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Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, 

împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU,
în Jamahiria Arabă

Libiană Populară Socialistă
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și colonelul 
Moammer El Geddafi, condu
cătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie al Jamahiriei A- 
rabe Libiene Populare Socia
liste, au continuat, mărfi, con
vorbirile oficiale.

Schimbul de vederi între pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
colonelul Moammer El Geddafi, 
în cadrul celor două zile de 
convorbiri, a cuprins o sferă 
largă de probleme ale relați
ilor româno-Iibiene, precum și 
ale vieții internaționale actuale.

Examinind stadiul și per
spectivele colaborării bilaterale, 
cei doi șefi de stat au relevat 
cu satisfacție bunele raporturi 
statornicite intre România și 
Jamahiria Arabă Libiană 
Populară Socialistă și evoluția 
lor pozitivă, continuu ascen
dentă, manifestind hotărirea 
de a ridica conlucrarea româ- 
no-Iibiană pe un plan supe
rior, convenind in acest scop 
o serie de înțelegeri în concor
danță cu posibilitățile mari de 
cooperare existente in diferite 
domenii, cu aspirațiile de pro
gres ale celor două țări și 
popoare.,

Abordind o serie de aspecte 
principale ale vieții interna
ționale actuale, președintele 
Nicolae Ceaușescu și colonelul 
Moammer EI Geddafi au acor
dat o atenție deosebită proble
melor opririi cursei înarmărilor 
și trecerii la dezarmare, în pri
mul rînd la dezarmare nuclea
ră. In acest context, s-a apre
ciat pozitiv acordul privind în
ceperea negocierilor sovieto- 
americane de la Geneva și s-a 
relevat necesitatea intensifică
rii eforturilor și participării 
tuturor popoarelor, a tuturor 
țărilor, in primul rind a celor 
nealiniate, in curs de dezvol
tare, la consolidarea climatului 
de pace și stabilitate in rela
țiile internaționale și la în
lăturarea pericolului de răz
boi. S-a exprimat hotărirea 
celor două țări de a conlucra 
și a contribui, în acest fel, a- 
lături de alte țări mici și mij
locii, de state nealiniate și in 
curs de dezvoltare, la elibera
rea omenirii de pericolul unei 
confruntări nucleare, la conso
lidarea păcii și colaborării in
ternaționale.

In timpul convorbirilor s-a 
subliniat necesitatea lichidării 
subdezvoltării, a sprijinirii de 
către statele industrializate a 
țărilor in curs de dezvoltare, 
in efortul lor pentru depăși
rea dificultăților cu care se 
confruntă, generate de criza e- 
conomică mondială, de povara 
datoriilor și a dobinzilor ridi
cate.

Un loc deosebit in cadrul con
vorbirilor l-au ocupat stările 
conflictuale din lume, a căror 
rezolvare, in concordanță cu 
aspirațiile de pace și dezvoltare 
liberă ale popoarelor, impune 
calea tratativelor, a soluționării 
politice.

S-a subliniat, încă o dată, 
imperativul ca relațiile inter
naționale să se bazeze pe de
plina egalitate, pe respectul in
dependenței și suveranității, pe 
neamestecul in treburile inter
ne, pe dreptul fiecărui popor 
de a decide în deplină liber
tate calea dezvoltării proprii.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și colonelul Moammer El Ged
dafi și-au exprimat convinge
rea că aspirațiile care unesc 
cele două țări și popoare vor 
conduce la întărirea conlucră
rii lor in viața internațională, 
la sporirea contribuției acestora 
la promovarea politicii de pace 
și colaborare pe plan mondial.

Convorbirile s-au desfășurat 
sub semnul stimei, intr-o at
mosferă prietenească.

★

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
vizitat, in cursul dimineții de 
marți, vestigiile feniciene și 
greco-romane ale orașului 
antic Sabratha.

Gazdele. in frunte cu in
spectorul general al monumen
telor arheologice, au exprimat 
cu căldură tovarășei Elena 
Ceaușescu sentimentele de 
gratitudine pentru onoarea 
ce Ii s-a făcut prin această vi
zită.

Au fost prezentate cu acest 
prilej vestigiile de la Sa
bratha — unele daiind din se
colul al V-lea i.e.n. — mărtu
rii strălucite ale unei stră
vechi civilizații.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
avut, la încheierea vizitei, cu
vinte de apreciere față de e- 
forturile depuse de autorită
țile si oamenii de știință li- 
bieni pentru ocrotirea acestor 
mari valori istorice de pe cu
prinsul orașului an.ic Sa
bratha.

★

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au reintîlnit marți 
cu colonelul Moammer El 
Geddafi și doamna Safia 
Farkash, în cadrul unui dineu 
intim oferit de gazde in o- 
noarea inalților oaspeți români.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, 
sub semnul căreia au avut loc 
întreaga vizită, dialogul la ni
vel înalt româno-libian.

A
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NOI ȘI PASIONANTE COMPETIȚII
IN CADRUL „DACIADEF ALBE

Concursul juniorilor la patinaj viteză

MULJI TINERI 
LA POARTA 
AFIRMĂRII...
Fi dalele pe țară al 

„Daciadei" de perfor
manță la patinaj
viteză s-au înche
iat cu întrecerile ju
niorilor mari, care 
și-au disputat intiieta
tea pe pista naturală 
de dimensiuni olimpi
ce, din Miercurea Ciuc

Apropiindu-se de o 
tehnică corespunzătoa
re la efort maxim.

Edmond 
îmbunătățit 
bună per-

FINALELE

mureșanul 
Cseb a 
cea mai 
formanță a probei 
m, fiind 
(VT. 41.00). 
dispută cu fostul deținător al

DE PERFORMANȚĂ
LA SCHI ALPIN

SI BIATLON SENIORIJ

Și în aceste zile, la Poiana 
Brașov, concursurile de schi se 
desfășoară non-stop. Azi, se va 
da startul în două asemenea 
importante întreceri. Cei mai 
buni schiori alpini își vor dis
puta titlurile de campioni ai 
„Daciadei" și ai țârii în pro
bele de coborîre. slalom uriaș 
și slalom special. De pe listele 
de start nu vor lipsi nume cu
noscute în schiul nostru, cum 
sînt Mihai Bîră-jr, Vili Podaru, 
Zsolt Balazs, Dorin Dinu, Emi- 
lian Focșeneanu, Rolf Treutsch 
ș.a. Programul de desfășurare 
este următorul : miercuri,
cursa de coborîre. pe pîrtia 
Lupului ; joi va avea loc pro
ba de slalom uriaș ; vineri, sla
lomul special. Este probabil ca 
aceste două probe să aibă loc 
pe excelenta pîrtie de „sub 
teleferic".

_ .ul Edmond Cseh, noul recordman 
al sprinterilor juniori Foto s I. BĂNICĂ

de
cu

500
40,9cronometrat

într-o pasionantă

recordului, bucureșteanul Or
lando Cristea. Duelul dintre 
acești foarte dotati tineri ge
nerează rezultate superioare, de

la un concurs la altul, 
asemenea, rivalitatea 
Nicolae Sandu, Tibor 
Laszlo Antal, Daniel

De 
dintre 
Becze, 
Csata,

Troian IOANIȚESCU

(Continuare in na o 2—3)

„MI-AR PLĂCEA SĂ AAAI JOC
ÎN ECHIPA REPREZENTATIVĂ../

Interviu cu
In al 39-lea an al vieții. Ilie 

Năstase — deși își recunoaște 
virsta. și chiar se laudă că se 
apropie de 40 — are aceeași 
înfățișare de adolescent. Așa 
l-am văzut la locuința sa din 
București, in mijlocul familiei, 
în timp ce stăteam de vorbă, 
bătrina și iubitoarea sa mamă 
a început să-l pieptene (era 
mai mult un mingiiat), iar so
ția Iui Ilie, Alexandra, privea 
cu duibșie tandra scenă care, 
fără cuvinte, era atit de grăi
toare.
♦Cîteva clipe nu am îndrăz
nit să tulbur o atit de fru
moasă liniște. Ilie a luat ini
țiativa :

ILIE NĂSTASE
spectaculoasă partidă, recent, 
cu Borg.

— A fost un meci demon
strativ intre un „pensionar". 
Ilie Năstase, și un mare tenis- 

lon GAVRILESCU

(Continuare in Dag 2—3)

Tot azi. de la ora 10, în 
Poiana Mică a Brașovului se 
va disputa „Cupa Carpați" la 
biatlon cu participare interna
țională. La întreceri vor fi 
prezenți sportivi cunoscuți .din 
Bulgaria, Cehoslovacia. Polo
nia, Ungaria, România ș.a. De 
remarcat că pentru biatloniștii 
români competiția are o dublă 
semnificație '■ în afara trofeelor 
de la „Cupa Carpați". probele 
vor stabili și pe campionii „Da
ciadei" și ai tării pe anul 1985. 
Așteptăm evoluții cit mai bune 
de la Vladimir Todașcă. Sorin 
Popa. Imre Lestyen, Dan Cris- 
toloveanu și ceilalți sportivi 
fruntași.

După „internaționalele” de tenis de masă

VALOAREA PARTICIPANfILOR
— Cine— servește ?

Am „servit" primul:

— Am citit că ați jucat o

NE.A ARĂTAT MAI CLAR 
CE LE LIPSEȘTE SPORTIVILOR NOȘTRI

Adnotări la turneul nr. 4 al fruntașilor voleiului masculin

ÎNTRECEREA DINTRE DINAMO 
MAI ATRACTIVĂ CA ORICÎNDI

Șl STEAUA -

Cel de al patrulea turneu 
masculin al plutonului frun
taș din Divizia „A" de volei, 
găzduit de Sala sporturilor din 
Zalău (organizare ireproșabilă 
asigurată, de A.S. Elcond-Di
namo), în fața unui public fi
del și aprig susținător al e- 
chipei sălăjene, a reconfirmat 
faptul că acest grup de 
șase echipe este scindat în 
două: în frunte Dinamo și 
Steaua, la egalitate de puncte 
(38), net detașate de celelalte 
patru: Tractorul Brașov, Uni
versitatea C.F.R. Craiova, El
cond-Dinamo Zalău și Explo
rări Baia Mare (primele două 
cu 27 de puncte, iar ultimele 
cu 25 de puncte).

Diferența se explică prin 
faptul că în cele 20 de etape 
nici una dintre outsidere n-a 
reușit să le învingă pe frun
tașe, ele mulțumindu-se să-și

impartâ punctele in meciurile 
directe, avantajate ușor fiind 
cele care au fost pină acum 
gazde — Craiova. Brașov. Za
lău — care și-au asigurat vic
torii pe teren propriu în fața 
celorlalte 3. Iată, de altfel, si
tuația in turneul de la Zalău: 
Steaua (5 victorii), Dinamo (4 
victorii), Elcond-Dinamo (3 vic
tori), Universitatea C.F.R. (2 
victorii), Tractorul (1 victorie). 
Explorări (0 victorii). Au mai 
rămas de disputat pină la în
cheierea campionatului național 
încă două turnee (Baia Mare 
și București) în care cursa spre 
titlul de campioană se anunță 
spectaculoasă.

