
Al bacul, comuna lui Horea

UN POL AL SCHIULUI
NOSTRU

Ir-om ascultat*  cu trei luni 
ta uitni. pe prof. Iancu Pleșa. 
din Albie, vorbind la o plena- 
rt a CJ4.KFA Cu calmii si 
claritatea moților, acesta arăta 
evoluția — mereu ascendentă 
— a sporturilor de iarnă pe

SĂTESC
tn calitate de director, in urmă 
cu cîțiv*  ani, la fabrica de 
confecții din Clmpenl — le fă
cuse echipament de schi 
tinerilor albăceni, iar de la ju
de*  11 80 trimiseseră schiuri de

Proletari din toate țările u«itf-c6 I
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Echipa Scolii generale din Albac, participantă la finala pe țari a
Complexului aplicativ P.T.A.P. — Predeal 1985

Valea Arieșuiui. Cei prezent! 
In sală luau cunoștință de suc
cesele unei așezări rurale, Al
bac —, comuna de baștină a 
lui Horea, In 1985 Albacul re
alizase 380 de puncte din oele 
750 ale județuhd Alba, cu care 
acesta ocupase locul al 5-lea 
în etapa de iarnă a „Daciadel*.

Profesorul Iancu Piesa arăta 
că totul se infăptuise cu forțe 
proprii, cărora U se adăugaseră 
eforturile unor oameni inimoși, 
ca Alexandra Costea care —

— Tehnica a fost dublată de 
indîrjirea specifică moților, 
ne-a spus profesorul, intr-o 
discuție pe care am purtat-o 
zilele trecute.

Ne-am interesat de planurile 
pentru 1986.

— Acum, cind avan condiții 
bune, inclusiv zăpadă multă, 
antrenamentele se desfășoară 
cn intensitate, a răspuns pro-

Sever NORAN

(Continuare tn nap. 2-3)

„DORIM SĂ RELUĂM ȘIRUL MARILOR SUCCESE ROMANEȘTI
— De vorbă cu L ASCĂR PANĂ, antrenorul

principal al lotului de handbal masculin —

— Tovarășe Lascăr Pană, vă 
rog să prezentați în sinteză 
pregătirile lotului național 
pentru noua ediție a Campio
natului mondial de handbal, 
care va lua startul săptămîna 
viitoare.

— Pregătirile au început Ia 
7 octombrie, după primul tur 
al campionatului nostru, selec
ția jucătorilor luind in calcul 
evoluția lor în competiția in
ternă, in diverse turnee cu 
naționala, precum și în cupele 
europene care, însă, au im
pietat asupra continuității in 
pregătirea lotului reprezentativ.

— De ce au... deranjat cu
pele europene ?

— Lipsa jucătorilor de la lot 
timp de două săptămini s-a re
simțit Dar una din greutățile 
pe care le consider capitale 
este numărul mare de acciden
tări survenite. Astfel că la cele

5 turnee susținute de reprezen
tativă n-am putut alinia nici
odată „7“-le preconizat pentru 
C.M. In consecință, rezultatele 
au fost slabe. Dar, chiar dacă 
au lipsit cîțiva jucători de ba
ză, nu toate înfrîngerile sin! 
motivate. Jucătorul așa-zis de 
rezervă trebuie să fie oricînd 
gata să intre în joc, să supli
nească pe titular. Numărul ju
cătorilor care au corespuns a 
fost mic...

— înțelegem că alcătuirea 
programului de pregătire n-a 
fost cea optimă...

— Ar fi trebuit ca în lunile 
octombrie și noiembrie să fa
cem pregătire pură, iar jocu
rile de verificare în partea fi
nală, în ianuarie-februarie. Jo
curile, în cazul nostru, n-au 
fost verificări după etape de 
pregătire, ci jocuri pur și sim
plu. Și am mers din joc in 
joo !

reluăm șirul marilor noas
tre succese. Sigur, problema 
e să ajungem în finală. în cele 
6 jocuri premergătoare întîlnim 
echipe cu stiluri diferite, în 
funcție de care trebuie să ne 
pregătim tactic intr-un timp 
scurt și să jucăm exact cum 
nc-am propus.

RUGBYȘTII IN PREAJMA UNUI NOU SEZON INTERNATIONAL
Sîmbătă, pentru „XV-le“ 

României se redeschide sezo
nul internațional. La Lisabona
— după cum am anunțat —
rugbyștii noștri vor întîlni re
prezentativa Portugaliei, in 
cadrul campionatului european 
dotai cu „Cupa F.I.R.A.", acum 
la a 13-a ediție. înaintea ple
cării în capitala lusitană, an
trenorul federal, Valeria Iri
mescu, a informat biroul 
F.R.R. asupra pregătirilor fă
cute în vederea acestei prime 
partide, * '
mul In 
teptarea 
(amicale) 
zentativă ... __________
itoare. Iată lotul' (în ordinea 
posturilor) care a plecat (ieri 
dimineața, cu avionul) în Por
tugalia : fundași : AI. Marin 
(Grivița Roșie) ; aripi : R. Voi
nov (Universitatea Timișoara), 
L. Hodorcă, Gh. Vărzaru (am
bii Steaua) ; centri : -_____
(Dinamo), V. David (Steaua) ; 
mijlocași : G. Ignat Ci
biu) ; M. Paraschiv (Dinamo)
— rechemat la lot în

