
Pentru ‘.sferturile” Cupei Romanici la fotbal

SORȚII AU DECIS: 
nici un meci Intre 

MARILE FAVORITE!

PROLETARI DIN TOATE TARILE. UNlțl-V* I

• Partidele vor avea loc la 27 februarie • Revelațiile actualei 
ediții, A. S. Mizil și C.I.L. Mecanică Sighet, vor intilni pe Univer
sitatea Craiova ți, respectiv, Politehnica lași • Meciurile se vor

desfășura tot pe
Iert la amiază a avut loc, la 

sediul F.R.F., tragerea la sorți 
a sferturilor de finală ale „Cu
pei României" Ia fotbal, com
petiție care se desfășoară sub 
egida „Daciadei". Cum se știe, 
tn cursă au rămas șase divi
zionare „A" : Dinamo, Steaua,

terenuri neutre
Universitatea Craiova, Chimia 
Rm. Vileea, Politehnica Iași, 
F.C. Bala Mare, o reprezentan
tă a Diviziei „B“, A.S. Mizil, 
și una din eșalonul nr. 3, C.I.L. 
Mecanică Sighet Sorții au sta
bilit următorul program :

DINAMO BUCUREȘTI (A) - CHIMIA RM. VlLCEA (A) 
STEAUA BUCUREȘTI (A) - F.G BAIA MARE (A) 
POLITEHNICA IAȘI (A) - CI.L MECANICA SIGHET (Q 
UNIVERSITATEA CRAIOVA (A) - A. S. MIZIL (B)

ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

FINALELE DE MASĂ ALE „DACIADEI", PRILEJ
DE IMPULSIONARE A ÎNTREGII 

ACTIVITĂȚI SPORTIVE DE IARNĂ
Primele echipe sint organl- 

toare ale partidelor care se vor 
desfășura, pe terenuri neutre, 
la 27 februarie, cu incepere de 
la ora 14,30. Operează aceleași 
criterii de calificare ca și în 
faza „optimilor" : dacă după 90 
de minute rezultatul este egal 
se dispută două reprize, a cite 
15 minute, de prelungiri. Dacă 
egalitatea se menține, se exe
cută lovituri de Ia 11 metri 
pînă la stabilirea unei învin
gătoare.

Programul „sferturilor" a a-

EMOȚII Șl SURPRIZE ÎN TURNEELE FEMSNiNE DE VOLEI
• Victorie la limită a campioanelor...
• Explormin produce o mare surpriză

Atac al jucătoarelor de la Calculatorul peste blocajul celor din 
Caransebeș, dar nu vor putea să evite... surpriza

BOXERII DIN LOTUL REPREZENTATIV 
LA REiNTILNIREA CU PUBLICUL

Revedere plăcută și aștepta
tă cu boxerii noștri fruntași! 
Miercuri seara, sala Rapid a 
fost plină de iubitori ai pu
gilatului Cu toții au venit in 
Giulești pentru a-i reintilni pe 
cei mai buni boxeri ai țârii 
care, după o perioadă de pre
gătire fizică intensă au reve
nit pe ring, pentru că acolo, in 
fond, „se vede" ceea ce se a- 
cumulează la antrenamente. 
Desigur, după acest prim con
tact cu ringul nu se not emite 
verdicte asupra potențialului 
boxerilor noștri fruntași. Re
ținem, insă, că au început din 
timp pregătirile pentru obiec

CONDIȚII BUNE-REZULTATE SUB AȘTEPTĂRI
Despre activitatea Clubului 

Sporturilor Tehnico-Aplicative 
din Capitală am mai scris in 
ziarul nostru și revenim asu
pra acesteia cu prilejul recen
tei Conferințe de dare de sea
mă și alegeri. Cu sediul pe 
malul lacului Băneasa, această 
unitate sportivă are o frumoa
să sarcină de importanță și de 
răspundere : de a contribui la 
educarea patriotică și tehnică 
a tinerelului, prin folosirea eu 
maximă eficiență a condițiilor 
create. Clubul are șase secțfl 
— aeromodelism, navomode- 

mînat (cel puțin după „calcu
lele hirtiei") Intîlnirile dintre 
cele trei mari favorite rămase 
în cursă : Dinamo, Steaua, U- 
niversitatea Craiova. Dar, cum 
se știe atît de bine, in fotbal 
și in cupă, mai cu seamă, pot 
interveni contrazicerile, surpri
zele. Prin faptul că se întîl- 
nesc colege de categorie se 
poate anticipa că meciurile cele 
mal echilibrate ale etapei de 
la 27 februarie sint Dinamo — 
Chimia și Steaua — F.C. Baia 
Mare.

tivul lor principal din acest 
an: Campionatele europene din 
Ungaria. în vederea acestei 
importante competiții se fac e- 
forturi ca in perioada întrece
rilor pugiliștii noștri Să aibă 
cea mal bună formă să reali
zeze performantele bune do
rite de noi toți și de care s-au 
cam îndepărtat in ultima vre
me.

Miercuri seara. antrenorii 
Calistrat Cuțov, Vasile Mariu- 
țan, Constantin Ciucă și Ion

Paul IOVAN

(Continuare in pag 2—3)

însemnări de la

C. S. T. A. București

lism, rachetomodelism, automo- 
delisra. motociclism și radio
amatorism (care iși desfășoară, 
insă, activitatea pe Ungă Ra- 
dioclubul central) — și are ca a- 
menajări ateliere, o pistă de 
beton specială, poligon nautic

De mai multe zile, citeva 
din tradiționalele centre ale 
sporturilor de iarnă: Vatra 
Bornei (in principal), Suceava, 
Gheorgheni găzduiesc, într-o 
organizare ireproșabilă, finalele 
de masă ale „Daciadei", care, 
Ia această ediție, cunosc, la 
toate disciplinele specifice „se
zonului alb", o participare nu
meroasă, precum și un evident 
plus de calitate, demonstrată 
atît de pregătirea superioră a 
finaliștilor, cit și prin condi
țiile tehnice remarcabile asi-

La Constanța și București s-au 
desfășurat ieri partidele etapei a 
doua a celui de al patrulea tur
neu al campionatului feminin de 
volei. O etapă in care favoritele 
au primit replici mai hotărite 
din partea adversarelor lor, im- 
punindu-se tn final cu mai multă 
greutate sau chiar părăsind te
renul învinse. Partide in general 
satisfăcătoare ca spectacol. Iată 
amănuntele :

CONSTANȚA, 21 (prin telefon). 
Din nou o sală arhiplină tn ziua 
a doua a turneului fruntașelor 
campionatului feminin (locurile 
t—6) șt un public entuziast care 
a avut prilejul să asiste la jocuri 
mai viu disputate față de cele 
din ziua precedentă. In primul 
meci, campioana țării, Dinamo 
București, lideră șl !n ediția tn 
curs, s-a impus mal greu decît 
era de așteptat tn fața Univer
sității Craiova : 3—2 (4. —11. —8. 
4. 0). După un prim set pierdut 
la mare diferență, studentele au 
trecut la clrma jocului. Ele s-au 
bătut pentru fiecare minge cu 
mult elan șl au atacat dezlăn
țuit. Eugenia Cotescu, Carmen 
Cuejdeanu și luliana Enescu do
vedind o formă foarte bună. 
Astfel, Universitatea a preluat 
conducerea la seturi șl se prefi
gura o surpriză de talia celei 
înregistrate la turneul de la Rm. 
Vilcea. Dar elevele antrenoarel 
Doina Ivănescu au preluat Iniția
tiva din setul 4. punctind decisiv

(Continuare in pag 2—3)

Divizia „A." de baschet (m)

Șl ACUM, TURNEELE FINALE
In meciurile ultimei etape di

naintea turneelor finale ale Cam
pionatului național de baschet 
masculin (care vor avea loc 
săptămîna viitoare), ieri au fost 
înregistrate următoarele rezul
tate :

GRUPA 1-4
STEAUA — ICED CSȘ 4 

BUCUREȘTI 109—76 (50—44).
Steaua a început bine (25—18 ta 
min. 10). dar I.C.E.D. a avut o 

pe lac etc. Aici iși desfășoară 
activitatea majoritatea din a- 
cei sportivi pe care publicul 
bucureștean i-a urmărit, mai 
ales in ultimul an, făcind de
monstrații cu aparatele lor pe 
stadioane, pe lacuri, în parcuri 
șl la locurile de agrement. Toa
te acestea au fost subliniate in 
ampla dare de seamă prezen
tată. Ca realizări de seamă In 
ultima vreme in activitatea de

Viorel TONCEANU

(Continuare tn pag- 2—3) 

gurate tuturor competițiilor — 
la schi, sanie, patinaj etc.

Prin toate calitățile concursu
rilor sportive propriu-zise, cit 
și prin cele ale diverselor pro
grame cultural-educative, pre
gătite cu multă grijă de orga
nizatori, se poate aprecia încă 
de pe acum că finalele ,.Da- 
eiadei" de masă la sporturile 

A venit momentul startului intr-o pasionantă dispută 
Copiii știu că la capătul cursei, 
meritata răsplată — diplome și

de iarnă s-au constituit în
tr-o sărbătoare cu totul deo
sebită a sportului nostru, o- 
ferind marelui număr de par
ticipant! condiții optime de 
participare și afirmare," stimu- 
llnd — sub toate aspectele — 
activitatea sportivă de masă 
In disciplinele cuprinse în a- 
genda marii competiții națio
nale.

Consemnînd cu satisfacție 
frumoasele succese ale aces
tor finale, remarcăm, cu ace
eași bucurie și faptul că, în 
mult mai mare măsură față 
de anii trecuți, masele largi 
ale tineretului și oamenilor 
muncii din întreaga țară con
tinuă să fie antrenate, in mod 
sistematic, in practicarea spor
turilor de iarnă, inițiativele 
in acest domeniu dovedind

revenire și a egalat (28—28 In 
min. 13) ; In repriza secundă, 
campionii s-au impus și au oiș
ti gat detașat Au marcat : Er- 
murache 33, Ardelean 11, S car
iat 5, Carpen 6, Căpușan 13, Op- 
șitaru 14, Netolițchi U, Oczelak 
6, Brănișteanu 4, V. loan 5, res* 
pectiv Grădișteanu 26, C. loan 
19, Logofătu 1, Mihalcea 6, Chir
ci 2, Marinescu 8, Ivascencu 9, 
Voicu 5. Arbitri : I. Olaru șl N. 
Constantinescu. (A. SOARE — 
coresp,).

DINAMO ORADEA — DINAMO
BUCUREȘTI 84—108 (47—601. Con- 
traa tacurile dese și decise au 
determinat această diferență ca
tegorică. Au marcat : Rădulescu 
23, Cristea 33, Gellert 16, Kosa 
2, Fodor 8, Tavasi 2, respectiv 
Braboveanu 20, Niculcscu 21, VI- 
nereanu 14, Vasilică 7, lacob 6. 
Marinache 17. David 12, Constan
tin 11. Arbitri : I. Szabo șl FI 
Baloșescu. (Alex. JIL.AU. co
resp.).

