
In această săptămînă, pe piftiile de schi

și sanie din Vatra Dornei

LA START VOR FI
PREZENȚI PIONIERII!...

La Vatra Dornei, Analele pa 
tară Ia sporturile de lamă ale 
celei de a IV-a ediții a com
petiției sportive naționale _Da- 
ciada" continuă și in această 
săptămînă. Protagoniști vor fi 
purtătorii cravatelor roșii cu 
tricolor.

Startul îl vor lua concuren- 
ții în întrecerile pentru „Cupa 
Pionierul" la proba de schl- 
alpin, care își vor disputa tn- 
tîietatea miercuri, în două 
manșe. Joi vor fi prezenți pe 
pîrtii participanții la schi fond, 
iar vineri cei înscriși in proba 
de biatlon. Tot vineri iși vor 
încheia întrecerea (începută 
joi) și concurenții la sanie.

In toata întrecerile, partici
panții vor fi băieți fi tete în
tre 11 și 14 ani.

SI tot la Vatra Dornei, slm- 
bătă șt duminică, este progra
mat un spectacol sportiv înti
tulat „Bucuriile zăpezii", în ca
drul căruia vor avea loc jocuri 
distractive pe zăpadă, demon
strații de schi acrobatic, probe 
combinate de ștafete etc. în 
fine, duminică, la prlnz, pio
nierii'’ care s-au distins in •- 
ceste întreceri vor fi răsplătiți 
cu diplome șl medalii, cu pre
mii in obiecte și materiale 
sportive, in calitate de cam
pioni sau fruntași al „Dacla- 
dei" la sportul de masă.

SPORTIVI BE VALOARE PARTICIPA
LA „OINAMOVIADA INTERNAȚIONALA" DE SCHI

Au 
pînă

oremai rămas 24 de 
la startul „Dinamoviadel 

internaționale" de schi, care 
începe miercuri la Poiana Bra
șov. De luni, delegațiile parti
cipante se află in frumoasa 
noastră stațiune și efectuează 
antrenamente de acomodare și 
cunoaștere a pirtiilor, în com
ponența lor se află sportivi 
bine cotați în schiul interna
țional, care, sîntem convinși, 
vor face dovada calităților de 
care dispun. In lotul schiori
lor de la Dinamo Brașov — 
după cum ne-a informat pre
ședintele clubului. Aurel Volna 
— se află mulțl sportivi redu
tabili, care pot avea evoluțfl 
notabile în compania concu- 
renților de la Dinamo Moscova,

care.

Dynamo Berlin, 
Fraga, Gwardia

Dar iată, pentru 
schiului afla ți in Poiana Bra
șov, la Borșa sau Valea 
Strîmbă (pentru' sărituri) pro
gramul complet al „Dinamo- 
viadei internaționale" : miercuri: 
30 km bărbați, 10 km femei 
și cele două manșe de slalom 
uriaș (m+f) ; joi : cursa indi
viduală de biatlon, 20 km, sla
lom special fete șl. la Borșa, 
sărituri de la trambulina de 
90 m; vineri : 15 km bărbați, 
5 km femei, slalom special 
bărbați ; sîmbătă : cursa de 10 
km biatlon, coborîre de antre
nament (m+f) ; duminică : 
ștafete la biatlon și fond, cobo
râre (m+f), sărituri speciale, 
la Valea Strîmbă.

Ruda Hvezda 
Varșovia ș.a. 
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La Cimpulung Moldovenesc in cadrul „Daciadei"

„FESTIVALUL SPORTURILOR DE IARNĂ", 
0 SPLENDIDĂ PLEDOARIE PENTRU SĂNĂTATE
5 000 de tineri au luat parte la o reușită competiție polisportivă

Frumoasa așezare din nor
dul țării — Cimpulung Mol
dovenesc — a Îmbrăcat, timp 
de două zile, intr-un decor de 
iarnă feeric, haină sportivă.

Sîmbătă și duminică, orașul 
a găzduit... cel de-al 15-lea 
„Festival al sporturilor de 
Iarnă" 1 Din nou o adevărată 
sărbătoare a sportului de masă

cătuit eu multă minuțiozitate, 
în așa fel ca el să placă celor 
ce vor participa la el".

Remarcabile au fost. între al
tele, gala de filme sportive

Ultimul turneu al Diviziei 
»A" de baschet masculin se 
desfășoară, de astăzi pînă joi. 
In sala Floreasca, progra
med (miercuri, la ora 16) $1 
derbyul Steaua — Dinamo, la 
sfîrșitul căruia va fi cunoscută 
campioana țării. Astăzi, în e- 
tapa inaugurală a turneului 
grupei 1—4, cele două candi
date la 
meciuri dinaintea 
cisive : 
joacă cu Dinamo 
la ora 16 Dinamo 
I.C.E.D.-C.S.Ș. 4 București, de
ținătoarea locului 3 
ment.

înaintea turneului 
dinea echipelor în 
se prezintă astfel : 
54 p, 2. Dinamo București 54 p, 
3. I.C.E.D. 44 p± 4,_Dinamo O- 
radea 
43 p, 
39 P,

titlu susțin ultimele 
partidei de- 

14,30 Steaua 
Oradea, iar 

tntîlnește pe

38 p, 10. IMUAS 38 p, 11. 
Politehnica Iași 37 p, IX Poli
tehnica București 38 p.

Celelalte turnee pe grupe va
lorice se vor desfășura după 
următorul program : grupa
5—8 : vineri, sîmbătă șl dumi
nică, la Sibiu : grupa 9—12 : 
sîmbătă, duminică si luni, la 
Cluj-Napoca.

Frecvent in această perioadă, tineri și 
ria unei plăcute

Din nou ! Pentru că a devenit 
o obișnuință ca aici, an de an, 
să se organizeze iarna festi
valuri la sporturile care se 
practică, de obicei, în această 
perioadă.

la ora

în clasa-

final, or- 
dasament 
1. Steaua

42 p ; 5. C.S.U. Sibiu 
6. Rapid 42 p, 7. Farul 
8. Academia Militară 37 
Universitatea CIuj-Napoca

virstnici, cu schiurile in picioare, cunosc bucu- 
activități sportive in aer liber

ce se înscrie cu suc-

J

ECHIPA DE BASCHET Icadete] A ROMÂNIEI 
A CÎȘTIGAT TURNEUL DIN R. D. G.

Participarea reprezentativei 
de baschet-cadete a țării noas
tre la tradiționalul turneu in
ternațional din R. D. Germană 
(Karl Marx-Stadt) a prilejuit 
o frumoasă comportare a spor
tivelor românce, care au re
purtat victoria în toate cele 
trei meciuri susținute : 77—73

cu Polonia, 82—68 cu R. 
Germană I și 89—65 cu R. 
Germană II. Clasament final : 
1. România 6 p, 2. Pronia 5 p, 
3. R.D.G. I 4 p, 4. R.D.G. II 3 p. 
Antoaneta Barbu a primit tro
feul oferit celei mai bune ju
cătoare turneului.

D. 
D.

LA GOVORA, ACTIVITATEA SPORTIVA POATE DEVENI LA FEL
DE BOGATA CA IN CELELALTE STAȚIUNI BALNEARE VILCENE

— acțiune 
ces în cadrul competiției na
ționale „Daciada" — cu care 
prilej Cimpulung Moldovenesc 
a trăit intens fenomenul spor
tiv.

La ora 13,30, simbătă, circa 
5 000 de sportivi, care urmau 
să concureze apoi pe diferite 
baze, s-au adunat în piața o- 
rașului pentru a participa la 
festivitatea de deschidere. Pri
marul, 
salutat 
ceri și 
gram 
concursuri de sanie, schi fond, 
schi alpin, popice, tir, șah și 
tenis 
parte 
tițli, 
iernii, 
mune

Din 
ar fi 
ce 
C.O.E.F.S. Cimpulung 
venesc, tovarășul Doru Jura- 
blea, 
val : 
multe 
jlnul 
orașului, al tuturor 
cu atribuții, am tinut 
valul acesta din cadrul 
ciadei" să ilustreze 
copiilor și tineretului față de 
sport. Programul Iul a fost al-

Dumitru Hrenciuc, a 
participanții la între- 
demonstrații. In pro- 

figurau, între altele.

de masă, la care luau 
finaliștii acestei compe- 
desfășurată, pe timpul 
în diferite orașe și co
aie județului Suceava, 
programul ".................
multe de retinut. Iată 

ne spunea

,festivalului"

președintele
Moldo-

„sufletul" acestui 
„S-au depus 
pentru reușită, 

comitetului de

festl- 
eforturi 

Cu spri- 
partid al 
organelor 
ca festi- 

Da- 
iDteresul

care s-a desfășurat la cinema
tograful din centrul orașului. 
„Feeria pe.......................”
demonstrația 
timpul serii 
tele Rune.
luciul gheții" 
800 de elevi ai Școlii generaie 
nr. 4, unde toți școlarii știu 
să patineze. Din nou munca 
plină de devotament Dentru 
sport a profesorului Gheorghe 
Bratu a dat naștere unui spec
tacol — care a durat o oră și 
jumătate — de toată frumu
sețea (patinaj artistic, dans 
demonstrație a micilor hoche- 
iști, tablouri din basme ș.a.) 
Frumoasă, emoționantă, a fost 
de asemenea, evoluția de pe 
muntele Rune a elevilor Li 
ceului industrial de construcții. 
Ei au coborît. în seara 
pe schiuri, cu făclii in 
pînă în oraș. înscriind 
flăcări inscripții dragi 
tuturor : „Ceaușescu 
„Ceaușescu — P C R 
ciada".