Față de turneele precedente, 
la Zalău s-au tăcut progrese 
simțitoare pe linia calității jo
curilor. Astfel, echipa din Za
lău, Elcond-Dinamo. s-a bătut 
de la egal in foarte multe mo

mente de joc cu valoroșii vo
leibaliști de la Steaua și chiar 
putea să ciștige un set. De a- 
semenea formația din Brașov, 
după ce a pierdut in fața Ste
lei un set la zero (1). a dove
dit in ultima parte a meciu
lui că este capabilă să se „a- 
gațe" de fiecare minge și să-i 
facă pe jucătorii militari să 
se întrebuințeze serios pentru 
obținerea victoriei. Și băimă- 
renii au dat o replică dîrză 
dinamoviștilor bucureșteni. ce- 
dînd doar în finalurile de se
turi. Un spectacol frumos au 
oferit in penultima zi de în
treceri formațiile din Craiova 
și Baia Mare, care au luptat 
cu dîrzenie (dovedind o bună 
pregătire fizică) pentru victo
rie.

Cea mai frumoasă partidă a 
turneului a oferit-o derbyul

Gheorghe DEDIU

(Continuare in oag 2—3)

între competițiile de anver
gură ale tenisului de masă. 
Campionatele internaționale ale 
României, desfășurate in Sala 
sporturilor din Brașov, făcînd 
parte din programul manifestă
rilor sportive din cadrul „Anu
lui Internațional- al Tinere
tului" — subliniem cu a- 
ceastă ocazie deosebitul in-' 
teres din partea publicu
lui, care în cele trei zile 
de concurs a umplut pină la 
refuz tribunele — ocupă un 
loc de prim-rang fapt care a 
determinat* prezența la start a 
unor jucători cu rezultate din
tre cele mai bune la „euro
pene", „mondiale" sau alte în
treceri („Cupa Mondială". 
„Europa Top 12". „Trofeul Joo- 
la“ etc.) din 14 țări. Drept ur
mare, confruntările au fost de 
un înalt nivel, echilibrul din
tre competitori fiind ilustrat si 
de faptul că foarte multe din
tre meciuri au necesitat pre
lungiri pentru desemnarea în
vingătorului. Așa cum se anti
cipa. prezenta la concurs a 
sportivilor din R.P. Chineză — 
ei și-au demonstrat încă o dată 
clasa, ciștigînd 5 din cele 7 
titluri, finalele de simplu dis- 
outîndu-și-le ..în familie" — si 
R.P.D. Coreeană a ridicat, din

nou, problema confruntării 
dintre cele două stiluri, euro
pean. reprezentat aici de 
U.R.S.S. (să nu omitem victo
ria de la dublu masculin a pe
rechii Andrei Mazunov. Boris 
Rozenberg), Ungaria. Iugosla
via, România, și asiatic. Con
form pronosticurilor cel de-al 
doilea a fost învingător, datorită 
calităților recunoscute ale spor
tivilor asiatici, bazate pe stă- 
pînirea toarte bună a mijloa
celor tehnico-tactice — intre 
care servicii de mare eficien
tă —. printr-o mare mobilita
te și fantezie în joc. Evident, 
pentru a contracara trebuie o 
bună pregătire, o posibilitate 
mai rapidă de adaptare si mo
delare a jocului si de găsire 
corectă a căilor de „rupere" a 
apărării. Ceea ce. să recunoaș
tem. este foarte dificil, iar ou- 
tinele exemple, de la Brașov 
și de la celelalte concursuri 
anterioare. întăresc regula. A- 
lături de sportivii chinezi cu 
deosebire. jucătorii din 
U.R.S.S.. Iugoslavia. Ungaria 
și chiar Bulgaria si Polonia au

Mircea COSTEA
Emanual FÂNTÂNEANU

(Continuau in oao a 4-0)



Pe patinoarul „23 August;' 
din Capitală s-au încheiat jo
curile turului fazei preliminare 
a „DACIADEI" (performanță) 
la hochei, pe primele locuri în 
clasament situîndu-se IMASA 
Sf. Gheorghe și Tîrnava Odor- 
bei, ambele cu cite 6 puncte. 
Returul acestei competiții va 
avea loc la sfîrșitul lunii, la 
Miercurea Ciuc.

Iată ultimele rezultate, etapa 
a II-a : IMASA Sf. Gheorghe 
— Electromureș Tg. Mureș 
10—3 (4—0, 3—1, 3—2). Sportul 
studențesc Construcții Buc. —

Tirnava Odorhei 5—6 (1—1,
4—2, 0—3) ; etapa a IlI-a : Me
talul Rădăuți — Tîrnava O- 
dorhei 1—3 (0—1. 0—1, 1—1),' 
Sportul studențesc Construcții
— Electromureș Tg. M. 9—6 
(2—1. 4—2. 3—3); etapa a IV-a: 
Metalul Rădăuți — Electromureș 
Tg. M. 10—5 (3—1. 3—2, 4—2), 
Sportul studențesc Construcții
— IMASA Sf. Gh. 3—7 (1—1, 
0—2, 2—4) ; etapa a V-a : E- 
lectromureș Tg. M. — Tirnava 
Odorhei 7—10 (2—3. 3—2, 2—5), 
IMASA Sf. Gh. — Metalul Ră
dăuți 4—5 (1—2, 3—2. 0—1 !).

TURNEUL PRIMĂVERII- LA BOX
• 249 de pugiliști în competiție • Fostul campion al „mijlo- 

ciilor", D. Senciuc, debut spectaculos la „semigrea" !
•.

(Steaua), I. 
zești) b.ab.3 
sul Brăila).

T. SIRIOP0L — coresp.

MULfl TINERI LA POARTA ATIR'IĂRII
(Urmare din mo 1}

Csaba Madarasz, Vicențiu Vere» 
și alte talente autentice 
generației tinere stirnește 
fiecare dată ambiții soldate 
reușite evoluții. Se aștepta ca 
Nicolae Sandu, care a dominat 
autoritar confruntării» ante
rioare să-și mai adauge un 
titlu de campion în palmares. 
Dar (păcat că există acest dar) 
In ultima vreme el a apărut 
din ce în 
duminică,
(5000 m), a fost urmărit și de 
neșansă, căzînd în turnantă 
tocmai cînd... îi era lumea mai 
dragă (în acel moment 
cel mai bun timp al 
In schimb, principalul 
sar. Tibor Becze, și-a 
mai bine efortul șl, cu 
mare capacitate de mobilizare, 
și-a confirmat ascensiunea, îm- 
brăcînd tricoul de campion. An
trenorii Maria Tașnadi-Lăzăres- 
eu (S.C. Miercurea Ciuc) și 
Adrian Ciobanu (Petrolul Plo
iești), ‘ ‘___ “
talente spre marea performanță, 
au datoria să-i supună pe 
acești doi tineri unei atente pre
gătiri, pentru ca ei să nu mai 
aibă soarta unor predecesori 
pierduți pe drum...

Și confruntările feminine au 
demonstrat că patinajul viteză 
are un bogat rezervor de ca
dre. Fiind de forțe sensibil 
egale, Mihaela Dascălu, Liliana 
Coman, Iudith Bogozi, Cerase- 
Ia Hordobețiu și Mihaela Ti
miș ne-au obișnuit cu o nouă 
ierarhie aproape la fiecare 
concurs. De exemplu, dacă am

ale 
de 
cu

ce mai obosit, iar 
în proba favorită

avea 
zilei !). 
adver- 

dozat 
o mai

Ciuc) Si

care îndrumă șl alte

fi alcătuit un clasament gene
ral după „Cupa Prietenia", des
fășurată recent la Karl Marx 
Stadt, ordinea ar fi fost ur
mătoarea : 1. Dascălu 198,717 
p, 2. Bogozi 199,517, X Hordo- 
bețiu 199,984. 4. Timiș 200,867, 
5. Coman 201.100. Pentru ca, de 
data aceasta, ultima să se si
tueze... in frunte ! Practic, per
manenta rivalitate dintre 
duce la progres, ceea ce 
îndreptățește să privim cu În
credere evoluțiile elementelor 
tinere pe drumul consacrării.

învingătorii probelor : Lilia
na Coman (Petrolul Ploiești) 
46,3 la 500 m și 1:35,0 Ia 1000 
m ; Indith Bogozi (S. C. Mier
curea Ciuc) 2:26.6 la 1500 m ; 
Mihaela Dascălu — 
Brașov) 5:28,5 la 3000 m ; Ed
mond Cseh (Mureșul Tg. Mu
reș) 40,9 la 500 m și 2:16,3 la 
1500 m ; Tibor Becze ; 
Miercurea Ciuc) 4:56,2 la 3000 
m ; Laszlo Antal (S.C. Miercu
rea Ciuc) 8:29.1 la 5000 m.

CLASAMENTELE GENERA- 
LE: (f) 
198,600 p 
ciadei", 
199.66, 3.
4. Cerasela Hordobețiu (C.S.Ș. 
— Voința Sibiu) 202,466, 5.

, Gabriela Voina (Tractorul Bra
șov) 204,083, 6. Mihaela Timiș 
204,716 ; (b) — 1. T. Becze
187,463 — campion al „Daciadei“, 
2. L. Antal 189,526, 3. N. San
du (Petrolul Ploiești) 
4. C. Madarasz (Mureșul 
Mureș) 192,559, “ “
(Tractorul Brașov) 193,066. 
E. Cseh (Mureșul 
194,063.

La Galați și Brăila, o avalanșă 
de... boxeri din întreaga țară 
participă la „Turneul primăverii“, 
întrecere care inaugurează noul 
sezon pugilistic. Iată relatările 
corespondenților noștri.

GALzlȚI (prin telefon). Pe rin
gul Sălii sporturilor din locali
tate urcă, în această săptămînă, 
136 de boxeri din 54 de cluburi 
și asociații sportive din întreaga 
țară. Primele dispute ne-au ofe
rit și primele 
tualei ediții a 
dintre acestea 
infringer ea lui 
Galați) în fața fostului campion 
al ..mijlociilor-. Dumitru Senciuc 
(Steaua). care a debutat acum la 
categoria semigrea. Senciuc a 
cîștigat prin abandon în rundul 
trei, anunțîndu-se, prin această, 
victorie, ca favorit al categoriei. 
Rămîne de văzut cum se va des
curca el în fața campionului „en 
titre-, Georgică Donici (B.C. Ga
lați) . care, aflat în formă 
a învins și el înainte de 
un tînăr cu mari ambiții, 
Panait (Voința București).

Alte rezultate. Categoria ușoară: 
N. Dănuț (Met. Hunedoara) b.p. 
N. Cioc (A.S.A. Tg. Mureș), FL 
Chiaburu (Metalurgistul Cugir) 
b.k.o. 2 R. Apostol (Voința Boto
șani). A Crăciun (Dinamo) b.p. 
L. Cojocaru (C.S.M. Reșița). M. 
G rues cu (Timpuri Noi București) 
b.p. Al. Constantin (Mașini u- 
nelte București), N. Iordache 
(C^.M. Sibiu) b.p. G. Hudișteanu

Slabu (C.S.M. Bor-
I. Neagu (Progre-

telefon), 
găzduit 
s-au

ele 
ne

(Tractorul

— 1. Liliana
— campioană 
2. Mihaela
Iudith Bogozi

(S.C.

Coman 
a „Da- 
Dascălu 
200,049,

190,140, 
' Tg.

5. D. Csata 
, . 6.

Tg. Mureș)

...înotătorul drago:

surprize ale ac- 
competiției. Una 
poate fi socotită 

Ion Cîrlan (B.C.

bună, 
limită 
Tudor

BRAILA
startul 
Sala { 
niiat, la 
greutate, 
primelor reuniuni au plăcut spec
tatorilor, îndeosebi pentru dîrze- 
nia cu care au luptat sportivii. 
Au primit aplauze, pentru boxul 
practicat, Alexandru Dinu (Me
talul București). învingător în 
meciul cu Nicolae Costin (Dună
rea Galați), la .,semimijlocie“, și 
Al. Șchiopu (Steaua). pentru vic
toria în partida cu Ion Boidache 
(Metalul București), la „cocoș-.

