO, 
tat de BSIonl, 
planat peste un 
rat șl a Înscris 
1 m. LĂCĂTUȘ 
„primăvara*- de 
ta acest decor de lamă, 
mulțumit doar cu...

____ „obstacolele- de 
am vorbit și a Învins. Vio
le j eră pentru Steaua. Gaz- 
„călcaxe pe orgoliu-, au 

la cîrma jocului doar din 
4C pînă în min. 50. Atunci, 

“ la un corner execu- 
BUMBESCU £ 
careu aglome

ra capul de la 
n-a mai ayut 

la Lisabona șl, 
s-a 

expediente.

O ezitare a apărătorilor adverșl 
și in mln. 7S el a plasat cu 
calm balonul, Înscriind al doi
lea gol, fără ca Oană să aibă 
șanse de replică. De altfel, oa- 
nă ■ mal 
lurt mal 
jaru, din 
aduce ta 
Cerneseu 
cadam a ____ ______
zător pentru acești jucători cu 
multă experiență, de o parte șl 
de alta, care pe un asemenea te
ren au uitat să șuteze de la dis
tanță. Raportul de șuturi ne sus
ține: 5—7, Iar la cornere — a- 
vantaj pentru oaspeți: 10—3.

A arbitrat foarte bine S. Nec- 
șulescu (Tîrgoviște). DUNAREA 
C.S.U.! OANĂ — Negolță, Gă- 
lan, BEJENARU, DUMITRU — 
Anghellnei, Balaban, Cernescu, 
Borall — Antohi, Halea. STEA
UA: Dueadam — IO VAN, BUM- 
BESCU, BELODEDICI, Eduard — 
T. STOICA, Petcu, MAJARU 
(min. 82 Balinl), BClOni — Lă
cătuș (min. 85 Radu II), Pițurcă.

„scos* vreo două go- 
ales la șutul lui Ma
min. S3. Gazdele pot 
discuție și ocazia Iui 
(min. 53), dar Du- 
fost la post. Surprin-

Constantin ALEXE

DAMASCHIN I, PE CONT PROPRIU
F. G ARGEȘ - POLITEHNICA IAȘI 1-2 (0-2)

CRAIOVA, 20 (prin telefeon). 
Teren Înghețat, alunecos, soare 
eu dinți, circa 3000 de specta
tori In tribunele stadionului Ti
neretului — lată decorul ta care 
s-a desfășurat partida dintre 
Politehnica Iași șl F.C. Argeș. 
Studenții Ieșeni au ctștlgat la 
Urnită, te fața unei echipe care 
s-a prezentat fără două piese de 
bază, Stancu și Toma, Iar din 
mta. 53 a evoluat ta 10 jucă
tori, ca urmare a eliminării iul 
Badea, pentru faulturi repetate.

începutul meciului a fost echi
librat, Insă, la prima acțiune 
mal incisivă a Ieșenilor, apăra
rea „Argeșului* a cedat. Aceas
ta s-a tatimplat ta min. 18, clnd 
DAMASCHIN I a pătruns ta ca
reul advers, a făcut cîteva dri
blinguri, apoi a șutat pe jos șl„. 
1—0. După 7 minute s-a remar
cat portarul Cîmpeanu, Ieșind la 
marginea careului șl degajlnd 
balonul din picioarele Iul Nlca. 
Cu două minute înainte de pau
ză, Politehnica Iași a luat un 
avans care se va dovedi hotă- 
tttor pentru soarta partidei. Șl 
de astă dată. DAMASCHIN I a fă
cut un dribling prelungit prin
tre fundașii adverșl. șl acțiunea 
lui s-a soldat cu gol: 2—0.

