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La Ploiești, Pitești, Brașov și Cluj-Napoca

SFERTURILE" CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL,
CU STEAUA, DINAMO Șl UNIV. CRAIOVA IN PRIM-PLAN
Cele patru meciuri vor începe
la ora 14,30 și vor fi transmise

la radio (programul 1)
Astăzi, la ora 14,30, pe stadi

oanele din Ploiești, Pitești. 
Brașov și Cluj-Napoca, patru 
arbitri din lotul republican A 
— Fl. Popeseu, Gb. Constantin, 
R. Petrescu șl O. Ștreng — vor 
da semnalul de începere a jocu
rilor din sferturile de finală ale 
Cupei României, ediția 1984—’85, 
competiție ce se desfășoară sub 
genericul „Daciadei**.

Din cele mai bine de 2 000 
de echipe aliniate la startul 
popularei competiții, iată, au mai 
rămas doar 8 : șase formații de

Trage puternic Pop. Sar 
meciul Dinamo —

Start in cel de-al patrulea turneu

al campionatului masculin de volei

CURSA PENTRU TITLUL NATIONAL
DEVINE TOT MAI INTERESANTA

Sala 
des- 
tur- 

(locurile

Incepînd de astăzi, în 
sporturilor din Zalău se 
fășoară cel de-al patrulea 
neu al fruntașelor ~
1— 6) al campionatului mascu
lin al Diviziei „A" de volei. 
Punctul culminant al turneului 
se va consuma duminică (în 
ultima zi) cînd se vor întîlni, 
din nou, singurele candidate la 
titlul de campioană a țării : 
Dinamo și Steaua. Dinamo- 
viștii conduc în momentul de 
față în întîlnirile directe
2— 1. Așa arată

cu
clasamentul

înaintea acestui turneu :

1. Dinamo 15 14 1 44: 7 23
2. Steaua 15 13 2 42:12 28
3. Tractorul 15 6 9 22:32 21
4. Univ. C.F.R, 15 5 10 19:33 20
5. Explorări 15 5 10 18:34 20
6. Elcond Din. 15 2 13 12:39 17

de urmărit 
două pre-

Va fi interesant 
duelul dintre cele 
tendente la titlu, pe de o par
te, Dinamo dorind să se dis
tanțeze de principala sa rivală 
și să-și consolideze poziția de 
lider, iar pe de altă parte, e- 
chipa militară Steaua (proas
păt aureolată cu „bronzul" eu
ropenelor din Cupa cupelor) 
să egaleze situația din fruntea 
clasamentului. Și în restul plu
tonului, anticipăm dispute dîr- 
ze între echipe cu valoare a- 
propiată.

Tot de astăzi și pină dumi
nică se desfășoară în Sala O- 
limpia din Capitală meciurile 
turneului nr. 4 al plutonului 
2 (locurile 7—12). Clasament :
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PROGRAMUL JOCURILOR

DINAMO
UNIV. CRAIOVA 
POUT. IAȘI

Ploiești
Pitești :
Brașov
Cluj-Napoca : STEAUA

Divizia „A" și două autentice 
performere din eșaloanele se
cunde, C.LL. Meeanieă Sigbet, 
merituos lider in una din se
riile eșalonului trei, și A S. 
Mizil (la primul ei an in Di
vizia .B“).

„Sferturile* de azi se bucu
ră de 
patru 
feulul 
tu ala

o participare selectă, cu 
foste deținătoare ale tro- 
(Dinamo este chiar ac- 

deținătoare). cu o spe-

la blocaj Dascălu ți Șoica Cază din 
Steaua, desfășurat in Capitală)

Foto : Aurel D N'EAGU

26
25
24

7. Știința M. Baia Mare 
(38:22), 8. „Poli" Timișoara 
(34:22), 9. C.S.U. Oradea
(32:22), 10.’ C.S.M.U. Suceava
24 (30:30), 11. Calculatorul
București 21 (29:31), 12. C.S.M. 
Caransebeș 15 (9:45).

Azi, de la ora 14 meciurile : 
C.S.M.U. Suceava — C.S.U. 
Oradea, Calculatorul — C.S.M. 
Caransebeș și Știinta Motorul 
B. Mare — „Poli" Timișoara.

SUCCESELE PUTEAU FI MAI MARI!
La scrierea cronicii sportive 

a Capitalei, o remarcabilă con
tribuție și-a 
in ultimii ani.
in activitatea de masă, cit și 
in cea de performanță, 
avut deseori prilejul de a 
mări competiții ample și a- 
tractive. 
ganizate 
dei“ de 
educație 
torului, 
pia", „Metalul". „Voința") 
asociațiile din marile 
prinderi, pe stadioanele și co
chetele complexe sportive de

adus, mai ales 
sectorul 3. atît

Am
ur-

or-acțiuni de masă 
sub genericul „Dacia- 
către Consiliul pentru 
fizică și sport a sec- 

prin cluburile („Olim- 
și 

între-

Miercuri 27 februarie 1985

- CHIMIA RM.V.
- A. S. MIZIL
- C.I.L SIGHET
- F. C. B. MARE

cialistă In materie — Steaua, 
de 13 ori ciștigătoare. dar ulti
ma dată tocmai in 1979 —, cu 
marea surpriză din 1973 — Chi
mia Rm. Vîîcea, cu Universita
tea Craiova, și ea ciștigătoare 
a trofeului, la care se adaugă 
finalista din 1982, F. C. Baia 
Mare, care n-a uitat că a jucat 
cu o echipă de faimă ca Real 
Madrid In „Cupa cupelor".

Cum arătam și in ziarul nos
tru de ieri, cele opt formații 
rămase ta Întrecere au pregătit

Constantin ALEXE

(Continuare in nag 2—3)

AZI VA FI CUNOSCUTĂ CAMPIOANA ȚARII LA BASCHET
STEAUA SAU DINAMO?
Răspunsul II vom afla In sala Floreasca, cu prilejul

celei de a ciasea „manșe" a derbyului
Cu reuniunea desfășurată ieri, 

în sala Floreasca. a început 
turneul final al campionatului 
național de baschet masculin. 
In partida inaugurală, actuala 
campioană. STEAUA a intîlnit 
formația oradea nă DINAMO, 
de care a dispus cu scorul de 
105—62 (63—37). După cum era 
de așteptat, antrenorii Mihai 
Nedef și Mircea Câmpeanu au 
folosit partida in scopul de a 
face o ultimă verificare a lo
tului în vederea intiln-.rii deci
sive pentru titlu. In aceste con
diții, au fost folosiți toți cei 12 
jucători înscriși pe foaia ofi
cială și au fost încercate dife
rite formule de formație și de 
joc. dar. din păcate, adversarii 
nu au opus o rezistență care 
să solicite steliștilor eforturi 
deosebite în apărare și aceasta 
chiar de la Început, cînd tabe
la electronică indica 10—2 în 
min. 4 și 23—4 în min. 7. în
trecerea a continuat in nota de 
netă superioritate a Stelei, care 
a forțat în atac, unde am con
semnat multe contraatacuri. Au 
înscris : Ermurache 20. Carpen 
16, Cernat, 14. Opșitaru 17. Că- 
pușan 11, Brănișteanu 10. Po
gon aru 7, Scarlat 4. Ardelean 
4, V. loan 2 (au mai jucat 
Oczelak și Netolițchi), respec- 

care dispune („Timpuri Noi", 
„Policolor". „1.0.R.“. „Titanii". 
„Voinicelul").

însemnări din sectorul 3
al Capitalei

Dar. ca să evidențiem, suc
cint desigur, prezența tinere
tului. a oamenilor muncii de 
aici in marea arenă a sportu
lui credem că este potrivit să

înotătorii noștri în concursuri peste hotare

LA PRAGA, ȘAPTE VICTORII

Cîteva grupuri de înotători 
români au luat parte, zilele tre
cute, la diferite competiții in
ternaționale desfășurate peste 
hotare. Dintre ele, buchetul cel 
mai cuprinzător de victorii 
(șapte) l-au reușit cinci tineri 
sportivi ai C.S.M.Ș. Baia Mare, 
prezenți sîmbătă și duminică pe

Dublă ciștigătoare la Praga, 
Maricica Culică promite noi 

recorduri...

bloc-starturile bazinului de di
mensiuni olimpice din Praga, 
într-un concurs de tradiție, a- 
flat la ediția cu numărul 25. 
La întoarcere, antrenorul eme
rit Gheorghe Dimeca ne-a pre
zentat, mai întîl, se înțelege, 
rezultatele complete. Cele șapte 
succese în probe s-au datorat 
lui Robert Pinter — 3 (2:05,29 
la 200 m fluture, 1:57,19 la 200 
m liber, 4:05,36 la 400 m liber), 
Maricica Culică — 2 (1:05,37 la 
100 m fluture și 2:17,51 la 200

tiv Szabo 15, Gel
lert 13. Kosa 10. 
Fodor 4. Râdulescu 
8. Antochi 8, 
tin 4. Arbitri 
Dumitracbe și 
Raduly.

Al 
disputat 
NAMO 
REȘTI 
CSȘ

Cos- 
: C.

Z.