GRUPA 5-8
ACADEMIA MILITARĂ ME

CANICA FINA BUCUREȘTI — 
CSU BALANȚA SIBIU 82—84 
(40—37). După o primă repriză 
echilibrată, sibienii au pus stă- 
ptnlre pe joc și tn mln. 28 con
duceau cu 63—53. A urmat o 
„oursă de urmărire* a echipei 
bucureștene, care a redus spec
taculos din handicap, dar attt. 
Au marcat : Zdrenghea 25, Zi- 
ehlțeanu 4, dmlniau 6, Neculce 
2, B. Bărbulescu 20. Neagu ÎS. 
VUdnsctil 8, respectiv Bretz ÎS, 
Palhegy IS, Bleahu ÎS, Apostu 
ÎS, Dklaa 12. Mathe 4. Arbitri s 
B. Crăciun șl Z. Raduly. (S. AU
REL — coresp.).

FARUL CONSTANȚA — RA
PID BUCUREȘTI M—OS (O— 

preocuparea și răspunderea 
sporite ale organelor sportiva 
și ale celorlalți factori cu a- 
tribuții pentru asigurarea unei 
atît de necesare continuități în 
sportul de masă și pe timpul 
iernii.

Se desprind din aceste ini
tiative îndeosebi cele privind 
organizarea ÎN APROAPE

pe schiuri, 
pe învingători ii așteaptă bine- 

trofee cu însemnele „Daciadei"...

TOATE JUDEȚELE ȚARII a 
unor acțiuni și manifestări 
sportive în care au (ost și vor 
fi cuprinși zeci și zeci de mii 
de tineri și oameni ai muncii, 
participanți — încă de la eta
pa de masă — la fazele ante
rioare ale finalelor „Daciadei". 
Vedem in această amplă pre
zență a practicanților sportu
lui de masă la întrecerile de 
pe pîrtiile și patinoarele din 
toate județele dorința și am
biția lor crescute de a se pre
găti — prin aceste concursuri 
— cit mai bine pentru ca la 
ediția viitoare să se numere și 
ei printre finaliștii și chiar

Dar. GARLEȘTEANU

(Continuare in pag 2—J)

H. Bretz (C.S.U. Sibiu) i-a 
depășit pe B. Bărbulescu și E. 
Neagu (Academia Militară) și 
va marca un nou cos.

Foto : Iorgu BĂNICA

50). Victoria a tost decisă. tn 
ultimele secunde prin cele I 
puncte (aruncare de la 6,25 m) 
înscrise de Sipoș. Coșgeterl i 
Tecău 22, Mănăîlă 20. Băiceanu 
18, respectiv Mihal 24. Sipos 22. 
Caralon is. (C popa — co
resp.).

GRUPA 9-12
POLITEHNICA CSȘ UNIREA 

IAȘI — POLITEHNICA SPOR
TUL STUDENȚESC BUCUREȘTI

(Continuare in pag. 2—3)



După 3 ant, cu Steaua, din nou pe podiumul cupelor europene la volei Etapa a ll-a a Diviziei ,,A;i de lupte libere

„TINEREȚEA" ECHIPEI TREBUIE IMPULSIONATĂ SPRE MATURIZARE
S-a încheiat zilele trecute — 

o dată cu turneele finale mas
culine — o nouă ediție a cu
pelor europene la volei. O e- 
diție cu participarea tuturor 
forțelor de pe continent și in 
care voleiul românesc a fost 
prezent numai cu două echipe 
masculine. O ediție spectacu
loasă, nelipsită de surprize pe 
Întreg parcursul ei și arătînd 
un real șl general salt cali
tativ.

Cum s-au „văzut" reprezen
tantele noastre care au reve
nit in scenă după ce au lipsit 
la precedentele două ediții ? 
Dinamo a avut în C.C.E. un 
culoar extrem de greu, elimi- 
mînd previzibil pe Panathinai- 
kos Atena și imprevizibil 0a 
setaveraj) pe C.U.S. Torino, 
despre care spun specialiștii 
italieni — dar și rezultatele 
directe cu Santal, In campio
natul peninsular — că este 
mai puternică decît fosta și 
actuala campioană europeană 
a cluburilor. Dar nu se poate 
spune că Dinamo s-a aflat în 
cea mai bună formă a sa, ceea 
ce a dovedit-o și eliminarea ei, 
In pragul turneului final, de 
către Ruda Hvezda Fraga, Ia 
setaveraj, dar în mod just, față 
de prestația și forma campio
nilor noștri. Steaua a avut însă 
un culoar mai ușor și, dată 
fiind pregătirea mai exigentă 
la care au supus echipa antre
norii G. Bartha și V. Dumi
trescu, s-a calificat cu destulă 
ușurință in turneul final al 
Cupei cupelor. Cu obiectiv 
minimal locul 3, ceea ce a și 
realizat. Deci, un loc pe po
diumul competițiilor europene 
(ultima oară Dinamo urcase pe 
podiumul C.C.E., în februarie 
1982) după trei ani...

Putea mal mult Steaua, săp- 
tămina trecută, la Saint-Na- 
zaire ? Refăcînd istoricul me
ciurilor susținute acolo, pe ca
re le-am urmărit în „farfuria 
zburătoare" (ingenioasa, din

punct de vedere arhitectonic, 
sală de sport Soucoupe), am 
spune și acum DA și NU. Da, 
pentru că existau șanse de vic
torie chiar la cîștigătoarea 
competiției, Dinamo Moscova 
(ceea ce i-ar fi adus Stelei 
tot locul 3, la egalitate de 
puncte cu primele două cla
sate, dar cu setaveraj inferior). 
Nu ar fi putut termina în
vingătoare pentru că, trebuie 
să recunoaștem, adversarele e- 
chipei noastre aveau citeva a- 
tuuri in plus : experiență mai 
mare de concurs (Steaua a a- 
vut cel mai tînăr lot), coordo
natori de joc mai iscusiți și 
mai puțin emotivi, o apărare 
în ambele linii mai mobilă si 
mai eficace.

Dacă recunoaștem că pe plan 
intern Steaua a făcut în ulti
mii doi ani reale progrese in 
concepția de pregătire (fiind 
acum mai aproape de cerințele 
marii performanțe), în practi
carea unui joc modern, nu pu
tem să nu subliniem faptul că, 
pentru a deveni competitivă pe 
plan internațional, are de par
curs un drum încă lung. Și 
trebuie ajutată de toți factorii, 
pentru o mai grabnică și pu
ternică consolidare. Trecînd 
peste unele intîmplări neferi
cite (ruta obositoare, cu peste 
30 de ore tracasante, pină la 
Saint-Nazaire ; forma constant 
slabă a „omului de centru", 
Pentelescu), să punctăm citeva 
dintre evidențele participării 
Stelei la turneul final : 1. e- 
chipa are jucători de bază fără 
o suficientă experiență inter
națională, lucru pe care deu
năzi ni l-a adus ca argument 
principal și fostul antrenor al 
iui Dinamo și al reprezentati
vei, George Eremia ; 2. în me
ciuri de marc miză unii spor
tivi cedează pe pian psihic, 
fiind prea emotivi, prea lipsiți 
de calm și luciditate (mai bine 
au trecut examenul acesta cei 
mai tineri componenți : Con

stantin — foarte bun în două 
meciuri, Șoica și Pâdurețu — 
acesta din urmă încă cu o pre
gătire incompletă) ; 3. ii lip
sește deocamdată un ridicător 
cu o mai mare forță de mobi
lizare a sextetului in jurul lui 
și cu o bună orientare tactică 
(de unde suprasolicitarea și 
extenuarea omului de bază 
care este, totuși, Dascălu ; de 
unde și puținătatea combinații
lor eficiente. în viteză, pe cen
tru) ; 4. legat de aceasta, pu
tem spune că Steaua prezintă 
mari fluctuații în joc, deoarece 
nu are încă un sextet de bază 
închegat, omogen, echilibrat ca 
repartiție a efortului (din ori
ce „șase" aliniat Ia început, 
mereu trebuie schimbați 2—3 
jucători) ; 5. trebuie acordată 
mai multă atenție execuțiilor 
inițiale ale fazelor (serviciul și 
preluarea), care scad in con
dițiile mizei și nu asigură un 
avantaj in fața adversarului, 
precum și apărării in ambele 
linii, extrem de deficitare în 
turneul de la Saint-Nazaire.

Desigur, toate acestea (și al
tele) le-au constatat și antre
norii vicecampioanei noastre și 
vor acționa pentru remedieri. 
Deficiențele de esență nu pot 
fi eliminate însă decît prin an
trenamente și mai intense, prin 
frecvente contacte cu echipe 
valoroase din Europa, cum ar 
fi cele sovietice, bulgare, polo
neze, cehoslovace, italiene. Ti
nerii dc la Steaua au nevoie 
de astfel de contacte pentru a 
căpăta experiență internaționa
lă, pentru a învăța și a crește, 
tehnic și tactic, in luptă cu cei 
puternici, pentru a-și intări 
moralul de concurs, pentru a-și 
valorifica mai bine calitățile și 
a deveni mai competitivi. Va
loarea unei echipe crește mai 
ales prin jocuri tari. Ceea ce, 
din păcate, campionatul intern 
nu le .oferă fruntașelor noastre 
decît 5—6 pe an. Prea puțin 1

Aurelian BREBEANU

EMOȚII Șl SURPRIZE ÎN TURNEELE FEMININE DE VOLEI
(Urmare din pag t)

prin Doina Moroșan, Victoria 
Bancîu, lrina Velicu șl Dana 
Coșoveanu.

în al doilea joc, C.S.U. — 
l.M.N. Galați a dispus de Chi
mia Rm. Vilcea cu 3—1 (—7, 8, 
6, 4). Gălățencele au Început ti
mid, fiind conduse cu 9—1 șl 
11—2 de o echipă care nu pro
mitea insă prea mult. Tn con
secință In continuare, jocul a 
fost dominat din ce tn ce mal 
clar de echipa profesorului 
Tralan Vilsan, care a avut In 
Ileana Berdilă, Crina Răuță șl 
Maricica Muscă cele mal bune 
jucătoare. De la învingătoare, 
mal bine au evoluat Volodia 
Cebuc. Camelia Iliescu șl Mari- 
lena Dubinciuc. în încheierea 
reuniunii, echipa locală Farul 
C.S.Ș. a avut la discreție partida 
cu Stiinta C.S.Ș. Eacău și a 
cîștlgat cu 3—0 (11, 9. 5). Constăn- 
Îencele au prestat un joc din ce 
n ce mai eficient, detașîndu-se 

Elena Cucoș, Doinlța Dimofte șl 
Marilena Neacșu. De la învinse 
a făcut impresie bună Daniela 
Buhlea. Partidele au fost bine 
arbitrate de cuplurile : c. Gogoa
șa — v. Arhire. C. Ion — C. ■ 
Mușat și CI. Murgulescu — K. 
Mendel. Programul de vineri 
(n.r. azi de Ia ora 15) t Farul 
C.S.Ș. — Dinamo, C.S.U. — I.M.N. 
— Știința C.S.Ș. și Universitatea 
— Chimia.