Chiar din primele minute ale 
reprizei secunde, F.C. Argeș a 
început o cursă de restabilire a 
egalității. Șansa părea să-i su
ri dă. deoarece, in min. 47, du
pă executarea unei lovituri de 
colț, IGNAT a redus din han
dicap: 1—2. In continuare, pi-

teștenil au fost la un pas de 
egalare: In min. 57, cînd Voicu 
a expediat balonul ta b'ară, Jur- 
că l-a reluat slab șl Cîmpeanu 
l-a reținut; ta min. 82. Nlca, din 
careu, a greșit de puțin ținta; 
ta ultimul minut, același Nlca, 
singur ta față cu Cîmpeanu, n-a 
putut să-l învingă, portarul Ie
șean respingînd mingea In comer.

A arbitrat bine Gr. Macavei 
(Deva). F.C. ARGEȘ: Cristian — 
D. Zamfir (min. 46 Voicu), Tă- 
nase, MOICEANU, Bănuță — 
Badea, Iovănescu, Constantin — 
Jurcft, IGNAT, Nlca. POLITEH
NICA: Cîmpeanu — Sigroirean, 
AGAC1II, URSU, Munteanu — 
Anton, (min. 80 Gheorghiu), 
Burdujan, Cănănău — Păuna, 
DAMASCHIN I. Biro.

Pcmpiliu VINTILA

Au rămas în cursă șase 
divizionare ;,A“, o divizio
nară „B“ și o divizionară 
„C“. Ele își vor disputa 
intrarea in semifinale în 
etapa „sferturilor" care va 
avea Ioc la 27 februarie. 
Tragerea Ia sorți a parti
delor din această fază va 
avea loc astăzi, la ora 13, 
la sediul F.R.F,



0 CUPĂ MONDIALĂ LA RUGSY ?

UNIVERSIADA ALBA"»>
BELLUN'O, 20. Ziua a treia a 

Jocurilor Mondiale Universitare 
de iarnă a programat clteva În
treceri urmărite cu interes. Cam
pioni la schi fond au fost de
semnați sportivii sovietici Natalia 
Furletova la 5 km (cu timpul de 
14:27,00) șl Vladimir Nikitin ta 
ÎS km (cronometrat în 35:35,50). 
Au mal urcat pe podium : Gul- 
dlna Dal Sasso (Italia) 14:30,30 
șl Iulia Stepanova (U.R.S.S.) 
M :51,0, respectiv Silvano Barco 
(Italia) 35:49.50 șl Aleksei Proku- 
rov (U.K.S.S.) 35:51,60. Pro
ba de combinată nordică 
a avut In frunte pe 1 L Tho
mas Muller (R.F.G.) 433,6 p, *.
Aleksandr Provirin (U.R.S.S.) 
«9,5 p. 3. Hiroki Uchida (Japo
nia) 415,2 p.

Rezultate din turneul de ho
chei : U.R.S.S. — Finlanda »—« 
(1—0, 5—0, 3—0), Cehoslovacia — 
Coreea de Sud 20—2 (8—0, T—ă, 
5—2), Italia — R.P. Chineză >—« 
(1—2, 1—2. 0-2).

Turneul zonal de șah înaintea ultimelor trei runde
Conducătorii rugby ului neo

zeelandez — ca și cei ai fede
rației franceze de epecialitate 
— t» pronunță tn ultimul 
timp, cu insistență, ta favoa
rea creării a unei prima 
„CUPB MONDIALE*. Această 
idee, ce inițial părea utopică, 
cițtiyă teren pe zi ce trece. 
Dick LUlejobn, un membru 
marcant al forului de condu
cere al rugbyului „AU black*, 
a fost, de altfel, însărcinat, ta 
urmi cu «n an, de Internatio
nal Board să efectueze o an

13 CANDIDAȚI PENTRU 5 LOCURI! 
dorjan, Ftacnlk 7, Schmidt m, 
Gheorghlev. Csom S<4, Ghindă, 
Doncev 6, Mokry (1), —
5%, Grigorov 5.