«
REȘTI, a avut

doilea 
între

BUCU- 
și ICED- 

BUCU- 
o 

desfășurare echili
brată timp de 7 
minute (scor 16— 
14 pentru Dinamo), 
după care elevii an
trenorului Gheor
ghe Nova» (antre
norul secund Va- 
sile Popa fiind 
bolnav, va lipsi o 
perioadă de la con
ducerea tehnică a 
echipei) s-au des
prins. în special în 
repriza secundă, 
cind contraatacuri
le și aruncările 
de la distantă s-au 
succedat vertiginos în 
formații care s-a străduit doar 
foarte rar să dea o replică mai

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2—3) 

EUROPENELE"
DE LA ATENA

apel la cîteva cifre si 
care vorbesc de la sine.

facem 
fapte 
Astfel, în anul care a trecut 
a fost antrenată in practicarea 
exercițiului fizic, sub diferite 
forme, circa 80 la sută din 
populația sectorului. Peste 
117 000 de tineri și oameni ai 
muncii practică gimnastica la 
locul de muncă. în același 
timp s-a acționat, cu concursul 
organizațiilor sindicale si 
U.T.C., pentru amenajarea in

Viorel TONCEANU

(Continuare in txlq 2—3) 

m fluture), Noemi Lung — 2 
(2:25,97 și 5:03,68 la 200 m, res
pectiv 400 m mixt). Printre 
fruntașe s-au mal numărat E- 
niko Palencsar — a doua la 400 
m liber, cu 4:29,76, Andrea Hl- 
degkuti — locul trei la 200 na 
bras, în 2:48,42, și, din nou, 
Maricica Culică — pe poziția a 
treia, cu rezultatul de 5:09,35, 
la 400 m mixt Ce spun aceste 
cifre, cum apreciați comporta
rea elevilor dumneavoastră în 
Cehoslovacia ?, l-am întrebat 
pe cunoscutul tehnician. „Sint 
bucuros că participarea noastră 
a fost apreciată de organizatori 
și confrații din alte țări. La 
aceasta a contribuit, îndeosebi, 
comportarea lui Robert, care a 
arătat o remarcabilă rezistentă 
(ultimii 25 de metri in cursa de 
200 liber i-a înotat ca la sută, 
refăcînd spectaculos handica
pul din prima parte și cîștigînd 
detașat, impunîndu-se apoi, In 
aceeași după-amiază, la foarte 
scurt interval, și Ia 200 fluture) 
șl a Maricieăi, extrem de am
biționată de concurență, dorind 
și reușind s-o întreacă Ia flu
ture pe Anke Sonnenbrodt, din 
R.D.G. : clar la 200 m — peste 
trei secunde —, la patru sutimi 
de propriul record național de 
junioare, la mare luptă pe „su
tă", cu 23 de sutimi avans. A- 
dăugind victoriile obținute de 
Noemi Lung, în clasamentul 
general pe primul loc s-au si
tuat înotătorii români cu 4 078 
p, urmați de cei din R.D.G. 
4 061 p, Cehoslovacia 3 985 p 
etc. Pentru actuala etapă, cele 
mai multe dintre rezultatele de 
la Praga mă mulțumesc, mai cu

Geo RAE1CHI

(Continuare in oag 2—3)

Foto : lorqu BĂNICA

Un „ouenet" de interncționali (Ocze’ak, Nicuiescu, 
Opșitaru $i Vînereanu), in derbyui de azi Steaua — 
Dinamo ~ ’
fața unei

LOTUL ATLETELOR
NOASTRE PENTRU

La sfîrșitul săptăminii va a- 
vea loc la Atena ediția a 
XVI-a a Campionatelor euro
pene de atletism pe teren a- 
coperit. La întreceri vor lua 
parte și cîteva dintre sporti
vele noastre fruntașe : 800 m t 
Cristieana Cojocaru 
Kovacs, 1500 
linte și Fita 
Vali Ionescu, 
haela Logbin. 
asemenea, și 
în cursa de 800 m.

Delegația noastră va 
miine la 
antrenorul 
și dr. Anca Gurău.

și Ella 
m : Doina Me- 
Lovin lungime : 

greutate : Ml- 
Va participa de 
Petru Drăgoescu

pleca
Atena. însoțită de 
Nicolae Mărășescu
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CONCURS DE FOTOGRAFII PE TEMA

MIȘCAREA SPORTIVA DIN ROMANIA 
FACTOR ACTIV iN LUPTA PENTRU PACE
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COOPERARE Șl ÎNȚELEGERE INTERNAȚIONALĂ
zice și sportului în unitățile 
economice la creșterea ran
damentului 
sănătății și 
muncesc ;

— Sportul
— Activitatea sportivă 

rîndul femeilor :
— Activități și concursuri 

sportive de performantă :
— Baze sportive ;
— Profilul moral al tînă- 

rului campion.
La concurs pot participa 

fotografi amatori și consa- 
crați din toată tara, tineri 
din cercurile și comisiile de 
profil, participantii urmind 
a trimite lucrări 
îndeplinească 
condiții :

— fotografii 
format minim

— fotografii 
minim 30 40 cm ;

— diapozitive color 6X6 
cm.

Lucrările se vor preda la 
consiliile județene pentru 
educație fizică si sport, 
respectiv Consiliul munici
pal București pentru edu
cație fizică și sport, sau la 
Consiliul 
Educație 
serviciul 
la data

7J

In cadrul acțiunilor cu
prinse in planul de măsuri 
adoptat de Comitetul Na
țional pentru Anul Inter
național ■ - —
Consiliul 
Educație 
Comitetul Central al Uni
unii Tineretului Comunist 
și Consjliul Central al U- 
niunii 
te] or 
zează 
grafii 
tie și 1 august a.c.. 
se va 
lunii august cu faza finală 
pe tară, programată în ca
drul unei expoziții care va 
avea loc la București.

Tema principală a con
cursului. „Mișcarea sportivă 
din România — factor activ 
în lupta pentru pace, co
operare și înțelegere Interna
țională", va putea fi ilus
trată cu lucrări realizate 

in perioada 1980—1985 din 
principalele domenii ale 
mișcării noastre sportive :

— Competiția sportivă na
țională ..Daciada" ț

— Educația fizică si spor
tul în grădinițe :

— Sportul școlar și uni
versitar ;

— Contribuția educației fi-

al Tineretului. 
National pentru 
Fizică Si Sport.

Generale a Sindica- 
din România organi- 
un concurs de foto- 
sportive. între 1 mar

care 
încheia la sfîrșitul

în muncă, 
vigorii celor

la sate ;

localitatea, jude- ! [ 
realizării. '!

ce

in

i care să 
următoarele

alb-negru. 
30/40 cm ; 

color, format

Național pentru 
Fizică si Sport — 
Propagandă, pină 
de 15 iulie 1985.

fiecare lucrare avînd 
menționate : numele și pre
numele autorului. vîrsta. 
profesia. 1 
țul. anul realizării.

La nivel central, con
cursul se va finaliza prin 
selecționarea, de către un 
juriu compus din reprezen
tanții tuturor organismelor 
și factorilor care participă 
la organizare, a celor mai 
valoroase lucrări care vor 
fi prezentate in cadrul ex
poziției de la București.

Pentru-cele mai valoroase 
lucrări se vor acorda, pe 
lingă diplome, următoarele 
premii :

Premiul I — 3 000 lei ; 
Premiul n — 2 000 lei ; 
Premiul ni — 1 000 let ;
2 mențiuni a cite 500
Vor mai fi premiate 

alte lucrări, de către toți 
ganizatorii participantă 
acest concurs, in conformi
tate cu prevederile si inte
resul acestora 
tica abordată

Fotografiile 
vele trimise 
vor rămine in fototeca a- 
cestuia pentru organizarea 
ulterioară de expoziții, fo
tomontaje și alte acțiuni.

lei.
Si 

or
ia

pentru torna
de concurs.
Si diapozitr- 

la C.N.E.FB.

CAMPIONATELE UNIVERSITARE DE ȘAH
SI-AU DESEMNAT LAUREATII>

BOGATĂ ACTIVITATE ATLETICĂ

La Băile Herculane s-au dis
putat campionatele universitare 
de șah. care au ajuns la cea 
de-a 28-a ediție. Noii campi
oni universitari ai țării sînt Mi
hail Marin (Politehnica Bucu
rești) și Edit Kozma (C.S.M. 
Cluj-Napoca), două talente re
cunoscute ale generației șahiste 
tinere. în plină afirmare. La 
startul întrecerii masculine au 
fost prezenți 48 de concurenți. 
iar la feminin au jucat 16 
concurente, toti reprezentind 11 
centre universitare.

Iată ordinea primelor locuri 
în turneul masculin (la punctaj 
egal departajarea s-a făcut pe 
baza coeficienților Bucholtz) : 
1. M. Marin (București) 8 p din 
11 posibile ; 2. A. Negulescu
(Ploiești) 8 p ; 3—4. SI. S. Lupu 
(Iași). A. Crișan (Brașov) — 7

p ; 5—7. Șt. Bacin (Bucureștii, 
I. Cosma (Timișoara), L. Va- 
silesen (București) — 6.5 p ; 
8—10. L. Lung (Timișoara). Or. 
Streina (București). E. Wen- 
gritzky (Brașov) — 6 p.

In turneul feminin, pe pri
mele locuri : 1. Edit Kozma 
(Cluj-Napoca) 85 p; I Monica 
Barb (București) 85 p ; 1 Zoe- 
Lelia Costea (Ploiești) 7.5 p ; 
4—5. Lavinia Popescu (Bucu
rești). Csilla Sajter (Brașov) — 
6.5 p ; 7—8. Anca Mustâțea 
(București). Valerica Beletei 
(Craiova) — 5 p ; 9—10. Corne
lia Ciongradi (Timisoara) So
rina Dan (Iași) — 4.5 p.

