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Miine, pe nouă stadioane Campionatele tateroațlanale ii tab ie ud ata Badd|

REÎNCEPE campionatul de fotbal
„Polii" de interes al primei etape a returului Diviziei „A“-Ia Pitești șl Ig. Plurcș
• La Pitești, liderul clasa

mentului țintește (cel puțin) 
punctul pierdut pe... propriul te
ren. • La Tg. Mureș, A£JL 
știe prea bine că Dinamo vrea 
să o ajungă pe Steaua. • La 
Rm. Vilcea, Politehnica lași, 
proaspăta semifinalistă a „Cu
pei României*, se angajează 
intr-o temerară cursă de evitare 
a retrogradării. • Traian la- 
nescu — Viorel Mateianu, o in
teresantă dispută (tactică) In 
zona lanternei. • La Baia Ma
re, suporterii echipei locale aș
teaptă isprăvi și in campionat 
* Corvinul se teme de „șansa 
outsiderului* din Oradea și iși 
ia măsurile de rigoare • Miine, 
la Bacău, un prim răspuns la 
întrebarea : „A* sau „B* î • 
In „Regie*, Sportul studențesc 
așteaptă încrezătoare vizita— 
„profesorului* Constantin. • fa 
Giulești, Manea va căuta cfîn 
nou spații pentru contraatac—

CLASAMENTUL

s-n n

L STEAUA 17 12 4 i a i» a2. Dinamo 17 13 7 • 31-14 873. Sportul stud. 17 li 4 3 41-15 84
4. MU* Craiova 17 • 3 S 32-87 215. Gloria Buzău 17 i 7 4 2S-23 UC. Corvinul 17 8 1 8 3fr-22 177. F. C. Argeș 17 7 3 8 23-» U3. A.S. A 17 5 i 8 15-17 M9. Chimia 17 « 4 7 18-28 M

13. Rapid 17 5 1 7 »-» 11
11. F.C.M. Brașov 17 7 1 8 28-22 U12. F. c. Bihor 17 S 3 8 19-27 B
IX „Poli« Tim. n S 5 7 15-27 K
14. F.C. Bala M. 17 5 3 8 15-22 13

7
• 13-27 D
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17

„Poli- lași 
Jiul
F. C. Ott 
S. C. Bacân

15. 
IC.
17.
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ÎNTRECERI DE MARE SPECTACOL
IN COMPETIȚIA PE ECHIPE

Miine — reintilnire cu campionatul. reintilnirt cu fotbalul cel 
de flecare duminici. Un campionat in care dorim si oedem tri
bune la fel de pline ca , ta fotografie. $i goluri, cit mai multe 
goluri- Foto : Aurel D. NEAGU

programul meciurilor >

I
i
I

Pitești : 
Tg. Mureș :
Rm. Vilcea :
Slatina :
Bala Mare :
Hunedoara :
Bacău :
București :

- STEAUA
- DINAMO
- POU. IAȘI
- JIUL PETROȘAN
- F.C.M. BRAȘOV
- F. O BIHOR
- „POLI' TIMIȘOARA
- GLORIA BUZĂU

F. C ARGEȘ
A.SA.
CHIMIA
F. a OLT 
FOTBAL CLUB 
CORVINUL
SPORT CLUB
SPORTUL STUDENȚESC

(Stadionul Sportul studente» 
RAPID - UNIV CRAIOVA

(Stadionul GltaeștS
3 Toata partidei, w tneep. 11 «n 11 W ■« M en> ae «mm- g 

țase anterior) șl vor n transmise la radi. p. Mtazanral L |

■ București :

In cadrul finalelor pe fură ale „Daciadei*'

AU FOST DESEMNAȚI CÎȘTIGĂTORII
CUPEI PIONIERUL" LA BIATLON Șl SANIE

VATRA DORNEL 1 (prin te- 
leton). Și vineri, aceeași vre
me geroasă aid, pe meleagu
rile dornene, locul unde s sa 
desfășurat finalele pe țară ate 
„Daciadei* la sporturile de 
iarnă dotate cu „Cupa Ptooto- 
rul*. A fost o zi hotărltoare 
pentru' concurenții purtători ai 
cravatei roșii cu tricolor, care 
de cu noapte au Început să-și 
verifice săniile sau schturOe. 
Firesc, lntrucît urmau ultime
le manșe la sanie și biatlon, 
care aveau să decidă Învin
gătorii.

La biatlon, lupta s-a dot in 
general intre concurenții dta 
județele cu profil montan — 
Prahova, Covasna, Suceava, 
Brașov. Surprinzător, taoâ. 
printre aceștia și-au făcut tos 
și Analiști din județele Iași 4 
Timiș. La fete, o dovadă eloc
ventă a disputei foarte stito 
se: 8 concurente au fost des
părțite de mai puțin de 3 mi
nute. învingătoare, Cristina

(Prahova Scoale pregătiți. După ce au fost stră
bătuți eca. 8 000 de m (fetele 
numai 2 500) și au fost trecute 
toate probele, in principal cele 
de tir, locul I a revenit ju
dețului Brașov, prin doi pio
nieri de la școala din Funda
ta, Claudia Cberteș și Nieu 
Cran. Prahova_ a ocupat locul 
secund
- D. 
școala

(prin Cristina Cara be la 
Spirt dan, ambii elevi la 
din Valea Doftanei), iar

Modesto FERRARIN1

(Continuare ta pag 1—J)

„Dinamoviada internațională de iarnă

LVOLUJIE BUNĂ A SCHIORILOR ROMÂNI
ÎNTR-0 SPLENDIDĂ CURSA DE SLALOM SPECIAL

POIANA BRAȘOV, 1 (prin 
telefon). Din nou o vreme 
foarte frumoasă, spre satisfac
ția participanților la cea de-a 
IX-a ediție a „Dinamoviadei 
internaționale de Iarnă*. Vi
neri, polul interesului s-a de
plasat din nou pe ptrtla da 
sub teleferic, unde s-a dispu
tat slalomul special pentru bă
ieți. întrecerea a fost extrem

de spectaculoasă și de intere
santă, mai alea că printre pro
tagoniști s-au aflat șl sportivii 
români Vili Podani șl Mihai 
Bir*.

Compania valoroasă, cu mulți 
schiori prezențl in concursu-

Paul IOVAN

(Continuart Iu pag. a 4-a)

• Cea mal frumoasă partidă a zM t România — UJLSX hl 
feminin • te finala i R. P. Chineză - Ungaria (femtn*4 șl 
UJLS3. - Iugoslavia (masculin) • Astăzi și adine, te „prim- 

plan* probate individuala

BRAȘOV, 1 (prin telefon). 
Cea de a 20-a ediția a Cam
pionatelor Internaționale dc 
tenis de masă ale României a 
debutat ta Sala sporturilor dta 
localitate, atenția fiind re
ținută. ta special, de compe
tiția pe echipe, la startul că
reia s-au aliniat reprezentati
ve din 14 țări din Europa, 
Asia șl America. Au fost me
ciuri deosebit de frumoase, ta 
special ta întrecerea feminină, 
ta care publictd a aplaudat 
jocuri de na înalt nivel tehnic 
B spectacular, armare fireas
că a prezenței ta echipe a u- 
noe sportivi eu palmarese deo
sebite tn marile concursuri ale 
tenisului de masă internațio
nal.

Cu mult interes a fost ur
mărită evoluția componentelor 
primei reprezentative temi-

nine a României. Otnta Bă- 
deaeu, Bodies Urbanovlei șt 
Ktoga Lohr (Maria Albata. 
prezentă atei, na ■ prtaztt, 
ptnă la urmă, avizul medkxs- 
hd). te primul joc, fetele no—

- tre au depășit fără dificultate 
echipa Poloniei cu 3—9 : Lata 
— Gracek 2—« (14, 18), Bă- 
descu — Kovalek 2—0 (10. 4), 
Lohr. Bădescu — Gracek, Ko
wal ek 2—0 (19, 19) Evident, 
atenția s-a îndreptat apoi 
spre meciul cu campioana 
europeană ..en-titre*. forma
ția U.R.S.S. A fost, fără Îndo
ială. cea mal frumoasă partidă 
a zilei, in care jucătoarele am
belor echipe au făcut risipă de

Mircea COSTEA
Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pap 2—S)

Azi încep la Atena

CAMPIONATELE EUROPENE 
DE ATLETISM lN SALĂ

Kovacs favorită la 800 metri

ATENA, 1 (prin telefon). O- 
rele dinaintea unei mari com
petiții, cum sint Campionatele 
europene de atletism in sală, 
se scurg repede și aduc mereu 
noi și Interesante informații. 
Așa s-au petrecut lucrurile și 
vineri, aid. la Atena, unde in 
preajma marii reuniuni atleti
ce europene s-au desfășurat 
tot felul de ședințe și reuniuni, 
precum șt mult solicitatele 
conferințe de presă.