Comentatorii care urmăresc tur
neul ce se desfășoară in saloa
nele Hotelului Pare din capitala 
Cehoslovaciei apreciază că un to
tal de 10 puncte (i3) ar asigure 
calificarea. Iar cu 9’/, (+Z) există 
mari șanse do a intra Intr-un ba
raj suplimentar. Sorții au făcut 
ca ultimele 3 runde să progra
meze clteva tnttlnlrl directe In
tre „candidați*, ceea ce face ca 
finișul să fie de-a dreptul pasio
nant. fată programul aspiranților 
ta calificare :

ȘUBÂ cu Grigorov (n), Pinter 
(a), Jansa (n) ; PINTER — Ghin
dă (a). Șubă (n). Schmidt (a) | 
JANSA — Gheorghlev (a). Ghin
dă (n). Șubă (a) ; ERMENKOV 
— Mokry (a). Farago (n), A dor
ian (a) ; GHEORGHIU — Dan
cer (n). Csom (n), Prandstetter 
(a), PRANDSTETTER — Stempta 
(n), Doncev (a), Gheorghiu (n) ț 
SZNAPIK — Farago (a). Adecjata 
(n>, Gheorghlev (a), SCHMII/T — 
Csom (a), Grigorov (a), Ptatev 
(n>.

Este evident că acum o singură 
victorie sau tnfiîngare poate pro
duce modificări esențiale In con
figurația clasamentului. Interesant 
că atuuri importante se află ta 
mina tal Mihal Ghindă. Deși el. 
nu mal are șanse practice de a 
intra Intre primii cinei, ti poate 
in schimb ajuta foarte mult pe 
Șubă șl Gheorghiu, avtnd de to- 
•r-t trei dintre prtadpaHI lor 
eontracandldatl: Pinter (n)> Jansa 
(*», fi Ftacnlk (n).

Valerio C HI O SE

»
Acum, ctnzl au mal rămas 3 

runde In turneul zonal de fan 
de la Praga. stiuațla In clasament 
continui să fie Incertă, nu mal 
puțin de 13 concurent! păstrlnd 
șanse pentru calificarea ta tur
neele interzonale.

Mal Intll, rezultatele partidelor 
neterminate. Ele au tost, ta ge
neral. cele scontate 5 Gheorghiu 
a cîștlgat la Stempin, Grigorov 
la Ghindă, Sznaplk ta Pradstot- 
ter. Șubă a Întrerupt a doua 
oară cu Schmidt, avlnd o figuri 
mal puțin. Probabil că va ceda 
fără Joc. Schmidt ar acumula, 
astfel, 7'A p. Sznaplk are avantaj 
la Mokry șl. In cazul unei victo
rii, urcă la 8 puncte.

Dar, să privim clasamentul: 
Șubă (1>, Pinter, Jansa 8'A, Er- 
menkov 8, Gheorghiu, Prandstet- 
ter TVi, Sznaplk (1), Farago, A-

S tempi*

GRUPA „B“ A C. M. DE HANDBAL MASCULIN
Iată primele rezultate din cadrul C_M. de handbal masculin, grupa 

'^B^, care se dispută In mai multe orașe din Norvegia : Cehoslovacia 
— Italia 26—1J și Spania — Norvegia M—li (med eu «m ftad dram*** 
tic, în care spaniolii au obținut victoria in ultimele secunde) tn seria 
^A- ; Franța — R. P. Congo M ți UJLS.S. — Finlanda »—» 
(printre autorii golurilor echipei sovietice s-a numărat ți Oleg Ga- 
ghin pe care-l vedeți in fotografia noastră înscriind unul din cele 
trei puncte ale sale) tn seria „B- ; Bulgaria — Kuwait U—n ți 
R.D.G. — Olanda 25—11 în seria WC- ; Ungaria — S.U.A. T9—13 ți Po
lonia — Israel 30—16 în seria