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
• S-a încheiat Festivalul șahist 

dota: cu „Cupa IC Februarie-, 
organizat de Asociația sportivă 
Locomotiva București. Turneul 
principal (pentru norma de ma
estru) a fost cîștigat de I. GIo- 
deann (Metalul). eu I puncto din 
11 posibile, urmat de M. Osman 
(Locomotiva) > p și E. Moldo
veana (Frigub 7.5 p.
• Ca turneu Internațional pen

tru categoriile de copil, desfășu
rat recent Ia Bydgoszcz (Polonia), 
a reunit 54 de echipe, dintre ca
re două din România. întrecerea 
a fost dștizatâ de formația Cal
culatorul București, cu 23 p. a- 
vînd in componentă pe Dan Ga
liș (I p din S). Danigl Popescu 
(S p). Andrei Munteanu (7 p) 
și Luminița Radu (7 p). Pe locul 
doi s-a clasat echipa Otelul Ga
lați. iar a treia a fost Anilină 
Ledz.

• In sala de atletism din 
Focșani se vor desfășura — 
sîmbătă și duminică — întrece
rile finale ale campionatelor 
republicane ale juniorilor II.

• La sfîrșitul săptămînii tre
cute în mai multe orașe a avut 
loc etapa de zonă a Concursu
lui republican al juniorilor UI. 
a cărui finală se va desfășura 
la Cluj-Napoca. Iată cîteva re
latări de la zone :

BUCUREȘTI. întrecerile din 
sala „23 August" au reliefat 
pregătirea multilaterală a tine
rilor atleți de la CSȘ 5, care au 
dominat cu autoritate concursul 
După cum ne declara directorul 
acestei unități sportive școlare, 
prof. Vladimir Simionescu, la 
această vîrstă (14—15 ani băie
ții și 13—14 ani fetele) este in
dicată o pregătire generală (a- 
lergări sărituri, aruncări), pen
tru că în puține cazuri se poate 
aprecia corect dezvoltarea ulte
rioară a atletului, cu implicații 
asupra probei de bază.

Rezultate : BĂIEȚI : 50 m :
R. Catrava (Viitorul) 6,2, G. 
Rotaru (CSȘ 190) 6,3 ; 50 mg : 
Catrava 7,7. C. ȚaDardel (CSȘ 
190) 7,8. B. Tudor (CSȘ 5) 7.8 ; 
lungime : Tudor 6.25 m. Ca
trava 5.95 m : înălțime : Ad. 
Popovici (CSS 5) 1.75 tn, Tudor
l. 70 m ; prăjină : Popovici 3,50
m. C. Nicolescu (CSȘ 5) 3,10
m ; greutate : FI. Grigore (CSS 
5) 11.10 m. E. Ștefănescu (CSȘ 
190) 10.41 m : FETE : 50 m : 
Elena Paraschiv (CSȘ 7) 6.8,
Dana Potlog (CSȘ 5) 6,9 ; 50
mg : Potlog 75. Adina Novac 
(CSȘ 3) 8.2 : lungime : Potlog 
5.9B m. Gabriela Prundeanu 
(Viitorul) 5.02 m : înălțime : 
Potlog (la a patra victorie ; 
antrenoare Ecaterina Noures- 
cu) 1.56 m. Cristina Nedeșan 
(CSS 190) 1.53 m : greutate : 
Florica Gutuie (CSȘ Triumf) 
9.74 m. Cristina Stoica (CSȘ 
190) 9.37 m.

An di VILARA

CÎMPULUNG MUSCEL. Au 
luat parte circa 60 de concu- 
renți din județele Argeș, Bra
șov și Vilcea. Cele mai bune 
rezultate le-au realizat la bă
ieți : Adrian Boghez (CSS Lu
ceafărul Bv.) 6.42 la lungime ; 
la fete: Anca Marinescu (CSȘ 
Luceafărul Bv.) 6.7 s la 50 m, 
Monica Binder (CSS Făgăraș) 
5.15 m la lungime și Fiiofteia 
Bombeș (CSȘ C-lung) 12,63 m 
la greutate.

Paul MATEOIU

ROMAN. Cîteva dintre rezul
tatele înregistrate în cadrul ți
nui concurs reușit : BĂIEȚI :

50 m : 6,2 I. Don (Petrolul PI.); 
50 mg : 7,2 V. Tănase (CSȘ M. 
Eminescu Iași) ; înălțime : 1.78 
m M. Stegaru (CSȘ M. Emi
nescu Iași) ; lungime : 5,94 m 
R. Lehoci (CSȘ Suceava) ; 
greutate : 12,02 m O. Robert
(Ceahlăul P. Neamț) ; FETE : 
50 m : 6,6 Geanina Bobu (CSȘ 
Bacău) ; 50 mg : 7,9 Daniela 
Barbu (Petrolul PI.) ; înălțime : 
1,45 m Dana Mușuroiu (CSȘ II 
Galați) ; lungime : 5,27 m Bar
bu ; greutate : 11,06 m Mariana 
Stroe (CSȘ I Galați).

Ion VEGA

0 „Cupa CS Brăila" pentru 
juniori III a avut loc în sala 
din orașul de pe Dunăre. Au 
luat parte circa 140 concurenți 
din Constanța. Slobozia, Fetești, 
Urziceni, Macin și Brăila. BĂ
IEȚI : 50 m : 6,2 S. Secăluș
(CSȘ II C-ța) ; lungime : Secă
luș 6.18 m ; FETE 50 m : 6,5
Caria Popa (CSȘ II C-ța), 6,6 
Cristina Diaconu (CSȘ C-ța) ; 
lungime : 5,07 m Nicoleta Filip 
(CSȘ C-ța).

Nicolae COSTIN

0 „Cupa 8 Martie" — con
curs pentru copii I va avea loc, 
simbătă și duminică, în Capi
tală. în sala din parcul „23 Au
gust".
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PE LOCUL I ÎN „CUPA C.S
FLORETISTUL MIHAI

într-o organizare excelentă, 
aproape 60 de tineri floretiști 
din Capitală au fost prezenți Ia 
întrecerea dotată cu „Cupa 
Clubului sportiv școlar Viito
rul", desfășurată pe planșele 
sălii Floreasca.

A fost un concurs reușit, ca
re a scos în relief calitățile șl 
buna pregătire a multor repre
zentanți ai tinerei generații, în 
frunte cu Mihai Predcscu, de la 
clubul sportiv Steaua, care a 
trecut primul „linia de sosire", 
în finală, 5—3 cu Augustin 
Angbcl, un alt valoros și am
bițios floretist aparținînd, de a- 
semenea. clubului Steaua.

în finala de 8 s-au mai cla
sat : 3. Tiberiu Gered (C.S.Ș. 
Viitorul), 4. Aurel Rădulescu

PRED,
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(C.S.Ș. 1 
(C.S.Ș. ] 
reșanu (I 
hai Spătl
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ÎNOTĂTORII ÎN CONCURSURI
„CUPA IAȘULUI"-0 REUȘITA COMPETIȚIE 

LA TIR CU ARCUL
. (Urmare din pag. I)

DERBYUL 
DE BASCHET
(Urmare din pag. I)

dirză în defensivă. Scor final : 
115 78 (54—45). Au înscris: Vi- 
nereanu 21, Tzachis 19, Nicu- 
lescu 15> Braboveanu 13. Vasi- 
lică 11, Iacob 8, Marinache 9, 
Uglai 4, David 9, Constantin 6, 
respectiv Grădișteanu 33, Ma
rinescu “10 Ciocan 10, Păsărică 
11 Mihalcea 4, Ivascencu 6 C. 
loan 4. Arbitri : N. Constanti- 
nescu și Z. Raduly.

★
Astăzi, la ora 16 (în deschi

dere, la ora 14,30. se dispută 
partida I.C.E.D.-C.S.Ș. 4 — Di
namo Oradea), are loc mult 
așteptatul derby Steaua — Di
namo, la sfîrșitul căruia va fi 
cunoscută campioana României. 
Interesul pentru această tra
dițională finală a campionatu
lui tării este lesne de înțeles 
Și nu mai trebuie subliniat. 
Apreciem, însă, că sînt nece
sare cîteva date : situația in 
clasament : Steaua 56 p, Di
namo 56 p ; victorii în întîl- 
nirile directe : 2—2 ; scorul
meciurilor directe în cele 123 
de întîlniri Dinamo — Steaua, 
desfășurate de-a lungul ani
lor : 62—61 ; în ultimii 20 de 
ani este pentru a șasea oară 
cînd ultima partidă Steaua — 
Dinamo decide titlul de cam
pioană.

Așteptăm de la marele derby 
o întrecere aprig disputată.' 
spectaculoasă. în același timp 
desfășurată în limitele depli
nei sportivități.

seamă că am avut uncie pro
bleme în pregătirea de piuă a- 
cum“. Pentru perspectiva apro
piată ? „Aștept cu nerăbdare 
campionatele naționale in ba
zin acoperit, unde sper intr-un 
ridicat nivel de prezentare al 
centrului băimărcan. nu atît 
prin numărul de titluri, eit 
prin valoarea, prin competiti
vitatea performanțelor, cu gin- 
dul la viitoarele întreceri in
ternaționale oficiale".