Alte rezultate. Categoria cocos: 
S. Leca (B.C. Brăila) b.p. D. Ă- 
drian (Constructorul Craiova), I. 
Ciobanu (Metalul Bocșa) b.p. Gh. 
Neagoe (S.C. Muscelul), I. Creceru 
(S.C. Muscelul) b.p. V. Ion (Me
talul Tîrgoviște), D. Agavriloae 
(Nicolina Iași) b.p. V. Saghin 
(Farul) ; categoria semimijlocie : 
N. Ciobănu (Metalul București) 
b.p. F. Papp (IMASA Sf. Gheor
ghe), Gh. Pîrvănescu (A.E.M. Ti
mișoara) b.p. I. Bonciu (Metalul 
Plopeni), M. Constantin (Farul) 
b.p. T. Diaconescu (Rapid), FI. 
Dima (Progresul Brăila) b.p. M. 
Mihalache (Farul), T. Munteann 
(C.S.M. Sibiu) b.ab.3 I. Gorcsi 
(Voința Satu Mare).

Gr. RIZU — coresp.

(prin
turneului 

sporturilor 
i cele șase catego-rii

113 boxeri. Partidele

T.

r'T T5-

ACTUALITATEA LA
• In turul n al turneelor fi

nale Grupa B (locurile 7—10). 
desfășurat la Arad, s-au înregis
trat următoarele rezultate : I.L. 
Timișoara — Lotul de juniori 
16—11 (4—2. 4—3 3—2. 5—4). C.S.U. 
Construcții 
(0—1. 1—1.
Lot 12—10 (5—3, 4—1, 
I.L. Tim.
2— 3, 1—2.
C.S.U. 15—9 (4—2. 
Rapid — Lot 6—7
3— 2). Clasamentul

— Rapid Arad 5—9 
»— 3. 4—4) ; C.S.U. — 

2—1. 1—5), 
Rapid 12—» (6—3.

3—1) ; I.L. Tim — 
3—6. 3—4. 5—3). 
(3—2. 6—1. 9—2.

7. I.L. Tim. 24
8. CSU Constr. 24
9. Rapid Arad* 24

10. Lot jun. 24
•) Echipă 

puncte.

10 4 10 237-257 24
4 5 13 153-264 15
4 2 18 165-264 7
2 2 20 172-290 6

penalizată cu trei

• Al doilea tur al turneelor fi
nale Grupa A (locurile 1—6) va 
avea loc Intre 6 șl 10 martie a.c. 
la Arad. Programul jocurilor pri
mei zile, miercuri, este următo
rul : Steaua — Progresul Bucu
rești, Dinamo — Voința Cluj-Na- 
poca șl Crișul Oradea — Rapid 
București. Clasamentul :

1. CRIȘUL
2. Dinamo
3. Rapid

281-171 42 
286-164 40 
227-144 36

ADNOTĂRI LA TURNEUL FRUNTAȘILOR VOLEIULUI MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

dintre principalele candidate la 
titlul de campioană, Steaua și 
Dinamo. Cu toate că a avut 
meci foarte dificil în ziua pre
cedentă, cu echipă gazdă, Stea
ua — făcînd dovada unei pre
gătiri fizice remarcabile — a 
reușit să cîștige partida cu Di-

namo, 
minute 
situația 
lui. Ea 
asistențe record, că este capa
bilă să răstoarne spectaculos 
situația (de la 0—2 la seturi). 
Voleibaliștii de la Dinamo n-au 
rezistat într-o cursă-maraton 
ce pare pe plăcui steliștilor,. 
un „maraton" (foarte bine ve-

după 2 ore și 30 de 
de joc efectiv, egalînd 
în fruntea clasamentu- 
a dovedit, în fața unei

gheat de arbitrii internaționali 
R. Farmus și Al. Dragomir) în 
care o trenă constantă au dus 
de la campioni doar Căta-Chi- 
țiga și Gîrleanu. Insuficient, 
într-o competiție cu 6 steliști 
viguroși și rezistenți...

N.A. O subliniere pentru mi
nunatul public din Zalău, cald, 
entuziast și obiectiv.

POLO

DIN JURUL FILE ULUI

La 
de 

au
de

4. Steaua 23 13 1 9 210-182 27
5. Voința 23 8 2 13 157-197 18
6. Progresul 23 8 2 13 179-179 18

• Intre 22 
teștl. se va

șl 24
. . desfășura ________

Carpați”. Plnă acum și-au anun
țat participarea echipele Bulga
riei. Cehoslovaciei, Poloniei și 
României.

martie, la Pi- 
,Trofeul

„MI-AR PLACEA

Parafrazînd un cunoscut dicton, puten 
manta nu așteaptă numărul anilor. Est 
ani multe discipline sportive au coborît 
de vîrstă a recordmanilor. Dar este la 
această realitate reprezintă efortul conji 
foarte tinerelor talente, crescute, educați 
și responsabilității, și al tuturor celor ca 
siunea acestora — antrenori, pedagogi, 
ne propunem să aducem în prim-plan 
sportului nostru, aflate acum la început 
former, cu convingerea că despre ele von 
internaționa’ă.

Astăzi, la debutul rubricii „Veți mai at 
Dragoș Băcescu.

Numele lui a început să 
circule insistent în lumea 
natației noastre. Deși nu are 
decît 12 ani ! I-a împlinit de 
curînd (e născut la 10 ia
nuarie 1973), sărbătorindu-și 
intr-un fel aniversarea prin 
doborîrea altor recorduri ale 
categoriei de vîrstă. Ia un 
concurs în Polonia — 1:02,77 
pe „sută" și 2:12,77 la 200 m 
liber, în bazin de 25 m. Nu
mele lui Dragoș Băcescu in
tră, așadar, de încă două ori 
in tabela de recorduri. După 
ce la jumătatea lui decem
brie impresionase asistența 
din piscina piteșteană prin 
victorii, dar și prin rezultate 
relevante, promițătoare, mai 
cu seamă. „Nimic de mirare, 
susținea atunci reputatul teh
nician Felix 
ăsta ne-a 
de ieri, de 
alura unui 
ției".

A învățat 
tru ani, după aîți patru a- 
jungînd recordmanul vîrstei 
la 50 m spate. Intre timp,

Heitz. Băiatul 
atras atenția nu 

alaltăieri. Are 
lider al genera-

să înoate la pa-

SA MAI JOC
IN ECHIPA REPREZENTATIVA

(Urmare din pag I)

man, Borg, pe care n-am să-l 
iert niciodată pentru hotărirea 
lui pripită de a se fi retras 
din activitatea competițională 
cind avea încă enorme resurse 
să o continue.

— Ziarele scriu că șl 
Năstase s-a retras—

Ilie

luat, intr-adevăr, de- 
a nu mai participa la 

Din cînd în cînd, în

..."

sa, Leight-Anbree, pe care so
ția i-o dăruise doar cu citeva 
zile înainte...

— Să revenim la tineri-

— Am 
cizia de 
turnee, 
momentele cind focul mă arde 
prea tare, joc dubiu. In aceas
tă probă mă simt incă stăpin 
pe rachetă. Jocul de dublu nu 
este nici pe departe un 
giu al bătrînilor. Este, 
vrei, rolul pe care și-1 joacă 
un actor cu experiență 
viață, 
proape totul despre 
apoi dublul este un 
de frumos, incit nu 
să nu-1 iubești.

— îmi place Edberg, poate 
și pentru că are ceva din sti
lul meu. Dar imi place și Mih
nea. Este prima dată cind fac 
această categorică afirmație 
despre nepotul meu. M-am 
sonvins că este talentat. Dacă 
s-ar mișca mai iute, 
ga mai mult. ~ 
structura Iui. 
la turnee se 
mai bine...

ar ciști- 
Dar aceasta-i 

Cînd este singur 
descurcă mult

refu- 
dacă

de o 
cind știe totul sau a- 

tenis. Și 
balet atît 
se poate M Chirilă a

In etapa a Xl-a a campionate
lor diviziei secunde de volei s-au 
Înregistrat următoarele rezultate :

FEMININ, seria I : Ceahlăul
Piatra Neamț — Penicilina Iași 
3—2, Flacăra roșie II București 
— C.S.ș. zimbrul Suceava 3—1, 
LT. București — C.P. București 
3—0, C.S.Ș. Unirea Focșani — 
Brainconf Brăila' 3—2 ; seria a 
II-a : 4.S.S. u. Craiova — C.S.U. 
I.E.F.S, București 3—1. C.S.Ș. O- 
țelul Tîrgoviște — Confecția Bucu
rești 3—2, Voința București — 
Chimia Tr. Măgurele 2—3, Chlm- 
pex n Constanța — C.S.Ș.U. Da
cia Pitești 0—3 : seria a HI-a : 
Armătura Zalău — Politehnica 
C.S.Ș. Timișoara 1—3, Maratex 
Baia Mare — GIGCL Brașov 2—3. 
steaua roșie Sibiu — Metaloteh- 
nlca Tg. Mureș 2—3, Olimpia Me
tal 33 București — „u- Cluj-Na
poca 3—1.

MASCULIN,' seria I : Prahova

I.P.G. Ploiești — I.T. București
2— 3, Calculatorul II București — 
C.S.U. Galați 0—3, A.S.A. Buzău
— Viitorul Bacău 3—2, Relonul 
Săvineștl — Electromagnetica 
București 3—1 ; seria a II-a : E- 
lectra București — Oltul Rm. Vîl- 
cea 2—3, Rapid București — Da
cia Service Pitești 2—3, I.O.R. 
București — SARO Tîrgnviște
3— 2, C.s.M. Delta Tulcea — PECO 
Ploiești 3—1 ; seria a IlI-a : Me
talul Hunedoara — Oțelul Oraș 
dr. p. Groza 3—0, AJS.A. Electro
mureș Tg. Mureș — A.S.A. Sibiu 
3—0. Voința Zalău — „U- Cluj 
Napoca 3—1. Tractorul H Brașov
— Voința Alba Iulia 3—1.

Corespondenți : N. Mateescu, 
Vasilica Toader, Gh. Lnngu. V. 
Săndulescu, Gh. Lazăr, O* Guțu, 

** “ ‘ ’ Ionescu,
C. Albu

în Capitală, se va desfășura ple
nara Comitetului F.R. Volei. A- 
lături de membrii acestui for vor 
lua parte, ca invitați, activiști, 
tehnicieni și sportivi din secțiile 
de performanță ale diverselor 
cluburi și asociații din țară.

© Următoarele turnee (penulti
mele) din cadrul campionatului 
femi-nin al primei divizii se vor 
desfășura în perioada 20—24 mar
tie la Galați (locurile 1—6) și 
București (locurile 7—12. în orga
nizarea echipei Calculatorul).

© In aceste zile. între 
turnee de campionat, loturile 
prezentative ale țării noastre 
reunesc pentru scurte stagii 
vederea debutului în sezonul 
temațlonal. Atît naționala

— Nu credeți că v-ar sta bi
ne intr-un asemenea... recital 
în echipa României, alături de 
un 
sau 
tase

Segărceanu, de un Dîrzu, 
poate 
?

de un Mihnea Năs-

• Mi-ar 
echipain 

nu eu sint

plăcea să mai joc 
reprezentativă. Dar 
acela care hotărăște.