După „i>iterna|knalele“ tie tenis de tnasă ale Cehoslovaciei

MAI MULTA RIVNA IN PREGĂTIRE
MAI MULT CURAJ IN

chetă pentru a studia și ela
bora uet proiect care va fi 
tata ta discuție, luna viitoare, 
dș /arta mondial al rugbyului, 
eu ocazia resimți anuala da 
ta Paris (21—33 martie). Pro
iectul, supus dezbaterilor da 
către specialistul neozeelandez, 
prevede lansarea .Cupei Man- 
dtale* ta 1M7 (mai-iunle), ta 
organizarea comună a fedaro- 
tiUor Sta Australia și Noua 
Zeelandă, la turneul da cali
ficare vrmtnd a lua parte M 
țări, dintre acelea care s-au 
manifestat eu succes te arene 
mternaționald.

Sigur, proiectul nu oa trece 
unor prin „turcita caudine* 
me taf ImematSond Board, 
fOfiă fiind Opta de receptfat- 
tatu a federaftOor britanica ta 
orice „deschidere* aparent 
exagerată a sportului cu ba- 
fofțMf oval. Sg poate deducă 
terna acearid opoziția din fap- 

că, pted bi prezent, eon- 
ducătorti rugbyului englez, 
scoțian țl irlandez (mai puțin 
est pătezi, xnribCI la înnoiri) 
— con au la dispoziție • 
«mpefifte eonsacratd, Tumenl 
celor S națiuni — s-au arătat.

de fiecare dată ciad a fost 
vorba despre această „Cupă 
Mondială* (in discuție deja 
da cițiva ani), extrem de re- 
ticenți, chiar ostili. Cum ei 
slnt foarte influenți în sinul 
forului mondial, le va trebui 
sprijinitorilor proiectului aus- 
trallano-neozeelandez multă 
putere de convingere spre a 
răsturna situația. Argumentul 
lor cel mai convingător : fap
tul că trebuie să se mulțu
mească cu simple turnee și că 
au de făcut față unei ofen

sive tot mai puter
nice a grupărilor 
profesioniste care 
tentează, cu bani 
grei, marile vedete 
ale rugbyului, prea

adesea insuficient, motivate.
Ciieva date tehnice ale pro

iectatului turneu mondial din 
1S37. El ar urma să grupeze 
cele 9 membre ale lui Inter
național Board plus Canada, 
Argentina, Brazilia S.U^A., 
Italia, România, U.R.SS., Ja
ponia sau ridji. Râmtne des
chisă problema participării 
Africa de Slid, care, mai mutt 
ea sigur, nu va fi invitată din 
cauza politica ei de apart
heid. lată ți o primă presu
pusă repartizare a echipelor 
pe zone geografice, cu me- 
etart tai crupe (tur-retur), 
^capH de serle^ vrmtnd e-ți 
disputa semifinalele, tnvingd- 
torfi tntrlnd apoi tn finală. 
Seria I: Anglia, Țara GalHor, 
Irlanda, Scoția ; scris a H-a : 
Franța, Romdnia, Italia,

t serie a m-a : Ar
gentina, Brazda, Canada,
S.U-A. ; seria a IV-a : Noua 
Zeelandă, Australia, Japonia, 
ndji.

Lumea rugbyului s-a anga
jat pe un drum interesanta.

Dimitrie CALLIMACH1

SPORTIVII ANULUI 1984
BEIJING, (Agerpreta- 

După cum transmite 
agenția „China Nouă*, 
ta urma anei anchete 
internaționale organizate 
de Televiziunea din R-P. 
Chineză șl ziarul „Xto- 
tlyu* (Noutăți sportive», 
atietui american Cari Lo- 
vta, cvadruplu campion 
olimpie 1* Jocurile de 
ta Lou Angeles, a fost 
desemnat cei mal bun 
sportiv din lume tn anul 
UM. p< locurCe urmă
toare au fost clasați, ta

ordine. tanti tortd ăfi- 
ehaat Grota (R-F. Ger
mania), gimnastul U 
Nta* fotbalistul ăfiehel Platln! 
(Franța), afietsd» Serghel

Datay
Thompson (Anglia) Șt 
Zhn jtanbn (B-P. Chi
neză).