La Centrul de presă, intre 
colegi, informațiile circulă Insă 
mai ușor și cu toate că ptnă 
la ora convorbirii telefonice nu 
a avut loc Încă ședința tehni
că de definitivare a înscrieri
lor, după care urmează stabi
lirea seriilor sau a ordinii de 
concurs noi am aflat, totuși, 
cite ceva. Mal ales In ceea ce 
privește cele S probe in care

intră in concurs : Vali lonescu (lungime)

ți Mihaela Loghin (greutate) £ Ella

• Primele dintre sportivele noastre care

și reprezentanții 
Astfel, la 800 tn 

_____ , , ’j de concurs 
sint Înscrise 13 concurente, din
tre care numai 6 vor fi pre
zente in finală. Printre favo
rite, acreditată cu șanse de 
medalie, se află și atleta ro
mână Ella Kovacs, care recent 
a stabilit cea mal bună per
formanță mondială : 1:59,97.
Alături de ea va concura și 
recenta dștigătoare a acestei 
probe In cadrul Jocurilor Mon
diale care au avut loc la Pa
ris, Cristieana Cojocaru (2:04,15 
pe 880 yarzi), precum și deți
nătoarea recordului mondial In 
aer liber, sovietica Nadejda O- 
lizarenko (în acest sezon

sint angajați 
țării noastre, 
femei, pe listele

Romeo VILARA

(Continuart in pag a 4-a)

Turneele campionatului masculin de volei

ELCOND DINAMO ZALĂU-LA A

Blocajul echipei C.S.M. Caransebeș, alcătuit din E. Rolban și 
L. Grădinarii, încearcă să pareze atacul arădeanului Țerbea 

Foto : Aurel D. NEAGU

DOUA VICTORIE
Vineri au continuat turneele 

masculine de volei cu nr. 4 la 
și laZalău (locurile 1—6) 

București (locurile 7—12).
ZALAU, 1 (prin telefon). In 

Sala sporturilor din localitate, 
din nou— avalanșă de iubitori 
al voleiului Mulți alții au ră
mas afară. Fericițil posesori ai 
biletului de intrare au aplau
dat, ta primul meci victoria 
echipei bucureștene Steaua în 
partida cu Tractorul Brașov. 
Scoc l 3—0 (0, 10. 14) După 
primul set cîștigat la 0 de mi
litari, se întrezărea o victorie 
farflă a bucureștenilor dar n-a 
fost așa, pentru că în setul se
cund vicecampionii s-au văzut 
conduși (cu 4—1 și 9—5). In 
acest moment, elevii antrenori
lor G. Bartha și V. Dumitres
cu au apăsat pe accelerator,

Gheorghe DEDIU

(Continuart in vag l—3)



FAZA PRELIMINARĂ A DACIADEI" LA HOCHEI
Intl ta paunoarol ^3 August" 

■-«u disputat primele partide 
din cadrul turului preliminar al 
^tactadd- I* hocbet (da perfor
manță). Urmau să ta parte 
«nipele din aerille a n-a șl * m-a a Diviziei „A", ta total 
sase formații Una dintre ele 
fosă (Petrolul Ploiești) nu »-* 
prezentat, așa toctt in prima 
•tapă at> avut Km doar două 
Jocuri lașa se vor petrece ta- 
erorile șl ta etapele următoaraj- 

ta prund meci, IMASA Sf.
Gheorghe a dispus de Tlrnava 
Odarhel eu 11—2 <4—l, »—9, 4—1). 
ta capătul unul joc ta care for
mația din Sf. Gheorghe a stă- 
pCnlt suprafața de gheață, doml- 
«rtnd ta unde perioade Insistent. 
Au marcat: Vtșan î, Batla X 
teuțescu X Dlvoiu, PaU, Szabo, 
Mcta «i ErBs — IMASA. res-

ii

pecuv CaergO 1 pentru Tlrnava. 
A condus FI. Gubernu la cen
tru, ajutat de M. Presneana șl Gh. SSnduleecu.

In cea de a doo*> partidă, for
mați* bucureștean* Sportul stu
dențesc Construcții a Întrecut pe 
Metalul Rădăuți eu 3—> *—i.
3—L. 1—95. Bucureștenfl oa au 
avut prea mart probleme tn 
primele două repriza. Finalul 
jocului a toot tns* ceva mal 
animat. Au marcat : Dumltrache 
x mba x Mindle*. Moldovea
na, Cioceanu, Jlnga — Sp. a*-’ 
dențeac, Cornellnc șl Sfiehl 
MetakiL A condus M. Dina 
centru, ajutat de Gh. Mlcu și 
Dlbernardo.

Competiția continuă, cu Jocuri 
ta ora 19 șl 1X39, pînă marți I 
martie.

REINTRĂ IN COMPETIȚIE A7I Șl MIIMF, III DIVIZIA „A“

tata.

INTERNAȚIONALELE" DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

mal multe 
termlnindu-se
Reprezentan- 

cu Otilia

energie, cele 
dintre seturi 
In prelungiri, 
tele tării noastre.
Bid eseu Rodie* Urbanovlci
tn vervX au reunit să conducă 
eu 2—0. lăsînd impresia că vor 
obține un succes de prestigiu. 
După partida de dublu 
însă, ele au cedat inițiativa, ce 
e drept, la capătul unor 
jocuri care au electrizat sala, 
eu schimburi prelungite, în 
forță. în cele din urmă, echi
pa sovietică a dstigat cu 
3—2 : Bădescu — Zahartan 
2—1 (—23. 13, 16). Urban ovi ei
— Antonian 2—1 (22, —13, 25). 
Bădescu, Lohr — Iavorevskaia. 
Hasanova 1—2 (—14. 15, —18) 
Bădescu
—13. —19), UrbanoTiei 
harian 0—2 (—18.
buie să spunem, totuși, câ de 
mult nu le-am mai văzut pe 
fetele noastre avtad o e-

cotați, aceștia trebuind să 
se întrebuințeze serios pen
tru a obține victoria. Intr-o 
asemenea companie, cele 
două reprezentative ale ță
rii noastre nu au reușit să 
urce prea mult pe tablou, ele 
fiind eliminate in optimi. 
România I a intîlnit echipa 
U.R.S.S., cu dteva 
dualități recunoscute 
internațional, in fața 
nid Vasile Flore* 
Andrai Fejer nu ai 
mijloacele necesare 
se impune, deși uneori 
cat de la egal la egal 
Joroșii lor adversari.
3—1 pentru UJLSS. :
nov — Fiore* 2—6 (18.
Rezeaberg — Fejer 2—0 
13). Rozenberg.
Flore*. Fejer 2—6 (17. 17). Cu 
Simioa Crișaa în formă bună. 
România n a depășit Ungaria 
eu 3—1 : Crișaa — Podpink* 
3—1 (19. —23. 16), Floreseo — 
Harezi 
Crim

n nid 
l găsit 
de a 
au }u- 
cu va- 
A șa .dar,

Maxu- 
13), 
(16. 

Seveeoko —

Șl ECHIPELE FEMININE DE HANDBAL

Anteniaa 1—3 (IA
Z*-

—18). Tre-

De mîlne, handbalul ac to- 
scrie tn programul competițio- 
nal al sfirșituAul do săptămână 
ca ambele Întreceri ate Divi
ziei ^A“. Be știe, campionatul 
masculin a început 
tămtnă în armă, 
pe afișul 
haiMibaliH 
rea celor 
din tară.

înainte I 
pre ee va fi mllne, 
nu numai interesant, dt mal 
ales util să amintim despre 
ce a fost. Adică despre jocu
rile campionatului masculin, 
care — oubllnlem focă o dată 
— a Început , „tare*, cu me
ciuri strtase. Se joacă cu un 
deplin angajament fizic, ceea 
ce — credem — că este bine. 
Numai in acest fel este posibil 
ca valorile adevărate să con
firme și, apoi, in echipa re
prezentativă, să »e afirme.

Spunînd acest lucru avem, 
totuși, ta vedere că și acest 
angajament fizic are limitele 
lui. bine stabilite ta regula
ment Depășirea acestor limite 
nu mai contribuie cu nimic la 
ridicarea generală a handba
lului nostru. Un caz interesant, 
ta acest sens, ni se pare cel 
al jucătorului Alexandra Matei 
(Carpați Mîrșa). Excelent hand
balist, disciplinat, dăruit total 
echipei iui. foarte eficient ta 
joc (In etapa trecută deținea 
recordul de goluri intr-un 
med : 15 !), pe agilul și ra-

sportiv, 
feminin, 

mai bune

Insă de a

1—2 OL —IX —20), 
Florescu — Hareri.

cu tatrece-
12 formații

▼orbi defi
ni «e pare

p*dui Matei l-ou trădat, to
tuși, nervii : s-a adresat inju
rios arbitrului și, firește, a... 
„văzut* cartonașul roșu. Mo
rala T Oridt de bun jucător ai 
fi, nimic nu-tt permite să in
sulți conducătorul jocului, chiar 
dacă acesta — se întlmplă I — 
mal greșește cîteodată...

Și acum, despre ce va fi 
mîine. La București, tn cam
pionatul masculin este progra
mat un Joc de mare atracție : 
Dlnamo București (locul IV) 
cu Politehnica Timișoara (Lo
cul UD, care va avea loc în 
sada Floreasca de la ara 11. 
în rest, au loc următoarele 
partide : Universitatea Craiova
— Constructorul Arad, Con
structorul Oradea — H.C. Mi
nator Bala Mare, Mineral Cav- 
nls — Știința Bacău, „U“ CluJ- 
Napoca — Steaua, Carpaț! 
Mîrșa — Dinamo Brasov.

în campionatul feminin, care 
se reia cu cea de a LTI-a e- 
tapă a returului (primele două 
s-au disputat tn decembrie) va 
avea loc, la Rm. Vîloea, tm 
veritabil derby : Chimistul — 
Hidrotehnica Constanta, Iată șl 
celelalte Jocuri : TEROM Iași
— Textila Zalău. Știința Ba
cău — Rapid, Progresul Bucu
rești — Dorobanțul Ploiești 
(sala Floreasca. ora 12,15), 
A.E.M. Timișoara — Mureșul 
Tg. Mureș. Meciul Rulmentul 
Brașov — Confecția București 
s-a jucat marți și s-a Înche
iat cu victoria echipei brașo
vene : 28—20 (12—10).