Cornel POPA, coresp.

mare surpriză : echipa din 
Caransebeș C.S.Ș. Explormin, a 
Întrecut pe Calculatorul LLR.U.C. 
cu 3—2 (—5. 7. 2, —8, 15). Volei
balistele din Caransebeș — Violeta 
Vuc, Florica Tănăsie, Claudia 
Tătucu, Cristina Florea, Brigitte 
Adam (Mariana Dăscălescu) șl 
Victoria Mircea — au practicat un 
joc vioi, dezinvolt și, după ce 
flecare echipă și-a adjudecat cite 
un set, „lanterna" a fost în stare 
să conducă în setul 3 cu 10—0 șl 
să-l cîștlge, favoritele reallztnd 
doar... două puncte 1 Jucătoarele 
de la Calculatorul au fost apa
tice, au dovedit lipsă de decizie 
în momentele de finalizare, iar 
preluarea șl serviciul au fost de 
o inexactitate exasperantă. Meciul 
următor, Intre Flacăra roșie 
București șl Chlmpex Constanța, 
clștlgat cu 3—1 (9. —11, 9, 5) de 
prima echipă, a fost de nivel 
tehnic superior, cu faze fru
moase la fileu, eu joc combina- 
tlv, ambele echipe contribuind la 
un spectacol sportiv adesea a- 
plaudat la scenă deschisă. Gaz
dele s-au Întrebuințat serios pen-

tru obținera victoriei. Dar, și tn 
acest meci, din păcate, au abun
dat serviciile greșite. Am remar
cat de la învingătoare 
nlela Iacob, Corina 
Niculina Bujor șl Lucia 
de Ia învinse pe Ileana 
bașu, Liliana Văduva și
Geapana. In ultimul meci, C.S.M. 
Libertatea Sibiu — Rapid Bucu
rești 3—1 (15, 12, —11, 11). De 
subliniat în primul rînd replica 
foarte bună a jucătoarelor giuleș- 
tene care. In primul set, au con
dus cu 11—6 și au cedat in pre
lungiri. Și celelalte seturi au 
fost viu disputate, dar Rapid nu 
a avut tăria să se impună decit 
în finalul unuia singur. Remar
cate : Mirela Popoviciu, Doina 
Bischin și Anca Beșta de Ia în
vingătoare. respectiv Ileana Tîr- 
noveanu și Amalia Ene. Au ar
bitrat corect : V. Ionescu — A. 
Dlnlcu, N. Găleșeanu — I. Ar- 
meanu, D. Rădulescu — z. Mol- 
doveanu. Azi (ora 13) : C.S.M. — 
Calculatorul, Flacăra — Rapid și 
Explormln — Chlmpex.

Gheorghe DEDIU

pe Da- 
Olteanu, 
Ettz, iar 
Geam- 
Viorica

FINALELE DE MASA ALE „DACIADEI"
(Urmare din pag. î)

cîștigâtorii „Daciadei" de iar
nă. Astfel de manifestări: 
„Maratonul sănătății" (între
ceri de schi), „Zilele schiului" 
(pentru tineret șl femei), spec
tacole și demonstrații pe ghea
ță, „Serbările zăpezii" ș.a. au

Cea de a doua zi de întreceri 
In plutonul al doilea (locurile 7— 
12), găzduite de sala Liceului in
dustrial a debutat cu

fost organizate sau se vor des
fășura in aceste zile în ju
dețele Alba, Arad, Argeș, Ba
cău, Bihor, Bistrița-Năsăud, 
Caraș-Severin, cluj, Harghita, 
Mehedinți, Prahova, Satu Ma
re, Timiș, Municipiul Bucu
rești — acțiuni confirmate pî- 
nă ieri, ca și în multe alte ju
dețe și localități unde zăpada 
căzută în această iarnă conti
nuă să însemne o permanen
tă invitație la mișcare în aer 
liber, la practicarea sportului 
și turismului de iarnă.

Iată de ce spunem că este 
foarte bine că la această edi
ție, dincolo de valențele fina
lelor de la Vatra Dornei, Su
ceava sau Gheorgheni, „DA- 
CIADA" ÎNSEAMNĂ MULT 
MAI MULT: impulsionarea în
tregii activități de masă In 
■porturile de iarnă, o adevă
rată întrecere între județe (nu 
numai cele de munte) pe toate 
planurile — organizare și mo
bilizare, pregătire, asistență 
tehnică și eficiență propagan
distică. Un argument în plus 
pentru recomandarea ca — in 
continuare — fiecare zi favo
rabilă practicării activității 
sportive de iarnă să fie in
tens folosită pentru cuprinde
rea largă a tineretului, a ma
selor de oameni ai muncii în 
acțiuni și manifestări cit 
diverse, potrivit dorințelor 
aptitudinilor cetățenilor 
toate vîrstele, de altfel, 
din cerințele prioritare 
marii competiții naționale - 
,J)ACIADA“.

mai 
și 

de 
una 
ale

MULTE MECIURI INTERESANTE
Duminică, de la ora 10, o 

nouă etapă în Divizia ,,A“ de 
lupte libere. în toate cele pa
tru serii sînt multe meciuri 
care se anunță «deosebit de 
disputate. De pildă, în prima 
serie, la Timișoara se vor în
tîlni patru echipe de valoare 
apropiată : Unio Satu Mare, 
Metalul I.U.K.T. Lugoj și cele 
două garnituri timișorene — 
C.F.R. și U.M. Formațiile oas
pete au obținut victorii in pri
ma etapă, dar cele două echi
pe timișorene au, firește, a- 
vantajul terenului, tn seria a 
doua, un triunghiular deschis 
oricăror rezultate este progra
mat la Tg. Mureș : înfrățirea 
Oradea — C.S.M. Sf. Gheorghe 
— Mureșul Tg. Mureș. Din cea 
de a treia serie se detașează 
triunghiularul de la Balș: Vul
can București — C.A.L. Tg. 
Jiu — I.O.B. Balș. Un alt triun
ghiular aflat sub semnul echi
librului este și cel din seria 
a IV-a : C.S. Onești munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej — Hi
drotehnica Constanța — Rapid

București (sala Giulești din 
Capitală). Tot la București, în 
sala Steaua, iși vor disputa în- 
tîietatea și patru formații din 
seria a Il-a : Constructorul
Hunedoara, Comerțul Tg. Mu
reș, Viitorul Gheorgheni și 
Steaua. Desigur, favorită este 
multipla campioană Steaua.

Celelalte întreceri vor avea 
loc la Arad (A.S.A. Oradea — 
Dinamo Brașov — Rapid A- 
rad), Zalău (C.S.M. Cluj-Na- 
poca — C.S.M. Reșița — Armă
tura Zalău), Odorhei (Preci
zia Blaj — Steagul roșu Bra
șov — Lemnarul Odorhei), 
Craiova (Electra București — 
Minerul Motru — Voința Cluj- 
Napoca — C.S.M. Craiova), 
Tîrgovișle (Danubiana Bucu
rești — Jiul Petrila — C.S. 
Tîrgoviște), Iași (Dunărea Ga
lați — C.S. Sătesc llfov-Bră- 
nești — Nicolina Iași) și la 
Brăila (Viitorul Vaslui, Urbis 
București, Forestierul Tg. Jiu 
și Progresul Brăila. Echipa din 
Tg. Jiu se va întîlni numai cu 
Viitorul și Progresul).

„CUPA 16 FEBRUARIE" LA CULTURISM
în organizarea clubului Rapid 

București, la Ecran Club din 
Capitală 6-a desfășurat, timp de 
două zHe. concursul republican 
de culturism „Cupa 16 Februa
rie", la care au participat peste 
100 de concurenți. reprezentînd 
20 de cluburi șl asociații spor
tive. La juniori, s-a remarcat in 
mod deosebit Viorel Pop de la 
Liceul industrial „Spiru Haret" 
din București, care a ciștigat 
categoria sa de greutate șl la 
Juniorii mici, și la juniorii mari. 
La seniori, spectatorii au urmă
rit cu mare interes confruntarea 
in cadrul categoriei 82 kg dintre 
Cristian Mihăilescu, deținăto
rul a nouă titluri de campion 
național, și Eugen Kantor, dublu 
campion național, precum și pe 
aceea dintre multiplii campioni 
Nicolae Giurgi și Petru Ciorbă 
(peste 88 kg).

Iată cîștigătoriii. în ordinea ca- 
juniori mici, cat. 

(Rovine Cra- 
V. Pop (Lie.

niori, cat- 70 kg — A. Tăcu (Fa
rul constanta), cat. 76 kg. — 
A. Costache (Rapid București), 
cat. 82 kg — c. Mihăilescu (Fa
rul Constanța), cat. 88 kg — FI. 
Uceanu (Lie. ind. „Spiru Haret"). 
cat. peste 83 kg — N. Giurgi 
(Metalotehnica Tîrgu Mureș). Pe 
echipe, locul Intii a fost ocupai 
la juniori mici și 
de Liceul Industrial 
iar la 
stanța.
Szekely

seniori de

LADISLAU

juniori mari 
Spiru Haret. 
Farul Con-

tegorislor :
55 kg — A. Mihail 
iova), cat. 60 kg — . . .. ___
Ind. „Spiru Haret"), cat 65 kg — 
T. Nica (Lie. ind. 
ret"), cat. 70 kg —
(Progresul Făgăraș), ___
70 kg — Fl. Lupu (C.F.R. lași) ; 
juniori mari, cat 65 kg — V. 
Pop (Llc. ind. „Spi.ru Haret"), 
cat 70 kg — Fl. Moldovan (Me
talotehnica
75 kg -

„Spiru Ha-
O. Gavrilă 
cat. peste

Tîrgu Mureș) cat. 
S. Szava (Lie. tad. 

„Spiru Haret"), cat. 30 kg — 
D. Sirbulescu (Dinamo Bucu
rești), cat. peste 80 kg — I. De- 
neș (A.S.A. Tîrgu Mureș) ; se-

CAMPION

CRIS

ORAD 
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au fost 
rele rez

CRIȘU 
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3—1, 1— 
început 
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dîrză. în 
dus cu 
gur cu 
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DIV
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nereușin 
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NI VERȘI 
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Meci s
ritm ale 
foarte 
cînd aueoresp.

RUGBYȘTII SE DUC
• Echipele divizionare și-au 

început din vreme pregătirile 
pentru viitorul sezon. Astfel, li
dera clasamentului, Steaua, e mai 
avansată în pregătiri, deoarece 
rugbyștii militari trebuiau să 
susțină un important turneu în 
Anglia, care însă a fost amînat 
— la cererea britanicilor — din 
cauza iernii deosebit de aspre. 
(Turneul a fost reprogramat pen
tru septembrie). Prima partidă 
internațională din acest an a 
rugbyștilor militari : la 17 mar
tie, tradiționalul meci cu Selec
ționata armatei franceze. Rugbyș
tii de Ia Steaua i-au întîlnit, în 
două partide amicale, pe colegii 
lor de la Rulmentul Bir Iad, con
duși de fostul internațional Petre 
Florescu. Accentul a fost pus în

BOXERII DIN LOT LA REÎNTÂLNIREA CU PUBLICUL
(Urmare din pag 1)

Chendreanu, care răspund de 
lotul reprezentativ, au prezen
tat publicului o parte dintre 
sportivii pe care îi au în pre
gătire, urmînd ca ceilalți să 
urce în ring sîmbătă seara, 
într-o gală organizată la Brăila. 