DIN ACTIVITATEA C. I. 0.
LAUSANNE, (Ager-

pres). — Comisia Execu
tivă a Comitetului Inter - 
național Olimpic M va 
reuni ta sfirșital tanB 
februarie, ta Calgary 
(Canada), pe agenda de 
lucru figurtnd, intre al
tele, șl problema unor 
mafificărl ale Cartel <>- 
Hmplce — a anunțat »e- 
ovtara de presă a CJdX. 
Michele Verdier. MotEfi- 
eădle propuse vor pu
tea fi data publldtlțH 
după ce vot fi aprobate

ta cea de-a 90-a sesiune 
a CJ.O, ce se v« fine 
anul acesta, intre 1 ji • 
iunie, ta Berlin, capitala 
RJX Germane.

La ' Calgary ve avea 
toc, de asemenea, o reu
niune a Comisiei Executi
ve a C.LO. șl a reprn- 
zaitanțnor federațiilor 
zporturîioe de iarnă, en 
acest prfiețj fiind prezenta» 
și un raport al Comite
tului de organizare a 
OBmpladel Albe din 1988.

In șirul competițiilor de anver
gură ale tenisului de masă In
ternațional. Campionatele Ceho
slovaciei, desfășurate îa exce
lente condiții la Ostrava, au con
stituit unu! dintre cele mal Im
portante teste înaintea „mondia
lelor44, care vor avea loc, peste 
o lună, în Suedia. Drept urma
re, la start au participat sporti
vi din 21 de țări, fiecare fiind 
Interesat să-și verifice capacita
tea de concurs, să cunoască, în 
același timp, stadiul de pregătire 
al potențialilor adversari. S-a 
jucat fără menajamente, pe fon
dul punerii în valoare a unor e- 
lemente tehnice și tactice bine 
însușite, capabile să ducă la fi
nalizarea acțiunii. De altfel, tre
buie scos în evidență că fiecare 
jucător este posesorul a numai 
cîtorva elemente, dar stăpînite 
pînă la automatizare, Ia care se 
adaugă o foarte bună pregătire 
fizică și, în special, o mare mo
bilitate Ia masă, fapt care-i per
mite să acopere întregul spațiu. 
Sînt atuurile prin care s-au im
pus, spre exemplu. Kuharskî (Po
lonia), j. O. Waldner (Suedia), 
Betting Vriesekoop (Olanda), Ma
rie Hrachova (Cehoslovacia), 
Jacques Secretin (Franța) ș^u, 
aceștia, și r*u numai ei, demon- 
strînd, totodată, și o mare putere 
de luptă, necedînd nici atunci 
clnd totul nărea pierdut.

Pornind, de el. de la aceste 
considerente, se pune întrebarea: 
cum poate fi apreciată compor
tarea reprezentanților noștri? Am 
mal afirmat-o, componența lotu
rilor a fost marcată de clteva 
absențe notabile (Vasile Florea, 
Otilia Bădescu, gdaria Albolu) 
ceea ce, desigur, s-a cunoscut, în 
special L competiția pe echipe. 
In plus. sorții r.u le-au fost 
prea favorabili sportivilor ro
mâni, ei avînd de înfruntat încă 
din primul tur jucători care fi
gurează printre cei mal buni în 
„topurile" european și mondial. 
Era, deci, greu de crezut că s-ar 
fi putut obține mai mult decît 
atît, experiența și discrepanțele 
pe plan tehnico-tactic spunîndu-șl 
cuvîntul. ..Solistul" formației a 
fost Andra3 Fejer, un jucător 
serios, care a progresat în reali
zarea unor lovituri, dar în ceea 
ce privește serviciul șl continua
rea acțiunilor de după preluare 
mai are încă de lucru. Ceilalți 
doi, Simion Crișan șl Călin To
ma, s-au străduit, cu deosebire 
primul, dar handicapul greșelilor 
comise la capitolele „abecedar4* 
l-au privat de acumularea de 
puncte. în plus, nl se pare, în 
ceea ce- privește pe Călin Toma,