Campionatul republican de 
baschet feminin continuă prin 
jocurile etapei a 29-a, care au 
loc, astăzi și mîine, după ur
mătorul program : grupa 1—6 : 
Politehnica Sportul studențesc 
București — Voința București 
(locurile ocupate in clasament : 
8 șl, respectiv, 2 ; rezultatele 
din jocurile precedente : 1—3), 
Olimpia București — Progresul 
București (3—4, 2—2), Politeh
nica C.S.Ș. Timișoara — Uni
versitatea C.S.Ș. Viitorul Quj- 
Napoca (5-^-1, 1—3) ; grupa 7— 
12 : Chimistul C.S.Ș. Rm. VU- 
cea — Rapid București (8—9, 
2—2), Voința C.S.Ș. Brașov»

— ICEM 
11, 1—3 
Mureș -I 
1—3).

Medul 
loc as| 
(slmbăta 
la ora 1 
tața bJ 
(slmbăta 
la ora I 
greșul.
• S-a 

finale I 
.A* s& 
tie *1 
(grupa j 
(grupa 1

TURNEUL FINAL AL GRUPEI
SIBIU, 1 (prin telefon). Vi

neri după-amiază a Început In 
localitate turneul final al gru
pei 5—8 din cadrul Diviziei „A* 
de baschet masculin.

CLS.U. SIBIU — ACADEMIA 
SniJTARA MECANICA FINA 
BUCUREȘTI 117—74 (63—33).
Partidă dominată net de stu- 
dențl, precișl in aruncările de 
la distanță - (10 coșuri de trei 
puncte) și semidistanță. Antre
norul Flavin Stoica a rulat tot 
lotul, o notă specială pentru 
Juniorul Munteanu. Au marcat: 
Munteanu 34, ChiriU 22, Diian 
12, Bleahu 10, Bretz 10, Apostu 
8, Șerbănescu 8, Palhegy 6, 
Dancea 5, Prăzaru-Mathe 2, 
respectiv Șarlii 25, Bărbuleseu 
18, Zaehițeanu 12, Ominlaa 8, 
Neeulce 7, Popovici 4, Vllcins- 
chl X

RAPID
RUI. cq
S3). Buci 
de „mini 
aflat in 
cere, uiJ 
18—20 dl
Caralon 
povlci 11 
7, Plăml 
Ghiți 5j 
Teciu M 
H. Serii 
Marin <1

„CUPA PIONIERUL" LA BIAT’.ON Șl SANIE Pe inelul de gheață de la

Voluție atît de meritorie. Cea 
de a doua reprezentativă a 
României a intilnR, la rindul 
ei. echipa Ungariei, in com
ponență cu rfteva din cele 
mal bune Jucătoare din Euro
pa. Victoria a revenit 
„team*-uiui Ungariei cu 3—0 : 
Stoinea — Eatorfi 0—2 (—15, 
—16). Măcean — OI*h 0—2 
(—10. —12), Stoinea, Măcean — 
Baiorfi, Urban 0—2 (—16, —19).

Și ta competiția masculină 
s-au aliniat la start formații 
de valoare, favoritele reușind, 
conform pronosticului, să urce 
•pre fazele superioare ale în- 
freceril. Am asistat la jocuri 
echilibrate, in general, in 
care outsiderii au făcut 
clipe grele celor mai bine

Kreinhardt 2—0 (23, 15), 
șan — Harezi 2—0 (17, 
fiecare meci oferind 
palpitante șf schimburi 
aplaudate. In turul 
tor, jucătorii noștri au ta- 
tfinit puternica formație a 
Iugoslaviei, K fața căreia 
au cedat cu 0—3. Toma — 
Lupulescu 0—2 (—10, —17),
Crișan — Primorae 1—2 (16,
—18. —19), Cri șan, Florescu — 
Lupulesra, Primorae 0—2
(—11, —13).

Tot vineri s-a desfășurat și 
primul tur la simplu masculin, 
unde sint înscriși 81 de concu- 
renți, dar cum competiția se 
află abia 
ce se va 
mătoare.

. Cri- 

. 20), 
•eturi 

mul: 
unni-

la început, să vedem 
intimpla In zilele ur-

Chinezi — S.U.A. 1—0,REZULTATE TEHNICE — masculin : R.?. ---- ' C.U-L i t.
Siria — P..F. Germania 9—3, Belgia — U.RSA. 0—3, R.P.D. Coreea
nă — Polonia 3—x Bulgaria — Grecia 3—1, RT>. Germană 
Iugoslavia 0—3, România H — Ungaria 3—1 ; R.P. Chineză — 
Germania 3—4, UJLS.S. — România I 3—1, R.P.D. Ccreeanâ 
Bulgaria 3—6, Iugoslavia — România n 3—9; semifinale : R.P. Chi
neză — U.R.S.S. 1—31, R.P.D. Coreeană — Iugoslavia 3—3 I; feminin: 
R.P. Chineză — R.D. Germană 3—9, Polonia — România I 9—3, 
Grecia — t'.HAA, 9—3, Ungaria — România H 3—9, Iugoslavia — 
Belgia 3—0, Italia — Bulgaria 0—3 ; România I — U.R.S.S. 3—3, 
Ungaria — Iugoslavia 3—1, Bulgaria — RJ>.D. Coreeană 3—3, semi
finale > R.P. Chineză — UJLSA. 3—1, Ungaria — R-P-D. Coreeană

R.F.

Covasna locul III (prin Lumi
nița Hermeneaau și S. Tîbad). 
In continuare: 4. Mureș, X Hu
nedoara, X Suceava.

Extrem de echilibrată, între
cerea la sanie (patru many 
cu răsturnări la propriu și la 
figurat) a genera: situații din
tre cele mai neașteptate, dar 
nu pentru toate locurile în 
d as-» meut La băieți, de pildă. 
O. Miszat. de la Școala gene
rală din Petrila (Hunedoara)
— pionier pregătit de prof. 
Dan Cocor pe unde— a fost 
pontai, nedispunînd de o pistă 
spedală — a dștigat toate 
manșele! Deci, , pe locul L 
După el s-au clasat C. Flore*
— Școala generală 2 Vatra 
Dornei (Suceava) și V. Sitar — 
Școala generală 2 Cavnic (Ma
ramureș). La fete, pe locul 1

a termina: concursul Gabriela 
Moto, de la Șc. generali 1 din 
Vatra Dornei, urmată de Caria 
Lepși — Șc. generală Bocșa 
(Caraș-Severin) și Aurelia Su
da, de la Șc. generală Sărmaș 
(Harghita). De subliniat ambi
ția Cariei LepșL care In co
muna et la Bocșa, n-a bene
ficiat de e pistă corespunză
toare, așa cum au avut la dis
poziție ocupantele locurilor 1 
și 1

Slmbăiă și duminică, tot in 
localitate, pionierii vor ina 
parte la un inedit festival, ur
mat de un carnaval pe gheață, 
precum și Ia e feerie rportiv- 
artistică intitulată „Bucuriile 
zăpezii*, anul acesta la a n-a 
ediție. Un binevenit prilej de 
destindere, după zile de între
ceri lndîrjite, dar și de eta
lare a tndemlnării și fantetaei 
multor pionieri care au îndră
git sporturile de Iarnă.

ciiciBsn liTfmjioML de patinaj
plonatul 
tițle pre' 
del- de

TIP
(d

in primul meci de rugby (oficial) al anului

STEAUA ÎNVINGE PE ȘTIINȚA PETROȘANI CU 26-0!
Nu tocmai fericite condițiile 

in care a demarat returul cam
pionatului de rugby. Ieri di
mineață, pe un mare ger și un 
teren acoperit de zăpadă, Stea
ua, lidera clasamentului, a 
susținut primul med al sezo
nului de primăvară in com
pania Științei Petroșani. A fost 
o partidă de mare luptă, de 
continuu angajament, domina
tă de XV-le militar — bine 
pregătit — al cărui „nou val* 
a imprimat echipei o vigoare 
si un ritm debordante. De sub
liniat modul sportiv in care 
au răspuns la această „provo
care* rugbyștii din Valea Jiu-

lui. Patru eseuri (L. Constan- 
l și 

de
,con- 
spu- 

26—0

tin, D. Căinam, T. Coman 
D. Enache), intregite 
Codoi (2 1. p. și 2 tr.) au 
diraentat* o partidă, cum 
neam, agreabili Scor: 
(10-0).

Arbitrul Gh. Huștiu (la 
tru), ajutat de Gh. Tălăban 
(ambii București) și M. Voina 
(Brașov), a condus foarte bine 
formațiile : STEAUA: Hodorcă 
— David, Enache, Vărzaru, M. 
Toader — Codoi, T. Coman — 
C. Florea, Giugăl (min. 63 M. 
Ionescu), Rădnlescuw— I„ Con
stantin, Țepurică — Leonte 
(min. 48 Șimonca), Moț, D.

Căinare. ȘTIINȚA : Bezăriu — 
Catană, Chiriac, Medarxgoniu, 
Năstase — Nedelcu, Bonea — 
Viciu, Palampriu, FL Ion — 
Drama, Kelemen — Sandu, 
Gheorghe (min. 40 Ortelecan), 
D. Do bre. (D. CALUMACHI).

au realii 
puncte, I 
n-au rel 
In ultirrl 
ceau cu] 
punct iii 
Nu 1-ad 
vțnii s-J 
au egala 
resurse J 
car un 1 
▼ei, Șoia 
Ferariu

In păru 
s-au IntJ 
Zalău sil 
Scor : 
chipa 
Mășcășad 
dre, Țer 
care s-a 
tate in i 
ce (în <d 
reușind 
preluări ]

X

cen-
Clasament : L Steaua 29 p 

(din 10 partide), X Dinamn 24 
p (9), X Farul Constanța 22 p 
(9), 4. CSM Sibiu 19(9), 5. Ști
ința Baia Mare 19 p (9), 6.
Poiit. Iași 17 p (9), 7. Grivlța 
Roșie 16 p (9), 8. Știința Pe
troșani 16 p (10), 9. Rulm. Bîr- 
lad 11 p (9), 10. Gloria Arad 
11 P (9).