„Un festival frumos, feeric, 
care ou se poate uita" au spus 
mulți dintre cei care l-au ur
mărit. Un festival care 
stituit. spunem noi. o 
didă pledoarie pentru 
tea tinerilor. Felicitări 
zatorilor ! (M. FR.»

luciul
pe 

de
In
au evoluat circa

gheții" și 
schiuri din

pe mun- 
„Feeria pe

zile 
miim 

prin 
nouă 

— Pace !“
.Da-

a con- 
soien- 

sănăta- 
organi-

Viața sportivă a orașului 
Govora este reprezentată prin 
două asociații : una. Știința — 
aparținind tineretului studio» 
din localitate — și alta — Să
nătatea, a Complexului bal
near. Două unități sportive to
tal diferențiate» ca activitate l 
Știința, cu un calendar com
petitions) riguros întocmit și. 
mai ales, respectat, cuprinzlnd 
întreceri care debutează la ni
velul claselor și continuă ca 
o suită de concursuri sub în
semnele „Dadadei*. De aseme
nea, cu o serie de elemente 
care se străduiesc să urce 
treptele afirmării — Anda Bă- 
lășoiu și Mirela Constantlneseu 
la atletism, Cezar Diaconu. 
Gheorghe Rada și Alexandra 
Mitroi la orientare turistică. 
Cristina Marin și Raluca Radu

la volei fi Constantin Bor la 
hipte — tineri promovați în 
loturile județului, unii dintre 
d solicitați chiar la loturtte 
naționale de juniori. Cit pri
vește asociația sportivi Sănă
tatea, U aceasta se poate a- 
minți de ceva fotbal, dar da 
• calitate Îndoielnica. de vreme 
ea echipa ocupă un loc mo
dest (13) tn campionatul jude
țean, apoi de handbal, volei 
fi popice, ca secții care „tră
iesc* mai mult datorită entu
ziasmului dtorva pasionați, 
foarte puțini, însă. In raport 
eu numărul membrilor asocia
ției (780) Faptul surprinde, 
deoarece pînă mai teri, unii 
dintre actualii reprezentanți ai 
„Sănătății* au activat la... „Ști
ința" I Să le fi dispărut. In
tre timp, pasiunea pentru

sport ? Nu mai simt, oare, ne
voia de exercițiu fizic, de miș
care, tocmai acum când ne află 
tn dmpui muncii T

Toate aceste aspecte, precum 
fi altele legate de colaborarea 
dintre cele două asociații spor
tiva. da preocuparea care tre
buia să existe pentru trecerea 
a or mei or complexului „Sport 
fi sănătate* (pint acum, aid 
200 de participant!_ ). de buna
întreținere fi extindere a baze
lor sportive din localitate au 
formai obiectul unor ample 
dezbateri prilejuite de desfă
șurarea lucrărilor conferinței 
de dare de seamă și alegeri a

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag 3—3)

23 DE BOXERI VIZEAZĂ... CELE 11 LOCURI
In echipa pentru „europene"

Boxerii din lotul național de 
seniori an coborît de la munte 
— unde au fost convocați la o 
scurtă pregătire — și. împăr- 
țiți In douA grupe, au susți
nut săptămînă trecută două 
gale de verificare, la Bucu
rești fi la Brăila. A fost, pen
tru fiecare sportiv, prima a- 
paritle in public anul acesta. 
O apariție, am putea spune, 
fără semnificații deosebite da
că ținem seama de faptul că 
meciurile nu au avut .miză" 
și că întregul lot se află abia 
la începutul unei .lungi pe

rioade de pregătire in ve
derea celei mai importante 
competiții a anului. Campio
natele europene (BmiaDPsta 
25 mal — 1 iunie)

Dacă săptămînă trecută am 
asistat in gala de la Bucu
rești la infringerea unin .om 
de lot" — ne referim la Vio
rel Pop Enceanu. învins de A- 
drian Amzer —. dmbăt.ă la 
Brăila, elevii antrenorului Ca- 
llstrat Cutov. căruia «-» m-

(Continuare in pag 2—3)
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însemnări

DOLÂ JUCĂTOARE DE VOLEI,
DOUĂ ATITUDINI DITERITE...
„.Rlnduri despre două jucă

toare de volei care activează în 
prima divizie a campionatului

republican de volei. Despre una 
din ele — cuvinte de laudă. Des
pre cealaltă insă...

DE 12 ANI, NUMAI LA FARUL I
In turneul de volei al Diviziei 

de la Craiova, o frumoasă 
surpriză : jocul echipei de pe li
toral, Farul Constanța. Edifica
tor în această direcție este fap
tul că imediat ce echipa apărea 
în Sala sporturilor pentru încăl
zire, izbucneau aplauzele. Doini- 
ța Dîmofte — „ridicătoarea" om
niprezentă, Elena Cucoș, Marine- 
la Neacșu și celelalte cucerise
ră simpatii. Intre ele, remarcată 
pentru jocul ei complet, de 
tronom*. tehnic 
tului Maria Enache. 
exemplu 
plinit 35 
se vede 
nuă să 
pe care 
terlocutoare plăcută ______
un... blocaj : ..Nu sînt cea mai în 
vîrstă din divizia „A", Mariana lo- 
nescu are cîteva luni mai mult".

.De cînd ioci volei ? • .,De la

LASĂ MINGEA Șl ALEARGĂ DUPĂ... CĂPĂTUIALĂ I
A venit sâ joace volei, flind- 

că-1 plăcea, pe clnd avea vreo 
11 ani Cam mică de statură, 
dar „ochiul" lui Alexandru Chl- 
rită a văzut că are „mîinl bune" 
șl a oprit-o. Grație acestui 
căi, Georgeta Zaharia, căci 
pre ea este vorba, a ajuns 
toare de volei in Divizia 
Mai tntil la Flacăra roșie, 
la I.E.F.S., ‘ "

„me- 
maestra spor- 

Este un 
de longevitate — a tin
de ani — dar vîrsta nu 

deloc în Jocul el. Conti- 
fie pilonul echipei sale, 
o Iubește. „Mia" — ln- 

tncepe cu

18 ani, am început cam tirzlu. 
Am jucat la I.E.F.S., iar după 
absolvire, deci din 1973, la Farul 
Constanța. Circa 350 meciuri in- 
ternaționale, iar intre 1977 și 
1983 am tost căpitanul echipei 
naționale de volei" • „Deci, pro
fesoară de educație fizică 7" •
„Da, la Liceul Industrial nr. 9 
din Constanța" • „Avem voleiba
liste talentate, tinere?" • „Mi- 
rela Popoviciu, Mirela Cazangiu, 
Gabriela Dumitrescu, toana Co-

Danielatoranu, dar mai ales ___
Drăghici-Dinică. In ea ...mă văd 
pe mine. Este ioarte ",
corectă, iubește voleiul, are mul
te calități" • „Ce reproșezi tine
relor voleibaliste 7 Nu celor a- 
mintite. ci, in general, tinerelor

O 
lor. 
dau 
tre-

talentată,

care practică acest sport 7“ 
„Prea risipitoare cu talentul 
Iau totul toarte ușor și... 
mult mai puțin decit cer. Ar 
bul să fie mai receptive".

LA FOND-REZULTATE SUB AȘTEPTĂRI
1

ȘAHUL G

das- 
des- 

’ucă- 
„A“.

. . apoi
. consacrîndu-se ca ri

dicătoare, post oarecum deficitar 
în voleiul românesc. După ab
solvire cere să joace la altă e- 
chipă de divizie — Chimia Km. 
Vîlcea — opțiune care, pînă una 
alta, o ferește de o... repartizare 
„undeva în județul Galați"

Și apare, în formația chimiste
lor din Rm. Vîlcea, fiind printre 
cele bune. Numai că Georgeta 
Zaharia (căsătorită — Popescu) 
a învățat voleiul dar, în prac
tică. îl însoțește curent cu ver
bul ,,a cere*. Jocul ei a devenit 
mediocru (nimeni nu s-a gîndit, 
de pildă, dată fiind vîrsta ei — 
22 de ani — s-o cheme la lotul 
republican), dar pretențiile sînt 
de... vedetă, intuind că echipa 
are imperioasă nevoie de ea. 
Și formu'ează fel de fel de pre
tenții. ajungînd pînă la a cere — 
între altele — ca soțul ei să fie 
Inclus în Iotul echipei de fotbal 
Chimia din Divizia A! Cum nu toa
te cererile pot fi satisfăcute, profe
soara G.Z.P. reacționează dur : 
nu mai vrea să joace, ca să-1 
„învețe minte" pe vîlcenil care 
nu știu s-o ...prețuiască. Urmea
ză discuții; o ședință: „Cum a- 
preciezi, ca educator, poziția ta?* 
este întrebată. „Una sînt nemul
țumirile, spune Marilena Dubin- 
ciuc. căpitanul echipei Chimia, 
alta este voleiul, echipa...". De
geaba însă, Georgeta știe ce 
vrea și rămîne „intransigentă", 
dovadă că nu s-a mai prezentat 
la antrenamentele Chimiei, nici 
Ia jocurile 
re, motiv 
secției de

Crist eseu, 
Al. Chlri- 

clubului 
C.J.E.F.S. 

antrenorul

pendarea ei pe un an șl — ceea 
ce este semnificativ ! — echipa 
„n-o mal vrea"

Am discutat toate acestea cu 
actualul ei antrenor L. 
cu fostul ei antrenor, 
ță. cu președintele 
L. Pleșanu, secretarul 
Vîlcea, G. Udrca șl
federal V. Pavel. Semnificativ ni 
se pare ce ne-a spu3 Al. Chiri- 
ță, primul ei antrenor: „A venit 
și la mine să mă întrebe dacă 
nu vreau s-o readuc la Flacăra 
roșie... îmi pare rău de ceea ce 
aflu*.

Noi credem că Georgeta Zaha
ria Popescu poate deveni Iarăși 
o sportivă adevărată, care prin 
sport să înțeleagă altceva decit 
...căpătuială! Depinde numai de 
ea...

Modesto FERRARINI

Zilele trecute, la Mont Parnas- 
sos, în Grecia, s-a desfășurat 
Balcaniada de schi. La întreceri 
au fost prezențl sportivi și spor
tive din Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, România șl Turcia. Lo
tul cel mai puternic l-a avut re
prezentativa Iugoslaviei, cu schi
ori și schioare de renume, cum 
sînt Bojan Krizaj, Jose Kuralt, 
Robert Zan, Matcja Svet ș.a. 
Din echipa Bulgariei a lipsit 
cunoscutul Peter Popanghelov 
(care a fost angrenat în între
cerile Universiadei), dar au fost 
prezenți alți schiori redutabili, ca 
Dimitar Angetov și Luben Popov.

La înapoierea în țarâ, antre
norul federal Ștefan Sava ne-a 
spus că sportivii români și-au 
îndeplinit obiectivele — cuceri
rea a 2 medalii —, chiar depă- 
șindu-le, dar este nemulțumit 
(am scris și noi la timpul cu
venit) de comportarea cu totul 
sub așteptări a fondișlilor 
fondistelor.