expunînd și progra- 
continuare, 
importantei 
cu redutabila repre- 

a Scoției, din luna vl-

în aș- 
întîlniri

A. Lungu

(CSM Si-

urma ac-

cidentării, la un meci de ve
rificare. a tin&ruăui T. Coman 
(fractură da metacarpiian) ei 
redevenind astfel căpitanul e- 
chipel naționale, G. Tutunea 
(Dinamo) ; înaintași linia a 
treia : FL Murariu. M. Giucăl 
(ambii Steaua), ȘL Constantin, 
V. Gingie*  (ambii Farul Con
stanța), linia a doua : L. Con
stantin (Steaua), L Stroe (Gri- 
vița Roșie). 8. Galan (Farul) ; 
linia întâi (pilieri șl taloneri)' 
L Bucan, V. Pașcu (ambii Di
namo), FL Opriș (Farul), P. 
Petru (Politehnica Iași) și V. 
Tufă (Dinamo). Antrenori : V. 
Irimescu (care este și condu
cătorul delegației) și M. Naca.

• La 16 martie va începe la 
Sydney (Australia) un mare 
turneu internațional de rugby 
în 7. Printre oele 16 reprezen
tative invitate, șl o echipă a 
României. în vederea aoested 
acțiuni (o premieră pentru for
mația țării noastre), antrenorii 
Ion Tuțuianu și Radu Demian 
au alcătuit un lot de 17 ju
cători, care se vai reduce în 
final la 10. Iată-i, pe cei 17 :

*
V. Hcă, A. Pongracz, Gh. Dinu, 
D. Neaga, V. Anton, C. Cala- 
feteanu (toți Gri vi ța Roșie), 
M. Zafiescu, M. Paraschiv, R. 
Semen (Dinamo), A. Domocoș, 
O. Țepurică (Universitatea Ti
mișoara), M. Moț, Gh. Vărzaru 
(Steaua), FL Opriș, Al. Pllot- 
schl (Farul), II. Dumitraș (CSM 
Suceava), D. Calafeteanu 
(Sportul studențesc).

— Pentru „mondiale" ce
biectiv v-ați propus 7

— Clar : locul I ! Dorim

In ultima zi
SCHIOARELE

DOILEA

o-

să

Mirceo COSTEA

(Continuare in pag 2—3)

a întrecerilor din bulgaria
FONDISTE - LA AL

TITLU BALCANIC
• Alte clasări pe locuri fruntașe au completat un bilanț 
superior edițiilor anterioare (Amănunte in pag. a 4-a)

In Divizia „V‘ de tenis de masa UN SENSIBIL SALT CALITATIV,
DAR CARE TREBUIE CONFIRMAT DE EXAMENELE URMĂTOARE

SUCCESE ALE TINERILOR LUPTĂTORI

LA „INTERNAȚIONALELE» UNGARIEI
La Eger, au avut loc „internaționaleie*  de lupte greco-ro- 

maoe ale Ungariei pentru speranțe olimpice (18—ao <te ani). 
Sportivii români, Însoțiți de antrenorii Eugen Hupcă șl Caret 
Badea, au avut o frumoasă comportare : Radu Struhert (cat. 
4S kg), Nleolae Onlca (5S kg), cătălin Trofin (SB kg) șl Adrian 
Alionte (130 kg) au cucerit locul I, tar Ion Dumbravă (S3 kg) 
șl Coste! Alexandrache (68 kg) s-a situat pe locul UL

INVITAȚIE LA DRU
MEȚIE, IARNA, LA

MUNTE I...
Peisajul mirific 

al munților înveș
mântați in nea în
deamnă pe tați iu
bitorii de natură, 
indiferent de oîrs- 
tă, să urce pe că
rările troienite, să 
guste din plin 
bucuria mișcării in 
aer liber; o moda
litate la indemina 
oricui de a-și men
ține sănătatea șl 
vigoarea. Exem
plul grupului de 
tineri din imagi
nea noastră poate 
fi un indemn și o 
invitație... (Foto . 
Zoltan MOLNAR)

Pentru jucătorii noștri de 
tenis de masă, ultimele luni 
s-au caracterizat printr-o bo
gată activitate internă și inter
națională (aceasta din urmă cu 
cîteva succese no
tabile și promiță
toare), prima etapă 
a noii ediții a 
Campionatului Di
viziei ,,A'. 
șurată la Brașov 
(subliniem 
buna organizare), 
constituind încă un 
reper pe drumul 
pe care s-au an
gajat tehnicienii și 
sportivii de a rea
liza performanțe 
tot mai bune.

în ansamblu, a- 
ceastă competiție 
(criticată In dese 
rtnduri pentru ni
velul nu tocmai 
mulțumitor al ca
lității jocurilor), a 
debutat, se pare, cu 
multe dintre partide 
confruntări echilibrate, 
mare a unei sensibile__ ,__
înregistrate în pregătirea con-

desfă-

foarte

mani- 
între-

curenților. Aceasta s-a 
festat, cu deosebire, în 
cerile fetelor, acolo unde nu
mărul real al valorilor este 
mult mai ridicat decît al băie-

limitele concursuluiminînd în
feminin, să facem mențiunea 
că, fără îndoială, cea mai bună 
jucătoare a turneului a fost 
Otilia Bădescu, care a dovedit.