Primul meci, prima surpriză. 
„Semimusca" Viorel Pop En- 
ceanu Got) a fost întrecut clar 
de Adrian Amzer (Timpuri 
Noi), care l-a și trimis la po
dea (de două ori) pe Encea- 
nu. „Pana" Costin Stancu (lot) 
a avut un adversar „comod" 
în Gheorghe Brumă (Rapid). 
Feroviarul, cindva un „cocoș" 
redutabil, este acum departe 
de ceea ce se cheamă un 
valoros. El i-a permis lui 
cu să jongleze în ring 
învingă fără probleme, 
aprig între „semiușorii" 
neluș Silitră Got) și _____
Duchin (Rapid). S-au schim
bat serii de lovituri de ambele 
părți. Mai bine pregătit fizic, 
Silitră s-a impus și a ciștigat 
„Greul" Dorin Răcaru Get).

boxer 
Stan- 
și să
Meci
Cor- 

Victor

după un început ezitant în 
fața lui Ion Dobrc (Metalul), 
a demonstrat, cîștigînd ușor, 
că este an element dotat, care 
poate realiza performanțe. To
tul depinde numai de el, de 
viața sportivă pe care o va 
duce. „Semigreul" Petre Bor- 
nescu (eliminat din lot pentru 
dezinteres în pregătire) a avut 
ca adversar pe Vasile Cazacu 
(I.M.G.B.). Cazacu nu s-a lăsat 
intimidat de renumele de mare 
puncheur al lui Bornescu și 
i-a aplicat acestuia o corecție 
pe care sîntem siguri că nu o 
va uita curind, trimițîndu-1 în 
două rînduri la podea și obli- 
gîndu-1 să abandoneze după 
numai două minute de luptă!

ALTE REZULTATE : semi- 
ușoară : D. Stănculescu (lot) 
b.p. I. Florentin (Mașini Unel
te) ; ușoară : G. Hudișteanu 
Got) b.p. FI. Zamfir (Voința) ; 
semimijlocie : L. Sandu (lot) 
b.ab. 2 N. Vînătoru (I.M.G.B.); 
mijlocie : V. Florian Got) b. 
dese. 3 Ad. Lăcătuș (Mec. 
Fină).

ÎNSEMNĂRI de la C.S.T.A. BUCUREȘTI
(Urmare din pag. 1)

masă au mai fost subliniate : 
organizarea (în colaborare cu 
C.E.F.S. sect 1) a unor centre 
de vacanță pentru copii și e- 
levi, participarea cu unele re
zultate bune la competițiile 
„Daciadei", construirea unor se
turi de modele pentru începă
tori, atragerea de noi tineri 
spre centrul de la Băneasa.

în domeniul performanței — 
principala sarcină a clubului — 
au fost obținute, de asemenea, 
o seamă de succese (pe larg 
enumerate în darea de seamă)., 
dintre care am reținut : opt 
titluri de campioni la radio
amatorism (Janeta Manea, Va
lentin Varlam, Tiberiu Gavrilă, 
Adrian Finițaru) și titlul de 
campioni internaționali ai țării

noastre, pe 
două titluri 
automodelism 
și Constantin 
de campion la întrecerile re
publicane de navomodele, ca și 
o medalie de aur la concursul 
internațional „Amiral Murges- 
cu“, cîștigate de Neagu 
daș; cel de al treilea 
consecutiv ciștigat de 
Păucă la motociclism (în^ 
României) și altele. ~ 
spus, însă, că majoritatea rea
lizărilor în domeniul perfor
manței se datoresc muncii pa
sionate depuse de cîțiva acti
viști voluntari și mai puțin ac
tivului retribuit al clubului. De 
altfel, darea de seamă îi evi
dențiază pe merit : Vasile Că- 
praru, Vasile Ciobănită, Neaga 
Bardaș, Ion Bobocel (maestru

echipe, la UUS ; 
de campioni Ia 

(lonuț Bobocel 
Nica) ; un titlu

Bar- 
titlu 

Olilia 
Turul 
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10-9, CU 18 SECUNDE
LUIERULUI FINAL!

iar orădenii au egalat din lo
vitură de la 4 m. Ultimele 3 
minute au fost incandescente, 
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„Cupa României

A V» A

victoria revenind 
cu 18 secunde înainte 
prin golul înscris de Costrăș. 
Au marcat : Gordan 
Garofeanu.- Costrăș.
respectiv Jianu 3. E. Ionescu 2.

Chiriță. 
arbitrajul 

V.

ti, Ratz. 
Fr. Kiss.

Gh. Ilie, Angelescu, 
Tufan. Competent 
asigurat de V. Burdea și 
Median».

DINAMO BUCUREȘTI 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA 16—6 
t4—2. 5—2. 3—1, 4-1).

STEAUA — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 11—7 (3—3, 4—3. 
3—0, I—1).

Hie GIIIȘA coresp.

BASCHET (m)
te. Coșgeteri : Murășan 33, Cio- 
cian 24, Mara 21, respectiv Szabo 
19. (A. CRIȘAN — coresp.).

CLASAMENT

Buc.

Or.

28 26
28 26
28 16
28 14

2
2

12
14

2835:2048
2880:2019
2198:2349
2206:2348

54
54
44
42

13 2337:2421 43
14 2292:2412 42

______ — .. 17 2175:2441 39
8. Academia MII. 28 9 19 2180:2455 37

28 15
28 14
28 11

9. „ir 28 10 18
10. IMUAS 28 10 18
11. Politehnica Iș. 28 9 19
12. Politeh. Buc. 28 8 20

2283:2409
2197:2363 
2089:235* 
2145:2293

38
38
37
36

(C.S.Ș. 2 Constanța și jucător di
vizionar Ia Farul), c_______ __ __ ___ o talentată 
„uvertură" ; Adrian Ținea (ace- 
;_________ ,___________ Sandu Cio-
răscu (C.S.Ș. Unirea Iași), 
a treia, 1,94 m ; Constantin Iosef 
(C.S.Ș. Locomotiva București), 
linia a treia, 1,89 m — născut 
1968 — ș.a. Cu soții ne dau spe
ranța într-o bună comportare a 
juniorilor la competiția de vîrf 
europeană.
• Duminică s-au desfășurat 

partidele finale din cadrul com
petiției organizate de R.C. Gri- 
vi(a Roșie, pentru juniori, și do
tată cu „Cupa Congresului al 
XII-lea a! U.T.C.". Pentru locu
rile 3—4 s-au intîlnit Grivita Ro
șie II cu c.s.s. Locomotiva II, 
scor 16—12. In meciul pentru lo
curile 1—2 au Jucat Grivița Roșie 
I cu prima garnitură a C.S.S. Lo
comotiva. Partida s-a încheiat la 
egalitate 12—12, flecare echipă 
înscriind cite trei eseuri : Cor- 
mos, Drăghia și Andone (pentru 
Grivița), respectiv Gurănescu (2) 
și Răducanu.

© Comisia municipală de rugby 
organizează un nou curs pentru 
formarea arbitrilor. înscrierile — 
cursul va începe la 4 martie — 
se primesc la sediul F.R.R. (str. 
Vasile Conta nr. 16).
• R.C. Grivița Roșie ti invită 

pe elevii (născuțl în 1969 și mal 
mici) care vor să se inițieze In 
tainele rugbyulul să se prezinte 
în Parcul Copilului, in zilele de 
mărfi, miercuri. Joi, vineri. la 
orele 9 șl 16,30, precum și dumi
nica dimineața la ora 9.

Iași club), centru ;
linia
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OPTIMILE" Șl „SFERTURILE" POT FI MAI MULT DECIT DESCHIZĂTOARE DE PÎRTIE.IE*

1. Constantin Diaconescu
22:24(2), 2. Valentin Crăciun
23:30(3), 3. Florin Andrei (toți de 
la C.S.Ș. Din. Rîșnov) 25:36(5); 
juniori, 12 km : 1. Iancu Diaco
nescu 55:36(5) ; 2. Marius Vor- 
nicu 11101:09(7), 3. GheorgheNe- 
culoiu (toți de la C.S.Ș. Din. 
Rîșnov) lh01:25; juniori, 10 
km : 1. I. Diaconescu 44:44(3),
2. M. Vornicu 47:36(7), 3. N.
Nagy (Brașovia) 48:30(4). La 
ștafetă, copii 4X4,5_ km_a câș
tigat echipa ~
Rîșnov, iar Ia juniori 
C.S.Ș. Vatra Dornei.

C.S.Ș. Dinamo 
mici

„Optimile" au oferit jocuri 
peste așteptări, într-un mo
ment în care terenurile înghe
țate lăsau impresia câ vor 
compromite deschiderea sezo
nului. Jocurile de „Cupă" au, 
ca întotdeauna, un plus de 
nerv față de o etapă de cam
pionat. Jocurile de „Cupă" 
sînt, oricum, un moment de 
sprint care 
unui rulaj 
se întîmplâ 
pionat.

Partidele 
prilej de etalare a unor ambi
ții. Iar optimile de 
nu au făcut excepție.

Cazul Sighetului nu 
nevoie de argumente

Rezistența înverșunată a ce
lor din Mizil, care au infrini 
pină și minutele penalty-uri- 
lor, întotdeauna istovitoare.
. Orgoliul lui Nemțeanu. jucă

tor în penumbră, dar care, ia
tă, nu a scăpat momentul „Cu
pei" pentru a ne demonstra 
EXISTA.

Ambiția lui Mia, plecat și 
in Nord, și care iarăși nu

sparge monotonia 
constant, așa cum 
in jocurile de cam-

miercuri

mai are 
in plus.

că

el 
a 

scăpat prilejul de a demonstra 
poa- 
decit

băimărenilor, că el, Mia. 
te reprezenta mai mult 
Tulba.

Bărbăția Iui Mirzea, 
ajuns Ia Mizil, a ținut să 
prin ușa din față, și

care, 
intre 

«intern

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

siguri câ mizilenii l-au primit 
așa cum se cuvine, la intrarea 
dinspre Rîmnicu Sărat, pe cel 
care i-a dus — înaintea celor
lalți — în sferturile „Cupei".

Tenacitatea deșteptată a lui 
Damaschin, care, pus la schimb 
pentru Cioacă, nu a

a spune 
au făcut o

ratat oca- 
giuleșieni- 
mare gre-

zia de 
lor că 1 
șeală.

Seria 
pe care 
deauna 
poate fi 
face, limitindu-ne la 
lui Rednic la Alba Iulia.

★

și-au făcut dato- 
campio- 
și mier
ea aler- 
să con- 
bune.

,Cu-

sprinturilor
le declanșează întot- 

un meci de „Cupă*1 
continuată. Nu o vom 

sprintul

ambițioase

„Optimile1 
ria. Au deschis pirtie 
natului. O vor bătători 
curea viitoare. Pentru 
gătorii de cursă lungă 
tribuie în condiții mai

Acest frumos gest al 
pei" nu ne poate face să ui
tăm, însă, că ea a pierdut te
ren in întrecerea cu Campio
natul. Și trebuie făcut ceva 
pentru a da mai mult „Cu
pei". De fapt, în actualele con
diții de disputare — nici ele 
noi — „Cupa României", com
petiția celor trei mii de echi
pe, SE DISPUTA IN DOUA 
FERESTRE. O fereastră de o 
săptămină in februarie — cum 
este cazul acum — și una prin

mai sau chiar iunie, în func
ție de ce o fi atunci, iar acest 
în funcție depinde de atîtea 
și atitea.