Disputele cele mai atractive 
fost, normal, cele alpine. Au 
vut loc curse de slalom uriaș 
slalom special. Slalomul 
fete a ’ ‘ '
rele din Iugoslavia — clasate pe 
primele două locuri. Liliana 
lehim, după o perioadă de în
trerupere a activității a avut o 
reintrare promițătoare, situîndu- 
se pe poziția a treia. Satisfăcă
tor și locul 6 ocupat de Delia 
Parate (care s-a clasat și mal 
bine — a treia — la slalomul 
special). In aceeași probă pen
tru băieți. Bojan krizaj și-a de
monstrat cîasa ridicată. impu- 
nîndu-se în fața celorlalți schi
ori din Balcani. La slalom spe
cial, cîștigători au fost tot spor
tivii din Iugoslavia. REZULTATE 
TEHNICE, slalom uriaș fete : 1. 
Ana Zavadlav (Iugoslavia) 2:40.82: 
2. Dasa Segula (I) 2:43,16, 3. Li
liana Ichim 2:48,31... 6. Delia Pa
rate 2*53.01 : băieți : i. Bojan 
Krizaj (I) 2:25,33 ; 2. Iure Yako- 
pin (I) 2:29.18 ; 3. Joze Kuralt
(I) 2:34,43... 5. Vili Podaru 2:38,91 ; 
juniori : 1. Robert Zan (I)
2:26,16... 8. Ion Frățilă 2:42.28 ; 
9. Aurel Folciuc 2:43,55 ; slalom 
special, fete : 1. Matcja Svet (T) 
1:38.93 ; 2. Dasa Segula (I)
1:42,81 ; 3. Delia Parate 1:47,03;

și
au 
a- 

. Și 
uriaș 

fost dominat de scliloa-

băieți î 1. Rok Petrovic (I) 
1:28,35 ; 2. Joze Kuralt (I) 1 28,96 
(sportivii noștri Vili Podaru și 
Mihai Bîră au abandonat): ju
niori : 1. Robert Zan (I) 1:32,08... 
5. Aurel Folciuc 1:40,31; 6. Ion 
Frățilă 1:40,36.

Cursele de fond au fost la 
discreția alergătorilor pe schiuri 
din Iugoslavia, care au dominat 
în toate probele (mal puțin șta
feta de 3X5 km fete, care a 
fost... descalificată). PEZULTA- 
TE. 5 km fete: 1. Karmen Rajsp 
(I) 15:39,4 ; 2. Jana Mlakar (I)
15:41,6; 3. Iliana Kuleva — '
garia) 15:52,1, 4. Ileana 
16:21,4... 8. Edith Bako 
11. Iuliana Degan 17:08,6; 
na Relt 17:21,9 ; 10 km, 
1. Saso Graja (I) 25:44,4... 
Șotropa 28:51,6; 8. L
28:54,6; 15 km, seniori ;
Karman (I) 27:57X-
goclu 42:10,4, 8. Atila
44:45,8 ; 3X5 km juniori 
goslavia 38:40,0. 2. Bulgaria 40:55,1. 
3. România 41:00.2; 3X5 km fete: 
1. Bulgaria 46:27,9 ; 2. România 
47:27,9 ; 3.
km, seniori : 
lhl4:35,0 ; 2. 
3. România lh21:27,2.

(Bul- 
Hangan 
18:38,3... 
1». Ele- 
juniorl:

1. 
L

*. V.
Crlșu

Ivo
Lun- 

Csalla
1. lu

Grecia lh06:38,4 ; 3X10 
Iugoslavia 

Bulgaria lh!6:22,8 ;
1.

3.
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HOCHEIȘTII JUNIORI IN ÎNTRECERE

PE DRUMUL
Datorită unor oameni cu 

mare dragoste pentru sport — 
între care ing. Costache Tro- 
tuș, Carol Mangiurea. Romeo 
Neștianu șl mulți alții — de 
la marele Combinat siderurgic 
din Galați, a luat ființă. în 
cadrul clubului „Oțelul", un 
puternic centru de șah. De
sigur, mal întîi a fost ideea. 
pentru ca apoi, într-o veche 
clădire a unui fost institut de 
proiectare, să fie amenajate 
patru săli spațioase pentru 
joc și o sală pentru studiu 
individual. într-un timp rela
tiv scurt s-au pus bazele u- 
nei puternice secții de masă 
și de performanță. Zilnic să
lile sînt luate cu asalt de iu
bitorii sportului minții. Ulte
rior, datorită strădaniilor de
puse de ing. C. Manei urea 
(președintele secției), ale con
ducerii combinatului, precum 
și ale unor mal vechi ani
matori al șahului gălățean 
(AL Sălceanu, N. Huzum șl 
alții) au fost invitați să sus
țină simultane în modernul 
și ospitalierul club o serie de 
șahiști cunoscuți, în frunte 
cu maestrul internațional Mir
cea Pavlov. Acesta a devenit, 
de altfel, unul dintre princl-

AF
palii înJ 
șahiste

La on 
șah din 
de spori 
de o pil 
nlori, fi 
tovici —| 
este in 
norul I 
Palamarl 
dațil de 
și M. T 
Dubi, 1.1 
o echld 
din spo] 
Rodica 1 
șl Rodii 
copil și I 
ocupă a 
— talent 
aflrmara 
Costin 0 
spectacul 
gur, la ț 
lui M. P 
briela P

Avlnd 
excelenta 
tența un 
așteaptă 
vreme a 
Înscrie t 
formanțe

ATLEȚII UNIVERSITARI N-AU TRECUT
DIN „SESIUNEA DE IARNA"!

de verlflca- 
care Biroul 

sus-

oficiale 
pentru 
volei a hotărît

La Tg. Mureș s-a disputat al 
doilea turneu al campionatului 
republican de Juniori I, grupa a 
doua valorică. Iată rezultatele: 
C.S.Ș. Tg. Mureș cu Pionierul 
Brașov 7—1. cu C.S.Ș. Rădăuți 9—2. 
cu C.S.Ș. Sf. Gheorghe 3—3, cu 
C.S.ș. 2 Dinamo București 5—4 șl 
cu C.S.Ș. Suceava 3—4: C.S.Ș. Su
ceava cu C.S.Ș. st. Gheorghe 
3—0. cu C.S.Ș. 2 Dinamo Bucu
rești 6—6, cu C.S.Ș. Rădăuți 
13—3 șl cu Pionierul Brașov 
8—3 ; C.S.ș. 2 Dinamo București 
cu C.S.Ș. Rădăuți 3—8, cu Pio
nierul Brașov 2—3 și cu C.S.Ș. 
Sf. Gheorghe 2—9 ; C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe cu Pionierul Brașov 
5—1 și cu C.S.ș. Rădăuți 9—6; 
C.S.Ș. Rădăuți — Pionierul Bra
șov 8—3. In urma acestor rezul
tate, în fruntea clasamentului se 
află C.S.ș. Suceava cu 19 p, ur-

mată de C.S.ș. Tg. Mureș —
p, C.S.Ș. Sf. Gheorghe — 12
C.S.Ș. 2 Dinamo București —

15 
P, 

____ 6 
cu C.S.Ș. Rădăuți 3—8, cu Pio
nierul Brașov — 4 p. (Gh. BO- 
TEZAN — coresp.)

Lecțiile pregătitoare, din 
-semestrul I. pentru cursan- 
țll din anil I șl II al 
cursurilor de calificare a 
antrenorilor, cu durata de 
2 ani fără frecventă, vor 
fi organizate în perioada 
18—30 aprilie 1935. Cursan- 
țll vor fi prezențl in ziua 
de 18 aprilie, orele 8,30. la 
I.E.F.S., str. Ștefan Fur
tună nr. 140, București.

La 
cute, 
gust" 
ediția 
publican universitar, competi
ție la care au 
burile sportive 
șapte centre de 
perior (Bacău, 
stanța, Cluj-Napoca, Iași, Ti
mișoara și București). între
cerile s-au bucurat de o or
ganizare excelentă, asigurată 
de Centrul Universitar Bucu
rești prin C.S.U.-I.E.F.S., care 
a oferit și frumoase diplome 
și premii primilor clasați. Din 
păcate, eforturile depuse de 
organizatori nu au fost răsplă
tite de o participare (nu
merică și— valorică) pe mă
sura așteptărilor. Pe lingă 
membrii cluburilor universitare 
care au luat parte, în aceeași 
perioadă, la concursuri peste 
hotare sau care au absentat 
din cauze obiective, s-au În
registrat destule forfait-uri ne-

(Urmare din pag. 1)

Coiisiliului orășenesc pentru e- 
ducație fizică și sport.

S-a evidențiat un fapt po
zitiv : acela că utilitatea spor
tului este înțeleasă bine de 
marea majoritate a tineretului, 
a oamenilor muncii din Go
vora. Ceea ce lipsește este o 
anumită linie de conduită or
ganizatorică, o gîndire unitară 
in ceea ce privește modalită
țile de atragere a iubitorilor 
de exercițiu fizic, de mișcare, 
in săli și pe terenurile de sport. 
Stă în puterea membrilor nou
lui consiliu ales. în frunte cu

prof. Dumitru Rogojinoiu, ca
dru didactic și activist sportiv 
cu o recunoscută experiență, 
să realizeze acest deziderat, să 
facă în așa fel îneît și în 
Govora activitatea sportivă să 
fie la fel de rodnică precum 
este în celelalte orașe-statiunl 
balneare din județul Vîlcea 
(Olănești, Călimănești-Căciu- 
lata) cu care s-ăr putea iniția 
chiar o întrecere, o „cupă a 
stațiunilor*4 (cum a existat ini
țial), care să angreneze, în a- 
cel ași timp, și miile de oameni 
al muncii veniți la odihnă sau 
tratament, cu atît mai mult 
cu cît — cum sublinia dr. Ma
ria-Ninon Rogojinoiu, medic-

Pentru meciul de baschet Steaua — Dinamo (miercuri la 
ora 16, în sala Floreasca) sînt valabile numai legitimațiile 
roșii, maron șl verzi, acestea din urmă însoțite de tichete 
eliberate de F. R. Baschet.

VACANTĂ INEDITĂ LA MANGALIA
Hotelul „MANGALIA" are o capacitate de 518 locuri, în 

camere cu un pat sau două paturi. Telefon, televizor și 
radio în fiecare cameră. Restaurant cu 600 locuri, bar de 
zi, sală video cu regim de bar, bar cu un program susți
nut de teatrul de revistă „Fantasio" din Constanța, tere
nuri de tenis, baschet, fotbal etc.

în această perioadă, tarifele sînt foarte 
M masă 71 lei/zi persoană.

înscrieri și informații la toate agențiile 
ITHR București.

Orașul Mangalia beneficiază de climă 
ierni blînde în care media temperaturii n« 
grade (în noiembrie—februarie). Umiditatea 
nual se înregistrează circa 2 000 de ore lumină solară

Lăslnd de o parte capitolul balnear. Mangalia oferă su
ficiente posibilități de odihnă și refacere activă. Piscina 
cu apă de mare încălzită stă la dispoziția tuturor vizita
torilor.

reduse : cazare

de turism ale

temperată, cu 
scade sub zero 
este redusă, a-

SEAMA SI ALEGERI
șef al stațiunii balneare — „e- 
xercițiul fizic înseamnă, in ca
zul celor mai multe afecțiuni, 
un medicament pe cit de ac
cesibil, pe atît de eficace".