DUBLA CiSTIGATOARE la 
Bydgoszcz (Polonia), în bazin 
de 25 m, a fost în probele de 
spate Laura Ghiiic (Lie. 37 
București). Eleva Doinei Sava

a intrecut-o. de fiecare dată, pe 
Anke Rosentragen (R.D.G.) — 
156,39 față de 1.-06.75 pe 100 
m, respectiv 2:20.08 și 222.04. 
Dar ceilalți participant din ța
ra noastră ? Ne-a răspuns an
trenorul Dan Ionescu. prezent 
la competiție : „Dan Drăguieț, 
George Lnpu și Romeo Maeo- 
vei au „mers" sub posibilități. 
Suceveanul Macovei, spre pildă, 
s-a clasat al 11-lea pe sută li
ber, cu 54,29. EI are rezerve 
pentru un rezultat net superior, 
așa cum a demonstrat-o in 
decembrie, așa cum a arătat-o, 
de altfel, chiar in Polonia, la 
încălzire. Emoțiile primului con
curs peste hotare și-au spus 
insă euvintul în cazul dotatului 
elev a] lui Sergiu Tănasă*.

Numeroși arcași de perfor
manță. din aproape toate cen
trele unde se practică tirul cu 
arcul, au ținut să onoreze prin 
prezență competiția dotată cu 
„Cupa lașului", care a avut loc 
in sala de atletism de la com
plexul ieșean „Grădinari". O 
serie de țintași au obținut re
zultate valoroase. în frunte cu 
multipla campioană a țării, 
Aurora Chin și junioara bucu- 
reșteană Diana Nicolaescu, ca
re au ciștigat probele respective 
cu cifre valoroase și au reușit 
noi recorduri pe „distanțe". 
Dar iată clasamentele „Cupei 
lașului" :

Senioare (dublu FITA) : 1.
Aurora Chin (Steaua) 2469 p, 2. 
Marina Prelipcean 2446 p, 3.

Gabriela Coșovan 2382 p (am
bele de la C.S.Ș. Rădăuți) ; se
niori : 1. L. Șandor (Voința Tg. 
Mureș) 2409 p, 2. I. Călin (Vo
ința Satu Mare) 2362 p, 3. A. 
Berki (Voința Tg. Mureș) 2345 
p. La juniori mari au cîștigat 
Diana Nicolaescu (Olimpia 
București) 2331 p și I. Matei 
(C.S.M. Iași) 2059 p, iar la ju
niori mici s-au clasat pe pri
mele locuri Mihaela Puiu 
(C.S.M. Iași) 968 p și I. Irimia 
(Voința Rădăuți) 1096 p Ra 
simplu FITA). în clasamentul 
general : 1. C.S.M. Iași 37 p, 
2. Voința Satu Mare 26 p, 3. 
Olimpia București 16 p.

Organizarea — asigurată de 
C.J.E.F.S. Iași — a fost irepro
șabilă.

Directorul sălii sporturilor 
din Oradea, Emil Șurani, 
pare deosebit de bucuros 
de a ne intilni. („Avem aici 
cîteva lucruri care mi se 
par interesante șl s-ar pu
tea ca ele să atragă atenția 
și altor cercuri, inclusiv al 
cititorilor ziarului"), drept 
pentru care ne invită, in
tr-o dimineață geroasă, să 
facem o vizită la sală, spre 
a urmări modul in care se 
preocupă gospodarii de aici 
de organizarea unor acti
vități cu caracter sportiv, 
de larg interes cetățenesc.

Gimnastica, se poate 
spune, ocupă un loc cen
tral intre activitățile ce au 
loc cotidian la sala spor
turilor. Cea de inițiere, 
pentru copiii intre 3 și 6 
ani, are realmente o mare 
priză la public. Mai bine

PASIUNE PENTRU
de 150 de copii (intre care 
unii s-au constituit intr-o 
grupă de balet) învață aici 
in mod organizat, sub in- 
drumarea profesoarelor Car- 
mina Popescu și Viorica Le- 
hoveanu, abecedarul gim
nasticii, deprind mișcările 
de bază ale acestui sport 
și, ceea ce este, poate, cel 
mai important, e faptul că 
ei prind gustul pentru gim
nastică și sint potențiali 
viitori performeri. Gimnas
tica se dovedește utilă și 
pentru cei mai virstnici, 
intre 17 și 50 de ani, prac
ticată sub forma binecunos
cută a exercițiilor de în
treținere. Afluența este și 
aici deosebită, in fiecare se
rie participind mai bine de 
100 de persoane, împărțite 
in patru grupe. Profesoarele 
Stela Nichita-Kun și Vio
rica Lehoveanu au mult de 
lucru, dar o fac cu pasiune, 
cu interes pentru că expe-

SPORT, GRIJĂ DE
riența lor bogată in această 
activitate le-a arătat mereu 
cit de importantă este să
nătatea permanentă a ce
lor ce muncesc.

Animație și la sala de 
forță de sub tribunele sălii. 
Iuliu Kașa, student in anul 
II la secția fără frecvență 
a I.E.F.S., conduce și su
praveghează activitatea ce 
se desfășoară aici, pe care 
am putea-o impărți in două 
direcții : sint, pe de o parte, 
tinerii care vin aici pentru 
practicarea culturismului, 
deci pentru consolidarea 
stării lor de sănătate; pe 
alt plan, și cu o importanță 
considerabilă, sint activită
țile ce se desfășoară pentru 
recuperarea unor sportivi 
de pe urma traumatismelor. 
Ni s-a spus că, după un 
program prestabilit, la sala 
de forță vin și oameni in 
situația de past-infarct, 
pentru care este elaborat un

BUNI GOSPODARI
program special de exerciții 
fizice.

Tot la sala sporturilor și 
tot pentru o sumă modică, 
tinerii care doresc să se 
inițieze in scrimă benefi
ciază de sfaturile compe
tente și de îndrumarea pro
fesoarei Viorica Mateșan. 
Și nu sînt puțini cei ce vor 
să devină... faimoși mușche
tari.

Iar toate activitățile men
ționate, care se desfășoară 
cu mare regularitate la sala 
sporturilor, au avut o con
tribuție majoră la întărirea 
sănătății celor ce muncesc 
și au adus organizatorilor 
bihoreni, in anul 1984, un 
substanțial beneficiu bă
nesc. Ceea ce ne face să a- 
preciem că avea dreptate 
Emil Șurani să ne invite la 
sala sporturilor.

Constantin MACOVEi
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efon). Doilea și Micle — Brașov. 1
ocali- Dogărcscu 8. Grabovschi 5. |
ipă-a- Jianu 4. Durau 3, Oprea și
cuplaj Ștefan — București. j

mult Al doilea meci al cuplajului |
ar de a opus echipele feminine Rul-

STEFAN COVACI:’ // NU ACORDĂM DESTULĂ ATENȚIE FINALIZĂRII"

vii- 
apă a 
mas- 

namo 
irești) 
a re- 
minin 
Lentul 
Bucu-

meniul Brașov și Confecția 
București. Evoluind frumos, 
cu multă siguranță în apărare 
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și in atac, brașovencele 
cîștigat clar, la capătul 
confruntări interesante 
atractive. Scorul final 
fidel diferența de valoare 
tre cele două echipe : 28—20 
(12—10). Punctele au fost
marcate de : Călin 5, Beschi 5, 
Neică 4, Tache 3, Demeter 3, 
Marian 3, Drăgușel 2, Vasu 2 
și portarul Căpraru — Rulmen
tul. Grigoraș 11, Măiureanu 3, 
V. Constantinescu 2. G. Con- 
stantinescu 2. Nuțu, Sitnîon — 
Confecția.

C. GRUIA — coresp.

LA SINAIA, ÎNTRECERI

ll

hescu
Popa 
Mu- 

I. Mi-

SINAIA, 26 (prin telefon). An
trenamentele de bob pe pista din 
localitate au continuat, marți, 
prin participarea a 25 de echi
paje de 2 persoane. Nouă dintre 

' acestea (cinci din țara noastră și 
patru reprezentînd Ț.S.K.A. Mos
cova) au folosit toți cei 1 500 m 
ai pîrtlei pe care se vor desfă
șura. sîmbătă și duminică, cele 
patru manșe ale „Cupei Praho
va". Celelalte 16 echipaje (14 din 
România și două din Bulgaria) 
au luat startul de la plecarea in
termediară și au parcurs doar 
1 200 m, scopul coborîrilor fiind 
acomodarea tinerilor boberl cu 
această pistă dificilă. Echipajele 
de tineret se vor întrece, 
miercuri tn cadrul „Cupei Voin
ța*, urmînd ca cele mai bune 
dintre ele să fie selecționate in 
vederea participării (pe to',1 cei 
1 500 m al traseului) Ia „Cupa 
Prahova*.
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„CUPA CARAIțlANVL" IA SCHI
I

Ediția din acest an a tradi
ționalei competiții de schi al
pin dotată cu „Cupa Caraima- 
nul" (28 februarie — 3 martie) 
nu se va mai desfășura în Bu- 
cegi, ci pe pîrtia „Poiana Ka- 
linderu" din Bușteni.