SUCE

A apărut nr. 2 (februarie) al revistei ilustrate SPORT
BIN CUPRINS : 91 azi- :

din spor-
fotbaltet

ta La rubrica „Mari sportivi, ieri 
boxerul Alee Năstac
• Două pagini de fotografii toedlte 

tul de peste notare
• La „Orizont extern* : Celebrul

Pelă — actor de cinema ; „Turneul celor 5 na
țiuni* ta rugby ; Calddoacop fotbalistic ; Pe 
meritHanele sportului
• Alte reportaje de actualitate
UN număr bogat ilustrat, in m dz 

PAGINI

ADTIVISTIMTIA Df SfAT LOTO PRONOSPORT IWHHHlA
• AGENTUL» LOTO-PRONO- 

SPORT continuă vtazarea bile
telor pentru tragerea extraordi
nară PRONOEXPRES de miercuri, 
• martie a.c., care oferă partl- 
dpanților noi posibilități de a 
obține autoturisme „DACIA 
1300*, excursii ta R.S. Cehoslova
că șl importante sume de bani. 
Consultați prospectul tragerii șl 
jucațl din vreme numerele dv. 
preferata
• PENTRU duminică 3 martie 

Ș-c„ pronosportlștll au <Hn nou 
tm concurs „tare*, eu eele mal 
•tractive partide din campiona
tul italian, dtvlzin» A p B. As

tăzl este ultima zi pentru dep» 
nerea buletinelor.
• ALĂTURI de celelalte serii 

Loz In pilc aflate In vlnzare, a- 
gențiile Loto-Pronosport șl vln- 
zătorll volanțl din Întreaga țară 
oferă In aceste zile LOZUL 
MĂRȚIȘORULUI — emisiune 
spedală limitată, eu eîștlguri su
plimentare acordate de A.S. Lo
to-Pronosport.

« NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXTRAORDINARA 
LOTO A MĂRȚIȘORULUI DIN 1 
MARTIE. Faza I t EXTRAGEREA 
1:83 83 52 42 4929 19 446657; 
EXTRAGEREA A H-* : 78 13 73

46 U 79 43 85 U 45 ; Faza a n-a : 
EXTRAGEREA A IlI-a : 65 16 87 
S3 17 77 99 58 8 23 ; EXTRAGE
REA A IV-a : 59 63 22 21 2 3 14 
75 3 48 î EXTRAGEREA A V-a : 
S3 51 37 7 41 13 40 75 27 45; EX
TRAGEREA A VI-a : 3 47 55 22

73 19 81 17 62 ; EXTRAGEREA 
Vn-a : 11 67 72 75 42 31 74 54
2 ; EXTRAGEREA A Vm-a :
55 51 36 27 83 26 64 33 87;

A
53
14
EXTRAGEREA A IX-a : 65 ÎS 38 
84 S0 71 48 tt 7 63 ț EXTRAGE
REA A x-a : 44 5 73 14 34 87 36 
80 4 30 s Faza a in-a : EXTRA
GEREA A xi-a : 48 59 72 28 87 
17 10 24 86
A xn-a : 41 
78 49. Fond 
S.483.8SS lei.

49 ; EXTRAGEREA
77 47 30 3 85 56 58 
total de ctștlgurl :

TBA6EREA EXIBAOIBIIĂII
1985 
EX-PRONOEXPRES

I M1ITII !!IS

NOASTRĂ ■

»• atnowle Cbtiouri in

BANI.AUTOTURISME.EXCURSII
IN R.S. CEHOSLOVACA

CEL MAJ

FIECARE BILET
— UN CADOU 
PLĂCUT PEN
TRU CEI DRAGII 
6 MARTIE 
TRAGEREA
TRAORDTNARA
PRONOEXPRES 
In cadrul a 

extrageri. în 3 
ze, cu un total 
60 de numere, 
pot i ‘ “

0 
ME 
(la 
faze)

0 EXCURSII ÎN 
REPUBLICA SO
CIALISTA CEHO
SLOVACA

0 MARI CÎȘTI- 
GURI ÎN BANI 
(variabile și fixe) 

Agențiile Loto- 
Pronosport vă stau 
la dispoziție pînă 
marți 5 martie 1985
— ultima zl de 
participare

10 
fa
de

obține:
AUTOTURIS- 

„DACIA 1300* 
toate cele 3

Șl In I 
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3—1 (—5,1 
mogenitățl 
periorității 
caj. Timiș 
ne, forțîn 
cu care ai 
ția atacul 
sporit șan 
— deși a 
coordonate
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DE JUNIORI, LA FOTBAL
Pe stadionul Mecon, destul de 

solicitat in ultimul timp, s-a 
desfășurat ieri încă o acțiune a 
loturilor reprezentative de Ju
niori, care au lntîlnlt, tntr—o 
partidă de verificare, o selecțio
nată divizionară „B-. Această 
•elecționată va pleca astăzi în 
Libia, pentru un turneu de două 
jocuri, programate în zilele de 
S Si 7 martie.In prima repriză, selecționata 
divizionară „B“ a lntîlnlt echipa 
d« juniori U.E.F.A. •«<, în țața 
căreia a desfășurat un joc destul 
de bun, atacînd continuu și ra- 
ttad în cîteva rlnduri, prin Țlră, 
Pena șt Erdeli, clare ocazii de 
a deschide scoruL Juniorii pre
gătiți de Valentin Gugiu «-au a- 
părat destul de bine, dar în atac 
au evoluat fără aplomb, nereu- 
șlnd să pună în pericol poarta 
apărată de Gîrjoabă. Iată șl 
formațiile care au început me
ciul : Selecționata divizionară : 
GîrjQabă-Dobrotă, Zahiu, Pituli
ce, L Mureșan-Erdeli, Popicu, 
Mocanu-Boeru, Țîră, Pena ; 
U.E.F.A. : Blid-Bejenaru, Ai
des, Răducanu, Drăgilă-Dincu, 
Stroia, Spătaru-D. Sava, Harșani, 
Cr. Sava (au mai jucat Anton și 
Răduță).

In următoarele 45 de minute, 
divizionarii „B* (In această par
te a meciului au mal intrat pe 
teren Tăbăcaru, Fîșlc, ȚTrlea șl 
Vaișcovlcl) au primit replica 
echipei U.E.F.A. *85, alcătuită 
astfel : Dlmca-GyOrfl (Pologea), 
Proșteanu, Zamfir, Pojar-Lupu, 
Pistol, Badea-Nuță, Teodorescu 
(Cadar), Matei. S-a jucat mal 
rapid dedt în primele 45 de 
minute, selecționata de juniori 
fiind „vioara tatîi“. Ea a șl 
cîștlgat cu 1—0, gol marcat de 
Pistol ta mln. 70. (L. D.).

VEȘTI DIN CELE 18
• F.C. ARGEȘ anunță pro-

TABERE

-I

JUC |
^1

.mpe-
Jacla- |

Biroul F.R. Fotbal, în 
ședința ținută ieri, a ho- 
tărît ca returul campio
natelor Diviziei și
republican de juniori I să 
înceapă duminică 17 mar
tie, iar al Diviziei „V 
și republican de juniori 
U —. duminică 24 martie.

PIONATULUI DE VOLEI

10 
i venii 
ngur.

brașo- 
rmplar, 
1 avut 
fa mă- 
Maca- 

tpectiv

imunii 
llnimo 
„Mare.

e- 
din 

i)> c*>- 
îtrauff, 
nobili- 
uterni- 
itovan, 
Irecte), 
uloase,

combinații la fileu „lucrate" de 
Mășc&șan și finalizate înde
osebi de Tutovan și Strauff. 
Hcond-Dinamo s-a impus clar 
în fața unui partener de în
trecere care a evoluat în ge
neral șters, doar Stalcu și Ma- 
nole dtnd satisfacție.

In ultima partidă a zilei s-au 
intflnit Dinamo București ți 
Universitatea CFR Craiova. 
Scor : 3—0 (11, 9, 4) pentru 
bucureștenl. Victoria campioni
lor s-a conturat mai clar dedt 
era de așteptat, studenții Ju- 
eind fără convingere. Remar
cați : Vrîncuț, Pop șl, respec
tiv, Pascu.

Programul ultimelor două 
zile de întreceri ; SÎMBATA 
(ora 15) : Dinamo — Tractorul, 
Explorări — Universitatea, 
Steaua — Elcond ; DUMINICA 
(ora 10) : Tractorul — Explo
rări, Elcond-Dinamo — Univer
sitatea CFR și Steaua — Di
namo.

ha bila reintrare a tai Stanca, 
Molceanu și Torni. care au 
participat la antrenamentele 
din această săptămtoâ. Badea 
efectuează o suspendare de o 
etapă pentru eliminarea dtn 
meciul de Cupă de la Craiova. 
• STEAUA are ta dispoziție 
întregul lot de jucători. Bucu- 
reștedl vor pleca ta Pitești in 
riua medului. TerentM de joc, 
pe care »-a desfășurat miercuri 
partida de Cupă Universitatea 
Craiova — AJS. MlzH, a fost 
supus unei noi „operații «le 
curățare" a Zăpezii.