Unele neajunsuri care mai 
există legate de consolidarea 
bazei materiale a activității 
sportive sînt pe cale să dis
pară. cu sprijinul noii condu
ceri a Consiliului popular al 
orașului, dornică — cum ne-am 
convins — de a schimba — și 
pe plan sportiv — valențele 
așezării. Iată temeiuri pentru 
ea, printr-un efort conjugat, 
Govora să se situeze, și in 
sport, printre localitățile de 
frunte ale județului Vîlcea.

sfirșitul săptămînii tre- 
sala de atletism „23 Au- 
din Capitală a găzduit 
1985 a Concursului re-

participat clu- 
studențești din 
învățămînt su- 
Brașov, Con-

S3

CONCURSURI DE SCHI
• Ca o avanpremieră la „Di

nam o viada internațională", pe 
trambulină de la Borșa (90 m) 
s-a disputat „Cupa Maramureș*. 
Cu acest prilej, sportivul polo
nez Richard Bunnka a stabilit 
și un nou record al trambuli
nei, cu o săritură de 110 m. RE- 
ZULTAte : 1. lanas Butka
(Gwardia Varșovia) 215 p (sări
turi de 105 șl 107,5 m), 2. Ri
chard Bunnka (Gwardia Varșo
via) 209 (101+110). 3. Bogdan
Zwyakz (Gwardia Varșovia) 194,9 
(99+102) ...5. Vllhem Gross (ASA 
Brașov) 171,4 (88+ 98),. 7. LOnncz 
Balint (Dinamo) 137,5 (80+85).
(Gh. PETKR-coresp.).
• La Bușteni s-a desfășurat

concursul republican al cluburi
lor sportive școlare. In care au 
Ieșit ciștlgători (in cursele de 
slalom special și, respeetlv, sla
lom uriaș); pînă la 12 ani: Ma
rius Trandafir (Brașovia); 13—14 
ani : Bonito Maghiar (Ctmpeni); 
15—16 ani : Aron G3r0g (Bala 
Sprte) : 17—18 ani : Ferencz Blro 
(Miercurea Cluc); pină la 12 ani: 
Marius Trandafir ; 13—14 ani : 
Mihai Meghea (Sinaia); 13—16
ani : Victor Nichifor (Predeal): 
17—18 ani : Robert Daradlct
(Miercurea Clue). (V. ZBABCEA- 
coresp.).

motivate, nu numai ale unor 
atleți, ci chiar ale unor... sec
ții întregi ! Ca și cînd acestea 
nu ar fi fost suficiente, re
zultatele obținute de majori
tatea participanților au fost 
foarte slabe. De exemplu, să
ritura în lungime fete, probă 
care ne-a adus atîtea satis
facții, a reunit numai... patru 
concurente, iar media perfor
manțelor primelor trei clasate 
a fost de... 5,00 (cinci) metri !?! 
Pentru îndreptarea situației re
levate de acest concurs, con
ducerile cluburilor universita
re trebuie să facă o analiză 
critică a activității de pregă
tire a sportivilor, să ia mă
suri ferme pentru o mai bună 
selecție a performerilor. Para
doxal, în anul celei mai va
loroase ediții a Campionatelor 
naționale de seniori (reprezen
tanții cluburilor studențești au 
obținut un singur titlu), s-a 
înregistrat poate cel mai scă
zut nivel calitativ în concursul 
universitar !

La capitolul „aspecte poziti
ve" am notat forma constant 
superioară a Simonei Andrușcă 
(la cîțiva centimetri de grani
ța celor 18 m) și prestațiile 
bune ale Feiiciei Zărescn (la 
alergări) și ale lui Mihai Bran 
(la triplu și lungime). Evolu
ții apropiate de valoarea lor 
au avut sprinterii clujeni și 
primii clasați la 60 mg.

Rezultate : BĂIEȚI : 60 m : 
C-tin Ivan 6,5. V. Selever (am-

bii „U“l 
mg : I. (I 
I. Paciol 
(ambii d 
gime : 11 
7,37 m, I 
șoara) I 
(Steaua) I 
Bran li 
(C.S.U.^ 
fime : V 
Napoc:« 
TimișoaW 
C-tin Mi] 
Iau 
3,80 
(41 
14,65 
I.E.F.S.) I 
m — pe I 
Lupu (Pi 
V. Popovl 
FETE : 6l 
(Polit. Ti] 
coleta (J 
Gabriela 1
l. E.F.S.) I 
8,3, Li 
(C.S.U.-I.J 
Maria Spl 
5,14 m, I 
(Metalul I 
Iolanda Ci 
Înălțime : I 
(accidenta
m, Cristil 
I.E.F.S.) 1| 
mona 
17,97 
(„U" 
cros (l 
(C.S.U.-J 
Rachier

(aml 
m ; 
ani

m,

Ani 
m.

ALTE COMPETIȚII A

23 DE BOXERI VIZEAZA... CELE 11 LOCURI
(Urmare din pag. 1)

credințat pregătirea lotului, au 
înregistrat alte două insuccese: 
Virgil Iordache (semimuscă) și 
Nicolae Talpoș (pană) au fost 
declarați învinși la puncte in 
fața lui Marian Gîndac (Vo
ința Măcin) și, respectiv, 
Gheorghe Adam (Metalul Bucu
rești), in urma unor decizii e- 
ronate. Dar nu deciziile în sine 
au fost importante în aceste 
două gale, ci comportarea ge
nerală a sportivilor din lot. O 
constatare, îmbucurătoare, este 
că toti boxerii care au evoluat 
pe cele două ringuri au de
monstrat o bună pregătire fi
zică și multă poftă de luptă. 
Relu Nistor (cocoș), Constantin 
Tițoiu (muscă). Ion Stan (se- 
miușoară). Rudei Obreja (se- 
mimijlocie). Marcel Marcu 
(semigrea) au obținut, am pu
tea spune, victorii ușoare, do- 
vedindu-și nu numai buna

pregătire fizică, ci și neta su
perioritate tehnică asupra ad
versarilor. Destul de ușor și 
clar au cîștigat Doru Marices- 
cu (mijlocie) și Nicolae Mo- 
trogan (mijlocie mică), dar Ma- 
ricescu — excepție a întregului 
lot — nu a avut suficiente re- 

întregul 
fost mai 
obicei... 
susținut 
antrena- 
pe pre-

surse fizice pentru 
meci, iar Motrogan a 
puțin exploziv ca de

Boxerii din lot au 
aceste meciuri după 
mente axate mai mult 
gătirea fizică generală. Viitoa
rei® teste de verificare vor fi 
insă din ce în ce mai dure. 
Astfel, în martie, lotul va par
ticipa la turnee în Bulgaria și 
Italia. Examenul decisiv 
stabilirea echipei pentru 
ropene“'va fi „Centura de 
București (9—14 aprilie), 
din cei 23 de „probabili" i 
tului de azi vor fi stabiliți cei 
11 care ne vor reprezenta la 
„europenele" de la Budapesta.

în
„eu- 

: aur", 
cînd, 

ai la-

CLUJ-NAPOCA. în cadrul ți
nui concurs desfășurat în sala 
din parcul sportiv al Univer
sității, In proba de 50 m plat, 
sprinterul Constantin Ivan („U") 
a înregistrat timpul de 5,86 s, 
care reprezintă un nou record 
național pe această distanță. 
Fiind cronometrat și manual, 
Ivan a realizat 5,5 s. Pe locu
rile următoare s-au clasat : Va- 
sile Sclcver 5,7, Ioan Nagy 
(ambii de la „U") 5,7, Ion 
Sandu 5,8, Radu Burcea 5,9 și 
Viorel Suciu (toți de la Con
structorul Arad) 5,9. (Petre 
NAGY, coresp.).

BUCUREȘTI. întrecerile tra
diționalei competiții de cros 
dotată cu „Cupa 16 Februarie* 
au avut anul acesta următorii 
cîștigători : copii — 800 m : 
Mariana Popescu (Rapid) ț 
1500 m : Dan Mincu (Ra
pid) ; junioare III — 1 000
m : Florentina Dragotă (Meta
lul) ; juniori III — 2 000 m :

Florin Pet 
re II — 1 
(Metalul) : 
m : Miha 
junioare i 
Rusnac (A‘ 
4 000 m : I 
senioare 
Radu (M 
10 000 m : 
pid). Clas 
Metalul, 2 
4. Dinamo 
C.S.Ș. 4.

BUDAPE 
Proba fem 
cadrul coi 
nai de atl 
perlt de 1 
cîștigată < 
Ella Kova 
timpul de 
următoare 
(Bulgaria) 
Germană). 
Nicoleta V 
locul doi <

ADMINISTRAȚIA DI MIT TOTO PRONOS

lAlOZIHHiC commi 
scria __
MA/tllOR
S^AZ.57
AumrumsMt

JUCAM lAlOZIU mc.

0 CIȘTIGUItILE TRAGEM 
PRONOEXI’F.ES DIN 20 FEBRUA
RIE. Cat. 1 : 2 variante 25% — 
autoturisme „Dacia 1300" (70.000
lei) ; cat. 2 : 3 variante 25% a 
35.754 Ici ; cat. 3 : 8 variante
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• PLOIEȘTI : Dinamo Bucu
rești — Chimia Rm. Vilcea. Un 
meci așteptat cu justificat in
teres de Iubitorii de fotbal din 
localitate, avizi după... 
„A". Dinamo contează 
efectivul (Andone și-a 
etapa de suspendare, 
este apt de joc. doar Ivan ră- 
mînînd indisponibil). Echipa 
antrenată de cuplul C. Dinu- 
Gh. Mulțescu a susținut, du
minică. la Băicol. un meci a- 
mical cu divizionara „C“ Pe
trolul (scor : 4—0, au înscris 
Rednic 2, Andone și Tulba ; 
teren extrem de greu). Chimia, 
cum se știe, a făcut duminică 
dimineața o utilă repetiție (1—1 
cu F.C. Olt), fără a-i folosi 
pe Basno (nu va juca Ia Plo
iești pentru cumul de cartonașe 
galbene) și Carabagcac. nere
făcut încă. Terenul din Ploiești 
are unele porțiuni de gheată, 
organizatorii (cluburile Dinamo 
și Petrolul) lucrează însă in
tens pentru ca acesta să se 
prezinte, la ora jocului. în con
diții bune.