câ acesta 
siguranțA , ______________

Ce se poate spune la privința 
fetelor î Ne așteptam, desigur, 
mal mult de la Rodlca Urbano- 
vict Ba nu a prea absentat de 
la nid un mare concurs in ui- 
t±ma perioada, ceea ce ar fi tre
buit să-i confere un plus de ex
primare ia competiție. Dar ea nl 
s-a părut prea adesea timorat!, 
pierzîndu-se tn fața unor Jucă
toare evident sub nivelul el tn 
momentul Jocului. La rtndul et 
Neia Stol nea, care nu a mal fost 
prezentă la o întrecere de aseme
nea anvergură de aproximativ 
cinci ani, a simțit din plin șocul 
psihic al contactului cu eIHa te
nisului de masă internațional, 
dar nu este mal puțin adevărat 
că șl pe plan tehnic șl tactic 
mal are multe de corectat. Or, 
~n contextul unei lupte acerbe 
pentru întîietate, al prezenței u- 
nor sportivi renui îițl la startul 
celor mai multe dintre competi
țiile internaționale, pentru a în
vinge trebuie să te prezinți pre
gătit la cel mai înalt nivel din 
toate punctele de vedere.

Sportivii noștri au arătat de
seori că știu să se mobilizeze, 
că pot găsi resursele necesare 
unei comportări cît mai bune. 
Se impune, doar, ca în perioada 
care a rămas pînă la CJM. să se 
lucreze en toată seriozitatea, cu 
toată dăruirea Campionatele in
ternaționale ale României (Bra
șov, 1—3 martie) pot fi un prim 
test pe drumul care a mal rămaș 
pînă la „mondiale*.

CONCURS

Preliminariile zonei europene

GRUPA A VII-c:

CINE VA SUSȚINE

EL MUNOIAC

MECIUL DE BARAJ? lată-I în acțiune pe Rincon, unul dintre cei mal 
incisivi atacanți al reprezentativei Spaniei

Emanuel FANTĂ NE ANU

Vă prezentăm ultimul comenta
riu al zonei europene, urmind ca 
in numerele vittoare să publicăm 
și celelalte zone ale preliminări
lor C.M. (Africa , Asia, Oceania t 
America de Sud și America Cen
trală — de Nord — Caraibe).

Grupa a 7-a este formată 
patru echipe, prima clasată 
va califica tn turneul final,__
selecționata de pe poziția a doua 
va susține un meci de baraj 
(tur-retur) cu câștigătoarea zonei 
Oceania (din care fac parte ur
mătoarele reprezentative : Austra
lia, Noua Zeelandă, Israel și Tai
wan).

din

iar

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM 0 Rezultate din 

cxyncursul pe tei-en acoperit de la 
devefland : prăjină — Dave Volz 
5,70 m ; 55 m — Albert Lawrenec 
(Jamaica) 5.13 ; 1 milă — Sddney 
Maree 3^9,21 ; femei : 800 m — 
Diana Richburg 2:04.35 ; 400 m — 
Charmaime Crooks 54 J9.

BASCHET • Rezultate dfin 
..Cupia Cupelor* (măscuita) : 
CAI Zaragosia — CF Barcelona 
84—70 (W—42), JaAghdris Kaunas 
— ViJleuirbanne 84—73 (4L—40).

ciclism & Etapa proîog a 
„Turului VaLencted* (©ontratâm-p 
pe 7,4 km), a fost cîlștigată de 
Jesus BLanoo (Spania) ta 9:00,69.

FOTBAL în cadrul pțrelimt- 
nariilor campionatului mondial 
(zona asiatică), selecționata R.P. 
Chineze a cîștlgat cu 4—0 (2—0)

meciul disputat în deplasare eu 
formația Macao.