In acțiune, 
a turneului

dreptul, 
oferind 
ca ur- 
creșteri

Otilia Bădescu (Spartac C.S.Ș. I București), cea mai bună jucătoare 
feminin Foto : Aurel D. NEAGU

ților, fapt argumentat atît de 
partidele din prima grupă cît 
și de meciurile celeilalte, unde 
învingătoarele au fost, deseori, 
decise tn ultimă instanță. Ră-

Concursurile de patinaj pe pistele reduse

PREMISE FAVORABILE PREGĂTIRII
VIITORILOR PERFORMERI

Se știe că patinatorii de vi
teză sint încă la discreția vre
mii și, adesea, din cauza tim
pului nefavorabil concursurile 
lor s-au amînat sau chiar a- 
nulat Nici în această iarnă 
condițiile meteorologice nu au 
ținut cu viteziștii, testele ofi
ciale ale juniorilor și seniori
lor fiind, deocamdată, repro- 
gramate de federația de spe
cialitate.

In dorința de a se trece pes-

te capriciile vremii, s-a hotă- 
rît ca din aoest sezon să fie 
introduse in calendarul compe- 
tițional Întreceri pe piste 
duse de 111,12 m (Intrate 
mai mtflți ani în circuitul 
temațional). însă, pentru 
eeput, specialiștii federației

Troian IOANIȚE5CU

re
de 

in- 
în-
au

din nou, calități indiscutabile, 
o pregătire superioară, dar, 
desigur, vîrful maxim de for
mă va trebui să-1 atingă la 
începutul lunii aprilie, la Pra- 
ga, cind vor avea loc campio
natele europene. Bine secon
dată de Emilia Ciosu, repre
zentantele echipei Spartac C.S.Ș. 
1 București și-au propulsat for
mația pe primul loc, lăsînd im
presia că sint hotărîte să nu-1 
mai ' cedeze. Pentru aceasta se 
impune, însă, și valorificarea 
„omutlui 3“, deoarece este su
ficient ca una din oele două 
să clacheze pentru ca rezul
tatul să devină negativ. A- 
ceasta. cu atît mai mult cu cît 
Cristina Enulesca, Anca Che- 
ler, Carmen Găgeatu — adică 
sportive de bază ale echipei 
Juventus MILMC, pînă acum 
obișnuită numai cu victorii —

Emanuel FANTANEANU

(Continuare tn paf. 8—3)



„Cupa București4* la polo < PE PISTELE DE ATLETISM DE CE SÎNT NEC
DINAMO PIERDE SURPRINZĂTOR! Lotul țării noastre pentru C. E. de sală

„Cupa București" la polo a 
programat ieri după-amiază, la 
bazinul Floreasca din Capitală, 
Bieciurlle din cadrul penulti
mei etape. Această rundă a fost 
geminată de 
de C.S.U. în 
mo, în urma 
C.S.U. avînd 
Qîștiga trofeul
x

C.S.U.-T.M.U.C.B. — DINAMO
8—3 (2—0, 3—2, 2—1, 1—0) ! Evo
luție foarte bună a tinerilor po- 
loiști de la C.S.U., care au avut 
comportări constante pe tot par
cursul turneului, ei reușind să-și 
valorifice șansa absențelor din 
thbăra dinamovistă. Un aport de
osebit a avut la această victorie 
portarul B. Kujan. Dinamo a 
„prins*  o zi mai slabă, barele și 
apărătorul buturilor echipei ad
verse opunîndu-se șuturilor ex
pediate de el. Au marcat : C. 
Popa 2, Paolazzo 2, Necula, B. 
Ștefănescu, Diaconescu, Olaru, 
respectiv Găvruș, Galenco și V. 
Rus.

PROGRESUL — RAPID 10—10 
(2—2, 3—4, 3—4, 2—0). Rezultat 
bun obținut de Progresul dato
rită unui finiș superior, în com
pania unor adversari care nu au 
ieșit din nota obișnuită în acest 
turneu, dar care ieri, au avut

surpriza furnizată 
fața echipei Dina- 

acestul succes, 
șanse reale de a 
I

o comportare ceva mai apropia
tă de ceea ce ne așteptam de 
la ei. (De menționat „aportul* 4 
lui Gh. Ilie, care, ca șl în me
ciul cu C.S.U., • ■“
în inferioritate 
eliminat pentru 
naiul partidei), 
șat 2, Dingu 2, 
cu 2, Petca, Bărbulescu, 
tiv Jianu 3, Chiriță 2, 
Florincescu, Arsene,

STEAUA — LOTUL DE JUNI
ORI 11—€ (1—1, 4—1, 2—1, 4—3).
întîlnire urmărită cu interes de 
spectatorii prezenți în tribune, ti
nerețea celor două combatante șl 
dorința de a obține un rezultat 
cît mal bun dlnd naștere 
întreceri palpitante. Au 
polo! știi de la 
mai omogenă __
adversă, ei realizlnd 
în atac 
tate pe 
membri 
Staciuc 
Vamoș,
Găvruș, Totolici, Lupescu, M. Ște- 
fănescu, Toth, Zamfir.