ARBITRII PARTIDEI : FI. 
Popescu — I. Coț Si A. Moro- 
lanu (toți din Ploiești).
• PITEȘTI : Universitatea

Craiova — A.S. Mizil. Craio- 
venii au susținut duminică o 
partidă de verificare ta com
pania echipei de speranțe a 
lui F.C. Argeș. Scor : 1—0, go
lul fiind marcat de Bîcu în 
min. 9. Deoarece Tilihoi și Ne- 
grilă au acumulat cîte două 
cartonașe galbene și nu vor 
juca mîine, antrenorii craio- 
veni au folosit o apărare alcă
tuită astfel : Ungureanu (Mă- 
năilă), Ștefănescu, Cioroianu, 
Matei. în atac a jucat și Geoî- 
gău, accidentat Înaintea parti
dei cu F.C.M. Brașov. A.S. Mi
zil a pierdut meciul de verifi
care cu Flacăra Auțomecanica 
Moreni (0—1). Antrenorul G 
Moldoveana a rulat toți jucă

Divizia 
pe tot 

efectuat 
Țălnar

acd-
A-
se

Gh.

torii valizi. Patru sint 
dentați : Cireașă. Mirzea, 
ehim șl Trache. Terenul 
prezintă ta condiții bune.

ARBITRII PARTIDEI :
Constantin — N. Dinescu și A. 
Mițaru (toți din Rm. Vilcea)
• BRAȘOV : Politehnica Iași 

— C.I.L. Mecanică Sighet. Ie
șenii privesc cu toată atenția 
jocul cu revelația actualei e- 
dlții a Cupei. Ei vor prezenta 
la Brașov formația care a ob
ținut intrarea în „sferturi". E- 
chipa din Sighet a plecat du
minică seara la Brașov, unde 
a efectuat, în cursul zilei de 
luni, un antrenament. Terenul 
stadionului Tineretului se pre
zintă în bune condițiuni. „Am 
luat toate măsurile pentru ca 
partida de cupă găzduită de 
stadionul nostru să se bucure 
de o cit mai favorabilă desfă- 

spus D. Dragomir, 
lui F.C.M. Bra-

șurare" ne-a 
președintele 
ȘOV.

ARBITRII 
Petrescu — 
Cadar (toți
• CLUJ-NAPOCA : Steaua — 

F.C. Baia Mare. Steaua pregă
tește 
meci 
tenii, 
calea 
Someș, 
după toate probabilitățile, for
mula de echipă care a cîștigat, 
In „optimi", la Galați. încu
rajată de succesul obținut ta 
dauna Sportului studențesc, e- 
chipa F.C. Baia Mare prepară, 
cu un moral ridicat, jocul cu 
Steaua. Nici antrenorul C. Fră- 
(ilă nu va aduce modificări 
formației învingătoare ta „op
timi". Terenul stadionului Mu
nicipal se prezintă ta stare 
bună.

ARBITRII PARTIDEI : O. 
Ștreng (Oradea) — M. Man 
(Cluj-Napoca) și G Popovici 
(C. Turzii).

PARTIDEI : R.
L. Măierean, P. 

din Brașov).

toată atenția acest 
„sferturi". Bucures-

cu 
din 
sosiți ieri dimineața, pe 
aerului, în orașul de pe 

vor alinia miercuri.

ȘTIRI • MECIURI AMICALE • ȘTIRI

ETAPA A XVIll-a (duminică 3 martie) 
F.G Argeș 
A.S.A. Tg. Mureș 
Chimia Rm. Vilcea 
F.G Olt 
F.G Baia Mare 
Corvinul Hunedoara- 
S.G Bacău 
Sportul studențesc • 
Rapid

ETAPA A XIX-a (duminica 10 martie)
(0-5) 
(2-3) 
(1-5) 
(0-2) 
(2-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(0-2) 
(2-0)

Steaua (0-0)
Dinamo (0-1)
Politehnica lași (0-0)
Jiul Petroșani (1-2)
F.C.M. Brașov (1-3)
F.G Bihor (1-2)
„Poli" Timișoara (1-1)
Gloria Buzău (3-0)
Univ. Craiova (1-D

Politehnica lași 
F.GM. Brașov 
Jiul Petroșani 
F.G Bihor 
Steaua 
Univ. Craiova 
Dinamo 
„Poli" Timișoara 
Gloria Buzău

ETAPA A XX-a

- Sportul studențesc
- F.C. Argeș
- Rapid
- A.S.A. Tg. Mureș
- Chimia Rm. Vilcea
- F.G Baia Mare
- F.G Olt
- Corvinul Hunedoara
- S.C. Bacău

(miercuri 13 martie)
Jiul Petroșani - A.S.A. Tg. Mureș (0-1)
F.G Baia Mare — Steaua (0-3)
F.G Argeș - Gloria Buzău (2-3)
Sportul studențesc — F.C.M. Brașov (0-1)
S.G Bacău — Univ. Craiova (0-2)
Chimia Rm. Vilcea — „Poli" Timișoara (2-2)
Rapid — F.C. Bihor (1-D
F.G Olt - Politehnica lași (1-D
Corvinul Hunedoara - Dinamo (1-2)

F.C. Olt
Jiul Petroșani —
S.G Bacău —
Sportul studențesc —

ETAPA A XXVII
Baia Mare — 
Bihor -
Argeș —

Univ. Craiova - . 
Politehnica lași — : 
Dinamo — i
Chimia Rm. Vilcea — I 
„Poli" Timișoara - I 
Steaua — I

ETAPA A XXVIII 
Sportul studențesc — , 
Corvinul Hunedoara— I 
F.C. Olt
S.G Bacău 
A.S.A. Tg. Mureș 
Rapid 
Gloria Buzău 
F.C.M. Brașov
Jiul Petroșani

ETAPA A

F.G 
F.G 
F.C

Univ. Craiova (2-3)
Steaua (1-6)
F.C. Baia Mare (1-3)
Corvinul Hunedoara (2-4)
l-a (duminică 5 mai)
Jiul Petroșani (1-1)
Sportul studențesc (1-3)
Corvinul Hunedoara (0-2)
A.S.A Tg. Mure; (0-2)
S.C. Bacău (1-3)
Gloria Buzău (0-0)
F.C. Olt (0-2)
Rapid (i-o)
F.C.M. Brașov (1-D
l-a (duminică 12 mai)
„Poli" Timișoara (1-2)
Steaua (2-4)
F.C. Bihor (0-1J
Dinamo (0-2)
F.C. Argeș (0-3)
Politehnica lași (0-0)
F.C. Baia Mare (2-1)
Chimia Rm. Vîkeo (0-D
Univ. Craiova (0-1)

XXIX-a (miercuri 15 mai)

ETAPA A XXI-a
Corvinul Hunedoara- 
„Poli" Timișoara - 
Rapid -
A.S.A. Tg. Mureș - 
Politehnica iași — 
Dinamo —
F.GM. Brașov - 
Chimia Rm. Vilcea - 
F.G Bihor

ETAPA A

(sîmbătă 16 martie)
F.C. Olt (0-2)
F.C. Argeș (0-3)
Steaua (0-2)
S.C. Bacău (0-2)
Univ. Craiova (3-3)
Sportul studențesc (3-3)
Jiul Petroșani (0-1)
Gloria Buzău (0-0)
F.C. Baia Mare (0-2)

XXIl-a (sîmbătă 23 martie)
S.G Bacău - Chimia Rm. Vilcea (0-2)
F.C. Olt — Rapid (0-4)
F.G Baia Mare — A.S.A. Tg. Mureș (1-1)
Steaua — Politehnica lași (3-1)
Gloria Buzău — Corvinul Hunedoara (1-5)
Jiul Petroșani — F.C. Bihor (0-3)
Dinamo - F.C. Argeș (0-0)
„Poli* Timișoara - F.C.M. Brașov (0-1)
Univ. Craiova - Sportul studențesc (1-3)

ETAPA A XXIll-a (duminică 7 aprilie)
Rapid
F.C. Argeș 
Chimia Rm. Vilcea 
A.S.A. Tg. Mureș 
Politehnica lași 
Gloria Buzău

F.C. Baia Mare 
F.C. Olt 
Dinamo
Corvinul Hunedoara 
F.C.M. Brașov 
Steaua

(0-1) 
(0-1) 
(2-4) 
(0-1) 
(0-1)
(0-3)
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Gloria Buzău - F.C. Bihor (1-3)
F.C. Olt - „Poli" Timișoara (1-2)
F.C.M. Brașov - A.S.A. Tg. Mureș (1-2)
Politehnica lași - Corvinul Hunedoara (0-5)
Sportul studențesc - Rapid (4-2)
F.C. Baia Mare — Chimia Rm. Vilcea (0-2)
Jiul Petroșani - S.C. Bacău (0-2)
Dinamo — Steaua (2-D
Univ. Craiova - F.C. Argeș (2-0)

ETAPA A
Bacău 
Argeș 
Bihor

XXX-a (duminică
— F.C.M. Brașov
— Sportul studențesc
— Politehnica lași
— Rapid
- Univ. Craiova
- F.C. Olt
i- F.C. Baia Mare
- Gloria Buzău
- Jiul Petroșani

• „MEMORIALUL GUTA TA- 
NAȘE". Sîmbătă șl duminică s-a 
disputat la Galați, in organizarea 
clubului Dunărea C.S.U. „Memo
rialul Guță Tânase*. Iată rezulta
tele : Oțelul Galați — Olimpia 
Poznan (Polonia) 2—1 (2—0), Du
nărea C.S.U. Galați — Gloria Bu
zău 0—1 (0—0), D.V.A. Portul Ga
lati — F.C.M. Progresul Brăila 
0—0, Gloria Buzău — F.C.M. Pro
gresul Brăila 0—0, Oțelul Galați 
— Portul Galați S—2 (4—1). Du
nărea C.S.U. Galați — Olimpia 
Poznan 3—3 (0—0). Trofeul a fost 
cîștigat de echipa Oțelul Galați. 
(T. SIRIOPOL — coresp.)
• MÎINE, cu Începere de la 

ora 16, pe stadionul Gluleștl, va 
avea loc lnMlnlrea amicală din
tre Rapid 0 Reprezentativa de 
juniori u.E.r.A. ■85.
• ȘOIMII IJP.A. SIBIU — TRI-

NEC (Cehoslovacia) 1—1 (1—1).
Pentru gazde a marcat Barna 
(min 23). (I. IONESCU — coresp.)
• PROGRESUL BRAlLA — O- 

LIMPIA POZNAN (Polonia) 2—0 
(1—0). A înscris : Petrache (min. 
11 si 73). (D. CRISTACHE — <50- 
resp.)
• C. S. TÎRGOVIȘTE — F. C.

