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începi nd de mii ne

SE REIA CAMPIONATUL
MASCULIN DE HANDBAL

Se anunță intreceri atractive
Campionatul masculin de 

handbal, ediția a 27-a, se reia 
mîine cu prima etapă a retu
rului. Mai animată ca în alți 
ani, această ediție a Diviziei 
„A" a furnizat, în prima sa 

și 
cel

parte, cîteva elemente noi 
interesante, printre care 
mai notabil este, desigur, apa
riția în poziția de lider a pu-

PROGRAMUL DE MÎINE AL 
PRIMEI ETAPE A RETURU

LUI (A 12-a)
Dinamo București — Univer

sitatea Craiova (s.ala Floreas- 
ca. ora 11.30), Constructorul 
Oradea — Politehnica Timi
șoara, Minerul Cavnic — con
structorul Arad, Universitatea 
Cluj-Napoca — H.C. Minaur 
Baia Mare, Carpați Mirșa — 
Știința Bacău, Einamo Brașov 
— Steaua. *

ternicei formații maramureșe
ne, H.C. Minaur Baia Mare, 
care — deși aflată la egalita
te de puncte (31) cu 
toarea titlului. Steaua 
devansează pe aceasta 
tă unui golaveraj mai 
Duelul dintre, aceste două for
mații (meciul direct va avea. 
loc in retur la Baia Mare, în 
antepenultima etapă, a 20-a, a

dețină- 
— O 
datori- 

bun.

întrecerii) consti
tuie principalul 
punct de atracție 
al competiției. (în 
imaginea alăturată 
— surprinsă de 
fotoreporterul nos
tru Aurel D. Nea- 
gu, un 
atac 
la poarta 
nilor). □ 
insă singurul. In
teresant de urmă
rit va fi și felul 
în care o altă 
„echipă-surpriză*  a 
actualei ediții. Po
litehnica Timișoa
ra iși va valorifica 
poziția fruntașă 
(locul IID. mai 
ales dacă ținem seama 
tul că ea va juca pe ter 
priu cu primele două c 
ordine H.C. Minaur Baia Mare 
și Steaua.

Așa cum se vede, există su
ficiente argumente (despre lup
ta pentru evitarea retrogradă
rii nici n-ain mai vorbit !) 
pentru a putea anticipa că par
tea a doua a actualei ediții a 
campionatului Diviziei .,A“ la 
handbal masculin va fi foarte

viguros 
al steliștilor 

băimăre- 
nu va fi

f.

Azi și mline, 
pe plrtia de bob 

din Sinaia

20 DE ECHIPAJE 
DIN OPT ȚĂRI 

IȘ1 DISPUTĂ 
„TROFEUL CARPAȚI"

20 de echipaj e din opt 
țări (Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D.G.. R.F.G., Italia. Marea 
Britanie, U.R.S.S. și România), 
se întrec, astăzi și mîine — 
în fiecare zi de la ora 9 — 
pe plrtia din Sinaia, în cele 
patru manșe ale tradiționalu
lui concurs de bob dotat cu 
„Trofeul Carpați**.  Prezența 
reprezentanților unor țări ai 
căror sportivi se află printre 
fruntașii mondiali ai acestei 
discipline (ne referim la bo- 
berii din R.D.G., Italia, 
R.F.G , U.R.S.S.) constituie o 
garanție că întrecerile se vor 
ridica la un nivel calitativ 
apreciabil și înseamnă, toto
dată, un stimulent pentru ti
nerii boberi români în inten
ția lor de a se afirma în con
cursuri internaționale.

Cele două manșe de antre
nament de ieri s-au bucurat 
de condiții atmosferice favo
rabile șl de o pistă excelent 
pusă la punct. Cei mai buni 
timpi au fost înregistrați de 
echipajele R.D.G. I, R.D.G. II 
și România I (alcătuit din 
Radu Vasile și Cristian Co- 
teanu).

La edițiile precedente, vic
toriile au revenit următoare
lor echipaje : 1976 : I. Pan-
turu — Gh. Lixandru, 1978 :
B. Lehmann — M. Trubner
(R.D.G.) 1980 : I. ZabelH —
G. Rigon (Italia), 1981 și 1982: 
M. Trubner — H. Gerlach 
(R.D.G.). 1984 : D. Degan —
C. Popescu.

saptâmma Tlltoarc, 
la Poiana Brașov 

O ATRACTIVĂ 

COMPETIȚIE
DE SCHI:

„DINAMOVIADA 
INTERNAȚIONALĂ11

Săptămîna viitoare, Poiana 
Brașov va cunoaște, ca șl în 
alte ocazii, freamătul marilor ; 
competiții de schi. Priiejtil 
este oferit de disputarea „Di- 
namoviadei internaționale**,  la 
schi alpin, schi nordic și 
blatlon. Concursul va fi o- 
norat de prezența unora din
tre cei mai buni schiori și 
schioare de la Dinamo 
(U.R.S.S.), Dynamo (R.D. Ger
mană), Ruda Hvezda (Ceho
slovacia), Gwardia (Polonia) 
și Dinamo (România).

Organizatorii, Dinamo Bra
șov și forurile locale, au 
luat toate măsurile pentru 
desfășurarea în cele mai bu
ne condiții a întrecerilor, care 
se vor disputa între 27 fe
bruarie și 3 martie după ur
mătorul program: probele al
pine, cursele de fond și în
trecerile biatloniștilor vor a- 
vqa loc la Poiana Brașov, pe 
traseele binecunoscute și o- 
mologate din Postăvar (al
pine) și Poiana Mică (fond 
și biatlon); săritorii vor fi 
împărțiți în două grupe: una 
va concura pe trambulina de 
90 m de la Borșa, iar cea
laltă pe cea de 70 m de la 
Y'alea Strîmbă.

Primele delegații de spor
tivi vor sosi la Poiană în- 
cepînd de luni, cînd va în
cepe recunoașterea piftiilor 
și traseelor.

99

(Continuare in oao 2—3)

OBIECTIVUL NOSTRU: REINTRAREA
ÎN GRUPA DE ELITĂ A «CUPEI OAViS»ll

Dialog cu ALEXE BARDAN, antrenor principal 
ai echipei de Tenis a României

Se știe că, după ce, timp de 
patru ani, tenisul nostru a reu
șit frumoasa performanță de a 
se menține în grupa mondială 
a „Cupei Davis“, in 1984 echi
pa României a trebuit — spre 
regretul iubitorilor acestei dis
cipline — să părăsească prima 
scenă (a celor mai bune 16 
formații din lume), 
neplăcută situație

Această 
a determi

nat luarea unor măsuri vizînd 
întinerirea echipei, pregătirea 
ei la inalți parametri interna
tional!. în preajma debutului 
in noua ediție a „Cupei Da- 
vis", am considerat utilă o dis
cuție cu Alexe Bardan, antre
norul principal al reprezentati
vei de seniori a României.

— în ce stadiu al preparati- 
velor se află acum echipa na
țională și care sint tenismanii 
apți să reprezinte țara in ..Cu
pa Davis" ?

— Pornind de 
major ca echipa 
reintre în grupa 
„Cupei Davis", a 
un lot lărgit, 
pe lingă cei mai valoroși te- 
nismani ai țării — Florin Se- 
gărceanu, Adrian Marcu, An
drei Dîrzu, Cristinel Ștefănes- 
cu — și o serie de sportivi de 
perspectivă, cum ar fi Mihai 
Vanță, Mihnea Năstase, Silviu 
Gorgan, Adrian 
colae Manuel, 
nescu. După o 
gătire fizică la 
de antrenamente specifice 
sala „23 August"'.
tulari, plus Vanță și Năstase, 
au plecat la două circuite, întii 
in R.F. Germania și apoi in

la obiectivul 
României să 
de elită a 
fost alcătuit 

care cuprinde,

Popovici, Ni- 
Marius Comă- 
etapă de pre- 
munte, urmată 

la 
cei patru ti-

Doina STAN'‘CU

(Continuare în oaa 3}

Ieri au continuat turneele campionatului feminin de volei

FARUL C. S. Ș. CONSTANȚA A ÎNTRECUT*  PE DINAMO!
CONSTANTA. 22 (prin

foc). Vineri 
localitate jocurile din 
turneului feminin de 
locurile 1—6. Reuniunea 
dominată de derbyul 
C.S.Ș. Constanta — 1
București, programat in deschi
dere. O sală arhiplină a în
curajat permanent formația 
favorită și în final a aplaudat 
frenetic victoria muncită a e- 
lcvelor antrenorului constăn- 
țean Octavian Dimofte. Scor : 
3—1 (9. —13, 1», S) in favoa
rea echipei Farul C.S.Ș. Pe 
lingă satisfacția victoriei obți
nute de gazde, publicul a a- 
plaudat un joc plăcut, in vite
ză. cu faze spectaculoase, la 
care și-au adus contribuția am
bele echipe. A fost un 
pe deplin onorat Partida 
ceput furtunos, tinerele 
la Cazangiu și Mirela 
de la Farul promițind

tc'e- 
inau continuat 

cadrul 
volei, 

1 a fost 
Farul 

Dinamo

mult atit in atac, cit și în a- 
părare. Și așa a și fost, pri
ma jucătoare fiind — după o-

primul set, care a revenit clar 
gazdelor. în următorul, cam
pioanele au intrat mai decise

FINALELE

derby 
a in- 
Mire- 
Nislor 
foarte

PATINATORILOR
ARTISTICI

Săptămînă plină pentru pa
tinajul nostru artistic ! între 
25 și 27 februarie, pe patinoa
rul din Miercurea Ciuc. se va 
desfășura Concursul republi
can rezervat speranțelor și 
copiilor. După o singură zi de 
pauză, între 1 și 3 martie vor 
avea loc întrecerile din cadrul 
finalei pe țară a „Daciadei*,  
rezervate juniorilor și senio
rilor.

practicarea iportulu cu patine fi a întrecerilor din ca
drul „Daciadei", cum se vede M in Imaginea da mai 
sus. Programul patinoarului : intre orala, 9—11 ți 15—17. 