I
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Port- 
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cut, despre 
ca și despre 
nevalorificate, 
sociații — 
I.C.O.A.B., 
I.C.C.F. — 
competițiile 
masele de 
la 
continuă a sportului este sub 
nivelul posibilităților. Este ne
cesar, în continuare, 
rea gimnasticii la 
muncă, în unități ca 
Crinul, Miraj, I.P.I.U. și multe 
altele, precum și a acțiunilor 
turistice de masă ; cuprinderea 
mai largă a elementului femi
nin în practicarea spoitului. 
Și în domeniul performanței 
rezultatele sint încă sub ni
velul condițiilor existente. S-a 
făcut apel la cadrele de spe
cialitate să-și îndeplinească cu 
mai mult simț de răspundere 
sarcinile, să-și unească efor
turile pentru a ridica la cote 
valorice cit mai înalte activi
tatea sportivă de masă și de 
performanță. Potențialul eco
nomic al sectorului, forțele de 
care dispune pot face ca spor
tul să fie mai mult și mai 
viu prezent în viața oamenilor.

extinde- 
locul de 

Luxor,

LS

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

dare 
it atit 
ponsa- 
despre 
:ă fă-

După 50 de ani dăruiți fotbalului. Ștefan Covaci continuă să 
fie Ia... discreția balonului rotund, trăind în continuare pentru 
fotbal. Iată de ce. o convorbire cu fostul antrenor al ^„tricolo
rilor". al lui Ajax și al echipei Franței, din perioada imediat 
premergătoare lui Hidalgo și Platini, ni se pare binevenită, cu 
atit mai mult cu cit Covaci poate judeca lucrurile de pe o pozi
ție de obiectivă detașare.

Așadar, să începem prin a întreba dacă fotbalul nostru poate 
juca mai ofensiv, cu o mai mare inițiativă individuală și colec
tivă. Ștefan Covaci, căruia i-a plăcut întotdeauna jocul pe atac, 
are un moment de ezitare. „Discuția e mai complexă. Spiritul 
ofensiv trebuie asociat cu producția de golan, deoarece altfel 
înseamnă să vorbești in vint. în ceea ce ne privește, ivem 
mari lipsuri Ia finalizare. Din păcate, antrenorii noștri de cio
buri nu acordă atenție finalizării. Mi-am dat seama că finali
zării i se acordă cel mult 10—15 la sută in procesul de antrena
ment, cind necesarul ar fi de cel puțin 3# la sută, procentaj in 
care trebuie să intre in primul rind trasul la poartă in condiții 
de joc". Raportarea la jucătorii din trecut care consacrau foarte 
mult timp trasului la poartă, mai ales după antrenamente, e 
aproape firească. Covaci, care ii cunoaște foarte bine și pe marii 
șuteri de odinioară, Baratki. Dobay. Grațian Sept. Marian și 
mulți alții, precizează. „Fără indoială că era mai mult timp 
pentru șutul la poartă, dar nu poate fi vorba doar de asta. Era 
mai mult timp, dar și mai mult spatia. Astăzi e nevoie de 
mult mai multă muncă in această direcție și. ceea ce e și 
mai important, echipele de astăzi Ut baie să aibă 10 șuteri. de
oarece, 
mărate 
absolut 
explică faptul că in ultima vreme marchează mai muh linia > 
doua, pe „paravanele" pivoților din față, care rotează și ei. Ca 
zece ani in urmă se mai intimpla ca un jucător ea Gerd Mullcr 
să poată asigura norma de eficacitate a echipei. Astăzi, o dată ea 
evoluția fotbalului, varianta Gerd Muller e depășită*.

Discuția alunecă firesc spre raportul fizic-tehnic. Covaci re
flectează cu glas tare. Progresnl fizic e acum la indemina tutu
ror. Mult mai greu e să asiguri progresul tehnic, cel care face, 
pină la urmă, diferența. Acum cites a zile. Franz Beckenbauer 
era de părere — intr-an interviu — că Bundesliga a înregistrat 
un regres în primul riad pentru ei antrenorii mizează aproape 
exclusiv pe dezvoltarea forței ș> rezistenței. nearordind sufici
entă atenție măiestriei de care depinde atit de mult valoarea 
generală a jucătorul ai si a echipei*.

Vorbim despre decalajul care s-a creat între primele noastre

paralel cu îngustarea spațiilor de joc. au apărat neau- 
invăluiri și „deschideri" de coloare, ia care pat să apară 
toți jucătorii de eimp pentru finalizare. Ața se și

patru echipe și... celelalte. Covaci răspunde : „E foarte bine că 
avem patru echipe mai tari. Nu de mult aveam doar două. 
Vreau să cred că vom avea cinci. Eu sint de părere că in 
această situație e mult mai probabil ca echipele mai slabe să 
tindă spre cvartet decit să coboare cvartetul spre ceilalți. Și-a- 
poi. de cind e fotbalul, echipele mici fac jucători, iar cele mari 
ii consacră. Bineințeles că trebuie sprijinit cu onestitate efortul 
echipelor mici, care trebuie să primească compensații 
echitabile, pentru a putea continua să producă". Inevitabil, con
vorbirea se abate spre problema juniorilor. „Aici lucrurile nn 
sint in regulă, tn țările cu fotbal dezvoltat, hai să luăm exem
plul Angliei, antrenorii care cresc copii și juniori sint răsplătiți 
conform unui regulament foarte precis. Trebuie să facem același 
lucru, eu atit mai mult cu cit se constată in fotbalul nostru o 
evitare a posturilor de antrenori pentru copii și juniori, unde 
ajung in primul rind oameni care nu mai au altă soluție. O 
a doua problemă legată de juniori... Ei trebuie să joace cit 
mai mult alături de seniori sau contra lor, pentru a le simți, 
cum se spune, respirația. Multe echipe mari practică sistemul jocu
rilor cu juniorii proprii. Și pentru ca să existe o miză, echipele mari 
primesc handicapuri. Ele pornesc de la 0—3, 0—4 sau chiar 0—6. 
Abia atunci au juniorii de ciștigat. L-am auzit pe Van Hanegem 
spunind că el joacă cot la cot cu copiii. Nu există o mai bună 
formă de instruire. Și Van Hancgcm a fost un jucător de super- 
elasă*.

Pentru că am ajuns la juniori, ar fi interesantă părerea lui 
Stefan Covaci despre Hagi și Lăcătuș. „Hagi e în progres. în 
1983 juca in zone secundare. Anul trecut a atacat zonele prin
cipale. Și rezultatul s-a văzut in producția de goluri. Mai are 
foarte mult de lucru... In ceea ce îl privește pe Lăcătuș, pro
gresul acestui jucător talentat va depinde de plusul de respect 
față de adversar și arbitru. Un mare jucător nu poate exista in 
afara unei comportări demne".

Cu antrenorul Ștefan Covaci, discuția nu se poate încheia decit 
tot despre munca antrenorilor. „Aici sint rezervele cele mai mari 
de progres. Antrenorii noștri nu au ajuns incă să-și dea seama 
că ei toți sint și antrenori ai echipei naționale, și antrenori ai 
echipelor de juniori UEFA, că nimic din ce se întimplă acolo 
nn le poate fi străin. Din păcate, avem antrenori care nici 
nu-și cunosc juniorii". O ultimă întrebare : preliminariile. 
„Cursă lungă. Totul depinde de... tot. Și foarte mult chiar de 
meciul de astăzi, de Ia Belfast, intre echipa Angliei, căreia noi 
i-am luat trei puncte, — mai bine nu-mi aduc aminte ! — si 
Irlanda de Nord, care a invins Spania la Valencia, Ia El 
Mundial". loan CHiRILÂ

Subiecte de actualitate

VALORILE SE
—Startul campionatului se 

apropie pentru ~
mai ales, pentru cei 
buni. „Anul calificării* 
Mondialele din Mexic

toți. Dar,

la
B 

obligă pe cei mai buni să 
mărească primii «trocul, să 
ridice permanent ștacheta, 
ca intr-o luptă pentru re
cord. Recordul calității. 
Ne-a bucurat pregătirea e- 
xemplară a lui Ștefăaeseu, 
veteran in lotul tricolor, 
mereu tinăr în alergări și 
in joc. Ne-au dat speranțe 
și dispoziția lui Boloni, și 
„pornirea lansată" a lui 
Rednic, și randamentul in 
primul amical, cel cu Por
tugalia, al Iui Lăcătuș, al 
lui Hagi și Coraș. E un 
semn că jucătorii cei mai 
buni au înțeles că trena 
campionatului și, implicit, 
a cursei fotbalului nostru 
pentru ascensiunea mondială 
depinde în primul rind de 
ei. De seriozitatea cu care 
se pregătesc, de cea cu care 
tratează fiecare joc. fiecare 
zi din programul fierbinte 
al acestui an atit 
cârca t.

...Startul returului 
valorile din fotbalul 
— jucători și echipe — să 
se respecte, pentru ca, prin 
respect, să-l oblige și pe 
ceilalți la saltul valoric. Se 
cere din partea celor din 
fața plutonului nn respect 
total față de pregătire și 
de joc, față de adversar și 
față de public, față de 
sportivitatea din teren. De 
fapt, și problema educativă 
a campionatului nostru de
pinde în bună măsură de 
exemplul valorilor. Lung, 
Moraru, Rednic, Ștcfănescu,

de in-

obligă 
nostru

ADNINISTRAT1A »t MAI LOTO PRONOSPORT INTORMTAlA

• Au mal rămas două zile pină 
la închiderea vinzărll biletelor 
pentru tradiționala tragere extra
ordinară Loto a Mărțișorului, 
care va avea loc vineri 1 martie 
a.c.

Formula tehnică foarte avanta
joasă, aceeași aplicată șl la tra
gerea extraordinară Loto a Reve
lionului, la care s-au atribuit 
peste 138.000 ctștlgurl, dintre care 
11 autoturisme, oferă partlcipan- 
ților posibilități sporite de a intra 
tn posesia unor importante clș- 
tlguri In autoturisme, mari su
me de bani și excursii în U.R.S.S. 