Azi, ultima etapă, de la ora 
15,30 : C.S.l). — Lotul de juni
ori, Dinamo — Progresul, Ra
pid — Steaua.

Marian NEGOIȚA

și-a lăsat echipa 
numerică, fiind 

proteste, în fl- 
Au înscris : Mu- 
Crețu 2, L. Vol- 

respec- 
Ilie z, 

Stemate.

unel 
învins 

Steaua, echipă 
decît formația 

combinații 
ce au pus în dlficul- 

mal puțin experimentați! 
al lotului. Marcatori : 

3, Grancerof 3, Geantă 2, 
Nuțu, Vâlcu, respectiv

• Simbătă și duminică, la 
Madrid vor avea loc campio
natele europene de sală. Țara 
noastră va fi reprezentată de 
Cristieana Cojocaru-Matei, Ella 
Kovacs (800 m), Margareta
Keszeg (3000 m) și Sorin Matei 
(săritura în Înălțime) care vin 
special de peste Ocean pentru 
aoest important eveniment, și 
de Mitica Junghiata (1500 m), 
Marieta IIcu (lungime), Mihae- 
la Loghin (aruncarea greută
ții), Petru Drăgoescu (800 m) 
și Liviu Giurgian (60 mg) care 
se deplasează, în cursul zilei 
de astăzi, din București.

mondiale de cros (23 martie, 
la Neuchâtel, In Elveția).

TINERII SPORTIVI DIN

• Următoarele concursuri de 
anvergură ale iernii sînt : 
concursul național de juniori 
III (1 și 2 martie, la Suceava), 
campionatele naționale de ju
niori I 
Crosul 
Troian, 
div, în
naționale de juniori n (15—10 
martie, la Bacău), campionatele

(8 și 9 martie. Bacău), 
Balcanic (9 martie, la 
la cca 30 km de Plov- 
Bulgaria), campionatele

® In sala „Bega" din Timi
șoara a avut loc etapa de zonă 
a concursului republican de 
juniori III. Au participat 112 
concurenți din județele Arad, 
Canaș-Severin, Hunedoara, Me
hedinți și Timiș. Câștigătorii : 
FETE : 50 mg: Ternara Jude 
(Poli Timiș.) 0,0 ; » mg : Jude 
7,6; lungime : Jude 5,19 m 
(H.C. GabrieOa MJdăus C,06 
m) ; înălțime : Jude 1,66 m — 
rec. județean ; greutate — Ju
de 11,47. Performanta acestei 
tinere atlete este cu totul ne
obișnuită în atletismul Intern 
și chiar international, rezulta
tul său de la înălțime fiind 
superior chiar cedor clasați pe 
locurile 2 șl 3 la băieți ! BĂ
IEȚI : 50 m : S. Gomo (CSȘ 
Lugoj) 6,3 ; 50 mg : Al. San
dor (Poli Timiș.) 7,2 ; lungi
me : Gomo 5,61 m ; Înălțime: 
Sandor 1,69 m ; prăjină : D. 
Bărbulescu (Poli Timiș.) 2,90 
— ; Î-ÎJ : D. Pascal (CSȘ 
Reșița) 11,42 m. (C. CREȚU —
m ; greutate : 1 
Reșița) 11,42 m. 
coresp.).

„DORIM SĂ RELUĂM ȘIRUL MARILOR SUCCESE ROMĂNE$TI“
(Urmare din pag. 1)

— Băieții subscriu la obiec
tiv ?

— Da. Cu toții sînt hotărîți 
să luple fără menajamente pen
tru atingerea lui. Iar această 
hotărîre s-a concretizat în bu
nă măsură în pregătirile fina
le, Ia „amicalele" cu Iugosla
via.

— Ce v-a 
partener. în 
pregătirilor, 
viei ?

— E mai ___ ___ ________
cu un adversar puternic. Iți

făcut să 
ultima 
echipa

bine să

alegeți ca 
etapă a 
Iugosla-

te verifici

arată clar eventualele lipsuri 
și ce mai ai de făcut. Spun cu 
mina pe inimă că lotul nostru 
are individualități de valoare, 
capabile să facă față cerințelor 
marelui nostru obiectiv, cu 
condiția să dovedească disci
plină tactică totală, mobilizare 
totală și încredere totală 
posibilitățile proprii.

— Deci totul... total ! 7
— Da, pentru a deveni cam

pioni mondiali trebuie ca_ fie
care calitate să se manifeste 
total. Cu... parțial te plasezi 
undeva pe scara ierarhiei...

în

0 REUȘITA REPETIȚIE ÎNAINTEA> i

FINALELOR CAMPIONATULUI

— Care este raportul actual 
de forțe in handbalul mon
dial ?

— O evidentă tendință de 
echilibrare a valorilor spre 
vîrf. Dacă la precedentele e- 
diții numai vreo 6 echipe can
didau la podium, azi numărul 
acestora a crescut la 10, ceea 
ce face mai anevoios drumul 
spre finală.