Foto : Aurel D. NEAGU

Un centru de mare atractlvitate pentru iubitorii patina
jului din Capitală : patinoarul natural amenajat In 
curtea... patinoarului artificial de la „23 August*. Zeci 
țl seci de copii se bucură aici de bune condiții pentru

K. "V t
* v. i

2 ! ÎS \

1 r

Kg: v. *9

Ca de obicei, trăgătoarea nr. I 
poviciu, depășește cu ușurință 
Calculatorul

pinia noastră — cea mai bună 
de pe teren. Blocajele ridicate 
de constănțence. in special de 
Mirela Nistor, au pus serioase 
probleme dinamovistelor in

r

« echipei libiene, Mirela Po- 
blocaful bucureștencelor de la 

Foto ; Iorgu BĂNICĂ

pe teren, insă după 4—9 echipa 
Farul a echilibrat jocul, a ega
lat la 9. dar victoria in set

(Continuare în nco î—3)

Adunările și ceneerir.țde de dare de seamă și alegeri 
& sui semnul unei nd calități in activitatea viitoare!

TRADIȚIA SUCCESELOR
PREMISĂ PENTRU VIITOR

Ne aflam, în ziua preceden
tă celei in care a avut loc 
Conferința de dare de seamă 
și alegeri a — 
Arad, în sala de gimnastică. 
Peste tot — la birnâ, paralele, 
la bară, înșirate de-a lungul 
oglinzii — zeci de fetițe exe
cutau 
ment. 
ținut 
mică, 
conștiinciozitatea execuțiilor, in 
contrast cu vîrsta — aveam să 
aflăm că are doar 4 ani ! Po
vestea acestei fetițe: a venit 
in sală cu cîtva timp in ur
mă, împreună cu sora ei mai 
mare, gimnastă; a stat cit a 
stat pe bancă, apoi, intr-o zi. 
antrenorii 
executînd 
văzuse la 
au sesizat 
nastă poate ft inclusă în gru
pa speranțelor gimnasticii de 
mline.

Clubului sportiv

programul de antrena- 
Una dintre ele ne-a re- 
atenția, prin statură — 
foarte mică — și prin

au zărit-o pe birnă. 
mișcări pe care le 
cei mari. Antrenorii 
că o nouă mică gim-

Am reținut acest episod, în- 
trucit, a doua 
dezbaterilor de 
și alegeri, una 
sinteză ’a fost 
vilor. In materialul 
s-a precizat că numai in cursul 
anului 1984 au parcurs .sita" 
selecțiilor 4800 de copii — ceea 
ce este o cifră remarcabilă —, 
fiind reținuți, în cadrul gru
pelor de începători, 93 de noi 
sportivi, cifră -ce ar constitui 
un argument în favoarea ideii 
de exigență. Am mai aflat din 
darea de seamă că „din 206 
sportivi, cuprinși in grupele de 
începători și avansați, la în
ceputul lui *84,  126 s-au retras 
din activitatea sportivă, rămi- 
nind doar 80 în cele 5 sec
ții". Ce dovedește acest bi
lanț T Că selecția nu a fost

Alex. SOLOMONESCU

zi, in cadrul 
dare de seamă 
din ideile de 

selecția sporti- 
prezentat

(Continuare In pao. î—3)



Ieri, în Divizia „A" la polo

COPIII DIN ALBAC
Ger aspru, viscol. Zăpada 

din frumosul parc al sta
țiunii Vatra Damei scirțîie 
sub picioarele unui grup de 
copii însoțiți de profesorul 
lor. Poartă cu ei schiuri și 
sănii. Ajung la Hotelul 
„Bradul" și — la recepție — 
profesorul se desprinde de 
grup : „Sîntem sportivii ju
dețului Alba...". Reprezen
tanții județului în competi
ția „Cupa Congresului al 
Xll-leă al U.T.C." la sportu
rile de iarnă — finală de 
masă in cadrul „DACIADEI".

Nu se putea altfel. Dacă-i 
vorba despre jude
țul Alba ți de 
sporturile de iar
nă, apoi profe
sorul este Iancu
Pleșa. Si ața era : „Bun ve
nit — ii urăm. Ciți sint din 
Albac ?". „Majoritatea. 7 din 
10- Dacă or fost cei mai 
buni...". Stăm de vorbă cu 
acest bărbat, „cit bradul", 
ți-i o plăcere să-l auzi. Este 
unul din oamenii aceia mi
nunați care-și pun toată 
priceperea și pasiunea ■ în 
slujba dezvoltării continue a 
mișcării noastre sportive. 
„Sînt localnic, am fost pă
durar, am devenit profesor 
de educație fizică la Oradea 
și am revenit pe meleagu- 

toți 
comuna 

I sate 
orele 

fac 
văd 

la

PROFESORUL DE ED

VICTORII ALE ECHIPELOR FAVORITE IN FORMAREA
Consfătuirea inițiată de InspectoralORADEA, 22 (prin telefon). 

Au continuat, in bazinul din 
localitate, meciurile din ca
drul primului tur al întrecerii 
pentru locurile 1—6 In Divizia 
„A" la polo.

RAPID BUCUREȘTI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 7—S 
(2—1, 2—2, 2—3, 1—0). O ta- 
tilnire interesantă. în care
experimentalii jucători fero
viari au fost nevoiți să se în
trebuințeze mai mult declt
se aștepta pentru a obține vic
toria. Astfel, în min. 24, sco
rul era egal, 6—6, moment in 
care Ivănescu (Progresul) a 
ratat o lovitură de Ia 4 m. Au 
marcat Jiann 2. Ilie, Arsene, 
Tu fan. Gaiță, Florincescn (R), 
respectiv Ivăncscn 4, Crețu, 
Dingu. Au condus St. Karac- 
sony — S. Stănescn.

CRIȘUL ORADEA — VOIN
ȚA CLUJ-NAPOCA 15—6 (4—1, 
4—1, 3—1, 4—3). Orădenii

s-au impus fără proble
me, prin punctele înscrise de 
Costrăș 5, Illeș 3, Gordan 2, 
Raț 2, Fejer 2, Kiss. 'Pentru 
clujeni au marcat Colceriu 2, 
Ilea, Szucs, Olpretean, Sebok. 
Arbitri : B. Băjenaru și C. Fră- 
tilă.

DINAMO — STEAUA 12—4 
(3—2, 3—1, 2—1, 4—0). După 
un Început mai echilibrat, 
campionii s-au impus tot mai 
net. Realizatori : Hagiu 
Răducanu 2, Moiceanu 
Geambașu 2, Dan, Zaharia, 
Ardelean (D), respectiv Pantea, 
Fruth, Ragea, Cbețan. Au con
dus R. Timoc — V. Goian.

Simbătă și duminică sînt pro
gramate meciurile ultimelor 
două etape din turneul inau
gural al fruntașilor Diviziei 
„A", programul fiind dominat 
de partida Dinamo — Crișul, 
de duminică.

Die GHIȘA — coresp.

pe tema educării politico-patriotice și
dere sl 
dienta I 
sorulu» 
rînduril 
carea I 
procesJ 
formari 
constr ii 
comuni 
nllor | 
patria I 
XHI-leJ 
țările I 
feriri 1 
CEAUȘ 
domeni

Iată I 
recental 
dldactij 
cațle rl 
toratulI 
ganizatl 
municil 
prilej 1 
panțl 
șl, apoi 
bătut I 
stringei 
educară 
revolut 
lorifiea 
lui ed| 
tistlee 
drul Fj 
tarea H 
petiții 
clada".

In cl 
roși p 
princip 
tilizate 
dactlce, 
zațlile 
pentru

Este binecunoscut rolul școlii 
In formarea intelectuală șl fizi
că a tinerel generații, In pre
gătirea elevilor pentru muncă și 
viață. Pe planul pregătirii fizi
ce, factorul de referință in in
stituțiile de invățămtnt 11 re
prezintă, alături de organizațiile 
de pionieri șl U.T.C. (cărora le 
revine sarcina de a coordona 
activitatea sportivă de masă), 
profesorii în trening, adică cel 
care au misiunea de a forma la 
elevi reflexul unei vieți fizice 
active. Din acest punct de ve-

Cu copiii dintr-o comună eu 
circa 3 C00 de . suflete...".

Seara după ce s-au cul
cat sportivii, mai aflăm că 
in comuna lui Horia spor
tul este iubit de toată lu
mea. Că există aici o vitri
nă mare, cu trofee sportive, 
„așa 
multe 
Le-au 
schi 
frafii 
grea, ____________
Corcheș, jucători in prima 
divizie a tării. In urmă cu 
o săptămînă, cei din Alba 

au obținut locul 
II pe țară In 
„Cupa U.G.S.R." ; 
săptămîna vii
toare, profesorul 

vine cu alți doi copii, tat 
din Albac. la „Cupa Pionie
rului". „Trag bine cu pușca 
și lunecă bine. Is pentru 
biatlon".

...Competiția de schi fond, 
dotată cu „Cupa Congre
sul al Xll-lea al U.T.C", a 
luat sfirșit Reprezentanții 
județului Alba au cîștigat 
trofeul pus în joc. Cei 7 
din Albac au obținut din 
nou rezultate foarte bune, 
la ambele categorii de 
virstă : Sanda Oneț (locul 
I), Vasile Pașca, Ana Ba
ra, Zenu Moraru (II), Ma
ria Cioaza (IV), Casian 
Pleșa (VIII), loan Oneț 
(IV — sanie). Reprezentati
va județului Alba a ocupat 
și locul II în competiția de 
biatlon. Un total de 258 
puncte pentru acest județ *n  
clasamentul ediției de iar
nă a „Daciadei".

Succese demne de loati 
lauda pentru copiii din Al
bac și profesorul lor. Feli
citări I

Modesto FERRARINI

cum, credem, n-au 
cluburi în țară". 

adus sportivii de la 
fi sanie, halterofilii, 
Vasile ți Marin Ne- 
voleibaliștti Chezan și

rile natale, 
copiii schiază 
Albac și în 
aparținătoare, 
de educație 
numai pe schiuri. îl 
că-i bun, gata, îl iau 
schi fond. După terminarea 
cursurilor, la ora 13, cn cei 
aleși, 20—40, încep antrena
mentele. Asta-i secretul că 
an de an In concursurile 
„Daciadei" obținem, cu re
gularitate, multe locuri unu.