CONSTANȚA 1—0 (0—0). Unicul
gol a fost marcat de S. Dumi
trescu (min. 60 din 11 m). (M. 
AVANU — coresp.)
• ȘOIMTl LIPOVA — STRUN

GUL ARAD 0—1 (0—0). A Înscris: 
UJvari (min. 58). (I. BATR1NA — 
coresp.)
• MECANICA ORAȘTIE —

C.S.M. REȘIȚA 2—1 (2—0). Au
torii golurilor : Gerga (min. 0) 
0 Vesa (min. 35) pentru Învin
gători. respectiv Doja (min. S3). 
(I. SIMINIE — coresp.)
• C-SJtt. DROBETA TR. SE

VERIN — CONSTRUCTORUL 
CRAIOVA 1—1 (1—9). Au marcat: 
Brihac (min. 27 din 11 m) de la 
gazde, respectiv VIlău (min. <T>. 
(V. MANAFU — coresp.)
• CABPATI MIBȘA — MURE

ȘUL EXPLORĂRI DEVA 0—t.
• 1N URMA NEPREZENTARH 

CARNETELOR DE LEGITIMARE 
ale echipei C. S. Tlrgoviște, 1a 
medul de Cupa României, pe te
ren propriu. eu Universitatea 
Craiova, Consiliul județean pen
tru educație fizică 0 sport Dîm
bovița a botărit destituirea din 
funcția de președinte al Cluba- 
hil sportiv Tlrgoviște a tovarășu
lui mcckte Dincă 0 destituirea 
din funcî'a de organizator de 
competiții a tovarășului Constan
tin Ionesco. Tovarășei viorica 
Ceorgescu. funcționară la C. S. 
Tlrgoviște. 1 s-a desfăcut con
tractul de muncă pentru părăsi
rea serviciului ta timpul progra
mului, De asemenea, au fost 
luate măsuri pentru Întărirea or
dinii 0 disciplinei ta cadrul clu
bului, pentru creșterea responsa
bilității. pentru respectarea nea
bătută a normelor vieții sportiva 
ge^ terenurile da Joc 0 In atara

• „CUPA t MARTIE*. Dispu
tate pe terenul Automatica, par
tidele s-au Încheiat cu următoa
rele rezultate : Electromagnetica 
— Rapid București (speranțe) 
1—0 (1—0). Lotul de juniori
U.E.F.A. ’86 — Mecanică fină
Steaua 3—0 (2—0) 1 Tehnometal — 
C.F.R.B.T.A. 0—0, TelinometaJ — 
Automatica 4—2 (2—0). Astăzi șl 
mîine se vor disputa meciurile : 

(speranțe),I.C.S.I.M. — Rapid ....................
Tennometal — Lotul de Juniori 
U.E.F.A. ’88, C.F.R.B.T.A. — Au
tomatica șl Mecanică tină Steaua
— Electromagnetica. (N. TOKA- 
CEK — coresp.)
• TURNEU LA ROMAN, ta or

ganizarea clubului Danubiana din 
Roman se desfășoară ta locali
tate un turneu cu participarea 
echipelor Inter Vaslui, Electro 
Buoecea, Șiretul Pașcani. Lami
norul, Metalul șl Danubiana «Un 
Roman, lată primele rezultate : 
Metalul Roman — Electro Buce- 
eea 1—0 (0—0), laminorul Ro
man — Inter Vaslui 1—0 (0—0), 
Danubiana Roman — Șiretul Paș
cani 1—1 (0—1), Șiretul Pașcani
— Electro Bucecea 2—0 (0—0) 0 
Laminorul Roman — Danubiana 
Roman 1—0 (0—0). (M. CHIRIAC
— coresp.)

• MINERUL MOTRU — LP. 
ALUMINIU SLATINA 1—L Au 
marcat : Plăvlțlu, pentru gazde, 
0 Păun, pentru oaspeți.

ETAPA A XXV-a (duminică 14 aprilie)

Sportul studențesc — Jiul Petroșani (2-0)
F.C. Bihor - S.C. Bacău (1-D
Univ. Craiova — „Poli" Timișoara (2-0)

ETAPA A XXIV-a (miercuri 10 aprilie)
Dinamo — Univ. Craiova (4-2)
„Poli" Timișoara — Politehnica lași (2-2)
S.G Bacău — F.C. Argeș (1-3)
F.C.M. Brașov — Rapid (0-D
F.C. Bihor — Chimia Rm. Vilcea (1-2)
F.G Baia Mare — Sportul studențesc (0-4)
F.G Olt — Gloria Buzău (1-3)
Steaua - A.S.A. Tg. Mureș (0-0)
Corvinul Hunedoara- Jiul Petroșani (0-1)

ETAPA A XXVI-a (sîmbătă 20 aprilie)

F.GM. Brașov — F.G Bihor (1-2)
Corvinul Hunedoara- S.G Bacău (0-2)
Univ. Craiova — Gloria Buzău (2-2)
F.G Baia Mare - F.G Olt (1-2)
Steaua — Sportul studențesc (0-0)
Jiul Petroșani — „Poli" Timișoara (0-2)
Chimia Rm. Vilcea - A.S.A. Tg. Mureș (0-2)
F.G Argeș — Politehnica lași (0-2)
Rapid — Dinamo (1-D

A^JL Tg. Mureș — „Poli* Timișoara (1-D
F.G Bihor — F.G Argeș (0-3)
Politehnica lași — Dinamo (3-4)
Gloria Buzău — F.GM. Brașov (3—2)
Rapid — Chimia Rm. VHcea (0-1)

S.C. 
F.C. 
F.C. ____
A.S.A. Tg. Mureș 
Chimia Rm. Vilcea • 
Steaua
Corvinul Hunedoara' 
„Poli" Timișoara 
Dinamo

ETAPA A XXXI-a (duminică 26 mai)
„Poli" Timișoara - Steaua
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Olt
Sportul studențesc — S.C. Bacău
F.G Baia Mare - Politehnica lași
Jiul Petroșani — Gloria Buzău
Rapid — Corvinul Hunedoara
F.C. Bihor — Univ. Craiova
F.GM. Brașov - Dinamo
Chimia Rm. Vilcea — F.C. Argeș

ETAPA A XXXII-a (duminică 9
F.C. Argeș ■
Dinamo 
Politehnica lași 
Steaua 
Corvinul Hunedoara- 
Univ. Craiova 
S.C. Bacău 
Gloria Buzău 
F.C. Olt

ETAPA A XXXIII-a (duminică 16 iunie)

F.G Baia Mare 
„Poli" Timișoara 
jiul Petroșani
F.C. Bihor
Chimia Rm. Vilcea
F.C.M. Brașov 
Rapid
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul studențesc

(1-4)
(1-1)
(0-0)
(0-1)
(1-1)
(0-1)
(1-3)
(0-2)
(0-2) 

iunie)
(0-2) 
(0-0) 
(0-2) 
(3-D 
(i-i) 
(0-2) 
(1-2) 
(0-0)
(0-2)

Sportul studențesc — A.S.A. Tg. Mureș (0-0)
Politehnica Iași - Gloria Buzău (1-D
F.C. Bihor — Dinamo (0-4)
Jiul Petroșani — Chimia Rm. Vilcea (0-D
Univ. Craiova — Steaua (1-4)
S.G Bacău - F.C. Olt (1-2)
F.C.M. Brașov — Corvinul Hunedoara (0-4)
Rapid - F.C. Argeș (0-3)
F.C. Baia Mare - „Poli" Timișoara (0-1)

ETAPA A XXX IV-a (miercuri 19 iunie) 
F.G Olt ----------
F.G Argeș 
Gloria Buzău 
A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo 
„Poli" Timișoara 
Steaua 
Corvinul Hunedoara— Unhr. Craiova 
Chimia Rm. Vilcea - Sportul studențesc

F.C.M. Brașov 
Jiul Petroșani 
Rapid 
Politehnica lași 
F.C. Baia Mare
F.C. Bihor 
S.C. Bacău

(0—3) 
(0-2) 
(1-1) 
(3-5)
(0-0)
(0-2) 
(1-0) 
(1-3)
(0-7)

Intre paranteza — rezultatele din tur.

ftlGEBEA EITliOIUniARt

In prima zi ăINVITAȚIE LA EFORIE NORD
Desigur, litoralul Bueamnd, tentate <fc toate, «oare, valuri 

0 nisip fin, briza 0 Crai de aipa, dar 0 hotetarite — da 
confort tax, I 0 D — dotate ra tecfiztrz centrală, modemele 
tas ta la ții <te tratament balnear, wtinotal 0 izvoarele minerale, 
ptectaele interioare ea epd de atare tncdlzttd, adică tot atttea 
modalttăți eficiente de Măturare ara prevenire. In oricare 
sezon, a unor afecțiuni. In acest sens, la loc de frunte se 
ettuează stațiunea balneoclimaterică Eforie Word. Aici «tau la 
depoziția oaspeților doud ăbttre cete mai mari 0 mai Mm 
dotate etintel balneare fin țard. te fanc0oneazd,
attete :
• piscine pentru kinatoterapie 0 teot 

cxzztne ctt apa au* tactu
• tecții da Wdroterapia, «Coc 

flBoitgații ;
• da gtmnaaticd nwdioald,
• împachetări cu ndmoi cald ;
• băi de plante. 
Tot aici te pot

0 Azlavital.
Indicații terapeutice :
• afecțiuni ale aparatsM 

periferic ;
• reumatism depenerativ 

toate localizările) ;
• boli dermatologice 0 etMcotogfce
• tulburări metabolice ,
• afecțiuni infantile ;
• bronșite asmatiforme, rintte, «teaztte
• afecțiuni ale tubului digestiv 0 rtniebOor |
• anemii fecundare.
Să reținem că 0 tarifele etnt avantajoase te aeeastd perioadă 

— ti leitei turist (cazare, masă 0 tratament).
înscrieri 0 teformațtl te toate agențiile de turism ale l.T.K B 

Boevrești.

LUNII MARTIE,

____ ___ _  UttBHB
Fa MĂRȚIȘORULUI

O SANSA DK MARI 
SUCCESE PENTRU DV„ 
UN CADOU TRADITIO
NAL, PLĂCUT SI UTIL 
Flecare variantă jucată, 
• posibilitate de a etp- 
U*1

• EXCURSII m UJLBJ3.

Consultați prospectul 
Șl jucați din vreme m*- 
merele preferate.

ULTIMA ZI DE PAR
TICIPARE — JOI M 
FEBRUARIE 1985.