• A.S.A. Echipa mureșană 
s-a pregătit cu toată grija 
pentru această partidă dificilă. 
Va fi folosită cea mai bună 
formație, deoarece nu slnt in
disponibilități • DINAMO. Du
pă medul eu Chimia, din „sfer
turile" cupei, campionii și-au 
continuat pregătirile eu între
gul lor lot. Nu au intervenit 
accidentări și partida va fi 
Începută, probabil, cu Jl*-4e 
aliniat la Ploiești. în medul 
de cupă. Gazdele ne-au comu
nicat că au hiat toate măsu
rile ca terenul să se prezinte 
în cele mai bune condiții.
• CHIMIA RM. VTLCEA. 

După meciul din sferturile de 
finală ale „Cupei", de la Plo
iești, vllcenii au revenit în lo
calitate, urmlndu-și programul 
obișnuit de antrenamente. Por
tarul Pavel este tnrfiapocfbfl, 
in continuare, din cauza aud 
mal vechi rapturi de fibre 
musculare, iar folosirea tal 
Carabageae este incertă. Va 
reintra Basno, suspendat • e- 
ta|ă pentru două cartonașe gal
bene. • POLITEHNICA IAȘL 
A rămas la Brașov, după me
dul de cupă, uimind ea astăzi 
să plece cu autocarul la Rm. 
VUcea. Sertov, Ooeirlan și 
Burdujan slnt accidentați, iar 
Filip și Topollnsehi au cite două 
cartonașe galbene. îți va re
lua locul în echipă Damasehla 
L Terenul din Zăvoi se pre
zintă în bune condiții de joc, 
fiind complet curățat de ză
padă.

• F.C. OLT. Toți jucătorii 
sînt apți de joc. Antrenorul 
Traian Ionescu nu s-a fixat 
încă asupra formației cu care 
va începe returul. • JiL'L PE
TROȘANI H are todispanibC pe 
Caval, care a suferit o întin
dere musculară la pidaroâ 
sting. Nu va juca nid Stana, 
pentru două cartonase galbene. 
Lotul pleacă în cursul zilei de 
azi spre Slatina Organizatorii 
au luat toate măsurile pentru 
ca terenul să se prezinte in 
condiții bune de joc.

• FX. BAIA MARE are o 
indisponibilitate, pe Pinter, 
care s-a accidentat în medul 
de cupă. In rest, toți jucătorii 
slnt valizi • F.C.M. BRAȘOV. 
Antrenorul Ștefan Coidum are 
probleme In alcătuirea forma
ției : Bălan are piciorul sting in 
ghips, Bențs — viroză pulmona
ră. Spirea — furunculoză și lor- 
daehe — sciatică. In cursul di
mineții de azi. echipa va plece 
spre Baia Mare. Organizatorii 
speră că terenul va fi bun de 
joc

• COR VINUL HUNEDOARA. 
După repetițiile cu public fă
cute (acasă și ta deplasare) cu 
„U“ Chlj-Napoca, „sib-aibaș- 
trti* au jucat și la Sibiu cu 
IP. A. Șoimii (1—2. a marcat 
Mateuț). încheindu-și astfel 
pregătirile. Nu se anunță in
disponibilități. • F.C. BIHOR. 
Orădenii s-au rezumat doar la 
antrenamente. Toți compo- 
nenții lotului slnt apți de joc. 
Terenul de la Hunedoara se 
prezintă fără nld o porțiune 
de zăpadă sau gheață.

• S.C. BACAU nu anunță 
nid o indisponibilitate pentru 
medul de duminică, ne-a co
municat președintele duhului, 
C. Costinescu. • POLITEH
NICA TIMIȘOARA are. de *- 
semenea. lotul complet. Bănă
țenii. care se afiă ta Capitală, 
fii vor continua azi diurnul 
spre Bacău. Terenul a fost 
curățat ți se prezintă ta con
diții bune.
• SPORTUL STUDENȚESC. 

După .dușul rece* din cupă, 
stndenții s-an pregătit tatens. 
ea dorința de a se eceppcrta 
cft mai bine ta campionat. 
Pentru medul de miine. *>C 
componenții latului Mnt apți 
de joc. • GLORIA BUZĂU. 
Nld buzoienil nu au irxîspo- 
năbaități și vor alinia cea mai 
bună echipă, cu care speră să 
opună o dirză rezistentă par
tenerei de joc. TerentA <Hn 
.Regie* se prezintă în ccndl- 
țfl satisfăcătoare.

• RAPID a jucat mien, urî 
eu Lotul UJLFA. ’83 și a d»- 
tlgat cu 2—0 (0—0) prin golu
rile marcate de Goaață (arin. 
55) și Damasehln H Qmin. 85). 
Echipa s-a mișcat bine țL pen
tru partida de mllne, cu ex
cepția lui Mana, incert, nu se 
anunță lndisnonibnftățL • U- 
NIVERSITAfEA CRAIOVA a 
revenit ta Capitală după etapa 
da cupă, de miei c uri. Forma
ția studențească a făcut rfte 
două antrenamente zilnic, ta 
București, ți va începe joetd 
ea Rapid cu formația completă. 
Terenul de joc, de la Giuleștt. 
• fost curățat de zăpadă

Luni, la București
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garschi), care a dat o nouă 
lecție la pupitru, în apărarea 
din linia a doua și la serviciu 
—, n-au putut menține nota. 
Sucevenii, în sextetul gteflea 
(Băllneanu), Lepădătescu, Cos- 
tenluc, MIndru, Enuca (Bucur), 
Popescu, au profitat mult de 
pe urma greșelilor adversari
lor la execuțiile de bază (ser
viciul și preluarea).

Cel mai frumos joc a fost 
insă cel dintre Calculatorul 
București ți Știința Motorul 
Baia Mare : 3—0 (10, 11, 11). 
Bucureștenii continuă cursa 
pentru salvare, evolulnd din 
nou bine In formația: Steria- 
de, Nlcolau, Inhasz (Bfră), Ion, 
Ghizdavu (Antonescu), Ale
xandru, dar băimărenii le-au 
dat o replică remarcabilă, con
tribuind la un spectacol adesea 
aplaudat de spectatorii pre
zent! în sala Olimpia. De la 
învinși ne-au plăcut tînărul 
Szilaghi, Kovacs (excelent lup
tător) șl Chezan. Meciurile au 
fost conduse bine de D. Ră- 
dulescu — CI. Murguîescn, M. 
Nicolau — D. Rotaru și V. 
Vrăjescu — Z. Moldoveana.

în ultimele etape ale turneu
lui, azi (de la ora II) : C.S.U. 
(29 p) — Calculatorul (27 p), 
C.S.M.U. (30 p) — Știința Mo
torul (29 p), „Poli" (29 p) — 
C.S.M. (18 p) ; mîise, de la 
ora 11 : „Poli" — C.S.U. Ști
ința Motocul — C.S.M. și Cal
culatorul — C.S.M.U.

Aurelian BREBEANU

REUNIREA LOTURILOR
In vederea apropiatelor parti- 

de oficiale din cadrul prelimina** 
rfflor C.M., lotul reprezentativ 
se va reuni luni ta Capitală, ta 
cadrul pregătirilor el urmtad ea 
marți să susțină un joe de veri
ficare eu lotul de tineret. Iar 
miercuri, la Tirnovo, să dea re
plica primei reprezentative a 
Bulgariei. Antrenorii Mircea m- 
cescu șl Mlrcea Bădulescu aa 
convocat următorii jucători :

Lung, Moraru, Cristian, Dnea- 
dam — portari ;

Negrită, Bednlc, Nlcșa, Zare, 
Ștefăneaeu, lorgulescu, Andone, 
A. Nlcolae, M. Popa, XTngurea- 
no, Munteana n. Movilă, Eduard 
— fundași ;

TIcleanu, Mateuț, Stoica, So
clu, Ballnt, BOISnl, Klein, Drag-

/ZA" Șl DE TINERET
nea, Bozeșan, Irlmescu, Rada — 
mijlocași ;

Lăcătuș, Cămătaru, Coraș, Ba
gi, Plțurcă, Geolgău, Văldean, 
Augustin, Gabor, Nuță — Înain
tași.

Tot luni se va reuni ți lotul 
de tineret, aflat ta preajma 
Startului în preliminat-H7p r*
Antrenorii Cornel Drăgușin, Vio
rel Kraus șl Anghel Iordăneseu 
au selecționat următorii jucători: 

Stlngaclu, Barba — portari ;
Pascu, Comănescu, Beiodedlci, 

Crlstea, Weisenbacher, Bucico, 
Gheorghiu — fundași ;

Botezau, Mujnal, Meszaroș, La
găr, O. Grlgore, D. Popescu, AL 
Cristian — mijlocași ;

Soare, Muntean, O, Popescu — 
taalntașL

CLASAMENTE... CLASAMENTE...
O dată cu startul returului tot intra în actualitate și clasa

mentele, In rolul principal aflîndu-se datele statistice, cu al lor 
semnificativ grai. Vă prezentăm în continuare principalele cla
samente ale competițiilor care se desfășoară paralel cu între-

-AL „ADEVĂRULUI-
Mult comentatul „clasa

ment al adevărului* ta șl el 
startul ta retur de la urmă
toarea configurație (între pa-
rantexe este trecui A----- . -cuxereEăța
de golaveraj) :
L Dinamo
a Steaua 4-as
î. S portul stud. 4- «
4» WU“ Craiova + 1
S. Corvfawil + » H- fi
S. Gloria Buzău t »r •t. Chimia Rm. V, •S. Rapid —»< •»9. F. C. Bihor -»(-»!19. F. C. Argeș — 1 (+ fi11. A^.A. — » f— fiIX F.C.M. Brașov — » (-fiIX F. C. Bala Mare — < (— 7)14. Timișoara — » (—Ifi15. Jiul — » (—lfi

ÎS. F. C. Olt — 4
17. S. C. Bacău — • f- fiÎS. „Poli- Iași — » (-«»

GOLGETERII

Se reia șl lupta pentru titlul 
de golgeter al primului eșalon, 
actualul lider, Hagi, avtad de 
suportat replica urmăritorilor 
s&L Iată ordinea din fruntea 
clasamentului golgeterfior la 
startul returului :

M GOLURI : Hagl - 1 (Cn H 
■u

ÎS GOLURI : M. Sandw
9 GOLURI : Grosu — 4 din H 

m.
8 GOLURI : D. Georgescu șt 

Ptturcă.
T GOLURI : Dragnea, Ignat șl 

Mateuț.
S GOLURI : Augustin, Stoica, 

Clrțu, CAmAtaru, Damasehln, Bi
ro, Văetuș — 1 din 11 m șl Iri- 
mescu — > din 11 m.