L Domuța. A. Crișan, I. 
O. Bâlteanu, P. Comșa, 
șl C. Gruia.
• Tn ziua de 12 martie (ora 14)

două 
re- 
se 
tn 

ln- 
.. de

fete, cit șl cea de băieți urmează 
să participe luna viitoare la cam
pionatele balcanice (găzduite de 
țara noastră), iar In mal la tur
neele de calificare pentru C.E.
• Faza interjudețeană din ca

drul „Daciadel" pentru echipe de 
juniori (fete șl bă’ețl) este pro
gramată Intre 26 și 24 martie.

— Să discutăm despre tineri. 
Ce credeți, tinerețea echipei 
Suediei a fost hotărîtoare în 
obținerea victoriei ti in finala 
„Cupei Davis", de anul trecut, 
cu atît de puternica reprezen
tativă a S.U.A. ?

mai

NOEXPRES de astăzL1'/^'”'martie ADMINISTRAȚIA M SIAT 1010 PRONOSPORT IMOR'lflîâ 
â.C-. va avea loc tn sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2, cu înce
pere de la ora 16,30. După tra
gere, va urma un film artistic. 
Intrarea liberă. Numerele cîștigă- 
toare vor. fi radiodifuzate după 
cum urmează : la ora 19 pe pro
gramul II, Ia ora 23 pe progra
mul I. precum și a doua zl, tot 
pe programul I, la ora 8,55.

® Astăzi șl mline. ultimele zile 
Pentru procurarea biletelor la tra
gerea obișnuită LOTO de vineri 
8 martie a.c.

către F.R. Fotbal a datei de În
cepere a returului Diviziei B, me
ciurile 7, 8 șl 9 din acest con
curs vor fi înlocuite, In ordine, 
cu următoarele trei meciuri din 
campionatul italian Divizia B : 
Arezzo — Varese ; 8. Catania 
Padova ; 9. Pescara — Cesena.

7.

MĂRȚIȘORULUI — emisiune spe
cială limitată, cu cîștiguri supli
mentare acordate de A.S. Loto- 
Pronosport. Cei interesați au po
sibilitatea de a cîștiga autoturis
me „OLTCIT SPECIAL-, precum 
și o gamă variată de cîștiguri în 
bani.

• Revenim, spre a aduce la 
cunoștința partiripanților, că, la 
concursul Pronosport din 10 mar
tie a.e„ datorită modificării de

• Pentru agenda dv., vă mal 
informăm că la sfîrșltul acestei 
săptămlni, respectiv duminică 10 
martie, se va organiza o nouă 
tragere LOTO 2.

C1ȘTIGURILE CONCURSU-

• Agențiile Loto-Pronosport șl 
vînzătorll volanți din întreaga 
țară oferă în aceste zile LOZUL

m __________
LUI PRONOSPORT DIN 3 MAR
TIE 1985. Cat. 1 (13 rezultate) :
6 yariante 100%, a f.~: 1.' 
232 variante 25% a 931 led ;
2 <12 rezultate) : 150
100% 343 lei și 3.567
25% a 86 iescat. 3 (41 rezul
tate) : i.mo variante 100% a 86 
lei și 23.516 variance 25% a 22 lei.

100%, a 3.724 lei 'și 
'ti ; cat.
variant/1 
variantelei 

lei :

— Aici problema este 
complicată. Sigur, forța echi
pei Suediei — tinerețea teni
sului suedez în general — este 
o realitate pe care nimeni nu 
o poate contesta. Deoarece — 
în afara turneelor demonstra
tive Ia care particip — am de
venit un lacom spectator 
tenis, nn am lipsit nici Ia 
nala, la fulminanta finală 
„Cupa Davis" dintre Suedia 
S.U.A. Urmașii Iui Borg — 
firm' că dacă n-ar fi existat 
acest adevărat titan Suedia nu 
ar fi devenit o mare putere în 
tenisul mondial — au meritat 
victoria, au meritat „Șalatiera", 
pentru că au pregătit în cele 
mai mici amănunte acest meci. 
Tncepind de Ia cantitatea de 
zgură, cintărită și aleasă, după 
ce în prealabil au fost studia
te pe video toate meciurile ju
cate de McEnroe și 
pe această suprafață, 
însă obligat să fac și 
rea că McEnroe nu 
două săptămini tenis 
meciului cu Suedia, 
suspendat, iar Connors se gîn- 
dea numai și numai Ia fetița

de 
fi
de
Și 
a-

Connors 
Mă simt 
preciza- 

jucase 
înaintea 
el fiind

s-a specii 
liber. A 
centimetri 
numai de 
bine făcu 
preciabilă 
lescu, tin 
l-a prelui 
lntr-a doi 
acum, rin 
Școala ge 
iești, și i 
„duce" dt 
foarte am 
trenament 
la orice < 
să facă d 
gramul, f 
să-I urmă

Fiul soț 
neri din 1 
inalți, așa 
te crește i 
performan 
Iorgu lescu 
trebuie p 
Înotător < 
Să-l urmi 
Pînă etnd 
vărat, un

SE I
NO

CO
LA

du pi
ora 
ofic

Jod 
de la 
derea 
competiția
fiecare an 
„Cupa 8 
de asociaț: 
va avea b 
Taberei, r 
sic din zo: 
cial Favori 
chise tutur1 
cliști : înce 
și seniori. .

cucerit
„Trofeul eficacităf

• „Trofeul 
ții", oferit 
SPORTUL coșgeterului 
Diviziei „A" de bas
chet, a revenit lui Ma
rin Chirilă (C.S.U. Ba
lanța Sibiu) care a în
scris 781 p. Este pentru 
a doua oară consecutiv 
cînd baschetbalistul sl- 
bian cucerește trofeul.

eficacită- 
de ziarul

1. Steaua ■>
2. Dinamo București
3. I.C.E.D. București
4. Dinamo Oradea

5. C.S.U. Sibiu
6. Rapid București
7. Farul Constanța
8. Academia Militară

• Clasamentul final 
al Campionatului națio
nal masculin :

9. „U- Cluj-Napoca
10. Politehnica Iași 
1IL IMUAS Baia Mare 
12. Politehnica Buc.

•) Echipă penalizată.

9 După 29 de etape, 
clasamentul Diviziei fe
minine ,,A“ se prezintă 
astfel :

® La Brasov. în meci 
restantă. VOINȚA — 
ICEMENERG 2—0:77—64 

■ (44—35) șt 76—48 (46— 
23). Victorie tardiyă a 
codașelor clasamentului. 
Coșgetere : Grunwald
16+20, Fartaes 21+14, 
Hînda 17+10, respectiv 
Cîrstoiu 8+21. (Carol 
GRUIA — coresp.).

L
2.
3.
4.
5.

,,U» Cluj-Napoca
Voința București 
Olimpia • București 
Progresul Bucureș! 
Politehnica Timiș.. '

6. Politehnica Buc.
Crișul Oradea 
Chimistul Rm. V. 
Rapid București 
Comerțul Tg. Mui 
ICEMENERG Buc. 
Voința Brașov

-*) Echipă penalizată.

VACANTA INED
Orașul Mangalia beneficiază 

peratâ, cu ierni blinde in care 
raturii nu scade sub zero grade (în noierl 
brie-fearuarie). Umiditatea este redusă, anu^ 
se înregistrează circa 2000 de ore lumin 
solară.

Lâsînd de o parte capitolul balnear. Mai 
galia oferă suficiente posibilități de odihr 
și refacere activă. Piscina cu apă de mai 
încălzită stă la dispoziția tuturor vizitatorilc

de clima ten 
media tempi

a



I
I

STEFANESCU SI //

ieschi-
I sezon

Ieri, la Slobozia

ROMANIA
TURCIA (jiuiori)

3-2 (2-1)
SLOBOZIA, 5 (prin telefon). 

Pe stadionul „1 Mal** din locali
tate, In prezetaa a circa 5 000 
de spectatori, s-a disputat parti
da amicală dintre selecționatele 
de juniori U.E.F.A. ’«7 ale Româ
niei și Turciei, victoria a re
venit CU 3—2 “ “ 
tri jucători, 
deosebit de 
jocului fiind 
starea foarte___
flat la limita impracticabilului.

Mai bine au început juniorii 
turci (min. 6 — șut puternic 
Yilcel), dar, treptat, inițiativa a 
trecut de partea echipei noas
tre, Kuti (min. 20) punîndu-1 la 
grea încercare pe portarul Kor- 
turaz. în min. 34 însă, oaspeții 
vojr deschide scorul cu ajutorul 
unei... băltoace de, care a profi
tat ENGIN, acesta’ expediind ba
lonul în plasă pe sub Biro. Re
plica „tricolorilor" a fost promp
tă, finalul reprizei aparținîn- 
du-Ie, ei reușind, să egaleze prin 
ALBEȘ (min. 36 — din centrarea 
Iui Kuti) și să ia conducerea 
prin golul marcat de ERDEI 
(min. 38 — lovitură liberă din 
afara careului).

Joc echilibrat și după pauză, 
dar și cu alte două goluri mar
cate în ultimele zece minute. 
Juniorii turci au reușit să ega
leze prin YUCEL, în min. 73. 
Cu ultimele resurse de energie, 
jucătorii pregătiți de Costică To
ma vor reuși însă să-și adju
dece victoria grație șutului pu
ternic expediat de STERE in 
min. 79, balonul lovindu-1, In 
drumul spre gol, și pe Gyunei. 
Succes obținut greu, dar abso
lut meritat.

Arbitrul R. Matei a condus bine 
formațiile:

ROMANIA: BIRO — Balaș.
TEODORESCU. Naghi (min. 41 
Stere), Bunaciu — Mitici, Avra- 
mescu, KUTI, Erdei — Mistode, 
ALBEȘ.

TURCIA:
Yasar, 
Ertan, Aii (min. 61 Gyunei) 
Murat (min. "
ENGIN.

Joi, la Mizil, partida 
vanșă.

(2—1) tinerilor noș- 
dar după un meci 
echilibrat, calitatea 
mult influențată de 
grea a terenului, a-

Korturaz — GQles, 
Yrfan, ERGUN — Taci,

55 Zeki), YUCEL,

Gheorghe NERTEA

fcția și
(rumul
Lt cla- 
Lomer- 
It des
fete d- 
f Șl 11

I
I
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NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE 6 NOTE

PLOAIE DE CENTRĂRI

Șl UMBRELA DUMITRU

sfiicțiom DivmoTUi
EVOLUEAZĂ ii idecaria
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Așa cum am mai anunțat, o 
selecționată divizionară a țârii 
noastre susține, astăzi, un med 
amical, la Gorna Oreahovițo, în 
compania reprezentativei Bulga
riei.

în vederea acestei partide, an
trenorii Mircea Lucescu și Mir
cea Rădulescu au deplasat urmă
torul lot : portari — Ducadam, 
Cristian ; fundași — Movilă, An- 
done, Zare, M. Popa, Eduard ; 
mijlocași — Balint, T. Stoica, 
Irimescu, Dragnea, Suclu ; îna
intași — Gabor, Geolgău, Văidean 
șl Pițurcă. N-au mal fost incluși 
In lot, tntrucît sînt accidentați, 
Nicșa, Bumbescu, Munteanu II și 
Bozeșan.
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.Băcăuanii au pierdut, chîar 
in prima etapă a returului, un 
punct foarte mare în tentativa 
lor de a-și 
situația in 
pierdut in 
care nu stă 
supărarea năpădindu-i în final. 
Dar, dincolo de faptul ca atare, 
nu putem să nu remarcăm ma
rele efort făcut de toți jucă
torii. dăruirea lor exemplară, 
insistenta de Sisif cu care au 
reluat fiecare atac spre poarta 
„ferecată” de Dumitru prin 
trio-ul imbatabil Moise — Vuș- 
can — Ionuț. Unde au greșit, 
totuși, băcăuanii ?