La noi, 
! In < 
cele 10 
Iarna, 

fizică se

TRADIJIA SIJCCLStLOR CAMPIONATUL
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. I)

în Divizia „A“ de baschet feminin

MECIUL VOINȚA»

UN VERITABIL
O nouă etapă (a 28-a), de 

mare interes, se desfășoară as
tăzi și mîine în cadrul Cam
pionatului național feminin de 
baschet, „capul de afiș" al 
programului constituindu-1 par
tida dintre Olimpia și Voința, 
ocupantele locurilor 2 și, res
pectiv, 3 în clasament și, în 
același timp, principale urmă
ritoare ale echipei Universita
tea Cluj-Napoca, fruntașa cla
samentului. Cu acest prilej iși 
vor relua activitatea internațio
nalele Mariana Cădi nici (Olim
pia) și Alexandra Hegheduș- 
Angheluș (Voința). Studentele 
clujene susțin și ele un meci 
dificil in compania formației

FEMININ DE VOLEI

3,
2,

CAMPIONATELE
UNIVERSITARE
DE ATLETISM

din

OLIMPIA,
„CAP DE AF1Ș“

făcută, în toate cazurile, după 
criterii științifice, obiective, și 
că o parte din cei admiși au 
avut doar rolul de a comple
ta niște statistici. Așadar, re
ținem că selecția se face — și 
asta este bine — dar nu în
totdeauna cu atenția cuvenită, 
aceasta urmînd a.fi latura per
fectibilă In activitatea de viitor.

S-a precizat că, în perioada 
de referință a dării de seamă, 
C.S. Arad și-a adjudecat 10 
medalii, din care 5 de aur la 
eampionate mondiale, europe
ne și balcanice, și a cucerit 8 
titluri de campioni naționali. 
Bilanțul este meritoriu. In pro
gramul privind dezvoltarea ac
tivității se prevede ca la vi
itoarele Jocuri Olimpice spor
tivii clubului arădean să adu
că noi medalii, implicate fiind 
secțiile de gimnastică și de 
lupte greco-romane. De ce nu 
șl celelalte 7 Poate tocmai din 
cauza selecției, încă discuta
bilă.

Cei care au luat cuvintul au 
relevat puterea acestui 
Au evidențiat condițiile

a revenit bucureștencelor. Du
pă 1—1 la seturi. Farul CJS^. 
a jucat din ce in ce mai e- 
xact în celelalte, pasele Doi- 
niței Dimofte au invitat cole
gele la combinații pe toată lun
gimea fileulut In acest timp, 
in tabăra dinamovistelor revi
rimentul nu s-a produs, efor
turile uneori singulare ale Da
nei Coșoveanu, în special in 
linia a doua, și ale Victoriei 
Banciu nu au putut întoarce 
soarta partidei. A fost o victo
rie, muncită și meritată a gaz
delor. Arbitrii V. Arhire și CI. 
Murgulescu au condus foarte 
bine echipele : FARUL C.S.Ș. 
— Mirela Nistor, Marineia 
Neacșu, Doinița Dimofte, Ma
ria Enache (Elena Piron), Ele
na Cucoș 
Mirela

(Gabriela Vulpe), 
Cazangiu (Mădălina

NICI O SURPRIZA IN

Ciorbaru) ; DINAMO — Doina 
Moroșan (Mariana Ionescu), 
Georgeta Lungu, Victoria Ban- 
ciu (Victoria Niculescu), Iri
na Velicu, Dana Coșoveanu, 
Mirela Pavel.

Al doilea meci a adus în te
ren pe C.S.U. I.M.N. Galați și 
Știința C.S.Ș. Bacău. Scor: 3—0 
(I, 2. 2), pentru gâlățence, in
tr-un meci de 32 de minute (!), 
care — firesc — a st imit ne
mulțumirea publicului.
In ultima partidă, Chimia Rm. 

Vîlcea — Universitatea Craio
va 3-2 (—9, 9, 12, —7, 9), In 
urma unui Joc spectaculos în 
care de la învingătoare s-au 
remarcat Ioana Cotorann, Na
talia Dulică, Mariicna Dubin- 
ciuc și Camelia Iliescu, iar de 
la învinse Gabriela Dumitres
cu și Iuliana Enescu.

Mihail VESA

bucureștene Politehnica, ale că
rei rezultate slabe obținute în 
acest an (nouă înfrîngeri și 
doar o victorie) o obligă la o 
evoluție mal bună," care să-i 
refacă cit de cit prestigiul. în 
grupa 7—12, lntîlnirile 
ICEMENERG — Chimistul și 
Comerțul — Rapid au o mare 
importanță în lupta pentru e- 
vitarea retrogradării.

Programul etapei : grupa
1—6 : Politehnica Sportul stu
dențesc București — Universi
tatea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Na
poca (locurile în clasament : 
6 și, respectiv, 1 ; în meciurile 
anterioare : 1—3), Voința Bucu
rești — Olimpia București 
(3—2 ; 1—3), Politehnica Timi
șoara — Progresul București 
(5—4 ; 0—4) ; grupa 7—12 :
Voința Brașov — Crișul Oradea 
(12—7 ; 0—4), ICEMENERG
București — Chimistul 
Rm. Vîlcea (11—8 ;
Comerțul C.S.Ș. Tg. Mureș — 
Rapid București (10—9 ; 1—3).

Meciurile din Capitală se des
fășoară astfel : sala Floreasca, 
simbătă de la ora 12,30 : 
ICEMENERG — Chimistul, Po
litehnica București — „U“,
Voința — Olimpia ; duminică, 
de la ora 8,30 : Politehnica — 
„U“, ICEMENERG — Chimis
tul, Voința — Olimpia.

Astăzi și mîine, în sala 
parcul sportiv „23 August" sînt 
programate întrecerile finale 
ale campionatelor naționale uni
versitare. în paralel se desfă
șoară etapa de zonă a con
cursului republican pentru ju
niori III (în ambele zile, con
cursul începe la ora 9,30). Alte 
zonale au loc la Slatina, Roman 
și Timișoara. Finala competi
ției este programată la Cluj- 
Napoca.

«BWS'iA'VWJESE

CAMPIONATUL DE HANDBAL
(Urmare din Da a 1)

atractivă. Să sperăm că presu
punerile sev or adeveri și că 
desfășurarea campionatului va 
contribui la progresul general 
al handbalului nostru masculin.

CLASAMENT

C.S.Ș.
1-3),

GOLGETERILOK

1. H.C. Rlinaur 11 9 2 0 326-251 31
2. Steaua 11 10 0 1 323-269 31
3. Polit. Tim. 11 9 0 2 283-230 29
4. Din. Buc. 11 6 2 3 279-264 25
5. Dinamo Bv. 11 5 1 6 234-250 22
6. Constr. Or. 11 5 0 6 250-272 21
7. Șt. Bacău ia 4 1 6 297-295 20
8. Carpați M. 11 3 3 5 252-274 20
9. U. Cluj-N. li 3 1 7 222-266 18

10. Univ. Cv. n 1 3 7 234-257 16
11. Constr, Arad 11 1 3 7 260-300 16
12. Min. Cavnic 11 2 0 9 266-294 15
CLASAMENTUL

1. Alexandru Folker (Politehni
ca Timișoara) 95 ; 2. Măricel Vol- 
nea (H.C. Mlnaur Bala Mare) 92; 
3. Alexandru Matei (Carpati Mîr- 
șa) 90 ; 4. Vasile Stingă (Steaua) 
89 ; 5. Dumitru Jenea (Construc

torul Arad' 83.

M
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REINTRAREA IN GRUPĂ DE ELITA A „C
(Urmire di» pag. 1)

club. 
, ----------- ,----- bune

În care se desfășoară activită
țile sportive, cit și faptul că 
există o formație de antrenori, 
bine pregătiți, s dornici de iz- 
•tînzi ale elevilor pe care-i în
drumă. De pildă, Geza Weiner, 
antrenor de gimnastică, a sub- 
blînlat necesitatea „alimentă
rii" loturilor (național și olim
pic) cu elemente bine pregăti
te, aici, la C.S. Arad, unde 
sînt asigurate toate condițiile 
in acest sens. „Se simte ne
voia unei idei unitare în pre
gătirea sportivilor" — a spus 
G. Weiner. Dacă există aceas- 
tă nevoie — precizăm noi — 
nu vedem piedici ce ar pu
tea sta în calea ei.

Reales în funcția de 
ședințe al clubului,

! pre- 
clubulul, _ Ștefan 

un experimentat or
ganizator al mișcării sportive, 
ne spunea, .cu deplină acope
rire în fapte, că „tradiția noas
tră este succesul". Atit lucră
rile Conferinței la care am 
participat, cit și activitatea 
clubului, în general, confirmă 
posibilitatea continuării acestei 
tradiții.

ședințe 
Ziegler,

4
Cel de al patrulea turneu al 

plutonului secund, exemplar orga
nizat de Flacăra roșie București, 
ta sala Liceului industrial MJ.u. 
din Capitală, a prilejuit ta ziua 
a treia favoritelor victorii destul 
de lejere. Astfel, ta prima par
tidă, C.S.M. Libertatea Sibiu a 
dispus ta numai 55 de minute de 
Calculatorul București cu 3—0 
(6, 5. 9). Sibiencele și-au mam- 
rializat avantajul clasei superioa
re folosind la pupitru pe expe
rimentata Doina Bischin care 
dovedește vocație șl pe acest di
ficil post. In sextetul ; Anca 
Beșta, Carmen Bobe, Doina Bis- 
chta, Mirela Popovlciu, Anca 
Ștefan șl Daniela Ungureanu. au 
dovedit șl de această dată că 
locul lor firesc ar ti fost ta gru
pa valorică superioară. Practic, 
meciul a fost la discreția echipei 
antrenate de prof. N. Tudor, 
adversarele lor vădind din nou c 
formă scăzută, greșind atit la 
preluare șl serviciu, cit mal ales 
la organizarea acțiunilor ofensive 
șl de apărare. Cu excepția tră
gătoarei Carmen Angliei. toate 
Jucătoarele fofoslte de I. Slmu- 
lescu nu au dat randament 
măcar minim !