Cind se vorbește despre rea
bilitarea necesară a „Cupei", 
se găsesc mereu argumente 
contra legate de date, de timp, 
de calendar internațional și 
intern. Toate aceste argumen
te rezistă numai dacă dorința 
de a face ceva pentru „Cupă" 
rămîne doar un proiect eva- 
ziv. Dacă dorim să facem ceva 
mai mult pentru „Cupa Româ
niei", dacă sîntem pătiunși de 
rolul dinamizator pe care „Cu
pa" l-ar avea în accelerarea și 
înmulțirea sprinturilor din fot
balul nostru, atunci proble
mele de calendar devin secun
dare. Cu alte cuvinte, pentru 
creșterea rolului „Cupei" se 
poate merge — in perspectivă 
— pină Ia modificări de struc
tură.

Propunerea cea mai atrăgă
toare ar fi organizarea jocu
rilor tur-retur incepind din 
„optimi". Cei 18 000 de la Ga
lați ar fi încă 20 000 pe Ghen- 
cea în retur. Giuleștii ar fi 
de asemenea un stadion arhi
plin in manșa a doua cu Chi
mia. Mizilul fiind in premieră!.. 
Ar aduce și toate satele din 
împrejurimi, la care s-ar adău
ga numeroșii suporteri ploleș-

teni. rămași și ei doar 
zilul în „Cupă". De 
Marmației să nu mai 
pentru că stadionul 
brave echipe nici nu 
capacitatea necesară _ _____
mului local. In sfîrșit. Univer
sitatea Craiova — F.C.M. Bra
șov nu ar mai fi un meci ju
cat cu „mantinele vii" — vreo 
patru mii, ci o dublă manșă 
cu 25 000—30 000 de spectatori.

Acesta ar fi argumentul pu
blicului, un argument nu lip
sit de pondere în economia 
fotbalului. ~ 
interesului 
primăvară" 
ar stimula 
tuiui.

Sigur că 
gumente pro 
replica: bine,

Față de importanța proble
mei. credem că e momentul sâ 
medităm ceva mai mult. Și să 
nu excludem

cu... Mi-
Sighetul 

amintim, 
acestei 

ar avea 
entuzi as

Dar ar fi și creșterea 
pentru
a

Și

„faza de 
competiției, care 
ritmul campiona-

la toate aceste ar
ar veni imec’at 
bine, dar cind ?

da, să nu ex
cludem — chiar și

a
varianta u- 

binomuiui 
Un campio- 
cu 16 echi- 
patru etape

nei echilibrări 
Campionat-Cupă.
n*‘ in perspectivă 
pe ar oferi cele .
(deseori inerte) Cupei Româ
niei, care ar rupe ritmul de
seori dezlinat al competiției 
nr. 1. iar beneficiul sub toate 
aspectele ar fi mare...

loan CHIRIlA

.V.\tV»VZ.VA4«VmVW^AV»Vw,/w-AAVAMASV»V«’^.V-,^'^»IV^'-»J\A. -

cestor activități, mai buna gos
podărire a zestrei existente. Se 
cere (și se așteaptă) ca această 
unitate să vitalizeze sporturile 
tehnico-aplicative nu numai 
din Capitală, ci și din țară. 
Este adevărat, s-au exprimat 
angajamente ferme de a depu
ne toate eforturile pentru ca 
C.S.T.A. să devină un tlub la 
nivelul așteptărilor. Avem spe
ranța că acest lucru se va rea
liza prin începutul unei cola
borări efective cu Comitetul 
Municipal U.T.C. și al sectoru
lui 1 (în Capitală ființează 15 
cercuri ale sporturilor tehnico- 
aplicative patronate de U.T.C,), 
cit și o mai bună colaborare 
cu federația de specialitate. A 
fost ales ca președinte de o- 
noare al clubului tovarășul Ion 
Barbu, prim-secretar al Comi
tetului Municipal U.T.C., iar ca 
președinte a 1 
Iac Vasiie.

I
I
I
I
I
I
I

fost reales Nico- |

• L-am apreciat nu o 
dată pe Tiliboi pentru 
tăria iul, pentru că. bol
nav fiind, a strîns din 
dinți și a jucat, ajutln- 
du-șl echipa. Nu-1 putem 
trece îr.să cu vederea 
acestui inimos jucător 
eraiovean ieșirile nesoor- 
tive cum s-a tatimplat 
și miercuri, la București, 
cînd. în prima repriză, 
a început să-i adreseze 
cuvinte grele... președin
telui clubului brașovean. 
Dumitru Dragomir, care 
stătea liniștit pe banca 
echipei de sub Ttmpa. 
Cu siguranță că dacă 
arbitrul l-ar fi auzit pe 
Tilihoi l-ar fi arătat 
cartonașul roșu. Pină la 
urmă, Tilihoi tot a pri
mit un cartonaș galben, 
după pauză, pentru pro
teste la o decizie corectă 
a „cavalerului fluieru
lui". Tilihoi susținea că 
nu l-ar fi zis nimic ar
bitrului. Auzindu-1, insă, 
cu urechile noastre ce 
l-a spus președintelui 
clubului brașovean... • 
Antrenorii craioveni 
anunțat formația 
Geolgău. Cu 
nute înainte de începe
rea partidei 
Brașov, rezerva de por
tar a oltenilor, Boldici, 
a venit șl l-a anunțat 
pe crainicul radio Nico
lae Secoșan că... va juca 
Bîcu ! Geolgău reslmțlse 
la încălzire o întindere 
mal veche ! • Realist,
antrenorul Ștefan Coidum 
mărturisea după meci : 
„Ne-a eliminat o echipă 
mal matură, dar Jocul 
mi-a folosit foarte mult. 
In primul rtnd am ctști- 
gat un Junior titular — 
Cadar !r _ 
trenori Dorei Cupșa 
Iosif Roman au avut in
spirație In finalul me
ciului C.I.L. Mecanică — 
Dinamo Victoria cînd 
l-au trimis ta teren pe 
Strîmbei. Acesta a fost... 
uitat de bucureștenl. nu 
a fost băgat In seamă și 
In ultimul minut a fost 
primul la... întîlnlrea cu 
centrarea lui Clohan II 
și a semnat golul califică
rii! O Prinși ta „men
ghina" bucureștenllor, 
care atacau în valuri.

două
au 
cu 

mi-

cu F.c.M.

• Tinerii an
si

divizionarii „C" s-au 
grupat bine, respecți nd 
comenzile „dirijorului 
Grindeanu" (libero), cel 
mal bun jucător de pe 
teren. • Una din cau
zele tnfrîngerii bucurește- 
nilor : dăunătoarea op
tică de a privi de sus 
partenera 
dine care 
de gindit 
namovlști 
dificilului 
așteaptă.

de joc. Atltu- 
trebuie să dea 
jucătorilor di- 
in perspectiva 
retur care ii 

,__ Un prim pas
a fost făcut de portarul 
Eftimeseu, care spunea 
după meci : „Trebuie să 
eintărim exact „debitul" 
dușului rece de astăzi". 
• Victoria formației băi- 
mărene asupra Sportului 
studențesc ta „Cupa Ro-

miel Rm. V îl cea și Ra
pidului au convenit să 
solicite observatorului 
federal amînarea parti
dei. Mult mai vehement 
decît Viorel Kraus 
susținerea 
vedere, 
aproape 
min... 
discuții 
primul 
Privind 
1—6 în 
sale, __ 
151 spunea, desigur, 
gînd. că 
cind se 
bine !■ o După 
antrenorul secund 
pidului, Necula 
canu. ne spunea 
toarele : .,Tare mult aș

ta 
punctului de 

Ion Oblemenco 
că uitase ta 

81 de aprinsele 
care precedaseră 
fluier de arbitru, 
tabela de scor, 
favoarea echipei 

antrenorul Chimiei 
. '___ In

„totul este bine 
termină cu 

meci, 
al Ra- 
Rădu- 
urmă-

țioare 7 l-am întrebat.

deosebit la 
meciul

*De la.., Rădăuți. de
unde să vin !* mi-a răs-
puns el cu o seninătate
care avea să mă pună
in. . netă inferioritate".
• Interes 
Galați, pentru 
Dunărea C.S.U. — Stea
ua. 18 000 de spectatori 
s-au aflat în tribune, lr-- 
potriva gerului, confir- 
mînd speranțele organi
zatorilor tntr-un succes 
...de casă. Ni s-a spus 
că acesta a fost moti- 
vu programării parti
dei la Galați. N-ar fi 
mai bine ca din optimi 
să se Joace tur-retur 7
• La 14 decembrie 1983. 
In meci de campionat, 
cind Steaua era tot lider.

dar nimeni nu avzea. Pe 
un teren eu stratul de 
zăpadă înghețat se im
punea acest lucru, dar 
s-a abuzat de combinații 
pe spatii

ÎNTRE VESTIAR ȘI GAZON
pre- 
F.C.

mâniei* nu este o 
mieră. Intr-adevăr. 
Baia Mare a mai elimi
nat echipa bucureșteană. 
în ediția 1981—’82 a com
petiției, ta „șaispreze- 
ciml“, la Baia Mare (pe 
cind F.C.-ul era ta ..B“). 
„galben-albăștrli" au ciș- 
tigat cu 2—0. Era ediția 
ta care maramureșe
nii s-au calificat ta fi
nală (2—3 cu Dinamo) și 
au jucat apoi cu Real 
Madrid, ta ..Cupa cupe
lor" 0 Antrenorul C. 
Ardeleanu, ta dimineața 
jocului : ,»Mi-e teamă de 
acest meci !“ De ce ?. 
l-am întrebat. „Pentru 
că Baia Mare e o echipă 
care -nu are ce pierde» 
ta acest meci. Și. deci, 
joacă -fără miză» 1" 0 
Mia (32 ani) a făcut din 
nou o partidă excepțio
nală. „n știam pe Coraș 
cum execută penaltyurile 
șl nu am reacționat la 
fenta Ini Inițială. Am 
•plecat» doar în momen
tul in care a lovit min
gea. Șl asta-i totul'.". • 
Constatînd. înainte de 
Joc. că terenul din Pi
tești este acoperit cu o 
crustă de gheată. care 
punea in pericol integri
tatea fotbaliștilor, antre
norii principali al Chi

fi vrut să ne calificăm 
și să cădem în „sferturi* 
cu Universitatea Craiova. 
Din două meciuri susți
nute eu craiovenii intr-o 
singură săptămină, poate 
am fi clștigat și noi u- 
nul”. Si pe care al fi 
dorit să-l cîștigl ? „Pe 
acela de la 3 martie, în 
campionat”. a venit 
prompt răspunsul lui 
Răducanu. • Lîngă Ră
ducanu. în autocarul care 
transporta Rapidul spre 
casă, un alt fost portar 
de renume : Valentin 
Stănescu. Mereu tînărul 
„nea Tinel”, în pofida 
celor 62 de ani împli
niți. ca și a frigului pă
trunzător, 
miercuri, 
cursa de Pitești pentru 
a fi alături de echipa 
căreia, din 1947 și pînă 
în 1984. i-a dedicat mulți 
ani din viață. „Mare e 
dragostea lui Valentin 
Stănescu pentru Rapid!44, 
l-am forțat noi^ o măr
turisire.
neam, astăzi, in 
care " _' 
tești. Pînă în clipa 
care___ 2 “
roșii suporteri rapidiști, 
călătorind 
tren, s-a ___
mine. De unde vii fră-