Răspunsul nu-i greu de dat. 
oricare dintre cei care au ur
mărit partida dindu-și seama 
că jocul echipei l-au făcut 
fundașii laterali Andries și Bl- 
set Ei au fost aproape tot 
timpul la balon, s-au zbătut 
enorm, au alergat mult, dar 
JOCUL LOR A FOST STEREO
TIP. centrările înalte trimise

ameliora cit de dt 
clasament —. l-au 
fața unei echipe 

nici ea pe... roze—.

O PROBA DE

in fața porții fiind. în marea 
lor majoritate, respinse cu ușu
rință de inalți: fundași cen
trali ad verși (iar portarul Moi
se a etalat o siguranță de-a 
dreptul dezarmantă pentru bă
căuani). E adevărat, 
situații Elisei a 
bil. ajutat și de 
însă precizia a 
ficient scăzut-

Trecind timpul, a intervenit 
și prec’pi tarea si astfel sar
cina echipei timișorene — care 
s-a bătut cu o mare ambiție. 
Dumitru Bind. în final, sufo
cat de îmbrățișările coechipieri
lor și -- elevilor săi — a de
venit tot mai ușoară- Si — eu 
toate că pcmea favorită — 
echipa băcăuană n-a reușit să 
câștige. Sport dub are insă 
— vrem să credem — tăria să 
treacă peste acest handicap 
(mare, este adevărat) de start 
In retur.

FAȚA DE
Făcind abstracție de starea 

terenului din Giulești (dubul 
organizator s-a îngrijit de cură
țarea zăpezii, dar a venit, peste 
noapte, dezghețul, care a anu
lat toate bunele intenții), si 
Rapid, si Universitatea Craiova 
s-au angajat Intr-o dispută a- 
cerbă pentru victorie, cele două 
puncte fiind atlt de necesare 
ambelor formații, fiecăreia din 
unghiul său de vedere. Plusul 
de tehnicitate al craiovenitor. 
disponibilitățile lor tactice, pe 
scurt valoarea lor superioară 
celei a alb-visiniilor (superbe 
tricourile Rapidului !) au fast, 
toate, anulate de calitatea .ga
zonului”. care in aceeași mă
sură a impietat si asupra jocu
lui bucureștenilor. Si atunci au 
ieșit in prim-plan calitățile de 
luptători, forța de joc a celor 
de pe teren, dăruirea lor. Or. 
din acest punct de vedere. Uni
versitatea a marcat un impor
tant punct, spiritul de luptă, 
lipsindu-i, uneori, astă-toamnă 
„ll“-Iui craiovean.

Astfel privind lucrurile, exem
plul lui Cămătaru este grăitor : 
în min. 6, plonjind temerar 
spre o minge. în învălmășeala 
produsă a fost lovit la cap. 
Amețit, a părăsit terenul. Ba 
s-a propus chîar înlocuirea luL 
Dar „Cami“ a reintrat în joc — 
ce e drept, cu un... frumos cu
cui ! — după șapte minute, 
timp în care a primit îngri- 

. jirile medicului. Mai mult, pînă

ȘTIRI • MECIURI AMICALE
• OTELUL GALAȚI — FEPA

’74 BTRLAD 6—1 (6—1). Golurile
au fost marcate de Pachițeanu 
(2), Stamate, Rotaru, Lala, Oprea, 
respectiv Asandei.
• „CUPA DUNĂRII*. La star

tul competiției s-au aliniat 26 de 
echipe de copii și juniori. Iată 
cîștigătoarele : • - -
(grupa 1967), 
(1969). C.S.ș. 
C.S.M. Reșița 
versitatea Craiova (1973), 
Galați (1974). Competiția s-a bu
curat de un mare succes. (T. 
Siriopol — coresp.)..
• C.S.M. BORZESTI — META

LUL TG. SECUIESC 3—2 (0—1).
• C.S.M. REȘIȚA — C.F.R. CA

RANSEBEȘ l—o (0—0). Gol mar
cat de M. Alexandru (P. Fuchs 
— coresp.).
• DACIA ORAȘTIE — GLORIA 

REȘIȚA 2—0 (2—0).
• MINERUL MOTRU — C.S.M. 

DROBETA TR. SEVERIN 5—1 
(3—0). Au înscris : Drăgan (min. 
15, 30 și 40), Trifu (min. 60 și 
75), respectiv Iordache (min. 70

(G. Juglnaru —

șutat 
tăria 
avut

in două 
formida- 
vintului. 
un coe-

Termenul este consacrat. 
„Viață invizibilă” a sporti
vilor este îndeobște numită 
viata lor din afara stadioa
nelor, sustrasă privirilor a 
zeci de mii de spectatori ai 
întrecerilor publice, ai me
ciurilor. In lumea fotbalu
lui, cind se pomenește de 
„viața invizibilă** se vorbește 
(și se scrie) de obicei în 
termeni critici. Se cunosc 
și au fost făcute publice 
multe asemenea exemple. 
Nu o să le reluăm acum, 
aici. în rindurile de fată 
ne vom ocupa de un alt 
gen de exemplu, mai puțin 
„spectaculos** — este ade
vărat —. dar infinit mai 
demn de atentia opiniei pu
blice.

...L-am văzut zi
lele trecute tx 
Costică Ștefane.-- 
cu. la București. 
L-am văzut înain
te și după un antrenament 
— greu — al Universității 
Craiova. un antrenament pe 
un teren Înghețat. La sfir- 
șitul lui. fața lui Ștefânescu 
era vizibil marcată de e- 
fort. Dovadă că libero-ul 
craiovean. căpitanul Univer
sității și al reprezentativei 
tării. „trăsese tare” la pre
gătire. Dovadă, de aseme
nea. că asupra liderului de 
joc al craiovenilor — care 
va împlini peste citeva zile 
34 de ani — efortul violent 
lasă t 
mușcă
supra
nere. 
nescu 
VasJe
Universității Craiova 
făcut pe k>c următoarea 

profesională :

VIAȚA INVIZIBILA"
„N-am văzut niciodată pînă 
acum un fotbalist 
rios în toată viata 
responsabil fată de 
Ștefânescu. Deși e 
de echipă, fotbalist 
me și renume, lui 
nu-i este rușine să 
cu borcăneiu! de vitamine la 
el peste tot în deplasări, în- 
grijindu-se de forma și ca
pacitatea sa sportivă aproa
pe ca un... medic. Acesta 
este secretul prezenței Iui 
Ștefânescu — și astăzi — 
in fruntea apărării noastre. 
Vorbe frumoase aș mai pu
tea să-ti spun, desigur, des
tule, dar ideea e clară...”.

Intr-adevăr, ideea

DEVOTAMENT

ECHIPĂ

Oțelul
Dunărea
1 Galați 
(1971—1972),

Galațl 
C.S.U. 
(1970), 

Unl- 
OțeJul

A MANGALIA
Iul „MANGALIA" are o capacitate de 
lari, în camere cu un pat sau două 
Telefon, televizor și radio în fiecare 

. Restaurant cu 600 locuri, bar de zi, 
peo cu regim de bar, bar cu un pro- 

susținut de teatrul de revistă 
io‘ din Constanța, terenuri de tenis, 

I, fotbal etc.
ceasta perioadă, tarifele sînt foarte re- 
cazare și masă 71 lei/zi/persoană.
eri și informații la toate agențiile de 
ale I.T.H.R. București.

— din penalty), 
coresp.).
• MECANICA 

GLORIA REȘIȚA 6—0 (5—0).
O „CUPA SILVIU PLOIEȘ- 

TEANU*. Ultimele meaturi din 
serii : Textila Prejmer — Metrom 
2—3 (1—1), ICIM — Precizia Să- 
cele 1—0 (1—0). Torpedo Zărneștl
— Cimentul Hoghlz 5—1 (1—0), 
Mobila Codlea — Utilajul Făgă
raș 0—0, Celuloza Zărneștl — Nl- 
tramonia Făgăraș 2—4 (1—3). Câș
tigătoarele seriilor sînt ICIM Bra
șov și Nitramonia Făgăraș. (C. 
Gruia — coresp.).
• „CUPA ALEGATORULUI”. 

Competiția organizată la Roman 
a fost ciștlgată de Laminorul. Re
zultate : Danubiana — Electro 
Bucecea 1—0, Laminorul — Șire
tul Pașcani 2—1. Danubiana — 
Metalul 4—1, Laminorul — Elec
tro 3—0, Danubiana — Șiretul 
2—1. (M. Chiriac — coresp.). © în
trecerea de la Tg. Jiu a dat ciș- 
tlg de cauză echipei Pandurii. Pe 
locurile Următoare s-au clasat 
Jiul Rovtaari șl Metalurgistul 
Sadu. (M. Băloi — coresp.).
• STRUNGUL ARAD — RE

COLTA SALONTA 3—0 (1—0).
• F.C.M. PROGRESUL BRĂ

ILA — DUNĂREA C.S.U. GA-- 
LĂȚI 2—1 ’ (1—1). Au înscris : Vă- 
sîi (tata. 39), Chiriță (min. 81), 
respectiv Antohi (min. 38). (Tr.. 
Enache — coresp).
• METALURGISTUL CUGIR —. 

UNIREA ALBA IULIA 2—0 (1—0). 
Autorii golurilor : Popescu (min. 
34) și Sălăjan (mta. 60). (M. VII- 
ceanu — coresD.).
• C.F.R. TIMISOARA — F.C.M.

----- ARAD 1—X................
Zeii
Vlad (mta, 39)

U.T.A. (St, Marton — co-

ORAȘTIE

U.T. 
scris : 
C.F.R., 
F.C.M. 
resp.).

(1—1). Au tn-
(min. 22) pentru

pentru ;

• AURUL BRAD — MUREȘUL 
EXPLORĂRI DEVA 1—0 (1—0).
Unicul gol a fost’realizat de Al-' 
mășan (min. 3). (Al. Jurcă — co- 
resp.).

in final a fost unul dintre 
cei mai viguros» jucători ai 
Universității, reușind și ega- 
larea. O frumoasă probă de 
devotament față de echipă.

mai se- 
îui, mai 
sport ca 
căpitan 
cu nu- 
Costieă 
umble

e foarte

aceste 
despre 
mi-am 
acum 

ani 
de

Scriind 
r înduri 
Ștefânescu. 
amintit că 
peste 20 de

„profesorul" Constantin 
astăzi era pe atunci un sim
plu „elev“. dar un elev stră
lucit la vestita echipă care 
a fost C.C.A. Țin minte că 
pe vremea aceea 
caz” de faptul că renumitul 
atacant Constantin ‘ ‘
zilnic mai mult — că soția 
lui ii aduce zilnic sticle cu 
lapte la cantonament. Zim- 
betele. ironiile de circum
stanță au trecut, dar Con
stantin a jucat (foarte bi
ne) fotbal oină la 37 de ani. 
fiind unul dintre întru totul 
remarcabilii longevivi din 
soccerul românesc.

Firește, se poate glumi și 
astăzi. Și despre Pelâ s-a 
spus că bea (mult) lapte... 
..Supraspirituali* il și bote
zaseră Pele-papă-lapte. Un 
papă-lapte care a ajuns nr. 
1 în fotbalul mondial...