Partida a doua a fost 
mal disputată : Flacăra 
București — Rapid 3—1 (ÎL —8, 
4, 9). Echipa lui S. Chiri ți și C. 
Stan și-a materializat vigoarea 
și mobilitatea remarcabile, dar 
mal ales calitățile coordonatoarei 
Corina Olteana și ale „diagona
lei" sale Nlna Bujor. Sextetul tn 
care au intrat, alături de cele

PLUTONUL SECUND
două. Lucia Ettz, Daniela lacob, 
Nicoleta Stanclu și Viorica Nicu
lescu (iar la schimbări 
Olteana și 
avut decit 
dificultate, 
pldistele — 
Constanței _ 
atac ale Ilenei Tlrnoveanu 
dominat. In meci. Insă, Sorina 
Niculescu a fost cea mai bună 
la rapîdis'e. In ultimul joc, 
CHÎinpex Constanța (ta formația: 
Roxana Avram. Liliana Văduva, 
Viorica Geapana, Tatiana Culea, 
Mioara Paraschlv. Ileana Geam- 
bașu) a Întrecut clar pe C.S.Ș. 
Explormin Caransebeș cu S—0 
(7, M. 4). Jocurile au fost corect 
arbitrate de : Al. Dragomir — A. 
Dlnicu. V. Vrăjescu — P. Pițurcă 
și R. Farmuș — D. Rădulescu. 
Azi (ora 13) meciurile: Calcu
latorul — Chimpex. Rapid — Ex
plorin', a și derbyul C_S.M. Li
bertatea — Flacăra roșie.

Aurelian BREBEANU

Mariana 
Cristina Anton) nu a 
un moment de reală 
in setul n, ctad ra
pe serviciile bune ale 
lorga_ șt reușitele in 

au

Italia, formate din cite patru 
concursuri și încheiate fiecare 
cu un „Masters" (primii 8 ca
lificați). Obiectivul participării 
este in mare măsură îndepli
nit. Segărceanu, In revenire de 
formă după accidentul suferit 
in toamna trecută, a cîștigat 
concursul de la Rosenheim din 
circuitul R.F.G., Iar Marcu și 
Dirzu s-au calificat și ei în 
„Masters". •

— Ce considerați că trebuie 
făcut in viitor pentru binele 
tenisului de la noi ?

— Avind in vedere obiecti
vele majore ale mișcării noas
tre sportive — în fața căreia, 
cum se arată în documentele 
Congresului al XIII-lea, stau 
sarcini de - mare răspundere 
legate de îmbunătățirea calită
ții muncii —, federația noas
tră își propune organizarea u- 
nor repetate acțiuni pentru de
pistarea tinerelor talente șl 
formarea lor ca tenismani va
loroși, competitivi in arena in
ternațională, care să reprezin
te cu cinste culorile patriei. 
Tocmai în acest scop, la ulti
mul curs de perfecționare a 
antrenorilor de tenis, din de-

CURSURI DE PREGĂTIRE LA I. E. F. S
Incepind cu data de 24 fe

bruarie 1035, ora 9, In cadrul 
Institutului de Educație Fi
zică șl Sport din București, 
strada Ștefan Furtună nr. 140, 
se vor ține cursuri de pregă
tire pentru admiterea in ca-

drul acestui Institut, In fie
care duminică. cu excepția 
zilei de 17 martie 1985.

Relații suplimentare la se
cretariatul Institutului
49.24.1B).

nici

ceva 
roșie

ADiiviSî W» {IT Dl SIAI LOTO PRONOSPORT LVORMEAZA
că 

pen- 
tra- 
mii- 
atri- 
1300“ 
lm-

INVITAȚIE LA MANGALIA
In această perioadă a anului, binecunoscutul hotel „MANGA

LIA", din stațiunea cu același nume, este o excelentă 
gazdă șl pentru sportivii duhurilor șl asociațiilor 
din Întreaga tară. La acest modern complex, I.H.R. 
Mangalia oferă, printre altele, piscină, terenuri de baschet, 
tenis, handbal, fotbal, sală de sport. Relații suplimentare se 
pot obține la telefoanele 917-52452 șl 51656.

C Informăm participanțil 
ASTAZI ESTE ULTIMA ZI 
tru procurarea biletelor la 
gerea excepțională LOTO de 
ne, 24 februarie, la care se 
buie autoturisme „DACIA 
la ambele faze ale tragerii,
portante sume de bani și excur
sii in R P. Polonă. Se efectuează 
7 extrageri, cu un total de 66 nu
mere.' Extrageri „legate", două 
cite două, atit la faza I, cit șl 
la faza a Il-.a. Se ciștlgă șl cu . 
3 numgie din 13 sau 24 extrase.

© Tot astăzi eete ultima zl șl 
pentru depunerea buletinelor la 
concursul PRONOSPORT de inli
ne, duminică, oare cuprinde mul
te meciuri „tari“ ce vor pune 
desigur la Încercare pe cei mai 
multi dintre pronosportiștl.

O A Început vlnzarea biletelor

la tradiționala tragere extraordi
nară a Mărțișorului, din 1 mar
tie. Consultați prospectul tragerii 
șl jucați din vreme numerele dv. 
preferate.

n NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 32 FE
BRUARIE, EXTRAGEREA I: 36 
67 60 S3 32 55 2 62 81. EXTRA
GEREA a II-a: 47 74 29 19 16 
34 87 27 5. Fond total de cîștl- 
guri: 1.143.609 lei, din care 195.430 
lei, report la categoria 1.

0 CIȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO 2 DIN 17 FEBRUARIE: 
categoria 1: 8 variante 25% a
14.7S3 lei; cat. 2: 6,25 variante a 
16.041 lei; cat. 3 : 28,50 variante 
a 3.518 lei; cat. 4; 187,25 varian
te a 535 lei; cat. 5 : 467,50 varian
te a 200 lei; cat. 6: 2.950,25 va
riante a 100 lei.

A fost o vreme, mulțl ani 
de-a rîr.dul, eind, fără nici o 
exagerare, puteai pune semn 
de egalitate Intre atletismul 
clujean și unul dintre sluji
torii săi. antrenorul emerit dr. 
Ion Arnăut (doctor In drept), 
căci prin mîinile acestui Is
cusit meșteșugar, modelator 
de talente, au trecut zeci șl 
zeci de generații de atlețl, In
cepind cu acel sprinter de le
gendă al atletismului nostru, 
inegaiabi’ul ,.Mocl“ (loan Moi
na) șl Încheind cu... Dar d- 
ne-1 poate ține minte pe toți 
cel care au Învățat a.b.c.-ul 
atletismului sau au ajuns per-
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MARGINALII LA „OPTIMILE" CUPEI
ritul concepției revoluționare, 
materiallst-dialectice despre lu
me și viață (prof. Natalia Raus, 
Liceul economic nr. 3), insistînd 
asupra raportului care trebuie 
să existe între invățămînt, pro
ducție și cercetare (prof. Mioara 
Răducanu, Liceul ind. 13), pu- 
nîndu-se un accent deosebit pe 
valorificarea componentelor edu
cative ale activității sportive de 
masă și de performanță (prof. 
Marinei Oancea, directorul Clu
bului sportiv școlar nr. 1). S-a 
relevat, totodată, modul cum 
sint îndrumați copiii în direcția 
respectării normelor de conduită 
socială (prof. Constantin Plrvu, 
școala generală nr. 133), de e- 
ducare cetățenească a elevilor 
care depășesc valoric cadrul șco
lii de bază și se consacră ac
tivității de performanță (prof. 
Florian Grecu, directorul Clu
bului sportiv școlar nr. 5 Ener
gia), de sporire a gradului de 
robustețe a elevilor prin turism 
aplicativ (prof. Traian Predețea- 
nu, Liceul „Gh. Lazăr"), de co
laborare între învățători și pro
fesori în domeniul muncii edu
cative (prof. Mihaela Sandu, 
Școala generală nr. 126) etc.

Concluziile consfătuirii, pre
zentate de prof. Silvia Ionescu, 
inspector metodist de specialita
te în cadrul Inspectoratului șco
lar al Capitalei, au evidențiat 
faptul că acest important eșa
lon de educatori ai tinerei ge
nerații, care îl reprezintă profe
sorii de sport, dovedește o bu
nă pregătire și .orientare în 
munca și activitatea politico-edu- 
cativă cu elevii, considerînd ac
țiunea de formare a tineretului 
studios pentru muncă și viață 
ca obligația principală a tuturor 
cadrelor de specialitate.

Tiberiu STAMA

PLOPENI, SPRIJIN 
BMULUI NOSTRU
holismul sportivii și tehnicienii s-au
Iplopeni simțit datori să răspundă prin 
bile an- fapte (performanțe) grijii cu care
Lan și sint înconjurați.
fntaților Metalul Plopeni f$i înscrie tn 
I pilonii palmaresul realizat anul trecut un
le. Este titlu național (Gh. Butaru) un
Livitatea loc II (Stelian Bulăreanu) la 
pște nu campionatul național de clclocros, 
p efor- un loc III la campionatul de con- 
| grupa tratimp pe echipe, victorii de 
fere al- etapă în „Cupa F.R. Ciclism**,  
Ipective. „Cupa Metalul**  șa., comportări

• ASTĂZI, PE stadionul 
SPORTUL STUDENȚESC, ea în
cepere de U ora 11. divizionara 
..A* Sportul Btudențese va sus
ține o partidă arrucalâ cu divi
zionara ,.B* F.C. Constanța.
• POLITEHNICA TIMIȘOARA 

— F.C. BIHOR e—•_
• OLIMPIA SATU MAJLK — 

ARMATURA ZALĂU 2—• □—f).
• SOMEȘUL SATU MAU — 
MINERUL CAVNIC •—1 (•—!).
• OLIMPIA RM. SĂRAT —‘ 

PRAHOVA PLOIEȘTI 2—•
• STADIONUL PETROLUL din 

Ptotețti va găzdui, adine, de la 
ora 11, o atractivă partidă um-
calâ, față tn față adndu-se 
divizionarele ..B-^Petralu! Șl Di-

tpistare, remarcabile în „Turul României**
miorilor și „Turul Iugoslaviei**.  De la Plo- 
ptesfriei peni au fost selecționați în lotu- 
hi asi- rile naționale Nicolae Aldulea, 
b spor- vasile Apostol, Cornel Popa, Du- 
rufoiaW, mitrache-Ologu și Ion Oprea, iar 
la Plo- antrenorul Constantin Ciocan a 

[3rd cli- fost promovat tn colectivul de 
vindere, tehnicieni ai lotului național. 
Pntă a Metalul Plopeni — de la care 
“ fp.ri’ provin și actualii cicliști de frun- 
UMtulul. te țării, Constantin Căruțașu 
I foarte Valentin Constantinescu — tși

■ asigură continua ascensiune prin- I ------— tr-un mare volum de muncă,

I
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PE AGENDA ACTUALITĂȚII
3 MARTIE : START IN 

DIVIZIA „A" (RETURUL)

F.H.F. a confirmat data de 3 
martie pentru startul returului 
Diviziei „A“. Cluburile și aso
ciațiile organizatoare in etapa 
a 18-a a primului campionat al 
țării sint datoare să ia toate 
măsurile pentru prezentarea te
renurilor de joc in cele mai 
bune condiții.