BILANȚ REMARCABIL
■a

AL ATLETELOR NOASTRE ÎN 
CIRCUITUL DE CONCURSURI

1
PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ

L Igor Jeletovskl (UJLS.SJ

DE PESTE OCEAN
în atletismul de peste Ocean, 

acolo unde acest spart se 
bucură de multă popularitate, 
există, de mai bine de un— 
secol, două sezoane bine dis
tincte și la fel de prețuite, cel 
pe teren acoperit șl cel In 
aer liber. Ba, mai mult chiar, 
dată fiind mai marea intim!- 
tate pe care condițiile de 
concurs in sală o creează intre 
atleți și masa de spectatori, 
se poate afirma. fără teama 
de a greși, că întrecerile pe 
teren acoperit sint chiar mal 
gustate de iubitorii atletismu
lui, care vin in număr mare 
la competiții, ele fiind privite 
ca autentice „show“-uri.

La unele din concursurile 
circuitului nord-american 1985 
au participat și citeva dintre 
atletele noastre fruntașe, care, 
fiecare in parte si toate la un 
loc. au avut o prestație dintre 
cele mai bune. Este părerea 
obiectivă a unui martor ocu
lar, antrenorul emerit Nieolae 
Mărâșcscu, unul dintre tehni- 
cienii care le-au însoțit pe at
letele noastre in periplul loc 
american, care ne-a mai spus : 
.Presa și televiziunea. publi
cul din cele cinci localități 
unde au evoluat sportivele 
noastre, oficialitățile sportive 
au avut numai cuvinte de 
laudă la adresa fetelor noastre, 
clasate mereu printre fruntașe. 
De altfel. Olan Cassel, direc
torul executiv ai T.A.C. (fede
rația de atletism din S.U-A-) 
și vicepreședinte al Federației 
internaționale de atletism, a 
declarat că, pur și simplu, se 
felicită pentru ideea pe care 
a avut-o de a fi invitat atle
tele noastre la circuitul indoor 
•Să-

Circuitul indoor '35 a prile
juit confruntări cu totul deo
sebite. la un ridicat nivel va
loric. la diferitele confruntări 
fiind prezenti in afara celor 
mai buni atleți americani, și 
unii dintre cei mai buni din 
alte 16 țări, din diferite col
țuri ale lumii. In aceste con
diții. evident, concurența a fost 
foarte puternică, dar avem sa
tisfacția să constatăm, acum, 
la ora bilanțului, că fetele 
noastre și-au făcut datoria, re- 
prezentind cu cinste culorile 
patriei.

Astfel. Doina Melinte a dș- 
tigat toate cele patru probe 
la care a luat parte : 880 yarzi 
la Dallas (XII) 2:03,6. 1000
yarzi la Los Angeles-Ingelwood 
(8.II) 2X5.9. 1 milă la Saa
Diego (15.11) 4:293 si 1 milă 
la New York (22.11) 4:37,M. L* 
Les Angeles ea a fast decla

rată cea mal bună atletă a

reuniuni, bucurindu-se de calde 
aprecieri. Fița Lovin a riști gat 
două concursuri : 1500 m
(4:13,68) la Los Angeles și 880 
yarzi (2:00,3) la San Diego, la 
alte două fiind clasată pe lo
cul secund, după Melinte Qa 
Dallas 2:033 și la New York 
4 38,12). Tot două victorii a
repurtat șl săritoarea In lun
gime Vali Ion eseu (6,62 m la 
East Rutherford și 659 m la 
San Diego) și a fost a doua 
la Dallas cu 6,68 m și la New 
York cu 6,50 ra. Mariciea Puică 
a obținut o frumoasă victorie 
pe o milă la Dallas (434.19), 
după care a term maț m trei 
concursuri a doua : la East 
Rutherford (3 OM m — S3333). 
la San Diego (o inii — 430.0) 
șl la New York (2 mSe — 
9:41,60). La acest ultim con
curs ea a concurat cu stare 
febrilă. Anișoara Staaeia, aco- 
rind dureri la pictorul drept 
și la spate, n-a avut o evo
luție pe măsura posibîLtăților. 
A clșt jat un concurs, la Lca 
Angeles .6.34 m). o dată a
fost a doua (San Diego — 
6,46). o dată a treia (Dallas — 
6,42) și o dată a patra (New 
York — 6.15 m). In sfirșiL 
Cristieana Cojocaru, care a a- 
vut dispute cu atleta ameri
cană nr. 1, multipla campi
oană olimpică Valerie Brisco- 
Hooks, s-a comportat bine, fi
ind mereu pe podium. La ul
timul concurs, la New York, 
a participat la 880 yarzi, in 
compania alergătoarei sovietice 
Irina Podialovskaia. prima per
formeră mondială a anului 
trecut, și a altor atlete bine 
cotate. De pe primii metri, 
craioveanca a luat cursa pe 
cont propriu. și n-a lă
sat adversarelor nici un fel 
de speranță, obținind o vic
torie splendidă.

Rezultatele alergătoarelor 
noastre, mai puțin obișnuite 
cu concursurile de sală, au 
fost remarcabile, cu atft mai 
mult cu cit. fără excepție, pis
tele pe care au concurat au 
măsurat eTact 160 yarzi, *- 
dkă— 146 metri, ceea ce pre
supune. ev:dent, o acomodare 
cu o astfel de pistă, la felul 
ei. foarte pretențioasă.

După ea vineri 
seara. ta Berlinul 
Occidental, suedezul 
Patrick SJSber, 
rea::za se, eu m m. 
un nou record 
mondial Ce sală La 
săritura tn înălți
me, lată că dcral- 

tntr~nn COO— 
eun la KOln. vest-

GRUPA „B“ A C.
,*M cadrul grupei J3* a CJC 

de handbal masculin an În
ceput partidele din cele dooă 
serii semifinale : Cehoslova
cia — Franța 20—19, U333. — 
Norvegia 31—12 șl Spania — 
Finlanda 29—19 tn prima se
rie, unde primele locuri sta 
clasamentului stat ocupate da i 
L U.RJ3J3. 6 p (75—54) | X 
Cehoslovacia 6 p (65—53)1 *•

M. DE HANDBAL
Spania 4 p (66—57) ; R3.G. — 
B.UJL 21—15. Ungaria — Bul
garia 28—23 și Polonia — O- 
landa 29—23 in cea de a doua 
serie cu clasamentul : L R.D.G 
6 p (70—39) ; X Polonia < p 
(83—65);X Ungaria 4 p(72—60.

In turneul de consolare, pen- 
tru locurile 13—16 s-» dispu
tat un singur meci : Italia — 
K. P. Congo 21—20.

SAINT MORITZ. Campiona
tul mondial de bob 4 a fost 
dominat de echipajele Elveției 
clasate pe locurile 1 și X în
vingător a ieșit bobul Elveția 
IU (Giobellina, Stettler, Sala- 
mann, Freiermuth) 4 23,IX Pe 
locurile următoare: R.D.G. I 
(Hoppe, Wetzig, Voge, Schauer- 
hammer) 4 23,76, X Elveția H 
4 24,04, 4. Italia, 5. Austria, & 
RD.G. EL

RTET—K O RT 4 T. A ftampl 
na tele europene de sanie : fe
mei : Dell* Vsudan (Italia)
355,62, X Irmgard Land thaler 
(Italia) 3:59,29, X Herta Hafner 
(Italia) 359,72 ; bărbați : Man
fred Danklmeier (Austria) 
3:452,6, X Damiano Logon
(Italia) 3:45,93, X Robert To
rn elitsch (Austria) 3:4830 ; du
bla ; ILaJi» (Raimond Ptmeter, 
Georg AnthoUer) 2 35,54, X 
Italia U 236,55, X Italia m 
237JX

HEERENVUEN. Campirtna te
le mondiale de patinaj viteză- 
sprinteri. Femei : L Krista Eot- 
beabtoger (R.D.G.) 63390 p, X 
Erwina Rys-F erens (Polonia) 
8X9Î1 p, X Andrea Scbdoe 
(KD.GJ 64,480 p. Nona cam
pioană a realizat rezultatele: 
500 m — 4130 șt 4A3X 1 000 
m — 132,74 șa 133.73 ; bărbați:

75,765 p, X Gaetan Boucher 
(Canada) 76,280 p, X Dan Jen
sen (S.U.A.) 76,590 p. Rezulta
tele lui Jeletovskl : 500 m — 
37,91 și 37,91, 1000 m — 105,H 
șl 1:1430.

BRUXELLES. Meciurile din 
cadrul C.M. grupa ,C* la 
hochei juniori : Bulgaria
— Spania 5—4, Olanda B
— Anglia 8—1, Ungaria — Bel
gia 6—L Belgia — Spania 6—4, 
Ungaria — Olanda B 10—2, 
Bulgaria — Anglia 4—L, Bel
gia — Anglia 11—1, Ungaria — 
Spania 6—4, Bulgaria — Olan
da B 5—L

rctiOvri Fu (Elveția). Cam
pionatele naționale de coborirw 
s-au încheiat cu victoriile ML- 
ehelei Flgini șl a tal Peter Mai
ler. De remarcat că recentul 
campion mondial Firmin Zur
briggen s-a clasat abia pe lo
cul 8, la 1,70 s de învingător 1 

SlKTIVKAR (UXS3J, Con
curs feminin de fond, pe 20 
km, din cadrul .Cupei Mon
diale* : L Balsa Smetanina 
(U5LS5J 134J7.T, X Eve 
Kratser (Elveția) 134353. X 
Iraida Kiiaguina (T_’.R_S.S.) 
1.54:48.4. 4. Liubov Zlmiatova
(U-R^-S.) LM353. X Anfisa
Rttnar.ova (U.R-SS) 1.04 583.

UNIVERSIADA ALBĂ-
BELLUNO, 25. S-au încheiat 

întrecerile „Universiadei albe^ 
Rezultate: slalom special: L Maxw 
co Tonazzl (It.) 1:4437, X Petal 
Popanghelov (Bulgaria) 1 ri431, Mi 
Carto Gerosa (Italia) 1:44,8^ 
combinată : L Pavel Pocobracb» 
sky (Cehoslovacia) 109,27 p, X. 
Ivan Marzola (Italia) 125,22 pș 
X Renaud MSschler (Elveția) 
127,08 p ; patinaj artistie fe
mei : L Juri Osawa (Japonia)
3.4 p, X Debbie Walls (S-U-AJ
4.4 p, X Deborah Tucker
(S.U-AJ 5 p, bărbați : 1. Zhang 
Shubin (R. P. Chineză) X4 pș 
X Robert Rosenbluth (S.U.AJ 
4 p, X David Jamison (S.U-AJ 
6 p ; patinaj viteză : femei ș 
500 m : Becky Mane (S.U.AJ 
5X30, Susan Auch (Canada) 
52,40, Maryse Perreault (Ca
nada) 5250 ; 1500 m : Mana
2 51,70, Perreault 251,90, Ma- 
rie-Josse Martin (Canada) 
2 5X80, 3 OM m : L Zhan HuanU 
(R. P. Chineză) 5:43,40, X Rosa 
Stephens (SUA) 5:43,80, X Auch 
5:44,80; ștafeta 3X1000 ml 
1. Canada, X R.P. Chineză, 
X Italia; bărbați : 500 ml
1. Louis Grenier (Canada) 46,60, 
X banny Kah (Australia) 46,70, 
X Charles Veldhoven (Olanda) 
49,80. 1 5M m : 1. Guy Daignault 
(Canada) 2:43,00, X Grenier
2. -43JO, X M. Daignault (Canada)
2:4330. 3 OM m : 1. Kah 5:35,00 
X Grenier 5 3530, X M. Daig
nault 555,70, 5X1 000 m : L
Canada, X R. P. Chineză, 
X Italia.

srx:.-"”..-;

Carnet extern RECLAMA N-ARE, SUFLET

și aceeași : fațâ radioaxft. 
exuberanți. privire atoten- 
prinzâUîare, de parcă ar zice 
Jumea e a mea*.