Marius POPESCU

urme mai aspre 
i mai adine) deci* 

organismelor mai

(fi 
a- 
ti-

Privindu-1 pe Ștefă- 
împreună eu doctorul 
Frînculescu. medicul 

mi-a

Mircea TU DORAN

• Unul 
mai bani jucâtor*. 
meciul Sporai- studen
țesc — Gloria Buzău a 
fost fundașuL- Comi- 
nescu- Foarte sigur ia 
deposedare, cu starturi 
rapide Pe contraatac șl 
eu o frumoasă predi
lecție pentru intercep
ții. fundașul Comănes- 
cu are Și aptitudini de 
mijlocaș care rir.t e- 
sențiale In cadrul unui 
4—4—2. cîr.d fundașul 
nu mai e lipit de ex
tremă. pentru simplul 
fapt că extrema nu 
există. Co mănescu. un 
jucător puternic și agil, 
din ,,familia- lui Comei 
Popa, trebuie urmărit 
cu insistență de toate 
.aloturile • înainte de 
jocul cu Gloria, FI. 
Grigore, care avea să 
fie rezervă, ne spu
nea : „Ce să-i faci, nu 
joc, pentru că așa vrea 
sistemul*. Dar Florin 
avea să-și ia o frumoa
să revanșă. La cîteva 
minute după ce a 
trat. o greșeală a 
Zahiu i-a permis 
cursă solitară pe 
tremă. Centrarea 
cisă s-a încheiat 
spectaculosul gol al lui 
Hagl, care o pus punct 
meciului, după ce Ba
laur redusese handica
pul cu un șut tip Hagi- 
Lisabona. © ..Mijlocul" 
Gloriei a făcut, am 
putea spune, „minuni 
de vitejie", dar pînă la 
urmă avea să cedeze, 
deoarece nu a fost sus
ținut deloc de avanpos
turile Dudu Georgescu 
șl State © Marcel Co- 
raș are meritul de a fi 
deschis scorul — în- 
tr-un moment în care 
timpul începea să curgă 
în defavoarea studenți
lor — dar a fost han-

ta
lul 

o 
ex- 

pre- 
cu

de teren — foar
te greu. Cu nonșalanta 
tal deosebită Marcel 
Coraș spunea : „1asâ
că vine ea și Iarba”. © 
Cu ce> ÎS goluri ale 
sale. Hagl urcă spre 
prima decadă a golge- 
terSor europeni 1S84— 
*85. Avem convingerea 
Câ tlnirul nostru inter
național. dacă repetă 
cifra din toamnă. va 
putea figura pe podiu
mul ..Ghete! de sur
pe care a cucerit-o de 
două ori Dudu Geor
gescu. • Aplauze pen
tru Gabor, ta timpul și 
la finalul jocului eu 
F.C. Bihor. Și pe bună 
dreptate, fiindcă ..șep- 
tarul- hunedoreniîor a 
fost tot timpul în 
„priza- jocului ; a dat 
vreo două pase de gol 
(dta păcate ratate de 
coechipieri).
pentru 
Intr-un 
pentru 
trul N.
diaș), 
„speranțelor*
— F.C. Bihor, ne-a de
ziluzionat. A lăsat atit 
de... liber jocul tineri
lor fotbaliști (mai ales 
al gazdelor) tacit fie
care atac de depose
dare a reprezentat un 
pericol pentru adversar. 
Mal mult, a anulat pe 
nedrept șl un gol (ega
lizator) al orădenllor 11! 
• F.C. Olt a luat un 
start bun In retur. îm
bucurător nl se 
faptul că Bălăci 
mișcat cu ușurință 
un teren moale, alune
cos, care a pus proble
me tuturor jucătorilor 
chiar ta menținerea e- 
chlllbrului. • Eforturi 
deosebite au depus or
ganizatorii tai F.C. Olt 
pentru ca terenul dta

s-a bătut 
fiecare balon, 
cuvlnt a jucat 

echipă. • Arbl- 
Piștea (din Me
de la meciul 

Corvin ui

pare 
s-a 
pe

Slatina să se prezinte 
in cit mai bune condi
ții : ta ajunul meciului 
au spart straturile de 
gheată, au curățat fie
care porțiune atit de 
zăpadă cit și de ghea
tă, iar tn dimineața 
disputării partidei — 
eu bucăți mari de bu
rete — au scos apa. 
Din păcate, terenul a 
fost moale șl alunecos. 
• Luni dimineață am 
primit la redacție un 
telefon de la Silviu Siă- 
aescu. antrenor secund 
al Universității Craiova: 
..Vrem să mulțumim 
mult clubului F.C. Ar
geș și antrenorului N. 
Dobrin. care — după 
ce autobuzul nostru s-a 
defectat In apropiere 
de Pitești — ne-au aju
tat cu 
pentru 
drumul ___
Alte cuvinte sînt 
prisos. • Mangalagiu, 
fiul fostului jucător di
vizionar „A”, a foșt nr. 
1 din atacul băcăuani
lor. A ratat ta prima 
repriză de două ori. 
Iar ta min. 54, minut 
de cumpănă, el a fost 
pur șl simplu lipsit de 
șansă : șansă trecută 
ca... fulgerul In brațele 
lui Molse. al cărui u- 
lultor reflex a oprit 
deschiderea scorului. • 
Echipa timișoreană, ta 
frunte cu antrenorul el, 
a dat dovadă de o im
presionantă putere de 
luptă. Surprinzător pen
tru mulțl. pînă șl atit 
de dificilul Giuchici 
(investit căpitan de e- 
chipă) a subscris dezi
deratului. De altfel, se 
pare că timișorenilor le 
priește ...Moldova.
„Poli** cîștigînd punct 
șl la Iași, în tur. © Au 
fost unele dubli la go
lul egalizator al

promptitudine 
a ne continua 

spre casă*, 
de

*

„se făcea

bea lapte

Cămătaru. S-a afirmat 
(r.u numai de înfierbîn- 
tata ealerie giuleșteană. 
care. !a sfîrșitul meciu
lui, la intrarea în ves
tiare. i-a întîmpinat pe 
arbitri ca și pe jucăto
rii Universității cu bul
gări de'zăoadă și chiar 
cu o... sticlă aruncată 
de la tribuna I) că ju
cătorul craiovean a 
fost în ofsaid. Răspun
sul l-a dat Ion Motroc. 
fostul jucător și antre
nor al Rapidului : „Nici 
urmă de ofsaid ! Că
mătaru a pătruns prin
tre -centralii* Rapidu
lui, care — n-am înțe
les de ce — s-au o- 
prit“. a Arbitrul Octa
vian Ștrerg a fost sin
gurul dintre „cavalerii 
fluierului** care, dumi
nică. a primit califica
tivul satisfăcător. Și 
asta datorită sumv e- 
niei de neatenții, de 
inexactități comise și» 
uneori, a lipsei de co
laborare cu arbitrii de 
linie. Noroc cu tușierul 
A.
cea va. 
ridicat 
două ori 
tribuind 
rea unui 
lamentar. 
aplaudat 
din Rm. 
zența în 
a tînărului Albu. pro
dus al „școlii" de fot
bal din localitate. (An
trenor : Trak.i Popa). 
© Cit de iubit este 
fotbalul o demonstrea
ză numărul mare de 
spectatori aflați, dumi
nică, în ciuda vremii 
rriguroase. în tribunele 
stadioanelor. Tn 
104 000. Tn prima 
a returului 
un ar 

lui,. 65 500 !

Gheorghe. din Su- 
care, prompt, a 

fanionul. de 
decisiv,» con- 
la înregistra- 
rezu ‘at regu- 
e Un debut 
pe „scena** 

.Vilcea : pre- 
echipa gazdă

total : 
etapă 
acum 
doar

A apărut nr 2/1985 al revistei

„EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT'
In cuprins : • . LECȚII-CONSULTAȚII —

„Probleme de psihologîe-pedagogie. Lecția a 
Il-a ; Obiective educaționale” (autor : Mihai 
Epuran) • EDUCAȚIA FIZICĂ ȘI SPORTUL 
ÎN 'îNVĂȚĂMÎNT — „Mijloace și metode de 
formare și apreciere a evoluției psiho-motri- 
ce la copiii de virstă școlară mică” (autor : 
Marius Nicoriuc) • TEORIE-STUDII-CER- 
CETĂRI — „Personalitatea hoherului și să- 
nierului” (autor : Ion Matei) © TEHNICA- 
METODICĂ-ANTRENAMENT — „Contribuții 
la stabilirea profilului fotbalistului junior sau 
cum joacă fotbaliștii noștri juniori” (autori : 
Ioan-Ernest Ilea, Dumitru Durnea) ; „Metodi
că utilizării âi5âtâturii”'ajd'făt6âre (A.Ai) Și a

amenajărilor simple (A.S.) în pregătirea co
piilor și juniorilor in jocul de volei (I) (au
tor : Mircea Dumitrescu) ; „Aspecte și parti- 
cularitățl ale instruirii și antrenamentului de 
canotaj pe ape curgătoare” (antrenor : Mir
cea Fodoreân) • MEDICINĂ SPORTIVĂ — 
„Neurostimularea electrică trânscutanâtă 
(TENS) la sportivi” '(autori: Andrei ; Deme
ter, Mircea Ionescu; Maria Ioneșcu) 0 . FILE. 
DE ISTORIE — „Clubul sportiv Dinamo și , 
locul său în istoria, sportului românesc" .(au
tor : Alexe Nicu).

Acest număr se găsește de vînzare Ja orice 
chioșc al Difuzării presei din Capitală și din 
provîhcie. ■



SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE SPORTULUI
SCRIMERI! JUNIORI AU DOMINAT BALCANIADA ’85

Recent, s-a încheiat Ia Plovdiv 
(Bulgaria) ediția 1985 a____ o___ ______w  Balca
niadei de scrimă pentru juniori. 
Conform tradiției, și în acest an, 
tinerii scrimeri români au domi
nat competiția,__ ciștigînd 5 din
cele 8 titluri puse in joc. Ast
fel, în probele individuale de
floretă (masculin și feminin) și 
sabie, finalele au adus pe planșă 
numai 
tul R.
Ducu 
Moțea 
(8-6), 
întrecut pe D. Pintelei

scrimeri români. Floretis-
Molea l-a învins pe P. 
(11—9), floretista Alina 
pe Roxana , Dumitrescu 
iar sabrerul A. Papp l-a 

“ - <10—71-

DEBUT VICTORIOS AL UNOR PUG1LIȘTI LA SOFIA
SOFIA, 5 (Agerpres). La Sofia 

au Început Întrecerile tradiționa
lului turneu international de box 
„Cupa Strandjata“, la care parti
cipă peste 100 de pugiliști din 11 
țări. In limitele categoriei semi- 
rnijlocie, boxerul român Rudei 
Obreja l-a întrecut la puncte pe 
bulgarul Valentin Poptolev, iar 
la categoria pană, Costin Stancu 
(România) a cîștigat, tot la 
puncte, meciul susținut cu Vasil 

„INTERNAȚIONALELE" DE TENIS DE MASA
(Urmare din pag. 1)

a fost 
evoluția 

cei mai 
perioadă 

viitoarele

desigur, 
români.

contribuit la realizarea unor 
veritabile spectacole care au 
făcut o excelentă propagandă 
tenisului de masă. Poate că 
aceste „internaționale" vor con
tribui și la răspîndirea tenisu
lui de masă în rîndul copiilor 
brașoveni.

Cu deosebit interes 
urmărită, 
sportivilor 
mulți aflați în plină 
de pregătire pentru 
mari competiții. Despre corn- .