ORAȘELE-GAZDA ALE 
PARTIDELOR DIN 

„SFERTURILE" CUPEI
Pînă ieri la prinz s-au stabilit, 

de comun acord, terenurile neu
tre pe care vor avea loc par
tidele sferturilor de finală ale 
„Cupei României", întrecere 
care se desfășoară in cadrul 
mării competiții naționale „Da- 
ciada". Iată aceste orașe :

PLOIEȘTI : Dinamo Bucu
rești — Chimia Rm. Vilcea.

BUCUREȘTI : Universitatea
Craiova — A.S. Mizil.

BRAȘOV : Politehnica Iași — 
C.I.L. Mecanică Sighet.

CLUJ-NAPOCA : Steaua — 
F.C. Baia Mare.

6 MARTIE : SELECȚIONATA 
DIVIZIONARA EVOLUEAZĂ 

IN BULGARIA
Următoarele acțiuni ale lotu

lui reprezentativ sint : la 6 
martie, la Tirnovo, joc cu re

DE NĂDEJDE
prin calitatea procesului instruc- 
ttv-educativ, prin disciplină. Ală
turi de preocupările privind con
tinua creștere a nivelului pregă
tirii, antrenorul Constantin Cio
can 5i mecanicul Alexandru Za- 
roschi s-au ingrijit de confecțio
narea unor piese de schimb. asi- 
gurindu-si astfel materialul nece
sar desfășurării antrenamente to
la cotele prevăzute In planurile 
de pregătire.

Eforturile acestei secții «tn» lău
dabile. Entuziasta oameni de la 
Metalul Plopeni reușesc să sus
țină prin eforturile lor și planu
rile federației de speeialttaze. să 
contribuie activ si permanent ta 
îndeplinirea obiectivelor interna
ționale ale sportului nostru eu 
pedale.

I9S4 a fost un an bun pentru 
Metalul Plopeni. Harnici Si ambi
țioși. cicliștii si tehnicienii din 
Plopeni tși propun ca IMS să fie 
un an și mal bun. Șansele r!-u 
reale, a ut nd tn vedere r.rpuințc 
lor și sprijinul neprețuit care le 
este oferit de muncitorii din În
treprinderea Mecanică Plopeni.

Hristache NAUM 

prezentativa Bulgariei, iar la 
27 martie, pe teren pro
priu, meci cu reprezentativa 
Poloniei. în intilnirea de la 6 
martie, selecționata noastră di
vizionară va prezenta o for
mație în care vor evolua, in 
majoritate, componenții lotului 
care nu au fost utilizați in 
partida cu echipa Portugaliei, 
de la Lisabona. Din grupul de 
jucători care va fi convocat 
vor face parte, printre alții, 
Ducadam, Cristian, Andone, 
Balint, Bozeșan, Bumbeseu, 
Cirțu, Dragnea, Geolgău, Ga
bor, Irimescu, Movilă, Majaru. 
Mănăilă, Nicșa, Pițurcă, Pană. 
T. Stoica, Vietuș, Zare, Văi- 
dean.

AST AZI, MECIURI 
DE ANTRENAMENT ALE 
LOTULUI DE TINERET—

Lotul de tineret, reunit zilele 
trecute Ia București, va susți
ne astăzi un meci de antrena
ment cu divizionara „A" 
Steaua. Din lot fac parte : Bar
ba, Stingaein. Bălan, Pasca. 
Belodedici, Gheorghiu, Baicea. 
Cristea, Weiscnbacher. Balint, 
Botezau. Burdujan, O. Grigore 
(Petrolul). Laxir. A. Cristian 
(CLS.M. Reșița). Soare, O. Po
pescu. Muntean, Vâidean. Muj- 
nai. bolnav, nu a putut să se 
prezinte la lot.

_$l LOTURILOR 
DE JUNIORI

Tot astăzi, cele două repre
zentative de juniori (L'.E-F.A. 
85 și U.E.F.A. ’36) care pregă
tesc meciurile oficiale ale se
zonului din cadrul campionate
lor europene, susțin o partidă 
de verificare pe stadionul 
MECON. cu începere de - la 
ora 11.

MfCIDKI UlICUf • $1181

Bariera
Cam plini de ei au abor

dat jucătorii de la Sportul 
studențesc partida de la Si
biu, cu F.C. Baia Mare, din 
„optimile" Cupei României, 
cu toate că echipa maramu
reșeană cîștigase preceden
ta intilnire din Cupa Româ
niei dintre cele două for
mații.

Și cu aceasta să punem 
degetul pe rană : deși de 
mulți ani una dintre echi
pele de frunte ale fotbalu
lui nostru, deși numără In 
rindurile ei cițiva dintre 
jucătorii de bază ai primei 
reprezentative, deși se bucu
ră de excelente condiții de 
pregătire, Sportul studențesc 
nu reușește In campionat 
să urce mai sus de locurile 
3—1, iar in partidele dis
putate „sistem cupă", în care 
trebuie să dai totul în 90 
sau 120 de minute, de regu
lă a fost întrecută. Și ne 
amintim nu numai de 
jocurile din ultimii ani din 
Cupa României, ci și de 
ultimele sale două prezențe 
in „Cupa U.E.F.A.", cînd a 
fost eliminată din primul 
tur. înseamnă oare că Spor
tul studențesc și-a ’ creat o 
(neplăcută) tradiție din a 
nu putea cîștiga meciurile 
decisive ?

Nu vrem să credem acest 
lucru ! Sportul este o echi-

Unde erau „
După un meci cu suspens, 

de mare luptă, cu ratări 
succesive, iată-le pe S.C. 
Bacău și A.S. Mizil în op
timile „Cupei", „lulnd-o de 
la capăt", față în față la 
loviturile de la 11 m, ultimul 
și botăritorul criteriu de 
departajare. Două lucruri 
nu au înțeles, insă, specta
torii. 1. Cum de a fost po
sibil ca mai experimentata 
echipă băcăuană să piardă 
meciul Ia ,J1 m“ ? 2. De ce 
printre executanții penalty- 
urilor pentru echipa din 
Mizil nu au figurat jucă
torii de dmp Cozarek, Co- 
jocaru și Simaciu, cândva 
divizionari ..A", sub culori
le Petrolului Ploiești ?

Iată și răspunsurile. In 
tabăra băcăuană trecuse un 
vtat de neliniște Înaintea 
partidei, la vederea lui 
Mirzea tn poarta adversă. 
Se știa despre acest portar 
fin sezonul trecut la Chi
mia Rm. Vîlcea) că este un 
„om de zile* *,  care lntr-o zi

meciului decisiv
pă de valoare, cu mari re
surse. Dar să revenim 1? 
meciul de miercuri. In sta
bilirea rezultatului partidei 
de la Sibiu au mai contri
buit, credem, șl alte „a- 
mănunte" neluate în seamă 
de mai multă vreme. Ne re
ferim la faptul că jucători 
de bază ai echipei, cum sini 
Bozeșan, dar în special Co- 
raș dau — cel puțin o dată 
pe săptămînă — o... fugă 
plnă la Timișoara (primul) 
sau la Arad (cel de-al doi
lea). La fel a fost și de 
data asta : echipa nu sosise 
de la București, dar la ho
telul din Sibiu o așteptau 
cei doi care, la revenirea 
din turneu. rămăseseră 
fiecare la... casa lui. „Jonc
țiunea", după cum s-a vă
zut, nu a fost de bun au
gur. Iar după meci, uitînd 
și de penaltyul ratat, Coraș, 
avînd învoirea necesară, a 
plecat cu primul tren din 
nou la Arad...

în fond, aceste navete re
petate nu înseamnă deci! 
absențe de la pregătire, ab
sențe din sînul echipei ale 
unor jucători de bază, con
tribuind și ele la neputința 
formației studențești de a 
urca și mai sus pe scara 
valorilor.

Mircea TUDORAN

numele sonore" ?
fastă poate prinde tot, chiar 
și loviturile de la 11 m. 
„Să nu care cumva să a- 
jungem la penalty-uri, Mîr- 
zea ăsta poate să le ape
re !“, a și exclamat cineva. 
De ce le-a fost frică... n-au 
scăpat. Și iată că inhibiția 
a fost așa de mare, îneît 
jucători rutinați ca Iaman- 
di și C. Solomon n-au pu
tut să-l învingă pe portarul 
mizilean... In al doilea caz, 
lucrurile sint mai simple. 
Ni le-a dezvăluit antrenorul 
C. Moldoveanu (cunoscuta 
extremă de ieri a Petrolu
lui și a Politehnicii Iași) : 
„Numele mele sonore „m-au 
lăsat", copleșite de emoție, 
pășind toată răspunderea pe 
umerii unor tineri anonimi, 
cum ar fi Costin sau Al- 
dea. Este o chestiune pe 
care o vom dezbate la pri
ma ședință de antrenament, 
in ciuda euforiei unei fru
moase victorii care a entu
ziasmat tot orășelul nostru".