— Care sînt cele 10 ?
— în ordinea grupelor : 

U.R.S.S., R.D.. Germană, Iugos
lavia, Polonia, Spania, R.F. 
Germania, România, Cehoslova
cia, Ungaria, Danemarca.

— Ne-ar bucura ea echipa 
noastră să aibă numai evoluții 
de nota 10 și să urce pînă la... 
medaliile de aur.

— Asta ne și dorim.

• Duminică, la Slănic Pra
hova se va desfășura o impor
tantă competiție de cros, pen
tru toate categoriile de aler
gători, la care au fost invitați 
concurenți din mai multe orașe.

La recenta plenară a Con
siliului județean Caraș-Seve- 
rin pentru educație fizică șl 
sport a reținut atenția, între 
altele, șl cuvtotul rostit de 
Petru Săvulescu, președintele 
C.O.E.F.S. Caransebeș, care 
a evidențiat cu convingere, 
eforturile depuse pentru ea 
Întrecerile din cadrul .Dacia
dei*  să se bucure în locali
tate de un real interes, mal 
ales la nivelul uni
tăților de bază — 
dase școlare, sec
ții din întreprinderi 
și instituții — 
ca singura premisă pentru 
angrenarea unor mase largi 
de tineri șl oameni al mun
cii In practicarea exercițlllor 
fizice, a sportului. S-au ară
tat formele, mijloacele si ini
țiativele prin care organele 
locale s-au străduit să atra
gă pe bazele sportive un nu
măr cît mai măre de practi- 
oanți al sportului.

In contrast, a surprins ne
plăcut faptul că există șl 
localități unde nu se între
prinde mal nimic pentru or
ganizarea 
tlve de 
dadei”, 
dorinței 
sport a 
exemplul care 
pur șl simplu, 
al comunei ~ 
tate mare, 
elevi la Liceu șl la 
generală, cu un profesor 
educație fizică (Ion

retribuit tc 
ce totul «E 
ticarea exc 
a sportului 
in tot ani 
registrat ni 
cele 24 de 
.Cupa U.T 
competiții 
organizate 
Deci. pa 
variate, ,

de întreceri spor- 
masă în cadrul „Da- 
pentru a răspunde 
de mișcare și de 
celor tineri. Iar 

a stupefiat, 
a fost acela 

Bozovlcl, Iocall- 
cu peste 350 de 

școala 
de 

Craia)

organ 
singură c 
curs de 
mentalitate 
condamnabi 
tă de sarci 
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UN SENSIBIL SALT CALITATIV
(Urmare din pag. 1)

au posibilitatea certă să re
vină, la această luptă pentru 
tntîietate angrenlndu-se și 
Metalu] C.S.S. Rm. Vîlcea, care 
beneficiază de aportul unor 
jucătoare — Maria Alboiu, 
Maria Bogoslov, Anda Gîrbină 
— cu certe posibilități. Așa
dar, in ceea ce le privește pe 
fete, actuala ediție anunță o 
dispută mult mai strinsă pen
tru întîietate, caracteristică ce 
se observă și in oeea ce pri
vește grupa secundă, dovadă

că în seria a Il-a trei formații 
(Constructorul IJGCL I Tg. 
Mureș, Metalurgistul Cugir, 
C.S.M. Cluj-Napoca) se află la 
egalitate de puncte, iar că 
Tractorul Brașov (un pas îna
inte) a trebuit să se întrebuin
țeze serios pentru a obține nu
mai victorii, celelalte formații 
oferind o replică puternică. A- 
tenția s-a îndreptat, de aseme- 

spre jucătoarele sus- 
să alcătuiască repre- 

pentru „europene", 
deocamdată, cîteva 

fixe", dar și „porți

DE ORIENTARE PE SCHIURI CAMPIONATELE UNIVERSITARE DE ȘAH
La sfîrșitul săptămînii trecu

te. . in organizarea A.S.'Voința 
Sinaia, s-a disputat concursul 
interjudețean (cu două etape) 
de orientare turistică pe schi
uri, „Cupa Voința". Prima eta
pă a avut loc în zona Cumpătu 
(Sinaia), iar cea de a 2-a — 
pe versantul vestic al Văii Cer
bului (Bușteni).

Concursul a constituit o re
petiție generală înaintea fina
lelor campionatului republican, 
care se va desfășura în zilele 
de 21—22 februarie 1986, în 
organizarea Federației române 
de turism-alpinism, la Predeal. 
Spunem că a fost o repetiție 
generală, deoarece la ea a par
ticipat elita acestui sport, din 
întreaga țară : 25 de asociații 
sportive, din 11 județe (Arad, 
Brașov, Cluj, Iași, Maramureș, 
Sălaj, Satu-Mare etc.) însu- 
mînd peste 100 de sportivi, 
au ținut să participe la aceas
tă competiție. Traseele au mă-

surat distanțe între 3000—9500 
m, in funcție de categoria par- 
ticipanților, cu diferențe de 
nivel între 250 și 300 m. Or
ganizarea excelentă, prin grija 
secretarului A.S. Voința Sinaia, 
Emilian Ionescu.