. Biletele de 25 lei varianta au 
drept de participare șl de cîști- 
guri la toate extragerile, cîștigu- 
rlle fazei a IlI-a suplimentară se 
acordă din fondul special al sis
temului Loto. Se poate juca pe 
variante simple, variante combi
nate șl combinații „cap de pod", 
achitate sută la sută sau în cotă 
de 25 la sută. Un bilet la această 
tradițională tragere' — o șansă de 
mari succese pentru dv., un ca-

dou plăcut și util cu ocazia măr
țișorului.

Așadar, joi 28 februarie — ul
tima zi de participare.
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, 27 februarie 
a.c., va avea loc în sala clubului 
sportiv Progresul din București, 
str. Dr. Stalcovici nr. 42, cu în
cepere de la ora 17,15. Numerele 
cîștigătoare vor fi radiodifuzate 
la ora 13 pe programul II, la ora 
23 pe programul I șl a doua zi, 
la ora 8,55, tot pe programul I.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 24 FEBRUARIE

Categoria 1 (13 rezultate) : 5 
variante 25% a 46.749 lei ; cat. 
2 (12 rezultate) : 5 variante 
100% a 9.350 lei și 130 varian
te 25% a 2.337 lei ; cat. 3 (11
rezultate) : 33 variante 100% a 
1.158 lei și 1.886 variante 25% 
a 290 lei.

RESPECTA!

tricolor

BMăai. 
Lăcătuș.
Augustin, 
Bozeșan.
Iezit □ II 
in lupta 
teren su
trebuie să fie cu adevărat 
exemple. Fără -pauze* ! 
Scurtcircuitul Sportului stu
dențesc in -Cupă* repre
zintă o serioasă atenționare 
in acest sens. Și obligă va
lorile să sprintere perma
nent. dar să nu uite o dipă 
nici de sportivitate. Semni
ficative ni s-au părut cu
vintele lui Long : .Ea unul 
știu că trebuie să-mi văd 
numai de pregătire si de 
joc. Fazele din teren tre
buie să le judece arbitrii. 
De starea de disciplină din 
teren va depinde mult si 
creșterea jocului. Cu cit vom 
fi mai liniștiți, mai calmi, 
cu atit vom judeca mai bine 
fazele de joc și 
soluțiile optime 
ajunge cit mai 
Cînd fotbalistul 
anului gîndește 
seamnă că ei. cei
tea plutonului, și-au propus 
lucruri deosebite. Să-și res
pecte valoarea, să se auto- 
depășească permanent Iar 
prin aceasta să ridice cota 
valorică a campionatului șt 
in mod deosebit a presta
țiilor pe plan internațional.

...Jucătorii de prim-plan 
ai fotbalului nostru trebuie 
să fie și ei respectați la 
rindul lor. De adversari, de 
arbitri, de public. în nu
mele aceluiași interes ge
neral : saltul fotbalului ro
mânesc !

Mircea M. IONESCU

vom găsi 
pentru a 
departe !*. 
nr. 1 al
așa. in
dia frun-

TRAGEREA EXTRAORBINARA

CITEVA RECOMANDĂRI MEDICALE
LA RELUAREA CAMPIONATULUI

După o pregătire asiduă, de 
mai bine de șase săptămini, 
iată că se apropie și ziua re
luării campionatului divizionar 
.A', după ce Cupa a asigurat 
„avanpremiera*, motiv pentru 
care ne permitem a reaminti 
eiteva din principalele reco
mandări medicale ce se cer 
respectate pentru o bună să
nătate și un randament cores
punzător din partea jucătorilor.

In primul rind. se impune 
ca, alături de trecerea norme
lor fizice de control, să se 
înregistreze și indicatorii ca
pacității de efort (aerob-ana- 
erob) cu dublu scop : obiecti
vizarea eiștigului biologic ca 
urmare a pregătirii efectuate, 
iar pe de altă parte obținerea 
unor date de referință, 
vor permite dirijarea 
sportive.

In al doilea rind. se 
Încheierea acțiunii de
a focarelor dentare de infec
ție si a stingerii simptomato
logiei onor sechele traumatice, 
in așa fel incit începerea cam
pionatului să-i găsească pe toți 
jucătorii cu un înalt nivel sa- 
nogenetic, acest act reprezen- 
tind măsura majoră de profi
laxie a traumatismelor spor
tive sau a sindromului de su
prasolicitare (oboseală).

Pe planul pregătirii teoretice 
și educa ti v-sani tare se cere a 
instrui jucătorii asupra sarci
nilor pe care Ie an in teren 
și in afara terenului de joc, a 
regimului de viață sportivă 
etc. Primele etape se vor des
fășura uneori în condiții mai 
puțin 
biant 
prea 
etc.), 
torii

care ne 
formei

impune 
asanare

1 MISTIC isas

a MĂRȚIȘORULUI

te atribute ciîtlguri in

BANI. AlITOTUBiSME. EXCURSII)
ÎN U.R.S.S.

prielnice de mediu am- 
(frig, terenuri dure sau 

moi, ploaie sau ninsoare 
motiv pentru care jucă- 

trebuie bine instruiți ații

tn prima zi a lunii mar
tie,
O ȘANSA DE MARI 
SUCCESE PENTRU DV„ 
UN CADOU TRADITIO
NAL, PLĂCUT ȘI UTIL 
Fiecare variantă jucată, 
o posibilitate de a cîș- 
tiga :
• AUTOTURISME „DA
CIA 1 300“
• EXCURSII TN U.R.S.S.
• MARI --------
BANI, variabile

SUME 
Și

DE 
fixe.

ex-12 
total de

Se efectuează 
ti ageri cu un 
120 de numere.

Consultați prospectul 
și jucați din vreme nu
merele preferate.

ULTIMA ZI DE PAR
TICIPARE — JOI 28 
FEBRUARIE 1985.

asupra conținutului încălzirii 
(durată, intensitate, mijloace) 
și importanței acesteia, cit și 
a mijloacelor de refacere intra 
și post-efort (in pauza jocului). 
Așa cum ne exprimam și altă 
dată, nu trebuie abandonată 
pregătirea fizică multilaterală, 
componentă indispensabilă a 
capacității de efort și a formei 
sportive, după cum pregătirii 
psihologice și moral-volitive 
trebuie să I se acorde de a- 
semenca atenția cuvenită. Este 
necesar să existe o colaborare 
deplină între medic-antrenor- 
sportiv, în acest început de 
campionat, mai ales în actua
lele condiții climatice.

Conf. dr. IOAN DRÂGAN, 
directorul Centrului de medicina 

sportivă

„CUPA ROMÂNIEI14
(Urmare din nao 1)

cu grijă meciurile de azi (Stea
ua, de pildă, a plecat la Cluj- 
Napoca de luni dimineață, ca 
să preîntîmpine dificultățile u- 
nei deplasări influențate de sta
rea vremii) șl, cu mici excep
ții, antrenorii vor alinia cele 
mai bune formații, cu dorința 
declarată de a accede în 
finalele competiției.

Cine va reuși ? Sigur, 
mele favorite sint cele 
„europene" ale noastre, aflate 
în fruntea Diviziei „A" (Steaua, 
Dinamo, Universitatea), la care 
„calculul hîrtiei" o adaugă pe 
Politehnica Iași, Dar mai știi ? 
Doar cu o săptămină în urmă 
C.I.L. și A. S. Mizil au reușit 
frumoasele lor k.o.-uri !, 
Sportul studențesc a fost 
minată de echipa din Baia 
re. Cupa rămîne... cupă !

Reamintim că în caz de 
litate după 90 de minute, vor 
urma prelungiri, iar dacă egali
tatea persistă se vor executa 
lovituri de la 11 m.

semi-

pri- 
trei

iar 
eli- 
Ma-

ega-

MECIURI AMICALE • ȘTIRI
ARBITRI ROMANI LA ATENA. 

Partida Grecia — Albania, care 
se dispută astăzi, In cadrul pre
liminariilor campionatului mon
dial, va fl condusă de o brigadă 
de arbitri din țara noastră alcă
tuită din Ion Igna (la centru). 
Ion Crădunescu și Mircea Neșu 
(la linie).

RAPID — LOTUL U.E.F.A. ’8i 
Partida se va disputa astăzi pe 
stadionul Ciulești — de la ora 
16 — șl va fl un bun prilej de 
verificare pentru cele două echipe.

METALUL SIGHIȘOARA — U- 
TILAJUL FAGARAȘ 4—1 (0—1).
Au marcat : Coconea (min. 46), 
Bostoiu (min. 60), Vlădeanu (min. 
75), Bucur (min. 86 din penalty), 
respectiv Demeter (min. 25 din 
n m).



E
SPORTUL Din fările socialiste

jupa Intercontinentala*

ECHIPĂ DE JUDO
A EUROPEI-LOCUL I

PARIS. Palatul sporturilor 
de la Bercy a fost gazda unei 
importante competiții interna
ționale de judo, „Cupa inter- 
contincntală”, la care au luat 
parte reprezentative dîn Afri
ca, Asia, America și Europa. 
Competiția s-a încheiat cu vic
toria, surprinzătoare, a echipei 
Europei care a întrecut, în fi
nală, cu 4—3, formația Asiei : 
cat. superușoară : Tletseri
(URSS) pierde koka la Hoso- 
kawa (Japonia), cat. semiușoa- 
râ: Alexandre (Franța) bate 
koka Matsuoka (Japonia), cat 
ușoară: Gamba (Palia) bate 
koka Lyeong Ahn (Coreea de 
Sud), cat semimijlocie: Nowak 
(RFG) bate yuko Hikage (Ja
ponia), cat mijlocie: .Seisen- 
bacher (Austria) bate yuseiga- 
chi Nose (Japonia), cat semi
grea : Kostenberger (Austria) 
pierde yuko La Suwa (Japonia), 
cat grea: . Vachon (Franța) 
pierde ippon la Seito (Japonia).