I GOLURI : Lăcătuș, Radu O, 
Bolba șl Molceanu — 1 (fin îl 
m.

OBLIGAȚIILE RETURULUI
Miine, eele 18 concurente din Divizia „A" de fotbal se 

lansează în a doua parte a cursei. Pină la 19 iunie, 
Împreună eu importantul calendar internațional, pri

mul campionat al țării va fi principalul eveniment al agen
dei fotbalistice. Nici nu știm dacă mai este nevoie să spu
nem cit de mult doresc miile, zecile de mii de adevărați iu
bitori al sportului cu balonul rotund ca etapele Diviziei 

— cu formațiile socotite cele mai valoroase din socce- 
rul nostru in scenă — să reprezinte cu adevărat „capul de 
afiș* al spectacolului sportiv. Returul campionatului nr. 67 
se prezintă, înainte de orice, sub acest mare deziderat, de 
ridicare calitativă. Fără un asemenea salt, celelalte impor
tante obiective ale sezonului — cum menționam, unul dintre 
cele mai angajante pe plan internațional din ultimii ani — 
nu pot fi atinse in condițiile dorite.

Campionatul — linie directă cu echipa națională. Da, pri
mul, cel mai important și cel mai urgent obiectiv îl repre- 
zfcriă colaborarea, relația constructivă, de sprijin perma
nent. dintre prima scenă fotbalistică a țării și prima repre
zentativă g ei. Foarte repede, la 3 aprilie, deci după numai 
cinci etape (campionatul va da primul său examen interna
țional) este programat jocul selecționatei naționale cu aceea • 
a Turciei, din preliminariile C.M. Nu există, deci, timp de 
tatonări, de acomodări. Reprezentativa are rapid nevoie de 
titularii săi în formă bună, o formă pe care numai un cam
pionat de ridicată valoare, cu jocuri echilibrate, solicitante, 
dar perfect sportive, o poate asigura. Vorbim de prima 
reprezentativă. Dar să nu uităm că Diviziile „A“ și ,,B“ 
trebuie să fie și „laboratoarele" active ale pregătirii seiec- 
ționabililor din echipa de tineret, rare atacă și ea o com
petiție oficială. Campionatul european deschis categoriei ei 
de virstă.

Campionatul — titlul — retrogradarea. Returul ediției 
1984—*85 este considerat de foarte mulți drept unul dintre 
cele rnaj echilibrate, mai pasionante, mai deschis celor mai 
neprevăzute variante — pentru lupta de la „altitudine" și 
cea din „subsol* — din anii din urmă. Duelul pentru titlu 

prezintă ca protagoniste pe Steaua șl Dinamo ; dar și Spor
tul studențesc și Universitatea Craiova dețin poziții (și va
lori !) care să le permită să intervină — direct — în acest 
„dialog*. Pentru lupta de evitare a retrogradării, unii dintre 
serverii calculatori al perspectivelor ei pretind că în viitoa
rea întrecerii ar putea fi angajate restul concurentelor in 
afara „cvartetului* fruntaș I Apare clar deci că cele 17 
etape vor reprezenta o întrecere pasionantă, capabilă" să 
ofere cele mal neașteptate răsturnări de situații, cum numai 
în fotbal este posibiL

Campionatul — sportivitatea — corectitudinea. Față de 
— nrej anticipări, înțelegem cit de mare nevoie are în
trecerea celor mal bune echipe de fotbal ale țării de o 
atmosferă de deplin fair-play in teren, în tribune, în rela
țiile dintre factorii esențiali al campionatului (F.R.J. — 
duburi — antrenori — arbitri — jucători). Asigurînd o 
atmosferă de perfectă corectitudine, lăsind să se exprime 
■estingherit ți să decidă numai și numai calitățile sportive 
ți morale ale cosicurenteloc, se va ajunge la deciziile cele 
mai conforme cu realitatea, inapelabi’e. juste. .

Sâ-i dorim „actului al doilea* al Diviziei „A“ succesul 
pretins de la eL un succes direct proporțional cu deosebita 
popularitate a competiției, eu marea atracție pe care o 
exercită fotbalul eompetițional în rindul numeroșilor iubi
tori ai fenomenului sportiv 1

Eftimie IONESCU

INTENȚII SI PRETENȚIIa o a
1. STEAUA 
Sl-n clasamect. 
Pe Crmaznent !
L DINAMO 
Prin partide grele.
Tot mal sus spre... stele.

». SPOBTUL STUDENȚESC
Vom data ți ta retur : 
„Gaodeamus igitur*
A UNIVERSITATEA CRAIOVA 
Noi. prin Joc, vom dovedi 
Ca am fost șl ce vom fi I
L GLORIA BUZĂU 
In medurl, fiecare. 
Ca ta deplasare 1
A CORVINUL
Să dăm, ca de atitea ori, 
Culoare-n joc și_  tricolori 1
L T. C. ARGEȘ 
Ne mutăm noi spre final. 
Dta Trivale, mal ia~ deal 1
S. AA„A TG. MUREȘ 
Pa terenuri va juca 
AUS-A-, nu AȘA Șl-AȘA.
». CHIMIA RM. VILCEA 
Ctamistă-n orice situații 
Va apela ta_ combinațlL

1». RAPID
Vom parcurge drumul șnur 
rări halte, ca în tur !
w r.CJL BRAȘOV
Nu poate nimeni să ne-ncurce 
Că brașovenii Știu 1
tt. F. C. BIHOR
Hu umblăm după noroc, 
vrem — modești I — același loc.
n. ^OU* TIMȘOABA 
N-am venit ca să... plecăm I 
Ded, atenție, mal stăm.
IA F. C. BAIA MARE
In retur vom ti in stare
U probăm că Bala-1 mare I
tt. U’OU* LAȘI
An trecut vacanțele
Dăm acum... restanțele.
M. JIUL
Meseria ne tavață.
Să ieșim M suprafață !
O. F. C. OLT
O dotă ca etapele, 
fie tanpcaesc șl apele I
M. fi. C. BACAU
Deșt „lanterna* ne-a costaA 
O auxncăm neapărat 1

Mda QUINTUS

) 
i

CLASAMENTE... CLASAMENTE...
cerea din primul eșalon tolbaliatlc Pa ltngă „actorii* dtn te
ren (Jucătorii), pe scenă vor arca ți cai din tribună (specta
torii), care vor juca ți el — sperăm - m roi Important la 
buna desfășurare a partidelor Diviziei »A“.

„TROFEUL FAIR-PLAY 
SPORTUL"

„TROFEUL PETSCHOVSCHI*

„Trofeul fair-play Sportul*
— competiția sportivității 
se reia de Ia mznătchul cte- 
samesit :

u r. c. on MS p
A— 1. A.S.A. Tg. Mureș za» p

T C. Bihor ZM p
«— L Gloria Buzău MO p

„Poli* Timișoara MO P
l f C. Bala Marc m p
L Rapid SS p

S— A F. C. Argeș 190 p
S. C. Bacău MO p

JS—a. T.C.M. Brașov Mp
„U* Craiova no p

12. Spartul stud.
tt—M. Dinamo no p

„Poli- Iași M»P
Steaua SMP

M. Corvtoul
tt. Jiul
M. Chtmta Rm. Vtk»

g. Qredea 1,7» )
*—«. Buzău, tați ți Pitești M8ț 

L București UK ;

Șl spectatorii vor Intra în fe
tea returului, fiind angajați ta 
competiția sportivității, dotată 
ca „Trofeul Petschovschi*. La 
jumătatea dramului ta actuala 
CdMta, sttaațta cate următoarea:

A Brmedoara M7 ;

Tg.