n-a pregetat, 
să urce în

Așa îmi spu- 
~ " trenul

mă aducea la Pi
ta 

unul dintre ntime-
cu același 

așezat lîngă

Dunărea a clștigat cu 
3—1. De data asta sur
priza nu s-a mai produs 
și echipa nai bună a 
ciștlgat. deși primul gol 
a venit tîrziu și a fost 
opera fundașului central 
Bumbescu. 0 Tudorel 
Stoica (căpitanul echi
pei) șl Majaru au fost 
printre cei mal buni ju
cători al meciului. Nor
mal. pentru că ei nu au 
jucat în deplasare, ci... 
acasă. Ambii sînt gălă- 
țenl. • O absență de la 
meciul Dunărea — Stea
ua. Nu s-a prezentat ar
bitrul de linie C. Gheor- 
ghlță, din Brăila. In lo
cul lui a oficiat un gă- 
lățean. I. Samoilă, care 
s-a achitat cu bine de 
misiunea sa, deși e arbi
tru de Divizia „C“. •
Lîngă noi, la masa pre
sei, a stat și Nicolae 
Rainea. Nu te-ar fi In
teresat o tușă, nea Ni- 
cule ?, l-am provocat noi 
pe reputatul ex-lnterna- 
țlonal al arbitrilor. „Gata, 
m-am retras oficial din 
activitatea de arbitru. 
Ce repede au trecut 
anii !“. 0 In timpul me
ciului l-am auzit pe an
trenorul M. Pigulea strl- 
gînd la Jucătorii săi : 
„Șutați de Ia distanță!",

_ . mici 1 • In 
meciul de ia Alba Iulia, 
Dinamo a prezentat o 
formație din care au fă
cut parte trei nume noi: 
este vorba de fostul oră- 
dean Zare și de debu- 
tanții S. Răducanu (care 
a și deschis scorul) ți 
de Ivan, ambii jucători 
de perspectivă transfe
rați de la Dinamo Victo
ria în toți antrenorul 
Cornel Dinu Ișl pune 
mari speranțe. 0 Andone 
nu a putut fi folosit in 
meciul de la Alba Iulia. 
pentru cumul de carto
nașe galbene. El a fost 
însă prezent în tribuna 
stadionului .Cetate", ur- 
mărindu-și cu Interes co
echipierii. Alți doi titu
lari al echipei campioa
ne nu au jucat în meciul 
cu Corvlnul Țălnar, ac
cidentat șl Orac figurînd 
ca rezervă. 0 Rednic a 
făcut o partidă de zile 
mari, mai ales ta pri
mele 45 de minute, fiind 
cel mai bun Jucător de 
pe ' 
la _
sprezece jucători (o... e- 
chipăll au văzut miercuri 
cartonașe de diferite cu
lori. L-au văzut pe cel 
roșu — Badea C?.C. Ar
geș). iar pe cel galben 
— D. Popescu (Sp. stu
dențesc). Easno (Chimia 
Rm. Vîlcea). Munteanu 
și Cănănău (Politehnica 
Iași). Ignat (F.C. Argeș), 
Negrilă și Tilihoi (Univer
sitatea Craiova). Văidean 
și Cristea (F.C.M. Bra
șov). V. Radu (Dinamo 
Victoria). Mulți. Printre 
el, Jucători cu experien
ță, internaționali, dar și 
tineri aflat! la primul 
sau al doilea sezon al 
lor sub soarele primei 
divizii. ® La Politehnica 
Iași trei indisponibilități: 
Sertov — bolnav (viro
ză) — internat în spital, 
Bucu — accidentat — și 
Topolinschi — are două 
degete de la un picior 
degerate !

teren în meciul de 
Alba Iulia. • Un-

5

imuni di sui loio pnososmi mohmuii
C1ȘTIGURILE TRAGERII SPE

CIALE PRONOEXPRES DIN 13 
FEBRUARIE. FAZA I — Cat. 1: 
1 variantă 25% — autoturism Da- 

‘ 2,75 variante a
variante 
variante 
variante 
variante 
variante 
variante

cia 1300; cat. 2 
26.945 lei; ‘ 
a 
a
a 
a 
a
a __
157.628 lei. FAZA 
G: 
cat.
cat. 
cat. 
cat. 
cat.

5.024 lei
1.005 lei;
424
40
200
40

ȘTIRI • MECIURI AMICALE • ȘTIRI
variante a 100 lei; cat. V: 6.167,75 
variante a 40 lei. Autoturismul 
„Dacia 1300“ de la cat. 1 a re
venit participantului BABALIC 
ERMIL din Craiova.
• CTȘTIGURILE TRAGERII

LOTO DIN 15 FEBRUARIE. Cat. 
1 : 1 variantă 100% — autoturism 
Dacia 1300 șl 4 variante 25% a 
17.500 lei ; cat. 2 : 12,75 variante 
a 
a 
a 
a
a __ — , — _
riante a 100 lei. Report la cat. 
1 :’ 195.430 lei. Autoturismul „Da
cia 1300“ de Ia cat. 1 a revenit 
participantului DOBRE IOAN din 
Focșani, județul Vrancea.

• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, 22 februarie a.c., va avea 
loc in sala clubului sportiv Pro
gresul din București, str. Dr. 
Staleovtci nr. 42, cu începere de 
la ora 17,15. Numerele câștigă
toare vor fi radiodifuzate Ia ora 
19 pe programul II șl la ora 23 
pe programul I. precum șl sîm- 
bătă dimineața la ora 8,55, tot 
pe programul I.

marcate de Coldea
75. (I. IONESCU —

rile au fost. 
In min. 14 șl 
coresp.).
• STEAUA

POCA — ARMATURA 
0_I (0—0). Autogol Kiss în min. 
60. Intr-un alt meci disputat în 
localitate. Universitatea a cîștl- 
gat ta fața echipei steaua C.F.R. 
cu 4—1 prin golurile marcate de 
Clmpeanu (min. 27 și 65). Stoica 
(min. 39) șl Dobrotă (min. 75), 
respectiv Stinca (min. 56). (I*
LESPUC — coresp.).
• „CUPA ț MARTIE". Au con

tinuat partidele de pe stadionul 
Automatica din cadrul turneului 
la sfîrșitul căruia se va cunoaște 
echipa care va intra 
„Cupei 6 '
Mecanică ----- --------- ------ _
(speranțe) 2—0 (1—0) CFR ®TA
— Lotul ic jxnîerî — 
(speranțe) 2—0 (1—0). CFR B1A
— Lotul de juniori U.E.F.A. 'SG 
2_j (1—1). Tehnomctal — Elec
tromagnetica 6—0 (4—0). Lotul de 
juniori — Raoid (speranțe) 2—1 
(0—0), CFR BTA — 1CSIM 1—8 
(0—0), (N. TOKACEK — coresp.).

• S1MBATA DIMINEAȚA, cu 
începere de la ora 11, pe stadio
nul Mecom (str. Drumul găzaru
lui) se va disputa meciul dintre 
selecționatele de juniori UEFA 
'85 șl UEFA '86, aflate ta pregă
tire pentru apropiatele partide 
internaționale la care vor lua 
parte.
• F.C.M. 

HOR 2—1 
Lucaci șl 
Georgescu.

C.F.R. CLUJ-NA- 
ZALAU

cat. 3: 
; cat. 4 
; cat. 5: 
cat. 6: t 
cat. 7: 
cat. 8: : 
Report

: 174,75
6.839,50

163,25 
3.182,75 
la categoria 1:

... „........... a Ii-a — Cat.
1 variantă 25% a 12.500 lei;

17.75 variante a 2.000 Iei; 
62 variante a 500 lei ;

2.554,50 variante a 60 
24,25 variante a 200 
806.50 variante a 60

FAZA a IH-a — Cat. M: 2 
riante 25% a 41.459 lei; cat.
1 variantă 100% a 27.640 lei, în 
cadrul căreia o excursie de un 
loc în R.P. Polonă și diferența 
în numerar și 8 variante 25% a 
6.910 lei; cat. O: 16,75 variante 
a 4.950 lei; cat. P: 60,75 varian
te a 1.365 lei; cat. R: 145 va
riante a 572 lei; cat. S: 634,75 
variante a 200 lei; cat. T: 9.993,75 
variante a 40 iei; eat. U: 662,50

lei; 
lei; 
lei; 
lei.

H : 
i : 
J:
K: 
L:

lei; 
lei; 
lei. 
va- 
N:

75 variante 
32 variante 
i,75 variante 
>,50 variante 
,50 variante 
2.343,50 va-

U.T. ARAD — F.C. BI- 
(1-1).

Țlrlea, 
lată

Au marcat : 
respectiv — 

_________ _ ___ formația 
nlată de orădenl : Balasz — 
clco, I. Marin, Dumitrescu, 
— Tămaș, Biszok, Florean, 
huț — Pe, Georgescu. Au 
jucat : Mureșan și Kiss. 
MORNAILA
• RAPID

Pregătindu-se, in 
vederea returului ,
Rapid București va susține du- 
mi-nileă, la Alexandria, un meci 
amical în compania divizionarei 
„B" Unirea, antrenată de Ludovic 
Sătmăreanu.
• ȘOIMII IPA SIBIU — GLO

RIA BISTRIȚA 2—0 (1—0). G01U-

all- 
Bu-

mai 
(GH.

- coresp.).
LA ALEXANDRIA, 

continuare, îh 
Diviziei „A“,

Martie' 
fină

în posesia
___ Rezultate :
Steaua — Rapid

juniori Rapid



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

FLORETIȘTII DE LA STEAUA 
IN „CUPA EUROPEI*

Echipa masculină de floretă 
a clubului Steaua, campioană 
națională, concurează azi la 
Paris in „Cupa Europei*. Au 
făcut deplasarea floretiștii G. 
Oancea, Z. Husti, L. Buzan. N. 
Iile șl A. File, însoțiți de an
trenorul P. Kuki. Scrimeril 
noștri vor mai lua parte, slm- 
bătă și duminică, La „Trofeul 
A. Rommel".

DOI ATLEȚI ÎNVINGĂTORI LA 
BUDAPESTA

BUDAPESTA, 21 (Arerpres). 
— în concursul internațional de 
atletism pe teren acoperit de 
la Budapesta au fost Înregis
trate două victorii românești: 
Petra Drăgoescu a ciștlgat 
cursa de 800 m, cu timpul de 
1:48,32, iar Niculina VasUe a 
terminat Învingătoare in proba

de săritură în înălțime, cu re
zultatul de 1,90 m.

Dintre ceilalți sportivi ro
mâni prezenți în concurs s-au 
mai evidențiat Marin Rădos 
(800 m) și Ella Kovacs (400 m), 
clasați pe locul doi in probele 
respective.