Ion CUPEN

hS“
Faccent 
|zare a 
I mun- 
Itare și 
laționa- 
Lile de

H teni- 
Ințat tot 
Ip, nu
la spe- 
kau nu 
lila te- 
nional 1 
kvut în 
L cuce- 
Imiorat, 
la două 
1-16 și 
B în ea 
Ire. In- 
pu im- 
plitățile 
He mo
wn, in- 
Ivitatea. 
I îndru- 

detalii 
ntreno- 
Ide lot, 
iți să

0 APARIȚIE EDITORIALĂ DE MARE 

INTERES PENTRU MEDICI Șl SPORTIVI
în editura „Facla*  din Ti

mișoara a apărut, recent, o 
lucrare de specialitate, „Trau
matologie și recuperare func
țională la sportivi* 4 scrisă de 
medicii Dan V. poenaru, 
Pompiliu Petrescu, Tiberiu 
Răibuleț, Petru Matusz, Ti
tus Petroviciu și prof. Ion 
Bușe, de mare actualitate în 
practica sportivă.

Autorii, buni cunoscători ai 
fenomenului spprtiv, ca și al 
celui medical, fac o incursiu
ne aprofundată în traumato
logia sportivă, trecînd prin 
filtrul vastei experiențe per
sonale atît cauzele 'și frec
vența acestor traumatisme, 
cit, mai ales, posibilitățile te
rapeutice și de recuperare 
funcțională, fără a neglija, 
bineînțeles, aspectele majore 
de profilaxie. în fond, medi
cina sportivă, clinica omului 
sănătos, înseamnă — în pri
mul rînd — prevenirea îm
bolnăvirii, Iar domeniul abor
dat susține cum nu se poate 
mai bine conceptul contem

poran în această privință. 
Lucrarea de față este utilă 
deopotrivă sportivilor, stu
denților în medicină și edu
cație fizică, antrenorilor și 
profesorilor de educație fi
zică, medicilor sportivi și 
ortopezi, întregului corp me
dical care poate fi pus ori- 
cînd în situația de a acorda 
asistență medicală practican- 
țllor exercițiilor fizice și 
sportului.

Stilul concis, accesibil atît 
specialiștilor în domeniu, dt 
șl cititorului obișnuit, cazu
istica bogată și soluțiile de 
rezolvare eficientă, abordarea 
unor situații rarp, . inedite, 
dar care pot apă/ea în teren, 
fac din această veritabilă mo
nografie de specialitate, o lu
crare, de referință, care um
ple un gol resimțit în litera
tura noastră de profil și .ca
re trebuie să nu lipsească 
din biblioteca nici unul spor
tiv, tehnician sau medic.

Conf dr. IOAN DRAGAN

VA REVENI ACOLO UNDE îl ESTE LOCUL
pa ;,doc- din parcul clujean care-i este
care a- la fel de drag ca propria-i

pul ? în casă. Anul trecut, spr© exem-
ictorului piu, Remus Răcășan, elevul
devenit său, car© est© Hui Marilisel

[are au Cuțul-Răcășan, și ea etlevă a
au ob- „doctorului**,  a ieșit campion

bnale —, de juniori la Crosul balcanic
ki decît d§ la Ciuprija.
ntrenori Din păcate, în ultima vreme,
probelor Ion Amăut a fost tot mai 
Micit de des suferind, astfel că, nu de 
netri și mult, din cauza unei bleste- 
pnul..; mate de arterite, a fost ne-
orul“ a voie să-i fie amputat piciorul. 
I aceasta stîng. Pe patul spitalului, a- 
jâ-a în- cest neobosit om, pentru care 

munca atletismul a însemnat, indis- 
Dimpo- cutabil, o a doua natură, o 
t, el a minunată vocație, continuă să 
datorie, se gîndească la elevii săi, că- 
tadionul rora le întocmește... planuri

d© antrenament pentru perioa
da de pregătire, din această 
iarnă și din apropiata primă
vară, pentru- zecile de compe
tiții din sezonul de vară.

„Cînd am să mă ridic din 
pat, am să vin iarăși printre 
voi, acolo, «afară», pe sta
dion. Sigur voi reveni, mă 
așteaptă copiii !u... le spunea 
Ion Amăut celor apropiați 
care l-au vizitat Ia clinică.

Și, așa cum îl știm prea bi
ne, „doctorul" va reveni, căci, 
deși la 15 martie va împlini 
75 de ani, el este șl acum la 
fel de tînăr —- sufletește — 
ca întotdeauna. Mult noroc, 
sănătate și ani mulți, stimate 
Ion Amăut !

R; v o ViLARA

„STOP-CADRU“
• WU*  CLUJ-NAPOCA: lotul

a râraas, In linii mari, același 
din toamnă, doar ParațcRi a 
plecat la Sticla Arieșul Turda. 
Antrenorul Remus Vlad a pro
movat trei juniori, crescuți tn 
cadrul clubului: Nacfci (17 ani)
— portar. Sabou fii ani) și
Pase (11 ani) — înaintași. In 
peri oa d a de v a car. ță, Cîm pean u 
n a fost operat de un ctiist la tm 
picior șl din această cauză, n-a 
participat la mai multe meciuri 
dT pregătire. • GLORIA BIS- 
TKITA a efectuat un scîiimb de 
jucători cu F.C. Olt: Cervensebi 
a plecat la divizionara ^A“, iar 
Borieeana și Ciobana vor acti
va la clubul- bistrițear.. De ase
menea? a revenit Dom Nicolae 
de la F.C. Bihor. „Sintern la ju
mătatea campionatului, așa că 
pinâ Ia sfirșit se pot produce 
modificări in ordinea primelor 
locuri, ne-a declarat Jean Pă- 
dnreanu, vicepreședintele clubu
lui. Noi vom Încerca să termi
năm pe primul loc !“ • AURUL 
BRAD: jucătorul Giurgiu s-a
transferat la Strungul Arad. 
Noutăți: Popa, mijlocaș, a ve
nit de Ia Victoria Ineu, Ilcu, 
înaintaș, de la Constructorul Hu
nedoara (campionatul județean), 
și Dădu, fundaș, de la Unirea 
Alba Iulia. ..Sperăm să ne men
ținem pe același loc, ne-a spus 
antrenorul Ion Ionescu. Vrem să 
continuăm frumoasa tradiție a 
echipei, aceea de a propulsa noi 
tineri în Divizia „A“. fi C.S.M. 
REȘIȚA: are o nouă conduce
re tehnică din luna ianuarie : 
Emerich Dembrovschi — antre
nor principal și Dumitru Epure
— antrenor secund. Lotul a su
ferit unele modificări: Florea și 
Croîtoru au plecat la Gloria Re
șița și au venit Bilan, fundaș, 
de la C.F.R. Victoria Caransebeș, 
Asandei, fundaș, și Zsizsik, îna
intaș, ambii de la Metalul Reși
ța, Ciurea, mijlocaș, de la Glo
ria Reșița, Stănescu, mijlocaș, 
de la Universitatea Craiova, și 
Despa, fundaș, de la F.C. Olt. 
A ARMATURA zalău îl are 
ca antrenor pe Dorin Barbu. 
Nici o noutate în lotul echipei 
față de turul campionatului. Are 
numeroși jucători accidentați, 
cum sînt Boca, L. Mihai, Pre- 
deanu, Păscuță și Bumbuț. Mîi- 
ne, la Zalău. Armătura susține 
un joc de verificare cu Someșul 
Satu Mare, n MUREȘUL EX
PLORĂRI DEVA: antrenor, La- 
dislau VîL'3. aiutat M. Ma

ÎN DIVIZIA „B“ (seria a IlI-a)
rian, care mal activează Încă și 
ca jucător, și Valentin Bolojan. 
Juniorul Oloșuteanu face parte 
din lotul reprezentativ de ju
niori. Două noutătl: Dăntlață de 
Ia Dada Orăștle, șl Kuhar, de 
la Unirea Dej. Fundașul Neaga 
și-a reluat pregătirile. Astăzi. 
Mureșul Joacă la Deva, eu C.SM, 
Reșița, iar mline la Mlrșa, cu

• Noi antrenori la C.S.M. Reșița, 
Olimpia Satu Mare și Metalurgistul 
Cugir • Numeroase promovări 

de juniori

Carpatl. • F.C.M. U.T. AKAD: 
De pregătirea echipei se ocupă 
antrenorii Alexandru Dan șl 
Victor Comisar. Au primit dez
legarea Lupău, pentru Recolta 
Salonta, și Cigan, pentru F.C. 
Bihor. Au fost promovați ta lot 
dțlva juniori talentațl din pe
piniera proprie șl anume: Laba, 
Țucudean, Vărstadan și Naghi. 
Este accidentat ta continuare 
Vuia. • UNIREA ALBA IULIA 
are ca antrenori pe Gheorghe 
Tîrnovean șl Alexandru Moldo
van. Nu mai fac parte din lot 
Onuțan, plecat la Metalurgistul 
Cugir, șl Dădu, la Aurul Brad. 
Iată și noutățile: Ptatilie, de la

ODIHNĂ ȘI RELAXARE
O serie de odihnă completă - 12 zile - se poate petrece ta 

această perioadă ta aproape toate stațiunile de vacanță din 
tară. Plecările au loc zilnic, Iar gradul de confort este ^versi
ficat. Zăpada abundentă oferă din pita posibilități de practi
care a sporturilor de lamă. Iar noile Instalații de transport 
pe cablu dau posibilitatea „acoperirii" unul spațiu mal mare 
șl mal variat, puțind fl încercate mal multe pîrtii și vizitate 
mai multe cabane.

Iată cîteva stațiuni montane care Iși așteaptă oaspeții : Bal- 
vanyos, Durău, Poiana Mărului, Tușnad, Semenic etc.

Înscrieri șl Informații la toate agențiile de turism ale 
I.T.H.R. București.