El bine, e cazul să ne 
schimbăm părerile prefabri
cate. De pildă, la schi alpin. 
Mal ales cu prilejul campio
natelor mondiale de la Bor- 
mio. Nu numai pentru că, a- 
colo,' după fiecare cursă indi
viduală, cel ce Întrece timpU 
realizați anterior devine, vre
melnic, campionul momentu
lui, avind drephil moral la • 
bucurie 
stanță, 
primul 
mereu j 
sebire l . _ ____ w __
intervenit modificări tn mo
ravuri.

Iată o scenă edificatoare. 
Termină cursa de slalom, să 
zicem, un tinăr (o tînără) ca
re — datorită vitezei calcu
latoarelor electronice — află 
imediat că are cel mai bun 
timp în man«4. încă Înainte 
să se spulbere norul de nea

• efemeră, de circum- 
pmă etnd altul 11 ta 

loc ta clasamentul 
schimbător. CI cu deo- 
pentru că, acolo, sa

produs de mișcarea sa de frt- 
nare. Ce reacție va avea ei 
(ea) 7 Ne imaginăm că-și va 
întoarce privirea sțre o fi
ință dragă din trilxma pu
blicului. eă-și va potrivi (ce 
sau fără cochetărie) ciuful de 
sub cască sau că va face co 
mina un semn amical spra 
susținătorii din orașul nataL 
Eroare. Prima sa griji ctod 
Încă genunchii nu s-au dez- 
doit din efortul concentrat al 
cursei, clnd broboane de su
doare H periează tacă frun
tea. prima sa preocupare va 
fi, fără -respira*, să-și des
prindă ciăparii din legături, 
ea și cum și-ar renega brusc 
propria unealtă a victoriei și 
să-și ridice scfiiurile la ver
ticală, să șteargă canturile da 
zăpadă, lipindu-le apoi de o- 
valul obrazului său, dar na 
oricum, d neapărat cu tăl
picile Îndreptate spre came
rele de televiziune, pentru ca 
numele firmei F. sau K_ sau 
R sau A. să Ce vizibil la mH 
de kilometri depărtare. Iar 
dacă bietuhH schior, ta emo
țiile si nervii unui final de 
cursă, nu-i reușește imediat 
și nid exact această mișcare 
de manechin, repetată de tot

Boliviel/tn care victori a
• i-a Tuais, m zooa a-

I fncană a preiiminarilkjr 
C.M., seiecțlonata Tunl- 

I siei a dispus Oe cea a 
Guineei cu 1—• (1—•).
prin punctele marcat© de 
Braham șl ca-
LLGdndu-se pentru turul 
următor (în partida tur 
a pierdut cu 0—1). La 
Khartum, tn med tur : 
Sudan — Libia o—0.
• tn zona Coocacaf 

(America de Nord, Cen
trală sl Hazliul Caraibi
lor), la San Salvador : 
D Salvador — S urinam 
3-e zi—•).
• Ca urmare a victo

riei obținute de selecțio
nata R. F. Germania la 
Lisabona asupra Portu
galiei (2—1). clasamentul 
grupei a 2-a europeană, 
este următorul : L R. F. 
Germani* C p (3 jocuri); 
L Portugalia < p (S 
jocuri) : 3. Suedia 4 p (4 
jocuri) ; 4. Cehoslovacia 
2 p (2 jocuri). 5. Malta 
• p. Următorul med din 
cadrul acestei grupe se 
▼a disputa la 27 marile : 
R. F. Germania — Malta.
• La Caracas s-a dis

putat jocul amical din-

a aparținut gazdelor eu 
S—• O—*)-
• Fmaia turneului ln- 

ternaționaJ de la Lenin
grad a revenit echipei 
Zenit Leningrad care a 
dispus, tn finală de Le- 
gia Gdansk cu 1—0 (1—0)
• Reprezentativa Aus-

- tralle s-a calificat pen
tru etapa finală a C.M 
de juniori dlspuntnd. te 
Sydney, de selecționata 
Israelului cu 2—5 (2—0).
• IUGOSLAVIA (et. a 

l*-a) : Vardar Skopije — 
Vojvodina •—a. Iskra — 
Steaua rode Belgrad 2—1. 
Velez Mostar — Sutjeska 
Niksic >—a. Sarajevo — 
Rijeka 1—4 Radnldd 
Nls — Dinamo Vinkovld 
1—2, Osijek — Sloboda 
Tuxte 1—A Pristina — 
ZeJeznîcear 2—0. Buduc- 
nost — Dinamo Zagreb 
1—1. Partizan — Hajduk 
4—1. Clasamentul : 1. Sa
rajevo Z7 p : 2. Hajduk 
24 p; 3. Zeleznleear 22 p...
16—17. Sutjeska. Pristina 
ri Vojvodina 14 p. It. 
Dinamo Vinkovld 14 p.

PENTRU SPORTIV
atitea ori ciți concurent! de 
seamă stat Înscriși pe foile 

•de concurs, atona Întotdeau
na se găsește prin apropiere 
o zrină discretă, care reașa- 
ză schi-urile ta poziția omo
logată sau o voce care cere 
fără ostentație, dar ferm, mai 
multă grabă ta aducerea fir
mei ta prim-plan.

Mal zilele trecute, la Bor- 
mto, scena s-a repetat de zed 
și zed de ori. Nid un cam
pion (nid o campioană) nu 
s-a putut b-jeura de încunu
narea intimă a victoriei, nu 
și-a putut trage sufletul du
pă un efort cumplit, cu 
coborirf incredibile (eu vite2e 
de peste 130 km pe oră), nu 
și-a putut savura biruința. 
n-« putut slobozi un chiot de 
fericire, n-a putut 
resc, și n-a putut 
diat o ceașcă de 
btate 1

De ce T Pentru 
grijX Impusă schiorului fără 
cruțare, este de 
teresele firmei 
pează. Reclama 
zicalei că .e 
merțului* — n-are suflet pen
tru sportiv.

Victor BANCHJLESCU

limbi fl- 
cere ime- 
ceal fier-

că prima

I
a

I
I

a onora in- 
care-1 ecb«- 
— tn ciuda 
sufletul co-

■

dta wnui din jocurile așteptate cu mtsres in 
campionatul • Arsenoi — Manchester United.
La balon Caton (stingă) de la Arsenal ți Stapleton 
de la Manchester. Victoria a revenit lui Manchester 
United cm 1—4 Laserfoto : A. P. — AGERPRE3

• BELGIA (et_ a 24-a): 
KV Mallnois — La Gan- 
toise >—•. Waregem — 
Waterachel 5—• Beer- 
sebot — St. Nicolas 9—4. 
FC LI egeo is — Brueeote 
1—1, Beveren — Lierse
3— 0 Standard — Anvers 
1—1. Lokeren — Courtral
4— a. Anderiecm — Se- 
raing 6—• Cerde Bruges 
— Rarins Bruxelles 5—0.

Clasamentul : L Ander- 
lecht S5 p ; Waregem 
2t p : 3. FC Lleg-eois 27 
p... 17. St Nicolas 13 p; 
11 Racing Bruxedles 10 p.
• Restanță în campio

natul francez : Metz — 
Toulon 1—0
• Restanța ta campio

natul englez : Sheffield 
Wednesday — Watford 
1—1 0—4)

• TELEX • TELEX
AUTO • Raliat _COBta Brava* 

fl IM km) a tost câștigat, la oca 
de a J3-a ediție a aa. de echipa
jul Italian Blaston-Slverio (Lan
da 37) ca timpul de 5h S9 31.

ciclism • „Turd valendet* 
»-a încheiat cu victoria spanio
lului Jesus Blaneo voter on 
timpul general de Uh U:M. K 
este urmat In clasamentul gene-

• TELEX • TELEX

rai de olandezul Prirard te is 
ft de irlandezul Sean Kelly la 
10 s. Ultima etapă, disputată la 
Valencia, pe on circuit de 50 km, 
a fost dștlgatâ de Sean Kelly to 
lh 28:50.

MOTO CICLISM • „Marele Pre
miu • al Spaniel, disputat la Le- 
rida, a revenit francezului Thier
ry Michaud (38 p). urmat de en

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
glezul Steve Saunders 60 p $1 bel
gianul Eddy Lejeune 53 p.

tNOT • Ultimele probe din ca
drul campionatelor U.R.S.S. : 
bărbați : 100 m bras — D. Volkov 
1:03.82 ; 200 m liber — I. Turin 
1 :52 95 : 100 m fluture - A. Mar- 
kovski 54.96 : 200 m bras — D. 
Kuzmin 2:18.26 : femei : 200 m
liber — Olga Grigorieva 2:03.92 : 

100 m fluture — Tatiana Kunnf- 
kova 1 .-02.47 : 200 m bras — Larisa 
Moreva 2:31.60

TEXTS • In finala turneului 
demonstrativ de te Verb ier (Elve
ția) Bjorn Borg a dispus de nie 
Năstase cu 7—5 7—4 pentru lo
cul ni : Array a — Adriano Pa
na ta 4—6, 6—1. 6—1 • Hana Mand- 

Ukova a clștigat turneul de te

• TELEX • TELE) Q

Oakland tavlnglnd to finală pe 
Evert Lloyd cu 6—2. 5—4 • Fina
lă la Toronto : Curren — Jarryd 
7—6 6—3 • S-a încheia- ri tur
neu! de la Quinta : Stefanski — 
Pate 6—1. 6—4. 3—6. 6—4 • în
finala turneului de la Bucholtz 
(R.F.G.) unde Dîrzu a fost elimi
nat în semifinale. Popp a dispus 
de Svensson cu 6—4. 6—3.
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