• portarea de ansamblu trebuie 
să spunem că, cu destul de 
puține excepții — și acestea vi- 
zînd. mai ales, fetele —, re
prezentanții noștri au rămas 
datori. Să recunoaștem, ei au 
avut de înfruntat adversari pu
ternici, în fața cărora erau 
cotați cu șansa a doua, dar 
nu atît insuccesul este măsura 
aprecierii, cit jocul în sine, 
oscilant, nesigur uneori, mar
cat de imperfecțiuni tehnico- 
tactice și chiar de o teamă 
exagerată. Și, dacă în ceea ce-i 
privește pe cadeții Călin Crean
gă ■ sau Cristian Ignat, spre 
exemplu, la prima lor mare 
confruntare de acest nivel, 
trebuie să existe înțelegere, nu 
același „tratament" se poate a-

PE GHEAȚA Șl PE ZĂPADĂ
TOKIO. Campionatele mondiale 

de patinaj artisti-c au continuat 
cu proba de perechi (figuri im
puse), Pe primele locuri se află 
sovieticii Natalia Bestemianova 
— Andrei Bukin (0,6 p), urmați 
de Marina Klimova — Serghei 
Ponomarenko (1,2 p) și de ame
ricani: Judy Blumberg — Michael 
Seibert (1.8 p).

HELSINKI. Proba de ștafetă 
4X7.5 km din cadrul concursului 
de biatlon disputat în acest oraș 
in cadrul ..Cupei Mondiale- a 
fost cîștigată de echipa R. D. 
Germane cu timpul de lh47:37. 
De notat că nicd unui din cei 
patru component! al formației 
învingătoare (Semmisch, Wirth, 
Roetsch. Goth) nu a avut vreun 
tur ie penalizare. Pe locul se
cund Italia — 11149:17 (două ture 
de penalizare) și Finlanda — 
lh49:23 (2 ture de penalizare).

MOR A (Suedia). Sosită pe lo
cul 120 în tradiționala 
pet* (89 km) sc hi oara italiană 
Maria Canis-Bonaldi a ciștigat 
cu timpul de 5h30 :56 concursul 
feminin al acestei do pu La re In-

..Vasal o-

CARNET EXTERN

SCOPUL SCUZA (uneori) MIJLOACflE !
con- 

cazul 
din 

des-

Este și 
olimpic 

construcție 
scris că aparține 
anului 2000 decît 

Olimpiadei a 
moderne. In- 

' construcția imagi- 
creată de arhitectul 
Roger Taillibert, un 

fericit de fantezie, 
bun gust și functio- 
eomplexul din par-

Nu întotdeauna bunele in
tenții își văd._ in final, 
creți zarea... 
complexului 
Montreal, o 
pre care am 
mai degrabă 
lui 1976. anul 
XXI-a a erei 
tr-adevăr 
nată și < 
francez 1 
amestec 
noutate, 
oalitate. . _ __  __
cui Maison neuve (stadionul, 
piscina și velodromul) este 
vrednică de... mileniul al doi
lea. chiar dacă la ora desfă
șurării Jocurilor Olimpice ea 
a fost departe de a fi fost 
terminată. Arhitectul prevăzu
se ca marele stadion să poa
tă deveni... 
tarea, 
tățl, a 
ma să
.turn" 
tuielile __________  __ __
șit serios bugetul existent și 
toate subvențiile primite. 
..turnul" a rămas construit 
doar parțial. Conform planu
rilor. ei trebuia să aibă o 

sală, prin mon
ta funcție de necesl- 
unui acoperiș care ur- 

fie susținut de un 
uriaș. Deoarece chel- 
oonstrucțlei au depă-

Spadasinul Dumitrescu a fost în
vins in finală de bulgarul Pau- 
nov (5—10). In proba pe echipe, 
reprezentativele de floretă ale 
României, au terminat neînvinse: 
la floretă masculin — 8—1 cu . 
Iugoslavia și Grecia, .5—4 cu 
Bulgaria ; la floretă feminin — 
9—0 cu Iugoslavia, 8—1 cu Gre
cia și 5—4 cu Bulgaria. Echipa 
de sabie s-a clasat pe locul 2 
(8—1 Grecia, 7—2 Iugoslavia, 2—5 
Bulgaria), ca și cea de spadr 
(8—1 Iugoslavia, 5—4 Grecia, 3—5 
Bulgaria), ambele probe revenind 
echipelor Bulgariei.

Paskalev (Bulgaria). Alte rezul
tate : categoria muscă: Setrakian 
(U.R.S.S.) dispune la puncte de 
Kerimov (Iugoslavia) ; Ri Jon 
Kho (R. P. D. Coreeană) întrece 
La puncte pe Strauch (Cehoslova
cia) ; categ. pană : Kazarian 
(U.R.S.S.) învinge la puncte pe 
Stefanov (Bulgaria) ; categ. semi- 
mijlocie : Hernandez (Cuba) dis
pune la puncte de Ib.șev (Bul
garia).

Nu este mai 
adevărat că jucătorii 

au avut de înfruntat, in 
lor majoritate, pe cîțiva 
cei mai buni sportivi

plica celorlalți componenții de 
bază ai lotului național, Vasile 
Florea, Andras Fejer, Simion 
Crișan, Călin Toma, care, după 
partide foarte bune, cu evo
luții in care demonstrau că 
posedă calități indiscutabile 
pentru un joc modem, 
să facă față cerințelor 
ționale, aveau prestații 
cepători. Inconstanța 
tuațiile de la un meci ____
sau chiar pe parcursul aceluiași 
set au fost carențe care au 
grevat asupra comportării de 
ansamblu, determinînd insuc
cese nescontate după victorii 
surprinzătoare.
puțin 
noștri 
marea 
dintre _______
ai „internaționalelor". Dar. re
petăm, nu insuccesele in sine 
nemulțumesc, ci erorile care 
persistă în pregătire și evo
luție.

Cum remarcam și cu alte pri
lejuri. fetele au fost, din nou, 
în prlm-plan, ele 
Brașov 
bilă pe 
tăioasă, 
tot mai 
biție va 
mare experiență competițională. 
de concentrare la masa de joc, 

capabil 
interna- 
de... in
și fluc- 
la altul

avind, la 
ca lideră indiscuta- 
Otilia Bădescu, bă- 

dornică să se afirme 
mult. Cînd această am- 
fi dublată și de o mai

lată-l pe ciștigăto 
rul cursei de schi
țând (89 km) de 
la Vasaloppet, sue
dezul Bengt Hassis, 
imediat după ter
minarea acestui re
marcabil 
pe zăpadă, 
ciștigat. cu 
prilej, cea 
62-a ediție a 
tei mari competiții 
a sporturilor de 
iarnă, care reu
nește la start in 
fiecare an, mii de 

concurenți 
Telefoto : 

A.P.—AGERPRES 

maraton 
El a 
acest 
de-a 

aces-

Pe locurile
Kalnulainen 
(locul 166) 

(Suedia) 6hl9:M
Și

următoare : 
(Finlanda) 

i Margarita 
> (locul 627). 
. Cea de a 

contînd si

treceri.
Sisko 
5h38 :40 
Juhlin

LERMOOS (Austria), 
doua cursă de slalom

Înălțime de 168 m. adică 14 
etaje, fiecare nivel avind pre
văzute diferite săli pentru 
baschet, volei, judo, tenis de 
masă, iar la ultimul, deasu
pra... restaurantului panora
mic, urma să Ce montat sis
temul de prindere a uriașei 
copertine (10 000 m5) a sta
dionului. Dar. cum am arătat 
construcția a rămas netermi
nată, dar schița sa a apărut 
ca... amintire, pe monedele o- 
llmpice, pe timbre, pe afișe, 
pe sumedenia de suveniruri 
care în mod obișnuit invadea
ză piața cu prilejul J. O.

Iată însă că. după opt ani 
de la J.O. *76. o corespon
dență din marea metropolă 
canadiană informează că sta
dionul olimpic va avea, to
tuși. un acoperiș rabatabil. 
Suma necesară va fi. obținută 
printr-o taxă suplimentară pe 
comerțul cu... țigările ! Astfel 
că tutunul, unul dintre ad
versarii cei mai nocivi ai 
sportului, va face din fumă
torii canadieni susținători de 
nădejde ai 
De, scopul 
mijloacele !

acestei activități, 
scuză uneori

Romeo VILARA

Ct DECLARĂ ANATOLI KARPOV
OUPA „MARATONUL- ȘAHIST DE LA MOSCOVA

MOSCOVA, 5 (Agerpres). — In- 
tr-un interviu acordat corespon
dentului sportiv al agenției TASS, 
despre meciul său cu Gări Kas
parov, campionul mondial Ana
toli Karpov a spus printre altele: 
„Din punctul de vedere al creati
vității șahiste, meciul nostru a 
fost foarte interesant și cred că a 
îmbogățit mult teoria deschideri
lor. în prima fază a confruntării 
eu am reușit să obțin o superio
ritate strategică și tactică asupra 
șalangerului meu, care juca u- 
neori imprudent. In partea a 
doua a întîlnirii Kasparov a 
schimbat complet tactica, evitînd 
cel mai mic risc chiar și in po
ziții cu bune perspective. De aici 
a rezultat o lungă serie de re
mize care implicit au dus la e- 
puizare fizică și psihică. Multi
tudinea de remize din acest meci 
(au fost înregistrate 40 partide 

cu siguranță că tinăra noastră 
cadetă va putea atinge o cotă 
internațională ridicată. Alături 
de ea. Kinga Lohr. Rodica Ur- 
banovici. Emilia Ciosu s-au e- 
vidențiat la rîndu-le. restul in- 
trind în... pluton, deși trebuie 
să arate mult mai mult (Nela 
Stoinea. Cristina Enulescu, An
ca Cheler, Liana Măcean, Ma
ria Losonczi ș.a.).

Fără îndoială, actuala ediție 
a Campionatelor internaționale 
a constituit pentru foarte mulți 
jucători posibilitatea unui foar
te bun și util schimb 
periență, o școală in 
privește jocul modern 
gențele sale. Se cere 
antrenorii, nu numai 
Iot, ci și ceilalți, 
să aplice învățămintele, să 
pornească la treabă, astfel ca 
să-și aducă o reală contribuție 
Ia dezvoltarea continuă a teni
sului nostru de masă, care dis
pune de elemente talentate, dar 
care trebuie îndrumate in așa 
fel incit să urce treptele înal
tei performanțe.

In sfîrșit. să încheiem aceste 
scurte notații menționind și 
faptul că arbitrii prezenți la 
concurs au avut prestații foar
te bune. în condițiile necesității 
de a asista un mare număr 
de meciuri pe zi, asigurînd și 
din acest punct de vedere reu
șita întrecerilor.

de ex- 
ceea ce 
și exi- 

doar ca 
cei de 

cei mulți, 
învățămintele,

ea pentru ..Cupa Europe.- a fost 
cîștigată de Paul Fromelt (Liech
tenstein) ta 1:36,54. urmat de 
Dietmar Kohblichler (Austria) 
1:36.54 și de Josef Schick (R.F.G.) 
1:36,72. In clasamentul general 
al acestei probe din „Cupa Eu
ropei* conduce Luc Genoiet (El
veția) cu 170 p.

KOL'VALA (Finlanda). Con
cursul de sărituri de la trambu
lina de 65 m a fost ciștigat de 
norvegianul Per Bergerud cu 
235,9 p.

F O T B A L mer i d ia ne
OLANDA (et. 19). Citeva re

zultate : Excelsior — Ajax 0—L 
Eindhoven — Utrecht 1—1. Vo- 
lendam — Feyenoord 2—4. Pe pri
mele locuri : Ajax 32 p (18 jf, 
Eindhoven 31 p. Feyenoord 26 p 
(17 j).