REZULTATE FINALE : fe
minin — 11 ani, A. Miszovitz 
(Chemun-Maratex) ; 13 ani, L 
Pop (Chemun-Maratex) ; 15
ani, C. Kerestesz (Voința M. 
Ciuc) ; 17 ani, T. Dioszegy
(Chemun-Maratex) ; 19 ani, I. 
Pașca (Voința Sinaia). Mascu
lin — 11 aid, L. Orăciunescu 
(Voința Sibiu) ; 13 ani. M. Ef- 
timie (Voința Sinaia) ; 15 ani,
L. Țintar (Chemun-Maratex) ; 
17 ani, G. Kerestesz (Voința
M. Ciuc) ; 19 ani, S. Apli
(Chemun-Maratex) ; 21 ani, I. 
Alexan (Chemun-Maratex) ; 35 
ani, V. Cautis (Voința Cîm- 
pina) ; 43 ani N. Tănase (Vo
ința Ploiești). 
M. CRĂCIUNESCU

de

în 
li

eu Cu- 
șah. In 
sportive 
s-au In- 

Tudor

coresp.

Se apropie de linia finișu
lui întrecerea pentru titlurile 
de campioni universitari 
șah ai țării.

Lupta se menține strinsă 
turneul masculin, unde doi
deri împart șefia clasamentului, 
înaintea rundei a 10-a, ultima. 
Maeștrii internaționali Dan 
Bărbulescu și Mihail Marin au 
fiecare cite 7,5 puncte, iar in 
urma lor se află Sergiu Lupu 
6,5 p. Adrian Negulescu și 
Dragoș Dumitrache, cu rite 6 p.

La fete, disputa este prac
tic încheiată, fruntașa clasa
mentului, tînăra maestră Sma- 
randa Boicu, avînd un punct și 
jumătate avans, ceea ce II a- 
sigură locul lntîi în concurs. 
Iată ordinea primelor dasate, 
înaintea ultimei runde Sma- 
randa Boicu 8 p (numai două 
remize, restul partidelor rfști- 
gate). Sorina Dan 6,5 p, Mo
nica Barb, Lavinia Popescu și 
luliana Modo! — 6 p.

• întrecerile dotate 
pa „16 Februarie" la 
organizarea asociației 
Locomotiva București, 
cheiat cu victoria lui
Ristea (ICECHIM) 8 p, la cate
goria I, urmat in clasament de 
Dinu George (I.T.B.) și Ștefan 
Monea (Locomotiva) — 8 p La 
categoria TI, clștigător a fost 
Viorel Ungureanu (Spartac), cu 
9 p. S-a jucat in sistem elve
țian, pe distanța a 11 runde.
• Simultanul organizat du

minică de C.E.F.S. sectorul I 
și asociația sportivă I.M.M.R. 
Grivița Roșie s-a bucurat de 
o numeroasă participare. La 
mesele de șah au luat loc peste 
400 de participanti, in fața că
rora au evoluat — printre al
ții — maeștrii F.LD.E. Ema
nuel Reicher șl Sorin Glurn- 
mia, maeștrii Dan Negureanu, 
Gabriel Georgescu, Cătălin Co- 
jocaru, maestra Carmen Butt.

nea, și 
ceptibile 
zentativa 
Există, 
„puncte 
deschise", fiecare sportivă (oa 
și tehnicienii, de altfel) avînd 
obligația să se pregătească in 
continuare cu și mai 
perseverentă.

în ceea ce-i privește 
ieți, componenții celcr 
formații Universitatea 
Craiova n-au lăsat nici 
ranță adversarilor, Vasile Flo- 
rea, Călin Toma, Simion Cri- 
șan, Cristian Ignat, Cristian 
Tiugan ș.a., impunîndu-se cu 
autoritate. De altfel, dintre a- 
ceștia (să-l mai adăugăm si pe 
Andras Fejer de la Od. Secu
iesc) urmînd să se stabilească 
cei patru pentru C.E. Amintind, 
de asemenea, bunele prestații 
de ansamblu ale echipelor Con-

multă

pe bă- 
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SCHI SĂTESC
(Urmare din pag 1)

PREM
(Urma

3 — argint, J — bronz) șl 4 în cete pe 
ectiipe (2 — aur, 2 — argint), pe locu
rile următoare daslndu-se reprezentativa 
Bulgariei (6 medalii, din care 2 de aur) și 
Greciei (5 medalii, toate de bronz) • 
DUPĂ FRAȚII Etropolskl, bine cunoscut! 
pe planșele internaționale, medaliațl mon
diali și olimpici la sabie, alțl doi frați in --- - ---- -----  - .... - .. .. stolaI1

fesorul Pleșa. Noi ne pregătim 
numai 
pentru cantonamente la Vatra 
Domei, Predeal sau Semenic. 
Dar ne adaptăm repede la 
concursurile din aceste zone.

biationul 
Damei, 

locul II 
Ioan O-

acasă. * N-avem bani

® BOX CU OCAZIA TURNEULUI PRIMĂ
VERII, In prezența unei săli arhipline, la 
Galați, a avut loc o emoționantă și fru
moasă festivitate care a marcat retragerea 
din activitatea competițională a multiplu
lui campion, maestrul sportului Georgică 
Donici. Valoarea boxerului gălățean este 
ilustrată de cele 8 titluri de campion na
țional, o medalie de argint și una de 
bronz la campionatele europene, precum 
și de numeroasele medalii cucerite cu pri
lejul unor importante confruntări interna
ționale. Georgică Donici nu a părăsit, Insă, 
definitiv boxul, dedlcîndu-se profesiei de 
antrenor, la Box Club Constructorul Ga
lați, ale cărui culori le-a apărat oa sportiv. 
(T. Siriopol-coresn.).