Pentru locul 3: America — 
'Africa 6—1. Celelalte rezultate : 
Asia — Africa 6—1, Europa — 
America 6—1, Europa — Africa 
7—0, Asia — America 6—1.

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
BUDAPESTA. în Sala sportu- 

rllor, din capitala Ungariei au 
avut loc, săptămîna trecută, 
două competiții atletice cu o 
bogată participare internațio
nală. La „Centenarul clubului 
Ujpesti Dozsa” au obținut cla
sări bune următorii atlețl ro
mâni 5 BĂRBAȚI : 300 m: 1. 
Petru Drăgoescu 1:48,32, 2. Ma
rin Rados 1:50,58; 1500 m : 1. 
Drăgoescu 3:47,12... 4. Augustin 
Barbu 3:49,38 ; 3000 m : 3. Bar- 

* Marcel Martinaș 
Todorov — Bul- 
60 mg : 4. Liviu 
(1. G. Bakos — 
FEMEI : 800 m: 
2:03,94; înălțime: 

1,90 m;
Loghin

bu 8:03,80... 6. 
8:13,75 (1. Z. 
garia 7:56,34); 
Giurgian 7,90 
Ungaria 7,72); 
L Elena Lina 
L Nlcnlina Vasile 
greutate ; L Mihaela 
19,99 m.

Al doilea concurs, cel de 
sîmbătă și duminică, „Cupa 
Tricotez", a avut printre frun
tași pe: 800 m : 1 Drăgoeseu 
152^7 (1. Trabado — Spania 
1:5243), 1500 m: 5. Drăgoeseo 
3:41,02 — record național (1. 
Knlpl — Ungaria 3:39,25, 2.
Nemeth — Austria 339,41, X 
Milonlg — Austria 3 39,81, A 
Bariak — Polonia 3:40.63) : 3000 
m : 5. Barbu 8:07,39 (1- Todo
rov 832,75) ț FEMEI : 400 m : 
2. Nicoleta Vornicu 54,36 (1.

Szabo — Ungaria 53,48); 
m: 1. EHa Kovacs 2:00,48, 
Damianova (Bulgaria) 
X Una 2:04,49 ; 1500 m : 
Kovacs 4:09,80; greutate: 
Loghin 20,34 m — a primit 
„Cupa Tricotex” pentru cel mai 
bun rezultat feminin.

SOFIA. La cea de-a 23-a edi
ție a tradiționalului 
Internațional de lupte 
romane „Memorialul 
Petrov”, desfășurat la 
sportivul român Mihai 
s-a clasat pe locul doi 
tegorla 52 kg. Dintre 
luptători români s-au 
dențiat Petre Cărare 
Ivan Savin (100 kg) 
Hann (peste 100 kg), 
locul trei.

MEI SEN. La competiția de 
haltere „Săbiile albastre", din 
cadrul „Cupei Mondiale”. Tee
ter Iacob (cat 56 kg) și C-tin 
Chirn (cat 60 kg) s-au clasat 
pe locul in.

TALLIN. Clasamentul pe e- 
chipe al turneului internațional 
de spadă : L URSS. 2. Polonia, 
1 Cuba, 4. Ungaria. 5. ROG. 
L România, T. RFG.

800
2. 

2:03,34,
1.
1.

concurs 
greco- 
Nikola 
Pernik. 
Cișmaș 
la ca- 
ceilalți 

mai evi- 
(68 kg), 
și Ion 
situați pe

C.M. IE IUTII! - J81IIII

INTiMPLÂRI DIN BASCHETUL
DE PESTE OCEAN

unei 
ană 
mai

statistici, bas- 
printre sportu- 

populare din 
ceea ce pri- 
practicantUor,

In baza 
chetul se 
rile cele 
S.U.A.. atit in 
vește numărul .______  . .
cit și cel al spectatorilor. In

Aspect tntilnirea dintre echipele Ohio
State Buckeyes și Northeastern Muskies Quin
ton Dale, disputată duminica trecută la 
Rutherford. Laserfoto : ‘

R.D. GERMANĂ
în „Memoriile- sale, Pierre de 

Coubertin scria. între altele : 
„Sportul nu este un obiect de 
lux, nici o activitate mondenă, și 
nici măcar o compensație muscu
lară a activității cerebrale. El 
este, pentru orice om, un izvor 
de perfecționare internă care 
poate să nici nu fie condiționată 
de profesiunea fiecăruia...“

Aceste cuvinte ale fondatorului 
mișcării olimpice modeme au 
stat Ia baza „Societății* create, 
tn i960, tn Republica Democrată 
Germană. pentru promovarea 
ideii olimpismului. Ea activează 
pentru traducerea în viață a idei-

va sportivi medaliați cu aur ta 
campionate ale Europei sau mon
diale, la alte competiții interna
ționale de anvergură. De atunci ' 
însă numărul acestora a crescut 
foarte mult, la majoritatea disci
plinelor. Nu avem intenția să a- 
mintim aid numele numeroșilor 
sportivi care s-au făcut remarcați 
la marile competiții. Dintre aceș
tia vom sublinia, totuși, cițiva 
dintre campionii sporturilor ză
pezii șl ale gheții. Nu întîmplă- 
tor i-am ales pe aceștia, căci ne 
aflăm în plin sezon al sporturilor 
iernii, dar tot atît de bine am fi 
putut alege atleți sau cicliști, 

înotători sau cano
tori, trăgători sau 
glmnaști etc. La ul
tima ediție a „O- 
limpladei Albe", la 
Sarajevo, reprezen
tativa R.D. Germa
ne s-a clasat 
primul loc cu 
medalii “
9 argint 
înaintea 
(6+9+9), 
(4+4+0). 
(4+2+2)

Cele 9 
aur la J.O. 
Sarajevo 
cucerite de : 
naj artistic : 
rina

pe
24
+

+ 6 bronz),
---------- 24

I
■

(9 aur

U.R.S.S. 
S.U.A.
Suediei 

etc. 
medalii 

de
de 
la 

fost 
patl- 

Kata- 
Wltt : patinaj 

viteză : 500 m s
Christa Rothembur- 
ger (2. Karin Enke), 
1 006 m și 1 500 m: 
Enke (2. Andrea 

SchOne), 3 000 m : 
Sehone (2. Enke. X 
Gabl Schonbrun) ; 
sanie F: Steffi Mar

tin (2. BetUna Schmidt. 3. Ute 
Weiss): sărituri — 79 m: Jens
Weissflog; bob-2: R.D.G. n 
rHappe, Schaueriiammer ; 2.
RJJ.G. D: bob-4: R.D.G. I (Hop
pe, Wetzig, Sehauerbammer. Kir
chner; X R.D.G. ID.

Majoritatea acestor sportivi au 
făcut primii pași tn cadrul Spar- 
•-stcia-ielor — de !amâ sl de 
var* — pentru copil și tineret, 
izvor nesecat de talente, la or
ganizarea cărora o contribuție 
însemnat* a avut-o și „Societa
tea oh din R.D.G.-

Romeo VILARA

au

ZURICH, 26 (Agerpres). — 
la localitatea elvețiană Egg am 
Etzei campionatele mondiale de 
biatlon pentru juniori s-au În
cheiat cu disputarea probelor 
de ștafetă. La masculin, proba 
de 3 X 7.5 km a fost câștigat* 
de R. D. Germană — lh 14:24,48, 
urmat* de R. F. Get mania — 
lh 15:06 și Franța — lh 15:48.28. 
La feminin, ștafeta de 3 X 5 
km a revenit echipei 
urmat* de Norvegia și Finlan-

Jabbar (218 cm). Ralph Samp
son (224 cm). Adrian Dantley 
(196 cm). Magic Johnson (203 
cm) și George Gervin (200 cm). 
Dintre aceștia. Johnson (jucă
tor in formația L.A. ’

a primit 
multe 
957 447.

Meciul, 
de spectaculos, s-a 
Încheiat cu victo
ria — neașteptată 
— a Vestului (140- 
129). care nu mai 
cișiigase de șase 
ani. Cele mai multe 
puncte le-au rea
lizat Sampson 24, 
Johnson 21, res
pectiv Thomas 22 
și Bird 21.
• Tot la India

napolis a 
un meci 
mintirilor. 
zența a 
spectatori, 
voluat. intre alții : 
Bob Davies (65 
ani). Bob Cousy 
(55 ani). George 
Yardley (56 ani). 
Pete Maravicb (36 
ani), foste glorii 
ale baschetului a- 
merican.
• Faimoasa tru

pă de baschet- 
spectacoi Haarlem 
Globe Trotters, 
care a evoluat și 
la București, va 
avea curind în rin- 
durile sale și cî

teva baschetbaliste. Una este 
Lynette Woodard (26 ani), 
componentă a echipei ameri
cane campioană a lumii, 
mai eficientă jucătoare 
campionatul universitar, 
deține recordul de 
al acestei competiții 
in patru sezoane.