PORTUGALIA (et. 20). Cîteva 
rezultate : Benfica — Boa vista 
0—0, Guimaraes — F. C. Porto 
0—0, Varzim — Sporting 0—2. Pe 
primele locuri : F. C. Porto 37 p, 
Sporting 33 p. Benfica 28 p.

R. D. GERMANA (et. 16). Cîte
va rezultate : Wismu/t Aue — 
Dynamo Berlin 1—1. Riesa — Dy
namo • Dresda 2—2. Erfurt — Lo
komotive Leipzig 3—3, Jena — 
Frankfurt/O. 2—0. Magdeburg — 
F. C. Karl-Marx-Stadt 1—1. Pe 
primele locuri : Dynamo Berlin 
27 p, Dymano Dresda 24 p, Lo
komotive Leipzig 23 p.

IUGOSLAVIA (et. 20). Novi Sad 
— Partizan 0—0. Zeleznicear — 
Osjek 1—1, Tuzla — Niș 1—0.

egale) se explică și prin faptul 
că în stadiul ' "
deschiderilor, 
riante au fost 
diate pînă la 
cea de-a 30-a 
în final. In acest fel albul 
reușește aproape niciodată 
asigure un

actual al teoriei 
foarte multe va- 
elaborate și stu- 

cea de-a 20-a sau 
mutare adică pină 

__________ nu 
să-și 

___  . avantaj substanțial 
din deschidere, ceea ce face ca 
jucătorii să considere continua
rea luptei lipsită de sens și in 
cele mal multe cazuri după destul 
de puține mutări convin asupra 
remizei. Totodată el socotesc că 
iși dozează mai bine forțele în- 
tr-un meci de durată nelimitată". 
Karpov consideră că el ar fi pu
tut ciștiga meciul cu 6—0 in cea 
de-a 31-a partidă. „Aveam un 
pion ta plus dar intrind ta criză 
de timp n-am găsit mutarea care 
ducea la ciștig. Oboseala 
să se facă simțită". In 
privește proiectele sale, 
pov a spus că după o 
de repaus va studia în 
cele 46 de partide jucate ___
parov. apoi, înaintea meciului din 
septembrie, va participa — pro
babil — la un turneu internatio
nal.

începuse 
cea ce 
A. Kar- 
perloadă 

detaliu 
cu Kas-

PRIMAVARA EUROPEANĂ A FOTBALULUI

presti-

o pri- 
două

a-

„.Acum o primăvară ne 
aflam în „febra europeană". 
Dinamo se pregătea pentru 
„sferturile" Cupei campio
nilor europeni, cu echipa 
din Minsk. Acum două pri
măveri, Craiova se pregă
tea pentru „sferturile" Cu
pei U.E.F.A., cu Kaiserslau
tern. Și ambele echipe ro
mânești au reușit frumoa
sa, inedita performanță 
pentru fotbalului românesc 
de a se califica în semifi
nalele celor două 
gioase competiții.

„.Acum, exact după 
măvară, exact după
primăveri, vom urmări 
ceasta primă „miercure eu
ropeană" numai cu ochii la 
știrile agențiilor de presă șl 
cu urechea la radio. Astăzi, 
la startul cupelor europene 
in acest sezon, regretăm o 
dată in plus că nici una 
din cele patru reprezentan
te ale fotbalului nostru nu 
a mai ajuns, acolo, sus, în 
drumul spre podium. Și în
țelegem acum, la rece, că 
n-ar fi fost deloc imposibil.

Dinamo putea elimina pe 
Bordeaux — această echipă 
care nu-i iese nici acum 
din cap tânărului antrenor 
Cornel Dinu. Putea, pentru 
că o întreagă primă repri
ză, după ce restabilise re
pede egalitatea, și-a băgat 
adversarul in corzi, însă 
n-a știut să... puncteze. A- 
numite greșeli individuale 
au fost exploatate de „vul
poii" girondinilor, cei cîțiva 
jucători de clasă care au 
știut să joace la calificare. 
Steaua n-a trecut nici ea 
de Roma. A speriat-o prea 
mult firma de finalistă a 
Cupei cupelor și nu a for
țat „marea lovitură" în fața 
unei echipe în declin, care, 
iată, a fost scoasă, săptă- 
mîna trecută, din Cupa Ita
liei de... „lanterna" diviziei 
secunde, Parma. Steaua a- 
vea tot handicapul de 0—1, 
numai că, acasă, nu și-a 
dat drumul la jocul ei avin- 
tat, iar Lăcătuș n-a fost 
cel de la Lisabona sau de 
duminică, de la 
semn (de luat în 
încă o dată !) că pe teren 
propriu se joacă mult mai 
greu. Universitatea Craiova 
nu-și face acum „bagajele 
europene* pentru câ a ter
minat meciul cu Zeleznicear

Pitești, 
seamă

Vinkovici — 
ka — Mostar 
gojno 2—1, 
Skoplje 7—2, 
Pristina 4—1, _ _____
2—0. Pe primele locuri : F. C. Sa
rajevo 27 p, Hajduk Split 26 p, 
Zeleznicear șl Partizan cu cite 
23 p.

SPANIA (et. 27). Valencia — 
C. F. Barcelona 2—5, Espanol 
Barcelona — Real Madrid 2—6 
Malaga — Hercules 1—1, Murda
— Valladolid 1—2, Atletico Mad
rid — Gijon 0—0, Real Socledad
— F. C. Sevilla 5—1, Osasuna — 
Santander 0—0, Elche — Zara
goza 0—0, Betls Sevilla — Athle
tic Bilbao 0—2. Pe primele locuri: 
C. F. Barcelona 44 p, Athletico 
Madrid 33 p, Gijon 32 p.

Sarajevo 3—0. Rije- 
4—1, Niksld — Bu- 
Steaua roșie — 
Dtaamo Zagreb — 
Hajduk — Titograd

• Suedezul Lars Larsson, de 
la MalmSe, transferat, to vară, 
la Atalanta. a reapărut de curînd 
ta noua sa echipă, după o ope-

• TELEX • TELEX O

Avallon — Dote 
a fost cîștigată de 
Eddy Plankaert ta 

general

(ambii 
Produ- 
(Bulg.), 

Kanighta,

ATLETISM • Maratonul femi
nin de la Nagoya (Japonia) a re
venit japonezei Nanae Sasaki 
(42,195 km în 2h33:57).

CICLISM • Prima etapă a 
cursei Paris — Nisa, desfășurată 
pe traseul * ~ ■
(197,5 km) 
belgianul . ___
5h43:31. In clasamentul ______
conduce Alan Pei per (Australia) 
care a cîștigat etapa prolog.

LUPTE • Iată învingătorii în 
ordinea categoriilor în concursul 
de „greoo-romane" de la Pors- 
grunn (Norvegia) : Senov (Bulg.), 
Tasetdimov, Fomin 
U.R.S.S.), Sipos (Ung.), 
kin (U.R.S.S.), Tenev 
Daras (Pod), Popov, 
Tostorotski (toți U.R.S.S.).

RUGBY • Meciuri amicale : 
La Montpellier : Noua Zeelandă
— Franța B (amMe echipe uni
versitare) 9—8 (3—8). La Veneția : 
Italia B — Noua GaLie de Sud 
(Australia) 23—7 (13—7).

SCRIMA • Turneul de floretă 
(f) contînd pentru „Cupa Mon
dială" de la Torino a fost cîști
gat de Sabina Bischoff (R.F.G.).

TENIS • Turneul feminin de 
La Princeton (S.U.A.) : Bunge — 
Ruzici 6—3, 6—0, Rehe — Ben
jamin 6—1, 6—4, Louie — Shafer 
6—0, 6—1, o Finala feminină de 
La Hershey (S.U.A.) : White — 
Minter 6—7, 6—2, 6—2 • Finala 
de la Ciudad de Mexico : Gomez
— Lozano 6—2, 6—4, pentru locul 
3: Teltscher — Aguilera 6—4, 6—4.

iar Spor
ii jucat 

șanse ar 
puțin în- 

Firește, 
de toam- 
regretele

în min. 45, la 2—0, omițind 
„frumoasa nebunie ofensi
vă", dar și apărarea de 
„poeți" a feroviarilor din 
Sarajevo. în sfîrșit, Sportul 
studențesc, care a învins la 
București, la limită, după 
ce barele o salvaseră ‘de 
trei ori, a ratat „marea sur
priză europeană a stagiu
nii", în ultimul sfert de oră 
la Milano, în fața unui In
ter de zile mari.

De ce am reamintit toate 
acestea, acum ? Pentru că, 
astăzi, se dispută (simplu, 
nu ? !) cupele europene și 
putem judeca numai și nu
mai cu rațiunea, nu și cu 
sufletul. Și pentru că fără 
„lanțul slăbiciunilor" (tehni
ce, tactice și, mai ales, psiho
logice), astăzi, dftpă logica 
formală (a se citi tragerea 
la sorți) Dinamo ar fi în
tâlnit pe Dniepr, o debutan
tă în C.C.E., Steaua s-ar fi 
pregătit pentru Bayern, cu 
care s-a mai duelat, și a 
fost eliminată fără să piar
dă, datorită golului primit 
acasă, Craiova ar fi primit 
pe învinsa lui Dinamo, for
mația din Minsk, 
tul studențesc ar 
cu F.C. Koln. Și 
fi fost pentru cel 
că o semifinală, 
dacă am fi trecut 
nă ! ...In fotbal, 
(ca șl... bucuriile !) se pot 
converti foarte repede. Re
gretele noastre de astăzi din 
cupele europene pot fi a- 
nulate prin calificarea Ia 
Mondiale, tentativă care în
cepe, practic, în această pri
măvară. în fond, 
returului demarat 
că nu poate fi decit pregă
tirea la cote maxime a ce
lor... 11 tricolori pentru 
Mexic, a jucătorilor de va
loare răniți în orgoliu, 
acum, de simpla așteptare 
a unor rezultate care nu 
demult îl anunțau pe ei !

...Acum o primăvară, 
cum două primăveri, am 
cunoscut bucuria „semifina
lelor" cupelor europene. 
Primăvara viitoare am pu
tea cunoaște satisfacția pre
gătirii pentru turneul final 
al „mondialelor". Ceea ce 
ar anula nereușitele de pî- 
nă acum și ar relansa fot
balul nostru în marea are
nă internațională !

Mircea M. IONESCU

rațiunea 
dumini-

a-

rație care l-a ținut mult timp 
departe de gazon. Din cauza 
lungii sale absențe din tur, el nu 
figurează In „topul jucătorilor 
străini" dim Italia care cuprinde 
astfel 31 de jucătorL, top în ca
re, cum aminteam recent. So
crates se află — după media no
telor primite— în disputa pentru 
...ultimul loc.
• Roma are mari probleme de 

alcătuire a echipei pentru meciul 
de astăzi de la Miinchen, din 
Cupa cupelor : Cont! — suspen
dat Falcao — în convalescentă, 
Nela șl Pruzzo — accidentați. în 
schimb, englezul Bryan Robson 
(Manchester United), după o lun
gă absență, va reintra în meciul 
cu Videoton (Cupa U.E.F.A.).
• Se cunoaște prima finalistă 

a „Cupei ligii engleze" : Sunder
land. Ea a eliminat * 
pe Chelsea cu 2—6 
(retur). în „Cupa Angliei1 
rul 5) : Ipswich 
Wednesday 3—2, Luton —Watfort 
0—0, Southampton — Barnsley 
1—2, Wimbledon — West Ham 
1—1.

in semifinale 
(tur) și 3—2 

(tu- 
Sheffield