® HANDBAL ECHIPA FEMININĂ PRO
GRESUL BUCUREȘTI, care la sfîrșitul 
acestui sezon competițional vizează reveni
rea în primul eșalon valoric (în campio
natul trecut a retrogradat în 0 are
acum antrenor principal pe lect. univ. 
Ioan Bota, iar secund ne fostul... princi
pal, Vasile Mărgulescu.

® ÎNOT la
..Arena Festival”, 
Bonn, 
țiuni.
tat 20 
pante, 
loc 4. 
U.R.S.S.. dar înaintea

PUTERNICUL CONCURS 
desfășurat recent la 

s-a întocmit și un clasament pe na- în această ierarhie, în care au punc- 
din cele peste so de țări partici- 
România a ocupat un remarcabil 
CU 26 p. după R.F.G., R.D.G. și 

1—1.. ._a Canadei, Franței,

Olandei, Suediei, Ungariei, Bulgariei, Ita
liei ș.a. Nota bene : natația noastră a fost 
reprezentată de an grup format din numai 
trei sportivi — băimărenil Noeml Lung, 
Stela Pura șl Robert Pinter... • PRIMA 
dintre cel trei înotători citați, protagonistă 
la Bonn (ca și mal Înainte, la Boulogne- 
Billancourt), a produs o mare surpriză 
ap^l, Ia Berlin. Pe marginea evoluției el, 
ziarul „Neues Deutschland” a publicat, în 
numărul din 14 februarie, un amplu arti
col, Însoțit de fotografia elevei lui Gheor- 
ghe Dimeca, a șaptea performeră mondială 
la 400 m mixt. (G. R.).
• SCHI. TELESCHI LA BUȘTENI ! 

Pentru prima dată de aînd se practică 
schiul la Bușteni (unul dintre cele mai ve
chi centre ale acestui sport din țara noas
tră), a fost amenajat un mijloc mecanic 
de urcat, folosit in exclusivitate de schiori, 
Teleschiul are (deocamdată) o lungime de 
300 m, este instalat pe pîrf.ia de lîngă Sala 
sporturilor și se datorează inițiativei A.S. 
Caraimanul (președinte : ing. Vasile Sfri- 
fan ; președinte al secției : Jean Ionescu ; 
antrenor : Mircea Enache). (D. ST.).

• SCRIMA JUNIORII ROMANI s-au 
dovedit din nou, la Brașov, cei mal buni 
din Balcani, ei dominînd net cea de a 
IX-a ediție a Campionatelor balcanice. 
Astfel, din cele 24 medalii decernate la 
cele patru arme, tinerii noștri scrimeri au 
obținut 9 în probele individuale (4 — aur.

scrima bulgară — tinerii floretiștl 
și Slavomir Velcev. (P. SI.)
• TENIS S-A STATORNICIT, în 

câtorva tineri antrenori, obiceiul ca, 
etnd revin de la turnee, unde l-ou 
pe sportivi, să „uite” de datoria elemen
tară de a informa asupra comportării, re
zultatelor, concluziilor șl învățămintelor 
desprinse după suoeesele sau eșecurile de 
la respectivele competiții. Este și cazul — 
ea să ne referim la cel mal recent exem
plu — tînărul antrenor Mihai Tăbăraș, 
care, de vreo trei-patru săptăminl, tot a- 
mlnă o discuție referitoare la comportarea 
unor tinere tenismane la un turneu tn 
S.U.A. (I. Gv.).
• TENIS DE MASA CU PRILEJUL pri

mei etape a campionatului Diviziei »»A*.  
La Brașov s-a desfășurat șl consfătuirea 
președinților colegiilor Județene de artrftrl, 
remardndu-se cu această ocazie bogata 
activitate desfășurată la București, Tg. 
Mureș, Zalău, Constanța, S. Mare, Oradea, 
Od. Secuiesc, Brașov, Bistrița și, nai pu
țin, la Arad, un vechi și puternic centru 
al acestui sport • ADUCEM, din nou, în 
discuție modul tn care antrenorii dau in
dicații jucătorilor, aceasta, contrar regula
mentului, făcîndu-se, deseori, din tribună, 
pe parcursul jocului • APROPO de an
trenori, cel mai mulți se feresc de a 
purta echipament adecvat, „moda de stra
dă*  prollferînd In mod nejustificat.

rîndu) 
atunci 
însoțit

— Anul trecut, la 
U.T.C. de la Vatra 
Boris Morar a ocupat 
(categoria 14—16 ani), 
neț locul IV (categoria 16—
19), iar la schi-fond, tot In 
Cupa U.T.C., Sanda Oneț ■ 
ocupat locul I, iar Igna Pasca 

secund. Ați adus in 
Alba cel mai mare 
.Cupa Congresului al 

al U.T.C.*!  La schi

— locul 
județul 
trofeu :
XHI-lea 
alpin, Maria Cioaza a ocupat 
locul IV. Enumerarea ar putea 
continua. Ce sperați să reali
zați în acest an ?