SPORTUL
Azi fi mîine, la Varna

C.E. DE TIR ÎN SALĂ
Pe standul de tragere ame

najat în Sala sporturilor din 
orașul bulgar Vama, au loc, 
azi, primele întreceri din ca
drul Campionatului european 
de tir la arme cu aer com
primat, probe de 10 metri, la 
care participă un mare număr 
de trăgători din aproape 20 de 
țări, printre care și România. 
După antrenamentul oficial de 
Ieri, de acomodare cu poligo
nul, azi au loc întrecerile la 
proba de pistol, iar mîine lși 
vor disputa întîietatea pușcașii. 
Se concurează la seniori, se
nioare, juniori și junioare. 
Sportivii români se prezintă la 
competiția continentală cu un 
bogat palmares, ei cîștigînd 
de-a lungul anilor numeroase 
medalii lâ acest gen de arme. 
La ediția de anul trecut a 
C.E., de la Budapesta, de 
pildă, tricolorii au dștigat tit
lul european la pistol senioare 
— echipe și medalia de ar

GRUPA „B" A C.M. DE HANDBAL (m)
In cea de a doua etapă a 

semifinalelor campionatului 
mondial masculin de handbal, 
grupa „B“, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : In prima 
serie semifinală : U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 22—21, Norvegia 
— Finlanda 29—24. Spania — 
Franța 30—22 ; a doua serie 
semifinală : Bulgaria — S.U.A. 
18—16, Ungaria — Olanda 25— 
19, K.D.G. — Tolonia 25—21.

„DINAMOVIADA INTERNAȚIONALĂ DE IARNA"

gint la pistol juniori — e- 
chipe.

Reprezentanții țării noastre 
vor evolua cu echipe complete 
la pistol senioare. (Anișoara 
Matei. Silvia Kaposztai șl E- 
lena Taciuc), pistol seniori (So
rin Babii, Petru Iile și Liviu 
Stan), pistol Juniori (Octavian 
Vișan, Nicu Plnzaru și Adrian 
Dina) și poșel seniori (Eugen 
Antonescu. Ion Joldea și Con
stantin Stan). La Întrecerile 
de pușcă junioare participă, la 
individual. Olimpia Rus.

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

2:02,21), ca și dștlgătoarea a- 
cestei probe la ediția trecută, 
cehoslovaca Zuzana Moravei-

In cele două clasamente, si
tuația este următoarea : SE
RIA I : L U.R.S.S. 1» p, 2. Ce
hoslovacia 8 p, 3. Spania 8 p, 
4. Norvegia J p, 5. Finlanda 
S p, 6. Franța 1 p 1 SERIA a 
n-a : L R.D.G. < p (119'85), 2. 
Polonia 8 p (lîl/106), 1 Unga
ria 8 p (122/107), 4. Bulgaria 
3 p, 5. S.U.A. 2 p, 6. Olanda 
1 P.

„CUPA PRIETENIA" 
LA SCRIMĂ

Intre 5 șt 13 martie, la Mosco
va, se va desfășura tradiționala 
competiție Internațională „Cupa 
Prietenia, rezervată tinerilor «ni
meri din țări socialiste. Această 
întrecere care va constitui o tre
cere in revistă a eșalonului spe
ranțelor din care unele aspiră 
la participarea ia Jocurile Olim
pice din 1988, oferă, totodată, pri
lejul unei importante verificări 
Înaintea campionatelor mondiale 
de tineret, din luna aprilie. Lo
tul tinerilor scrimeri români este 
alcătuit din floretlstele M. Veber, 
B. Lazăr C. Grigorescu, A. Geor
gescu. G. Beca, floretlșUl A. 
Fine, L. Molea, V. Costa, P. Du
ca, Z. Eder. sabreril M. Florea, 
A Papp. D. Pintelei, D. Gău- 
reanu, J. Medragonla, St. Oroe 
și spadasinii A. Pop, M. Petcu- 
șin, N. Mlhăllescu, R. Mitrâchl- 
olu și D. Hondor. Competiția 
programează probe individuale și 
pe echipe, la toate cele patru arme.

EUROPENE DE ATLETISM ÎN SALĂ
kova (2 .-05,47). O altă probă in 
care vor fi prezente alergătoa
rele noastre este cea _ de 1500 
m, cu 12 concurente la start 
(8 in finală). Dintre ele, cel 
mai bun timp n deține vest- 
germana Brigitte Kraus: 4:03.08 
Printre favorite : Fița Lovin, 
cîștigătoarea titlului la ediția 
trecută (4:11,42), și Doina Me- 
Iinte (4:29,2 pe 1 milă). La 
lungime fete (Vali Ioneseu — 
6,68 m — la ora cind telefonez 
ea se află In sală, la antrena
ment), cele mai bune rezultate 
le au : Galina Cistiakova
(URSS) — 7,25 (record mondial 
de sală), urmată de Helga 
Radtke (R.D. Germană) eu 7.09 
m și Heike Drechsler (R. D. 
Germană), eu 6,99 m. Un re
zultat bun a înregistrat recent 
și cehoslovaca Ev» Murkova, 
care a sărit 6,97 m. Deci con
curență foarte serioasă pentru 
Vali— La fel stau lucrurile și 
la aruncarea greutății, probă 
in care nu sint înscrise prea 
multe concurente,. dar cele pre
zente au rezultate foarte bune:

PE AGENDA FEDERAȚIILOR INTERNATIONALE
CAIAC-CANOE, S-a stabilit 

ca, Incepînd din acest an, cam
pionatele mondiale să se des
fășoare de-a lungul a cinci 
zile, ta loc de patru, ca pină 
acum. Forul Internațional a re
ținut cererile de găzduire a 
campionatelor mondiale : 1985 
— Bruxelles, 1986 — Montreal, 
1987 — Duisburg, 1988 — Jocu
rile Olimpice, 1989 — Plovdiv, 
1990 — Poznan. Numărul ță
rilor membre ale F.I.K.C. a 
sporit cu două : Brazilia șl In
donezia.

PATINAJ ARTISTIC. Fede
rația franceză a sporturilor pe 
gheață a anunțat că Parisul 
(Bercy) dorește să organizeze 
campionatele mondiale sau eu
ropene, tocepjnd din anul 1938. 
Pentru anul 1889, Franța va 
fi, probabil, gazdă a întrece
rilor grupei „A" a campiona-

Natalia Lisovskaia (URSS), de
ținătoarea recordului- mondial 
in aer liber (in acest sezon 
20,07 m), Helena Fibingerova, 
deținătoarea recordului mondial 
in sală (In acest sezon 21,43 
m), campioana olimpică, vest- 
germana Claudia Losch (20,46 
m), și reprezentanta țării 
noastre, Mihaela Loghin, care 
a realizat 20,46 m.

Ce* de a 5-a probă în care 
atletismul nostru va fi repre
zentat în Întrecerile care Încep 
mîine (n_r. azi) in uriașa sală 
„Pace și Prietenie* este cursa 
de 800 m bărbați, unde sînt 
înscriși 21 de concurențl, prin
tre care șl Petre Drăgoescu.

în prima zi de concurs, sim- 
bătă, se dispută seriile curse
lor de 800 m. masculin și feminin 
cele al probei de 1500 m fe
mei, precum și finalele la să
ritura ta lungime și aruncarea 
greutății femei. Deci, primele 
care intră in lupta pentru me
dalii șint Vali Ionescn și Mi
haela Loghin. Celelalte finale 
au loc duminică.

tului mondial de hochei pe 
gheață.

BOB. Federația internațională 
are în evidența sa, omologate, 
14 piste. Dintre acestea, opt 
sînt artificiale : Cortina d'Am
pezzo (Italia) — 1 600 m, Inns- 
bruck-Igis (Austria) — 1 200
m. Lake Placid (S.U.A.) —
1500 m, Konigsee -și Winter-' 
berg (R.F. Germania) — am
bele de 1200 m, Sarajevo (Iu
goslavia) — 1 300 m, Altenberg 
șl Oberhof (R.D. Germană) — 
1 400 m și, respectiv, 1 100 m j 
restul de șase sînt înghețate 
natural : Sinaia (România) — 
1 500 m, St. Moritz (Elveția) 
— 1 500 m, Cervinia (Italia) — 
1 500 m, Sapporo (Japonia) — 
1500 m, Marianske Lazne (Ce
hoslovacia) — 1 200 m, Ham- 
marstrand (Suedia) — 1 100 m.

SCHI. Al 35-lea Congres al 
Federației Internaționale de 
Schi va avea loc între 26 mai 
șl 2 iunie, la Vancouver, în 
Canada. Este ^pentru prima 
oară că el are loc in Canada 
și pentru a patra oară. In ul
timii 70 de ani, că se desfă
șoară In afara Europei. Se con
tează pe participarea a peste— 
1 000 de delegați din 54 de
țări. Cu acest prilej vor fi
discutate cererile de organi
zare, pentru anul 1989, prezen
tate de Boroveț (Bulgaria),
Jaana (Cehoslovacia) și VaH 
(S.U.A.) pentru C.M. de schi 
alpin, Thunder Bay (Canada), 
Val dl Fiemme (Italia). Au- 
trans (Franța) și Lahti (Fin
landa) pentru C.M. de schi 
nordic.

PATINAJ. Federația Interna
țională de specialitate inten
ționează să organizeze, în mod 
experimental, o „Cupă Mon
dială* la patinaj viteză. Com
petiția ar urma să alT53" mal 
multe concursuri în Austria, 
Elveția, R.D. Germană, R.F. 
Germania, Italia, Japonia, Nor
vegia, Olanda și Suedia. Pro
bele de concurs sînt : 500 m, 
1 000 m, 1 500 m și 5 000 m 
(la femei, 3 000 m).

(Urmare din pag 1)

rile pentru „Cupa mondială* 
sau „Cupa Europei*, cum slnt 
polonezii Jan Walkocz, Janus 
Wrobel sau Marek Rogalscbi, 
sovieticii Vladimir Makeev și 
Dimitrie Aresiev. cehoslovacul 
Marian Bireș, l-a ambiționat 
pe schiorii noștri, care au a- 
vut evoluții bune.