® Un record care 
cu siguranță, în 
gie de baschet : 
Bruce Morris, de la 
College” 
meci cu 
a înscris un coș aruneînd min
gea exact de la 27,38 m. 
dică chiar din 
niei de fund a 
Vechiul record, 
era deținut de 
din echipa studențească 
ginia Tech”.

Lakers) 
cele mai 

voturi:

extrem

avut loc
al._ a- 
in pre-

16 825 
Au e-

0
Preliminariile zonei Ameridi de Nord.

Ccntrâlc șl Bazinul Caraibilor

Cu siguranță că și ta actualele preliminarii, 
atacul Hondurasului ou fT condus de „Macho” 
Figueroa (Real Murefa), ustul dtntre ..tunarii” 
campionatului spaniol.

HONDURAS, S.U.A. Șl CANADA

ELMUNDIAL.

PRINCIPALELE CANDIDATE

I East
A.P. — AGERPRES

rîndurile următoare vă 
zentăm cîteva tntîmplări 
cente din baschetul american.

• La 10 februarie, in marea 
sală de sport din Indianapolis, 
s-a desfășurat partida tradi
țională dintre selecționatele 
Estului șî Vestului, așa numita 
„AII Stars Game”. Pentru prima 
oară selecția celor două for
mații e foșt făcută de iu
bitorii baschetului. 2 852 996 de 
pasionați ai acestui sport de- 
punîndu-și voturile potrivit 
cărora au fost stabilite „5“- 
urile de bază : EST : Moses 
Malone (208 cm), Julius Er- 
wing (200 cm), Larry Bird (206 
cm), Isiah Thomas (185 cm) si 
Mihael Jordan (198 cm — din 
echipa campioană olimpică în 
1984) ; VEST : Kareem Abdul

pre- 
re-

cea 
din 
Ea 

eficacitate
cu 3 649 p

figura, 
antolo- 

jucătorul 
„Marshall 

(Virginia). într-un 
.Appalachian State”,

va 
orice

a- 
apropierea 11- 
formatiei sale, 
de 27,20 m. 
Les Henson, 

,Vir-

Ca ți la Mundial*-ui spaniol, 
zona America de Nord, Centrale ți 
Bazinul Caraibilor va fi prezentă la 
întrecerile viitorului turneu final 
tot cu două echipe. Una este deja 
cunoscută, am numit selecționata 
Mexicului, calificată din oficiu, 
in calitate de țară organizatoare, 
iar cm de « doua o vom afla 
ăupă consumarea preliminariilor. 
Pentru început tă cd facem cu
noscut modul de desfășurare a 
acestor preliminarii.

Prima fază a avut un caracter 
eliminatoriu, cu meciuri tur-retur, 
învingătoarele califietndu-se pen
tru faza următoare, fn care vor 
intra In luptă și selecționatele 
Guatemalel. Canadei, Costa Rica 

Trinldad-T^bago. cruțate ăe e- 
moțiUe primului tur fie grație 
sorților (Guatemala), fie datorită 
retragerii din competiție a adver
sarelor. cum este cazul celorlalte 
trei. în cadrul celei de a doua 
faze cele nouă echipe au fost îm
părțite in trei grupe ale căror 
cîștigătoare se vor IntUni tntr-un 
turneu triunghiular. ocupanta 
primului loc urmtnd să ia dru
mul arenelor mexicane.

Dat fiind echilibrul existent in
tre aspirante este destul de greu 
de anticipat care va fi cea de a

calificată. Pentru

TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX
CICLISM • cea de a doua e- 

tapă a „Turului Siciliei". dispu
tată între Partinico șt Marsala 
(174 km), a fost cîștlgată de 
francezul Bruno Wojtinek 
4h 30:33, urmat de italienii

România 4—3, R.D.G.

în
.. _____  __ _______  p.

Gambirasio și M. Noris, sosiți în 
același timp. în clasamentul ge
neral conduce Wojtinek cu 
8hi.42:36 Q ..Marele Premiu- de la 
Aix-en-Provence s-a încheiat cu 
victoria canadianului Steve Bauer, 
care a parcurs cel 138 km tn 
>h 28 *22.

HOCHEI • La Minsk. în Spar- 
tachiada armatelor prietene :

Ungaria
— Bulgaria 8—1.

PATINAJ < 
U.R.S.S. la patinaj viteză, dispu
tat în localitatea Koloma. a reve
nit lui D. Bocikarev cu 173,352 p, 
urmat de S. Berezin cu 173,796 p.

TENIS • Rezultate din primul 
tur al turneului de la ~ 
Perkiss — R. Krishnan 
6—2, Arias — Cassidy 
Gilbert — Zivojinovlcl 
6—3, Moor — Kohlberg 
6—2, Bauer — Westphal _ 
Annacone — Tim Wilkinson _ 
6—7, 6—3 • în semifinale, la La-

Campionatul

Houston : 
6—4. 
6—3. 
2—6. 
3—6 
6—4.

3—S.
6— 4.
6—1.
6—1.
7— 5. 
6—3.

gos : Odizor — Elter 6—3, 6—2, 
Muster — Plls 4—6, 6—2, 6—4 ; In 
finală : Odizor — Muster 6—3, 
6—3 • tn turneul de la Cairo : 
Vasselln — Freyss 6—3, 6—3,
Tous — Urpl 7—6. 0—6 3—6,
Schaeck — Nixon 7—5, 6—4.

TENIS DE MASA • Rezultate 
din cadrul „Super Ligii Europe
ne” : la Nijkerk : Olanda — Ceho
slovacia 1—6 șl la Portsmouth : 
Anglia — R. F. Germania 5—2. 
Iar în „Liga Europeană” (nrima 
divizie) : la Viena : Austria — 
Luxemburg 6—1 si la Bergen : 
Norvegia — Danemarca 2—5.

doua formația 
această invidiată postură candi
dează mal multe Ucm-uri, prin
tre cart cele ala Hondurasului. 
S.UA și Canadei. dar fără ca 
vreuna să M desprindă tn favo
rită nr. L Cu un _11” oare nu 
diferi prea mult de cel oare a 
făcut o figură attt de frumoasă 
la turneul final din Spania. Hon
durasul iți face multe iluzii pen
tru actualele preliminarii. De alt
fel fi tn 13S4 echipa lui Eucles 
ffdrd a beneficia de serviciile ju
cătorilor oare acttvează ta cluburi 
de pe Mtrtnul continent) a avut 
cîteva prestata excelente. printre 
care să consemnăm si o frumoasă 
Victorie (3—1) tn fata Perului, 
chiar pe terenul acesteia. Nici re
prezentativele S.U.A și Canadei 
n-au avut prea multe momente 
da liniște tn anul care a trecut, 
rurrinlnd fiecare cite 12 partide. 
Pentru selecționata S.U_A„ pregă
tită de Alias Panagullas. momen
tele de vtrf le reprezintă victoria 
(1—0), la Helsinki, tn fața Finlan
dei si egalul eu campioana mon
dială, la New York. Dar anul 
19*5 n-a început sub cele mai 
bune auspicii pentru cele două 
formații nord-americane. Știrile 
sosite de peste Ocean anunță ca 
foarte puțin probabilă organiza
rea, tn acest an, a campionatului 
nord-american (N.A.S.L.), singu
rele formații disponibile pini a- 
cum fiind Cosmos, Toronto Bliz-

ȘTIRI, REZULTATE 9
• Astăzi, preliminariile C.M. 

zona europeană, programează 
cîteva partide interesante: grupa 
I, Grecia — Albania, grupa a 
IlI-a, Irlanda de Nord — Anglia, 
grupa a V-a, Olanda — Cipru, 
grupa a VII-a, Spania — Scoția.
• Rezultate din preliminariile 

C.M. (zona asiatică): Hong Kong 
— Brunei 8—0, R.P. Chineză — 
Brunei 8—0, Singapore — Japonia 
1—3.
• tn C.E. de tineret. Ia Atena: 

Grecia — A’bania 2—0.

Tw Retur
0-3 Surinam - B Sal.ador 27.11 

3.10 Si.inmi — Honduras 6.111 
19.IT B Salvador - Honduras 14.111 

Grupa a Iha
13.1V Canada - Haiti I V 
20.(V Canada — Guatemala 5.V 
26.IV Harți — Guatemala 15.V 

Grupa a IIl-a
24.IV Costa Rica — Trinidad 28.IV 
15.V S.U.A - Trinidad 1».V 
26.V Costa Rica - S.U.A. 31.V 

Turul III
Cî)tigâtoarele celor trei grupe 

se vor intilni într-un turneu tri
unghiular, Iar ocupanta primului 
loc se va califica la turneul 
final.

Sard și Strikers Minnesota. Ceea 
ce va forța pe componența celor 
două selecționate la o pauză com- 
petițională cu totul nedorită a- 
cum, tn preajma marilor exa
mene...

Documentar de
Mihai CIUCA

ȘTIRI, REZULTATE
• Rezultate din prima etapă 

a returului campionatului Bul
gariei: Levski Spartak — Minior
2— 3, Trakia Plovdiv — Ț.s.K.A.
3— 1, Dunav — Slavia 2—1, Botev 
— Plrln Blagoevgrad 1—2, Etîr — 
Beroe Stara Zagora 2—0. Cerno 
More — Sliven 0—0, Lokomotiv 
Sofia — Spartak 2—1, Spartak 
Vama — Cernomoret Burgas 
2—1. Clasament : 1. Levslti Spar
tak 22 p, 2. Lokomotiv 20 p. 3. 
Minior 18 p.
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