Victoria Călah, Aldea, de la Me
canica Alba Iulia, șl juniorul 
Groza, remarcat la echipa Da
da Mihalț, din campionatul ju
dețean. • OLIMPIA SATU MA
RE; fostul jucător I. Mureșan a 
preluat, din luna Ianuarie, con
ducerea tehnică a echipei. Au 
fost transferați: Roatlș, Înaintaș, 
de la F.C. Bihor, Bus, fundaș, 
de la A.S. Poiana Codrului 
(campionatul județean); au fost 
promovați juniorii: Patkoș (17 
ani), mijlocaș, Hebe (17 ani), 
fundaș, și Costea (16 ani), mij
locaș. • METALURGISTUL CU
GIR are din luna ianuarie un 
nou antrenor — pe Nicolae Vol- 
nescu. In returul campionatu
lui, la echipa din Cugir vor juca 
Onuțan, fundaș, șl Prodan, mij
locaș, de la Delta Tuicea • 
STRUNGUL ARAD. Antrenorul 
prindpal al echipei este Gabor 
Blro, fostul fundaș al formației 
U.T.A., avindu-1 ca secund pe 
Ladislau K8rosi. Două noutăți 
in lot: I. Giurgiu, care ta turul 
campionatului a jucat la Aurul 
Brad și Zamfira, de la „spe
ranțele" lui S.C. Bacău. Au ple
cat M. Giurgiu, la Ș-lmll Lipo- 
va, șl Blaj, la Motorul Arad, 
in campionatul județean, a IN
DUSTRIA SIRMEI C. TURZII 
are ca antrenor pe Dan Anca. 
Două -noutăți in lot față de tu
rul campionatului: Fi. Mărgi
nean, de la Sportul studențesc, 
șl D. Moldovan, de la Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca. In zilele ur
mătoare Industria slrmei are 
programate mai multe jocuri de 
verificare, cu Viitorul I.R. Cluj- 
Napoca, Metalul Aiud și Gaz 
metan Mediaș.



Turneul zonal de șah Înaintea ultimei runde

ATLETISM LA ÎNALTE COTE
@ Campionatele S.U A. - o competiție de 
amploare ® Galina Cistiakova : un 
greș de aproape un metru într-un 
0 Pregătiri pentru „mondialele" de cros

pro- 
an I

Marea arenă acoperită „Madi
son Square Garden" din New 
York este gazdă, la acest sfîrșit 
de săptămînă, a campionatelor 
Statelor Unite, dispută tradițio
nală, una dintre cele mai impor
tante competiții indoor ale atle
tismului internațional. Și aceasta 
pentru că. în afara celor mal 
buni atleți americani, la întreceri 
Iau parte o serie de mari perfor
meri din diferite țări, campiona
tele S.U.A. fiind o competiție, 
cum se spune, „deschisă".

La întrecerile din acest an vor 
fl prezenți atleți și atlete din 
Canada. Cuba, Belgia, Franța, 
Irlanda, Kenya, RomAnia. Suedia, 
U.R.S.S. etc. Tara noastră va fl

PE GHEAȚĂ Șl PE ZOI
(Agerpres). Proba

coborire din cadrul
ROMA, 22 

feminină de 
concursului de seni al „Univer
siadei albe*, de la Beiluno, a 
fost cîșiigată de schioarea ceho
slovacă oiga cbarvatova, crono
metrată. pe o pîrtie In lungime 
de 2 SOI m. cu timpul de l :17X3- 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Janan Gantnerova (Cehoslo- 

1:11.26. Blanca Fernan- 
(Spania)

Attia — 
Tatiana _

— 1:10.73. Moaika B.J-

reprezentată de ce
le șase atlete care 
au avut o evoluție 
remarcabilă în „cir
cuitul american*" * ~ 
concursuri: 
MeLinte, Fița 
vin, Maricica 
că, Cristieana Co
jocarii, Vali Ion es
eu și Anișoara 
Stanei u.

• Noua record
mană mondială, ir. 
sal*, la 
lungime, 
Galina 
este In 
22 ani. Anul trecut 
ea a devenit re
cordmană unională, 
în aer liber, cu re
zultatul de 749 m, 
iar sîmbât*. In 
sala din Chiși- 
nău, a realizat 
leva antrenorului _ _ __
kolov și-a îmbunătățit recordul 
personal. Intr-un an, cu aproape 
un metru ! Evident, ea este prin
cipala favorită la „europenele* 
de sală, de săplămina viitoare, de 
Ia Atena
• La Nairobi au avut Ioc cam-

de 
Doina 

Lo- 
Pui-

săritura în 
sovietica 

Cistiakova, 
vlrst* de

MIHAI SOBA PRINTRE LIDERI
Nici acum, cînd cortina este 

gata să cadă, turneul zonal de 
șah de la Praga nu și-a spus 
ultima replică. înaintea rundei 
a 16-a a fost reluată întrerupta 
Șubă—Grigorov, apreciată de 
toți ca pierdută pentru jucă
torul nostru. Dar, marele ma
estru român și-a etalat cali
tățile de analist și luptător, 
reușind — la capătul unei apă
rări extraordinare — să obțină 
ceea ce se cheamă o 
de aur“. Șubă reintra 
printre lideri, . r_ ___
o păstrează și după runda a 
16-a, în care .. ___ 1_.
Pinter, iar Ghindă și-a

„remiză 
astfel 

poziție pe care

a remizat cu 
făcut

I

Noul 
teren

recordman mondial, (deocamdată, doar pe 
acoperit I) la aruncarea greutății, Ulf 
Timmermann (R.D.G.) cu 22,15 m.

Telefoto : A. P. AGERPRES
E- 

So-

II „C.C.E.“ LA BASCHET

vacia) — 
dez-Ochoa 
Caroline 
1:19.19.
(U.R.S.S.) 
Blrikova (Cehoslovacia) — 1:19.0.

ZURICH, 22 (Agerpres). In pri
ma zi a campionatelor mooĂtte 
feminine de biatlon. compex:;ie 
ce se desfășoară Ia Egg (Elveția), 
senioara sovietică Kaia Parve a 
termina* învingătoare in proba 
de 10 km cu timpul de 43:21.9- 
Pe locurile următoare s-au situat 
norvegianca. Sana Groenlid — 
41.M.9 ș; Sjeieza Eva Korpela — 
44 49.8.

1 : 19,99, 
(F ranța) , — 
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ptooatele de cros ale Africii. Iată 
rezultatele: la seniori. Paul Ki- 
poeek (Kenya) 35:34 pe 11.8 km ; 
senioare : Helen Kimaiyo (Ke
nya) 18:57 pe 4.8 km ; juniori : 
Peter Rono (Kenya) 22:0« pe 7.2 
km. Competiția 3 constituit o 
bună verificare In vederea mon
dialelor* de cros, de luna 
toare. de Ia Lisabona.

PARIS, 22 (Agerpres). în 
cadrul turneului, final al „Cu
pei campionilor europeni" Ia 
baschet masculin s-au dispu
tat alte două meciuri, încheia
te- cu următoarele rezultate : 
Real Madrid — Maccabi 
Aviv 100—76 (51—38); 
Moscova — Banco di 
97—77 (48—38).

Rezultate înregistrate 
mifinalele (meciuri tur) 
petiției similare 
T.T.T. Riga — L____
Sofia 74—51 (40—20), B.C. Vi
cenza — Agon Dusseldorf 93—57 
(12—26).

Tel 
ȚSKA 
Roma

in se- 
com- 

feminine : 
Levski Spartak

TORINO, 22. în cadrul ram- 
pionatelor de atletism ale Ita
liei, in Palatul sporturilor 
Torino spnotaui Stefano Tîlli 
a parcurs turul de pistă (200 
m) in 20.52 s, rezultat care con
stituie un nou record n>
pe această distanță- Preceden
tul (20.57 s) ii aparținea, de 
anul trecut, vest-germanului 
Ralph Lăbke.

in

dial

StFestivitate de prendre La St Morixz. desfășurarea probei
de bob 2 din cadrul Ecfcxpcjal aovietie Firman î<—
Alexandrov a medaha de aur. Pe locul doi, RDG. (in
dretpts), iar pe locul trei EL.e*.ia Telefoto : A_P.—AGERPRES

TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM , Cursa N.sl — Alas- 

slo (158 km), ediția a șaptea, a 
fost ciștigatâ de ruueru. 
Pierino Gavazzi care a parcurs 
distanța in 4.35:40 (medie arar* 
de 43.473 km). In aceiași timp i-j 
încheiat întrecerea alți 13 concu
rent!.

ÎNOT • Li cadrul catr-p.co
telor U.R.Sdt.. in bazinul olim
pic din Moscova, au fost înre
gistrate clteva bune rezultate: 
temei: 4M m liber: Oiga Grigo
rieva 4:18.36, 4M m mixt: Elena 
Dendeberova 4:5S.«: blroațl: m 
m liber: Aleksandr Bazanov

2

■5

$

$

$

i
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• LA 21 DE ANI. ciți are. austriacul 
Franz Klammer, fost campion mondial șl o- 
limpic la coborire (recent, la C.M. de la 
Bormio a fost al patrulea), a anunțat e* 
s-a decis să abandoneze schiul competițio- 
nal șl să opteze — avtnd In sînge, plăce
rea vitezei — pentru ...automobilism. Debu
tul și-1 va face, «a volanul unei „Alfa-Ro- 
meo". la campionatul vest-german pentru 
mașinile de serie • FEDERAȚIA INTER
NAȚIONALA DE HOCHEI PE GHEATA 
are, de anul trecut. 35 de țări membre prin 
admiterea cererilor de adeziune a două 
federații latino-americane : Mexicul și Bra
zilia. Forul Internațional va organiza. în 
vară, un curs de pregătire a antrenorilor, 
în Mexia. ft OFICIALITĂȚILE SPORTIVE 
ENGLEZE intenționează să depun* candi
datura Londrei pentru organizarea Jocuri
lor Olimpice din anul 1992. informează zia
rul londonez ..The Guardian". De mențio
nat că pînă acum Londra a mal fost gazdă 
a Jocurilor Olimpice în anii 1908 șl 1948. • 
EXISTA TN OLANDA o anume competiție 
tradițională pentru alergarea pe patine. 
Este vorbe de „Turul celor 11 orașe", oon- 
curs de patinaj viteză, desfășurat pe rețeaua 
de canale ce leagă diferitele localități și care, 
pe timpul Iernii. în mod obișnuit, sînt în
ghețate bocnă. A 13-a ediție a competiției 
a revenit unui tînăr pe nume Evert Van 
Benthem (?s ani), care a străbătut 200 km 
(n timpu de 6.47:00. La întrecere au luat 
parte peste 16 000 de concurent!, ale căror 
eforturi au fost urmărite de peste un mi
lion de spectatori I ft DE LA PATINAJUL 
viteză la oel... artistic. La ediția din acest

datoria luîndu-i o jumătate de 
punpt lui Jansa. Marele bene
ficiar al penultimei reuniuni 
a fost bulgarul Ermenkov, în
vingător cu negrele in fața 
ungurului Farago, care iese 
din cursă. Florin Gheorghiu nu 
l-a putut învinge cu negrele pe 
Csom (nici n-a forțat, de alt
fel), lăsînd totul pentru par
tida finală cu Prandstetter, în 
care va conduce albele. Are 
neapărat nevoie de victorie. 
Vine amenințător Schmidt : el 
a întrerupt în avantaj cu Gri
gorov și în cazul unei victorii 
(altminteri scontate) va tota
liza 9 puncte, cu care va face 
o serioasă opțiune pentru caii-, 
ficare. Celelalte rezultate : 
Gheorghiev — Ftacnik 1—0, 
Prandstetter — Doncev, Ador- 
jan — Sznapik și Mokry — 
Stempin, remize.