PATINAJ • Concursul de vi
teză de La Inzell a revenit sovie
ticului Serghel Hlebnikov cu 
154,500 p, urmat de Hans-Peter 
Oberhuber (RFG) 156,025 p șl Go
ran Johansson (Suedia) 156,890 p. 
In ultima zi a întrecerii, Hlebni
kov a cdștigat proba de 1000 m 
în 1:16,25, iiar Kuroiawa (Japonia) 
pe cea de 500 m în 38,34 s.

TENIS în turneul feminin 
de La Oakland : Tanvier — Gur
ney 6—4, 6—3, Koh de Klisch —
Sands 6—1. 6—2 ® Alte rezultate 
din turneul masculin de la Quin
ta : Testerman — Tim Wilkinson 
7—5, 2—6, 6—2, Schweder — Villas 
5—7. 6—1, 5—1, Pfister — Fitz- 
gertad 6—1, 3—6, 6—1.

Fentru primele

mațiL Pfad acum, cele' 5 jocuri 
disputate s-au încheiat cu victo
ria gazdelor. S« poate spune, ast
fel, că Islanda a înregistrat br 
progres, reRefat de victoria obți
nută, pe Ureu propriu, in fața 
galezUor (l—O), succes care poate 
pune pe gloduri formațiile de pe 
continent atunci dnd foacd tai b»- 
depărtaia insulă din Atianfictd 
da Nord I

Un meci niemorabll s-a des
fășurat la Glasgow, unde Scoția 
a dispus de Spania cu 3—1 1 ~A 
fost • adevărată *flestă.- so 
țlană»* scria publicistul englez 
Ken Robertson. Și tot el mai re
marca î „am văzut cel mal bun 
joc al gazdelor din ultimii ani. 
Excelent a evoluat Dalglish, Ia 
cea de a 98-a selecționare, mar- 
cînd cel de al 30-lea gol al său 
pentru formația Scoției". Antre
norul Jock Stein spunea după 
med : „am trecut cu brio pri
mul *hop*i dar să vedem ce va 
mal urma». Ml-au plăcut Souness 
și Johnston, acesta din urmă au
torul primei3T două goluri. Spa
niola n-au Jucat rău, îndeosebi 
cei mai puțini folosiți pînă acum, 
ea Butragueno, Urtubi, Rincon 
fi Urquaiaga*. în formația spa
niolă sini insă și jucători cu ve
chi state de serviciu : Arc?nada, 
Camacho, Santlllana, Gordillo, 
Senor etc., binecunoscuți ți con- 
sacrațl pe plan international.

De la galezi vom evidenția un 
jucător de excepție : Jan Rush 
(de la F.C. Liverpool), dar mai 
sint ți alții valoroși ca Slatter,

cioud locuri 
cele patru țor-

MECIURILE DISPUTATE

— Țara Gaîîîor
— Țara Galilor
— Islanda
— Spania
— Islanda

CLASAMENT

MECIURILE DIN

2
2
3
3

2
1
1
1

0

0

0
1
2 

0 2

M 4
L3 2 
2-5 2
2-5 2

ACEST AN

— Scoția
— Țara Galilor

27-fi. î Spania
27.111 : Scoția ,__ __
30.1V : Țara Galilor — Spania 
20.V > Islanda - Scoția 
12.VI : Islanda - Spania 
ÎC.1X : Țara Galilor — Scoția 
25.IX : Spania — Islanda

și Davies, cu toții. 
In prima " " 
ce de la

stnt

ligă en- 
islandeti 
ataca n ții 
apărăto
ri Gre-

Hugbes, James 
de altfel, activi 
gleză, bt timp 
cei mai cunoscuți 
Slgurvinson, Pretuson și
rti Sigurdson (poartar) 
tarson.

Icrfd participările echipelor la 
turneele finale de pînă acum : 
Spania — € ; Scoția — 5 ; Tara 
Galilor — 1 : Islanda — 0.

Documentar de 
ion OCHSENFELD
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