Alte rezultate : MASCULIN : 
M m garduri : Bakos (Ungaria) 
— 7,72 | prăjină : Paskalev 
(Bulgaria) — 5,35 m; greutate: 
Danski (U.R.S.S.) — 19,91 m; 
800 m : Kovacs (Ungaria) — 
21,08 ; FEMININ : 66 m : Kra- 
slmlra Panceva (Bulgaria) — 
T^2; lungime : Klara Novo- 
backl (Ungaria) — 6,40 m ;
400 m : Alena Buriiova (Ceho
slovacia) — 52,38.

LUPTĂTORI, LA UN MARE 
TURNEU IN BULGARIA

jjgȘSSșf
X

C. M. DE HANDBAL,

GRUPA B“
campionatul mondial mas- 
de handbal, grupa „B*. 

se dispută in mai multe

în 
culin 
care_ _____.______
orașe din Norvegia, s-au în
registrat următoarele rezulta
te: seria A: Italia — Spania
18— 18 și Norvegia — Cehoslo
vacia 16—23; seria B: U.fLSJL 
— R.P. Congo 34—12 și Fin
landa — Franța 33—24: »eria 
C: R.D. Germană — Kuwait 
28—10 și Bulgaria — Olanda
19— 19; seria D: Polonia — 
S.U.A. 25—17 și Ungaria — Is
rael 33—20.

începind de azi și pină du
minică, la Pernik (Bulgaria) va 
avea loc turneul internațional 
de lupte greco-romane ..Nikola 
Petrov*, la care și-au anunțat 
participarea sportivi fruntași 
din Algeria, Cehoslovacia, 
Cuba, Elveția, Franța. R. D. 
Germană, R. F. Germania, Gre
cia, Iugoslavia, Polonia, Româ
nia, Siria, Turcia, U-lLS-S. și 
Bulgaria (cu mai mulți spor
tivi la fiecare categorie de 
greutate). Din țara noastră vor 
concura Nicolae Oniea (cat 
48 kg), Mibai Cișmaș și Cornel 
Chiriță (52 kg), Nicolae Nițoiu 
(57 kg), Gbeorghe Savu (62 kg). 
Petre Cărare (68 kg), Sorin 
Herțea (82 kg). Cristian Albuț 
(90 kg). Ivan Savin (lOO^kg). 
Ion Grig or aș 
(4-100 kg). Ei sint însoțiți de 
antrenorii Ion Corneanu și Ion 
Cernea.

și Ion Hanu

NEBUNIA VITEZEI
Din cind in cind. in Occlden- se orgi -i reară co—petipi spe

cul de cobor:re. pe scalari, pentru reanxazea reeord—u. 
dial de viteză. Există chiar șl o p.stă ee.eț»r4 țn aceri 
„AlguleUe rouge*, la Les Ara ta w£
ceasta plrtie. ferită de vint un austriac. de 88 *^** **?“ 
ber a Înregistrat 104.937 km pe ori tar americanca Melissa D4 
mlno (28 ani) a reușit 290.7S' km a. Anul aeseța. ălRO afirșltul 
lunii viitoare, va ti organizat chiar nn campiona. mondial pe 
kilometrul lansat, prilej eu care, desigur, se va lacerea îmbu
nătățirea recorduiu! «ui Weber. Organizatorii competiției (care 
realmente este o curată nebunie b contează pe part—.parea a 
vreo 2M de schiori coborltori (profestoniști). dar șl pe cea a 
unul număr destul de ctare de amatori fin aensu. cel mal pur 
al notiuati >. tineri dornici de aventură de senzații tari și. In 
final, de publicitate. Or această cursă a kilometruluiilartsat. 
in care se prevede ei ..novicii- vor cobori cu aproape 170 kmH. 
oferă din plin toate acestea—

In ceea oe-i privește pe candidați! la record, se anunță că 
diferiți specialiști în materie colaborează la reușita tentativei 
Astfel, vor fi folosite schiuri lungi de 240 cm, un corabmwon 
special, din piele și țesătură plastici o cască carenată șL„. anpi 
de o anume construcție, pentru bocanci și picioare ....

Ca un astfel de echipament, ta condiții bune de concurs, un 
schior antrenat în mod corespunzător ar putea înregistra o vi
teză de 215 km pe oră. apreciază un specialist în materie, fran- 
cezu! Alain Gaimard. 215 km7> pe schiuri, pe propriile-țl picioareî 
Vă dați seama ce s-ar intimpla la o asemenea viteză (ori chiar 
Șl la una mai redusă !) cu acel schior care face o greșeală de 
calcul In eare-1 ..lasă* mușchii 1 Șl. In fond,
la ce se de competiție, să-l zicem, spor
tivă 7 _

„UNIVERSIADA ALBA“
BELLUNO, 21. în întrecerile 

„Universiadei albe" au fost 
stabiliți ciștigătorii probelor de 
ștafetă la schi fond : 4X10 km- 
bârbați : 1. U.R.S.S. 1.39:23,40, 
2, Italia 1.40:04,20. 3. Canada 
1.40:26,50, 4. S.U.A. 1.41:27,40
(echipa Japoniei a fost desca
lificată deoarece unul dintre 
componenții ei a folosit pasul 
de patinaj pe ultimii 200 tn, 
ceea ce contravine regulamen
tului F.I.S.) ; 3X5 km-femei : 
L Cehoslovacia 46:46,30, 2. Po
lonia 
47:43,80.
Canada 
U.R.S.S.

47:38,10. 3. Finlanda
4. Italia 48:47,80, 5.

48:14,40 (formația 
a fost descalificată 

tot pentru folosirea pasului de 
patinaj pe ultimii 200 m !).

în turneul de hochei : R.P. 
Chineză — Coreea de Sud 9—1, 
U.RS.S. — Japonia 13—2. 
Cehoslovacia — Italia 8—1. în 
semifinale vor avea loc meciu
rile Cehoslovacia — Finlanda și 
U.R.S.S. — R.P. Chineză.

PE GHEATAa

SI PE ZAP ADA
HVLL (Canada). Cursa de 

schi de mare fond (55 km) a 
fost ciștigată de suedezul 
Orjan Blomqvist, cronometrat 
in 2.54:46. El a fost urmat de 
canadianul Rein o Salmi 2.54:54 
și de suedezul Bengt Hassis 
2.57:25. Prima dintre femei, 
canadianca Angela Schmidt a 
realizat timpul de 3 40:37.

flog (RJJ.G.) ea 231.5 p (124 
m — record al trambulinei + 
121 m). Pe locurile următoare : 
2. Erț$t Vettori (Austria) 219 
p. X Ladislav Dlubes (Cehos
lovacia) 215.3 p. In clasamen
tul general al -Cupei Mondia
le* continuă să conducă fin
landezul Nykaenen cu 144 p. 
urmat de austriecii Felder și 
Vettori cu 137 o.

FLTJO (Finlanda). Campio
nate naționale de schi fond : 
15 km: Juha Mieto 43 34.6: 
5 km — femei : Maria-Lisa 
Hâmălainen-Kirvesniemi 14:42,0

TOKIO. Campionatele mon
diale de patinai artistic vor 
avea loc in capitala Japoniei 
intre 4 si 9 martie.

atletism • La Palatul spor- 
turitoc din Torino, In cadrul u- 
r. ui concurs international, ita
lianca Giuliana Salce a stabilit 
un nou record mondial In proba 
de 5 km marș cu timpul de 
21 :44.52 (v.r. G. Iarucikina
U.R.S.S. 22:48.61.

Pameo VILARA

Turneul zonal de șah

TOTUL, IN ULTIMELE DOUĂ RUNDE!
După disputarea rundei a 

15-a, tensiunea pare a fi ajuns 
la cote maxime în turneul zo
nal de șah de la Praga. Con- 
curentii aflați In zona califi
cării joacă uitindu-se. parcă, 
mai mult la mesele contra- 
candidaților pentru cele atit 
de mult rivnite cinci locuri. 
Trebuie Intr-adevăr să ai ner
vii foarte tari ca să faci fată 
cu succes acestui finiș incan
descent. Deși aveau albele, ru- 
tinații Jansa și Pinter n-au 
riscat nimic In partidele cu 
Gheorghiev și Ghindă, mulțu- 
mindu-se 
apropie i 
al celor 
procedat 
socotind i 
riște, cu 
celui . _____
punctul. O tactică asemănătoa
re au aplicat Ermenkov (cu 
Mokry) și Schmidt (cu Csom). 
Ftacnik a înscris un punct 
foarte prețios la Adorjan. ca 
și Farago (cu negrele) la 
Sznapik (care remizase între
rupta cu Mokry). ambii rein-

i cu remize care 11 
de „limanul salvator* 
10 puncte. La fel a 
și Florin Gheorghiu, 

că ar fi imprudent să 
negrele, contra tena- 

Doncev și a împărțit

Stop cadru

Kareem Abdul-Jabbar, 
pivot al echipei de baschet 
-Lakers* din Los Angeles 
(38 ani. 219 cm), este, de 
anul trecut. Jucătorul cel 
mai productiv care a evo
luat vreodată in baschetul 
american, profesionist sau 
amator. în 16 sezoane el a 
reușit să se apropie de 
33 000 puncte, depășind co
pios un -record* ce părea 
durat in granit, al faimo
sului Wilt Chamberlain. și 
d tot de la .Lakers*, retras 
dm activitatea compeiiționa- 
14 in urmă cu 12 ani.

Kareem (ex Lewis Aldn- 
dor) s-a născut la 16 apri
lie 1947, intr-un cartier al 
New York-ului si la nouă 
ani a făcut cunoștință eu 
mingea de baschet în 1965 
a trecut din Estul In Vestul 
Americii. poposind la Los 
Angeles, fiind legitimat la 
echipa „University of Ca
lifornia Los Angeles* 
(UCLA). în trei ediții ale 
campionatelor universitare. 
UCLA, cu Alcindor in for-

TELEX • TELEX

I
I
I
I
I
I

IOUR DE FRANCE
Laurent Fignon. ctștigătorul ultimelor două e- 

dlțil ale .Marii b..:le*, care este Turul ciclist 
al Franței inaiscir.abil cea mal renumită dintre 
toate competițiile -te ton» kbometraj. pe etape, 
este eroul unul film intitulat simplu șl sugestiv 
„Tour de France*. Acesta este de fapt, o Istorie 
a acestei competiții care tn 35 Împlinește 82 de 
ani de existență. Fignon deține un rol de legă
tură Intre sumedenia de evenimente petrecute 
de a lungul zecilor de mii de kilometri dt a 
adunat „Turul*, tn atlțla anL Dar apropo de 
Fignon. In legătură co planurile sate sportive 
pentru actualul sezon, el a declarat că tn afara 
mal multor curse clasice și a campionatului 
mondial de fond din Italia, nu va fi prezent 
declt la startul unut s’ngur tur. cel al Franței

MINGI DE ALTE CULORI
ceplnd cu acest sezon 
competițional, să ofi
cializeze mingi de cu
loare galbenă sau por
tocalie. La tel a pro
cedat și Federația in
ternațională de tenia 
de masă care tn locul 
mingilor albe de oeiu- 
lold a aprobat să fie 
utilizate mingi alb-o- 
range...