în clasament, 4 lideri ! : Șubă, 
Pinter, Jansa, Ermenkov 9*4,

---- " ’■■■.• 8'/,. 
Ftacnik, 
, Ador-

Don- 
6'/2.

Gheorghiu, Prandstetter 
Schmidt (1), Farago, 1 
Sznapik, Gheorghiev 8, 
jan, Csom 7'^, ‘ 'Z.
cev, Mokry 7, Stempin 
Grigorov 51/, (1).

Ultima rundă, ’ *1".____
programul ei pentru... amato
rii calculului probabilităților s 
Jansa — Șubă. Pinter —- 
Schmidt, Ermenkov — Adorjan, 
Gheorghiu — Prandstetter, 
Ftacnik — Ghindă, Sznapik — 
Gheorghiev, Grigorov — Csom, 
Stempin — Farago și Doncev 
— Mokry.

Ghindă,

sîmbătă. Dăm

EL MUNDIAL

CAPILOR DE SERII99

subiectul 
„capilor 

multe 
speciali-

Lupta calif tcdrilor pentru 
de foib». lîti ate tn p.’irul 
țâyurcre. Pertru. cele ’’ de 
disponibile (doui fund acc 
„fdrd luptă*. Italiei, cam; 
lumii, și Mexicului, gazda 
cerii) se desfifoarl o ini 
vnpres-.onantd prin amploai 
echilibrul ei. Dar. ir. pzrale 
are loc o dispută. Mai 
specia moașă, mai puțin vi 
purtată mai cu seatnd in
sele forurilor fotbalistice. 
disputa pentru stablHrea „c 
de serii* ai întrecerii din 1 
operație care a stirnit la l 
ediție a C M. 
ții. pylemlei. 
un criteriu at 
nanin re -no

nu

gest de ^atenție 
comisiei de organi
zare.

Reluînd 
desemnării 
de serie* 
ziare de _ ____ _
tate, mai cu seamă 
cele franceze, rea
mintesc c*8 „ceea ce 
& <enat foarte mult 
a fost -maniera ar
bitrară în care a- 
cești lideri de gru
pă au fost stabiliți* 
Football*). -----
tartBor susțin . 
nor criterii și prezt 
înaintea desfășurării _r__ r___ _
de tragere la sorți a componen
ței restului grupelor turneului fi- 
naL După unele indiscreții s-ar 
fi și ajuns la stabilirea celor 
șase echipe ce vor beneficia de 
favorizantele poziții de „capi de 
serie* : Italia. Mexic.* Brazilia. 
Argentina. Uruguay și Anglia. 
Față de evocarea tot mai insis
tentă a unei asemenea desemnări 
arbitrare, foarte xrulnerabiZd, s-au 
înregistrat și primele dezmințiri 
oficzale. Sepp Blattler. secretarul 
general F.I.F-A^ a declarai: ..Fo
rul moediaJ a decis si nu des- 
ch.dă dosarul desemnării capilor 
de serii decit după terminarea 
ral;fir*ri>or (n.n. foarte firesc, 
pentru că s-ar putea desemna o 
echipă care să nu se... califice). 
Pînă în arest moment, numai e- 
cîiipeic Mexicului și Italiei. în 
virtutea unor criterii clare și u-

Scoțianul Steve Archibald u'ortle
uh C-J- Barcelona, șutează spre poarca lol 
Real Șoeiedad, cu toată opoziția iUi Genaro 

—---- Telefoto : A.P. AGERPRESCelayeta. Telefoto :

.VCTXJSM^X

de la Beiluno au refuza 
să ia parte la proba de coborire. susț 
sus și tare că pirtia este foarte preten
țioasă și că ea constituie un adevărat pe- 

. ricol pentru integritatea corporală a con- 
curenților... a LA PARIS se vor desfășura, 
mîine. întrecerile pentru «Cupa Mondială" 
la judo. Iau parte selecționatele Africii. 
Amerlcii. Asiei și Europei. Cu cinci cam
pioni olimpic și doi campioni mondiali In 
formație reprezentativa Asiei apare ca 
principală favorită. • MARELE „HOBBY- 
al proaspătului campion mondial la slalom 
uriaș, vest-germanul Markus Wasmayer. il 
constituie nu... schiul, cum ar fi poate 
normal, d alpinismul 1 • PENTRU A LUA 
PARTE la viitoarea ediție a competiției de 
yachting „Cupa AmericiH (care va avea

(..France
Majoritatea coi 

stabilirea 
tarea lor 
operațiunii

cn-
u-

!oc în ianuarie 1997 Ia Freemantle. în Aus
tralia) trebuie să al. în primul riad, o am- 
bareațse corespunzătoare, apoi sâ cunoști 

a" navigației, sl fi temerar și nu 
1 riad — potrivit dorinței orga.nl- 
— să dispui de ..frumușica* sumă 

xml* dolari, care reprezintă o cau- 
cbliga’orie pentru oricare partl ci- 
Vă dați seama, desigur, cam cine sînt 
re pot lua startul 
dtîe— • RECENTA FINALA 

ui de tenis. în aer liber, de la 
Eteach s-a desfășurat între Martina 
cilova f23 am, campioană mondială 1 

84> și Chris Evert-Lloyd 
ioană a lumii în 13T5. 75. 
versare.^ tradiționale.

de afiș ai tenisul 
pree t din 1973. De atun 

îoase ter.ismane s-au trtE 
ri. succesele Impărțindu-și-le exact. Cu ul-» 

tima sa victorie. Navratilova (6—2. 6—O a 
luat avantaj : 32—31. • PENTRU FUNCȚIA 
de președinte al Federației Internaționale^ 
de Călărie deținut*. în prezent, de prin
țul Philip de Edinburgh, și-au anunțat In
tenția de a candida Christian Legrez (ac
tualul președinte al federației franceze), 
contele Dieter Landsberg-Velcn (R.F.G.) $i 
prințesa Anne a AnglieL • PREȘEDIN
TELE comitetului special al O.N.U. Împo
triva apartheld-ulul, Joseph Garba, a so
licitat organizatorilor „Marelui premiu au
tomobilistic de la Miami", care va avea 
loc mîine. să nu admită participarea a doi 
piloțl sud-africani.

Romeo yiLARA

t-o astfel de 
a tur-
Delray 
Navra-
In 1771. 

(39 de 
77. 10 

care țin 
de peste 11 anL 

", cele două 
tt de 62 de

s

nanim admise, 
tea de capi de 
celorlalte patru _____ ,
atribuite selecționatelor europene 
sau sudamericane în funcție de 
rezultatele din calificări. Atunci 
va putea fi judecat modul cum 
a procedat F.T.F.A.- La rîndul său, f-------- • ~
președintele U.E.F.Ă.
Ședințele F.I.F.A.. „__ ___

liniștească compatrioții,

au obținut calita- 
grupă. In privința 
locuri, ele var fi

francezul Jacques Georges, 
rr r «• a fi vicepre- 

grăbinriu-se
-----« 

confirmat cd.......nici o decizie nu
a fost luată. Și eu voi fi. ca pre
ședinte al Uniunii europene, 
foarte nemulțumit în eventuali
tatea că echipa Franței, semi fi
nalistă a Mundalului ’82 și cam
pioană a Europei, nu va fl pre
ferat* reprezentativei Angliei". 
Sigur cd selecționata franceză are 
acum argumente ale performanței 
care o indică drept „cap de 
serie*. Dar, cum bine remarca 
S. B lat tier, trebuie să așteptăm 
mal Intfl rezultatele calificărilor. 
Altfel, vorba proverbului, înseam
nă rf . vindem pielea ursului din 
pădure !

Importantă ne apare ca desem
narea sâ fie efectuată prin crite
rii dinainte anunțate, astfel ca 
prezumțiile, care și-au șt făcut 
loc în multe comentarii și se în
trevăd șl în unele declarații, 
sâ nu mai aibă justificare.

F.I.F.A
sâ lupte 
rabllității

este prima care trebuie 
pentru menținerea ono- 
sa!e !

Eftimie IONESCU

ȘTIRI ȘTIRI...
• Intr-un - meci 

amical, disputat la 
ționata Ecuadorului 
scorul de 3—0 (1—0) 
vieL Golurile acestei partide, la 
care a » asistat peste 25 000 
spectatori, au fost înscrise 
Maldonado (min. 22), Benitez 
(min. 65) șl Villafuerte (min. 70).

internaționa 
Quito, selec- 
a învins cu 
echipa Boli-

de 
de

• In cadrul turneului interna
țional de la Leningrad. echipa 
poloneză Legia Gdansk a Învins 
cu 2—0 (1—0) selecționata de ti
neret a orașului Leningrad. In
tr-un alt joc, formația locală Ze
nit a întrecut cu 3—1 (2—1) e- 
chipa finlandeză TPS Turku.
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