Prima manșă, cu 56 de porți, 
In aranjamentul antrenorului 
Dan Cristea, a permis par
curgerea traseului în viteză. 
Cel mai bun timp a fost reali
zat de Wrobel, dar in apropie
rea lui s-au aflat Bireș, Wal
kocz, Ștefanov (U.R.S.S.), Po 
daru, Bâră și alții. Cîteva 
capcane i-au făcut să abando
neze pe Danilov (UR.S.S.). 
Turcan și Lctvak (Ceh.), Ilies
cu și Portik (România). Manșa 
a Il-a se anunța plină de ne
prevăzut. Antrenorul sovietic 
Nikolai Ketrin a montat 63 de 
porți și i-a pus pe schiori la 
grele încercări. Bireș a riscat 
totul, dar a ratat o poartă și 
a fost descalificat. Walkoez l-a 
imitat și a abandonat. Wrobe! 
a prins o zi de excepție și-, 
locul I. Colegul său de echi
pă. Marek Rogalschl, a scol șt 
el un timp bun. Vili Podara 
părea emoționat la plecare, 
dar după prima poartă s-a 
lansat într-o splendidă eobo- 
rlre, realizînd al doilea timp 
al manșei, care l-a asigurat, 
in final, locul 3. Mihai Băr* 
a pornit șl el vijelios șt la Ju
mătatea cursei părea că va 
produce marea surpriză ; dar,

la o poartă a ezitat și a tre
buit să se mulțumească numai 
cu un merituos loc 5 în clasa
mentul final.

La fond — din nou insatis
facție pe toată linia, atît la 
băieți, cit șl la fete, sportivii 
noștri situîndu-se în coada cla
samentelor. La 5 km (f), prima 
s-a clasat sovietica Anfisa Ro
manova în 15:11,0, iar cea din
ții dintre schioarele române 
a fost Liliana Enescu — locul 
13. in 18:47,2 ; la băieți, 15 km, 
primul a sosit Alecsandr Kuiu- 
kin (U.R.S.S.) în 40:55,3, iar 
loan Lungocin s-a situat pe 
locul 13 — 44:15,A

Simbătă se dispută cursa de 
biatlon 10 km individual și 
nonstop-ul la coborire, iar du
minică — ștafetele la fond șl 
biatlon, precum și cursa de 
coborire.

REZULTATE TEHNICE. Slalom 
special (b): L Janus Wrobel 
(POL) 1:38,50 ; 3. Marek Rogal-
schi (Pol.) 1:41,54; 3. Vili Po
dara (România) 1:41,73; 4. Dl-
mltrie Aresiev (URSS) 1:41,86; 5. 
Mlhal Bâră (România) 1:42,34; S. 
Andrej Clure (Ceh.) 1:54,01. 5
Km (f) : L An tisa Romanova 
(URSS) 15:11,0; 2. Antonina Or
dina (URSS) 15:17,2; 3. Ana Pa- 
siarova (Ceh.) 15:37,3... 13. Lili
ana Enescu; 14. Liliana Plălașu 
(România) 10:27,5; ÎS. Luminița 
Beșa (România) 19:46,5; 10. Ilea
na Hangan (România) 21:06,l. 
1S km (b) : 1. Alecsandr Kutukln 
(URSS) 40:55,3; 1. Milan Blasko 
(Ceh.) 41:03,3; 3. Karstin Brandt 
(RDG) 41:20,5_ 13. loan Lungo- 
clu; 14. Attila Csalla (România) 
«5:01,8. 15. Ion Negrea (Româ
nia) «4:00.1 ; 10. Florentina Burcă 
(România) 46:59,1.

• La Dublin, intr-un 
joc contind pentru cam
pionatul european (ju
niori), echipa Irlandei a 
întrecut cu 1—0 formația 
Angliei.
• Disputat la Monte

video, meciul amical din
tre selecționatele Urugua- 
yului șl . Perului s-a 
terminat nedecls. 2—2 
(1—1). Au marcat : 
Francescoli și Cabrera, 
respectiv Navarro și Ve
lasquez,
• La Acapulco, tn con

tinuarea turneului pe 
care E întreprinde In 
Mexic, reprezentativa 
Finlandei a întîlnit se
lecționata secundă a țării 
gazdă, de care a fost în
trecută cu scorul de 2—1 
(1—0). Autorii golurilor : 
Hermosillo și Farfan, 
respectiv Perkonen.
• La Budapesta, In joc 

amica : Honved — Legia 
Gdansk 1—1 (1—0). Am
bele goluri au fost în
scrise din lovituri de la 
11 metri
• Foarte dezamăgit de

prestațiile actualei sale * 
formații Udinese, inter
naționalul brazilian Zlco 
pare decis să ae întoarcă 
tn patrie, cu un an îna
inte de expirarea con
tractului cu clubul ita
lian. „Am acceptat să 
vin să joc tn Italia nu
mai pentru a evolua in 
tr-un club capabil să 
lupte pentru titlul de 
campioană*1, a declarat 
cunoscutul internațional.

O Președintele duhului 
Rea? Madrid, Ltds de 
Carlos, a anunțat că va 
părăsi la finele actualu
lui sezon, funcția pe ca
re o deține d va orga
niza alegeri anticipata, 
clubul madrilen fiind 
confruntat acum ou ana 
dintre cele mal grave 
crize sportive din întrea
ga sa istorie Actualul 
antrenor, Amaneta, a 
fost confirmat ptnă la 
sfîrșltul actualului sezon.
• în etapa de dumini

că a campionatului Ita
lian. in jocul osi Laxie, 
internaționahd argenfi-

Atacantul grec Dimitris Saravakos, căzut la pd- 
mint, U învinge pe pertarul albanez Mustafa 
Fi deschide scerul ta întllnirea dintre cele dauă 
reprezentative, disputată miercuri (2—0).

Telefoto A.P. — AGERPRES
sian Maradona l-a înain
tat pe numeroșii săi su
porteri din Peninsulă, 
fiind autorul unui ^hat- 
trick*. în țchlmb. exce
lenta sa prestație a con
dus la demiterea compa
triotului său Juan Carlos

Lorenzo de la efrma for
mației din Roma. De pre
gătirile acestei echipa, 
serios amenințată eu re
trogradarea. se ocupă a- 
cum unul dintre foștii 
săi jucători. Giancaria 
OddL

-------------  carnet citcrn ------------------------------------------------------ -------------

SOCRATES-0 UMBRA A FOSTEI VEDETE

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
~MundiaIi4 tpani»l • lansat ia tumea 

fotbalului un nume eu rezenan(4 antici t 
brazilianul Socrates. Aluri distinși, jac el*- 
gani, gindit, priză la public st la presi. Și 
doctorul Socrates « trauersat, esti-vari, O- 
ceanul pentru a fuca in Italia, la Fiorenttna. 
Afns la Florența, tmd, jucătorul brazilian, 
care, faUrc timp, pe Bngi medicină, se ami 
apucase de teatru și de muzică, a început 
repede sd dezamăgească zecile de Ufoși ai 
.violețiUr". • Mai tatii, criticat de presă pen
tru ^ocol lui leat, care a Încetinit ritmul 
Florentinei*, Socrates s-a supărat pe eroni- 
eari, ficindu-i incapabili să-i tnțeleagi jo
cul. Apoi, efssd seriosul antrenor De Sisti <-a 
cerut „mai aialf*. ta pregătiri și ta joe, s-a 
supărat și pe asUrener. Și, ea moi peste toi, 
a fost ^sacrificat*antrenoruL De SUti si-a 
prezentat demisia, i-« fost acceptată, „omul 
care dusese echipa violețUor de trei ori in 
cupele europene* a fost înlăturat, a fost adus 
bătrtntd Valcareggi, ca o soluție tranzitorie. 
Socrates a rămas, ta«d, ta aeeeați stare me
diocră, tl se gindea, mai mult, la muzici, 
la teatru, la Carnavalul de la Rio, la fotbal 
tasd mai puțin. Iar el fusese adus la Flo
rența, eu o sumă frumoasă, pentru fotbal 1

—La ora actuală, din cei 31 de jucători 
străini care activează ta prima divizie ita
liană (cite doi la fiecare echipă, Atalanta fi- 

ctod excepție eu un singur „straniei*, 
Strămberg), Socrates se găsește in lupta 
pentru... ultimul loc J K a performanți, si 
recunoaștem, la care nu s-a gindit nimeni. 
Iu Ump ce Junior se afli pe primul loc — 
al mediei notelor primite ta campionat ta 
timp ce Maradona, invdfind ceva din „lec
ția Barcelona*, a intrat ta lupta pentru „po- 
diumul stranierilor* ajungind pe locul doi 
ta clasamentul golgeterilor cu 11 goluri (trei 
marcata numai duminici, ta meciul cu La
zio), ta timp ce Platini sa respectă și con
duce plutonul celor mai productivi atacanți, 
c« 13 goluri, Socrates e o umbră, a vedetă 
care a uitat ci ta fotbal ajungi repede sus, 
insă mai greu este să rămii acolo. Și docto
rul, scriitorul, compozitorul cintărețul (era 
să zicem și filozoful I) Socrates a dereglat 
o echipă de fotbal Pentru că Fiorentina 
care tn campionatul trecut a scăpat in final 
titlul de campioană, venind a treia, se zbate, 
acum, ta apele mediocrității, ultima mostră 
fiind Infringerile recente, acasă, cu Napoli, 
și duminică (0—3II) cu Sampdoria, pe care 
anul trecut, fără Socrates, o învingea cu... 
3—0, pe Amo. și cu 2—1 la Genoa. Socrates 
e un caz tipic de vedetă care iși pierde re
pede capul, din lipsă de seriozitate. Ceea ce 
invită la multă meditație... '

Mircea M. IONESCU