solicitarea stu-

I
I

La _________ __
diourHor de televiziu
ne. de cind cu emisiu
nile tn culori dar șl 
pentru că s-a constatat 
că galbenul este cu
loarea mai repede se
sizabilă de ochi declt 
albul, după clțiva ani 
de experiențe. Federa
ția internațională de 
tenis a hotărît ca. tn-

TOATE LOCURILE OCUPATE I 
o situație puțin obiș

nuita am găsit-o oer- 
oettnd, deunăzi, lista 
performerilor mondiali 
al sportului halterelor. 
Ea sftrșltul anului tre
cut, la categoria too 
kg. toți cel 16. de fapt 
11 olasațl. stnt repre-

zentanți al Uniunii So
vietice. Bilanțul Începe 
ou Fladlmir Koznețov 
oare a ridicat 410 kg 
SI «e tnohele. ou doi 

atteroflll la egalitate 
pe local 10. Artiuk și 
Kamitov. ambii ou 
401,6 kg.„

DIN STATISTICA FOTBALULUI
Ctteva date de refe- vechi olub englez este 

rlnță din fotbalul in- ShetfieU Club tnflln- 
ternațlonaL Ce! mal țat to UM. Jucă-

meciuri 
..Bundesliga*. Muller a 
marcat 365 de goluri. 
Recordul de specta- 
rori : n 375 la jocul 
Hertha B-S.C. — “ “ 
Koln. desfășurat 
septembrie 1969. 
Spania cea mai 
trină" echipă este 
Club Recreativo 
Huelva, din Andaluzia, 
constituită la 14 octom
brie 1830. Principalul 
golgeter al campiona
tului Iberic este Zarra. 
cu 252 goluri, fost ju
cător în anii *50 la 
Atheltic Club din Bil
bao.
INTR-O CANOE-
din fibre de sticlă, 
distanță de 326 km 
Capul Horn.
cunoscută pentru difi
cultățile pe care le ri
dică In fața navigato
rilor. dar pe care tf- 
r.irul sportiv britanic 
le-a trecut cu succes.

u cele mai mul- 
ențe In campio

natul englez a fost 
Bobby Charlton, care 
a evoluat In 5j6 me
ciuri (altfel, el are la 
activ 862 meciuri). Re
cordul de spectatori ta 
an meci de campionat 
a fost de 82 >75 la jocul 
Chelsea — Arsenal, la 
12 octombrie 1335. In 
R. F. Germania fotba
listul cel mal productiv 
a fost Gerd Mflller, de 
la Bayern MQnchen. tn

LA CAPUL HORN
David Hempleman-A- 

dams. in virstâ de 27 
ani. este primul om 
care a ajuns singur la 
Polul nord magnetic 1 
El a mal reușit, de 
asemenea, o perfor
manță cu totul remar
cabilă străbăttnd tn- 
tr-o canoe specială.

„TIRGUL DE IARNA* AL CĂRȚII SPORTIVE
Vlena, „capitala valsului* a fost pentru o 

scurtă perioadă de timp șl „capitala cărții*, ea 
fiind gazdă a „Ttrgului de iarnă* al cărții spor
tive. Dintre sutele de lucrări prezentate cu a- 
cest prilej de un mare succes s-au bucurat 
două cărți despre, (au mal bine zis din lumea 
schiului. Hanny Wenzel, multiplă campioană o- 
llmploă șl mondială este autoarea cărții „Regi
na schiului din Liechtenstein*, In care prezintă 
multe momente interesante din bogata sa acti
vitate sportivă tn oare a evoluat cu attta stră
lucire. Un alt schior, austriacul Werner Gris- 
mann, a scris cartea „Cine a spus că păsările 
mor T*, fa paginile căreia tși povestește cariera 
sportivă șl face realmente, un autentic studiu 
pslholcglr asupra stărilor sufletești pe care le 
trăiesc sportivi! atunal cind vine vremea să se 
retragă din activitatea competițională.

F. C. 
la 26 

In 
,bă- 
Real 

de

o 
la 

regiune I

BASCHET • Rezultate dm ca
pele europene : Cibona Zagreb 
— G.B. Bologna 96—S3 (S3—M) ta 
C.C.E. (m) : Slmac Milano — 
Steaua roșie Belgrad 109—M
(63—11) $i ARIS Salonic — Cîao- 
crem Varese 83—77 (38—30
ambele in ..Cupa Korac:* : Kre- 
mkovtl Sota — ȚS.KA. " 
cova »—M (37—41) In „Cupa Li
liana Ronchetti*.

BOX • Thadandezul Sot Chi- 
talada și-a păstrat titlul de cam
pion mondial la cat. muscă 
(W.B.C.) dlspunlnd. Ia Londra, 
de Charlie Magri (Anglia) prin 
ab. In rep. a 4-a.

CICLISM • „Trofeul Lalgue- 
glia* disputat la Genova s-a ln-

In

MOS-

trind astfel in plutonul frun
taș. Din păcate, marele maes
tru Mihai Șubă n-a reușit să 
se stăpinească 
aceasta, refuzînd ____
ultimul clasat. Grigorov, 
întrerupt din 
grea. Dimineața el cedase 
joc partida neterminată 
runda a 14-a cu Schmidt.

în clasament, 9 jucători 
înșirați pe distanta unui 
gur punct, runda a 16-a __
gramtnd citeva partide decisive. 
Iată ordinea de pe tabel l 
Pinter, Jansa 9, Șubă (1), Er
menkov 8*/i, Gheorghiu. Prand- 
stetter, Farago. Schmidt, Ftao- 
nik 8, Sznapik 7*/2, Adorjan. 
Gheorghiev, Csom 7, Ghindă. 
Doncev, Mokry 6*,'z. Stempin 6, 
Grigorov 5 (1).., Și runda a 
16-a (penultima) : Șubă — 
Pinter, Ghindă — Jansa. Csom
— Gheorghiu, Farago — Er
menkov, Schmidt — Grigorov, 
Adorjan — Sznapik, Gheor
ghiev — Ftacnik. Frandstetter
— Doncev și Mokry — Stem
pin.

nici de data 
remiza cu 

și a 
nou in poziția 

fără 
din

sini 
sin- 
pro-

mație. s-a clasat prima (83 
de victorii și doar 2 infrin- 
geri). în 1969 a semnat 
pentru formația profesionis
tă „Milwakee Bucks", in 
cadrul căreia a evoluat pină 
in 1975, cind s-a transferat 
la -Lakers" cu care a ciști
gat trei campionate ale Ligii 
profesioniste.

Kareem este considerat 
drept cel mai bun produs al 
baschetului de peste Ocean, 
în afară de faptul că este 
atit de înalt are și o foar
te bună detentă, o exce
lentă pregătire fizică și un 
simț deosebit al coșului, 
trâgind din orice poziție șl 
de la orice distanță, in ciu
da faptului că este... miop.

în oeea ce privește bas
chetul profesionist. Kareem 
declara presei : „Noi no 
sintem plătiți pentru a juca 
bine, ei pentru a ciștiga 
meciurile !*-. Evident, este 
o ironie amară a acestui 
mare jucător !

R. V.

c.neiat cu victoria americanului 
Roa Kiefel care a acoperit cei 
:«4 km ai probei in 3h56:02.

TENIS _ 
ronto : -Fibak 
7-4.
4— L
5— 3. 
«-2.
7—6. _
nln de la Oakland : Turnbull — 
McNeR 6—1. 6—l. Mandlikova — 
Gerken 6—2. 7—6 • Turneul de 
la Quinta : Testerman — Sund- 
stroem 7—5. 6—3. Connors — 
Zivojinovici 6—2. 6—7 6—3. Pate
— Nystroem 1—6 6—3. 6—4, 
Pfister — Leconte 6—7. 7—6. 7—6, 
Gilbert — Moir 6—2. 6—2. Pimek
— Lutz 6—1. 6—2. Lloyd — Se- 
guso 4—6. 6—I. 7—6.

Turneul de la 
Mayotte 

Mayer — Schapers 6—4. 
Fleming — Hogstadt 

R. Krishnan — Leach
6—4 Teltscher — Hooper 
3—6. 6—I • Turneul temi»

To- 
7-5, 
5—7. 
7-6,

F Q T BL meni d ia ne
BERNA (Agerpres). — Comisia 

specială a Uniunii europene de 
fotbal, tntrunită la Berna, 
semnat drept candidate la 
nizarea turneului final al 
pionatulul european din 
R.F. Germania și Anglia, 
ceastâ ordine. Recomandarea co
misiei. care a studiat dosarele 
prezentate de cele două federa
ții, va fi examinată de Comite
tul Executiv al U.E.F.A.. care va 
decide In cursul ședinței progra
mată la 15 martie, la Lisabona. 
Pentru găzduirea competiției mai 
candidau Olanda și. In 
patru țări scandinave 
marca. Finlanda, Norvegia 
Suedia.

Secretarul 
fotbal. Ted 
șansele oa 
organizarea ___
Campionatului european din 1984 
stnt minime, după ce Comitetul 
de organizare, organism al Uniu
nii europene de fotbal, a reco
mandat Comitetului executiv ca 
favorită pe R.F. Germania. Deci
zia Comitetului de organizare a 
fost Influențată de comportarea 
nesportivă a spectatorilor englezi 
la multe meciuri Internaționale.
• în preliminariile C.M., zona 

asiatică, grupa a IV-a, subgrupa

a de- 
orga- 
cam- 

1966 
în a-

comun.
Dane-

de 
că

federației engleze 
Croker, a declarat 
Anglia să primească 

turneului final al

..A*, la Macao : Macao — R.P. 
Chineză 0—L Clasamentul : 1. 
R.F. Chineză 5 p R j), 2. Macao 
2 p (2 j), 8. Hong Kong 1 p (1 
j), 4. Brunei 8 o (1 j).
• Campionatul Spaniei (et. 26, 

desfășurată miercuri) : C.F. Bar
celona — Atletico Madrid 2—2, 
Valladolid — Real Socledad 1—6, 
Zaragoza — Malaga o—0. Racing 
Santander — Espanol Barcelona 
1—3, Sporting Gijon — Murcia
1— 6, Real Madrid — Elche 6—1,
Hercules — Valencia 2—0. Sevilla 
— Betis 1—6, Athletic Bilbao — 
Osasuna 5—6, Clasamentul : L 
C.F. Barcelona 42 p, 2. Atletico 
Madrid 32 p (25 j). 3. Gijon 31 p, 
4. Real Madrid 30 p... 17. Elche 
18 p. 13. — • -
• Meci

echipelor 
U.B.S.S. 
ballștilor _______ _____ __ ._ ...
Aa înscria : Aleinikov (mln. 21) 
șt Gavrilov (mln. 30).
• Campionatul Greciei (et. 19)1 

Olymplakos Pireu — PAOK 2—1, 
Ethnlkos — Ofi 2—1, Apollon — 
Panathlnalkos 2—3. Plerlkos — 
A.E.K. 0—2, Aris — Panlontos
2— 6, Heraklis — Larissa t—0. 
Clasamentul t 1. paok 89 p. 2. 
Panathlnalkos 28 p. 3. A.E.K. 
38 p.

Murcia 16 p.
amical, la Florența, a! 

de tineret Italia — 
Victoria a revenit fot- 
sovleticl cu 2—0 (2—0).