— Avem schiori bine pregă
tiți. Vom concura, la diferite 
competiții care aduc puncte în 
cadrul „Daciadei", cu veteranii 
Sanda Oneț, Marcela Negrea, 
loan Pașca, Rodica Joldeș, loan 
Oneț. Lor Ii se vor alătura 
mulți tineri și copii din Albac. 
Dorim să fim, în continuare, 
Ia sporturile de iarnă din ca
drul „Daciadei", prima locali
tate din județul Alba și prin
tre primele din tară. De altfel, 
fi in cadrul „Daciadei" de va
ră am avut rezultate bune. Spe
răm să amenajăm și o sală de 
sport. Cînd va fi gata, Alba- 
cul va deveni o frumoasă sta
țiune sportivă, la concurență 
cu cele mai cunoscute din țară. 
Dar, înainte de toate, vrem să 
rămină un adevărat pol al schi-: 
ului sătesc din țara noastră.
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Omul de gol

„MAI INTII SA NU PRIMIM GOL!| DODII GtORGfSCU :

eterna poveste

IATA O IDEE CARE NU-MI PLACE"I

I
I
I

înainte de toate, o 
„carte de vizită", pe . 
a lui Dudu Georgescu „Maestru 
emerit al sportului" : patru ani 
la rînd golgeter al campiona
tului național (1975, ’76, ”77 și 
’78), Intre care s-a înscris și 
dștigarea Trofeului european 
„Gheata de aur", ediția din 1975 
(33 de goluri, din oare 21 au 
fost marcate cu capul și aceea 
din 1978 (47 g, 16 cu capul), re
cord european ; 21 de goluri 
marcate sub culorile primei re-

succintă 
specific.

Stelian TRANDAFIRESCU

I

Fotografie de AUREL D. NEAGU

I
I
I
I
I

muncă. Știam doar 
care duc acasă, I*  

la stadion. Acest e-
STEAUA ȘI-A ÎNCHEIAT TUR

NEUL DIN ITALIA. Aseară a 
revenit în Capitală Steaua, care 
a Întreprins un turneu de pre
gătire în Italia. în ultima înțll- 
nlre, disputată marți, la Gro- 
setto, echipa noastră campioană 
a întîlnit o selecționată toscană 
de care a dispus cu 6—1 (4—1), 
prin golurile marcate de Boloni, 
Bălan, Stoica, Belodedici, Radu 
H șl Pițurcă. Antrenorii Jenei și 
lordănescu au folosit formația : 
Ducadam — Iovan, Bumbescu, 
Belodedici, Bărbulescu — Bălan, 
Stoica, Boloni, Majaru — Balint, 
Pițurcă. Au mai jucat : Sttnga- 
clu, Weisenbacher, Pistol, Lăcă
tuș șt Radu II.
• MUREȘUL DEVA — RAPID

BUCUREȘTI 1—1 (1—0). Autorii
golurilor : Vidican (min. 44) de 
la gazde, respectiv 
82). Rapid a folosit 
Mânu — Marinescu, 
Nlță, Bacoș — Mincu 
rescu), Agiu, șt. Popa,
— Țlră (Damasehin II), 
(I. Simion — coresp.).
• C.I.L. SIGHET — MINERUL 

CAVNIC 1—2 (0—1). Au marcat : 
Mociran (min. 34) și Negrea 
(min. 52), de la oaspeți, Caciu- 
reac (min. 85) pentru localnici. 
(I. Mihnea — ooresp.).
• METALURGISTUL CUGIR — 

CORVINUL HUNEDOARA 1—3 
(0—1). Au înscris : Simu (min. 
55 din 11 m) de la localnici, 
respectiv Petcu (min. 34 din pe
nalty), Badea (min. 80) șl Văe- 
tuș (min. 88). Corvinul : Ioniță
— Bardaa, Mărginean, Dubln- 
duc. Tlrnoveanu — Petcu, Nlc- 
sa, Klein — Gabor, Văetuș, A- 
lexei .Au mal jucat : Badea, 
Stroe șl Stef. (M. Vîlceanu, co
resp.).
• STEAUA MECANICA HUȘI —

MECANICA VASLUI 0—2 (0—1).
Au înscris : Marcu (mln._28)
șl Mihuț (min. 53). 
rea — coresp.).
• S.C. BACAU — C.S.U.

NAREA GALAȚI 3—1 (3—0).
marcat : Burleanu (min. 13), 
vădanii (min. 32 din 11 m) 
Ellsei (min. 44), respectiv, 
cea (min. 54). S.C. Bacău: 
pa — Adolf. Solomon, 
Ellsei — Soșu, Tlsmănaru, 
leanu, Penov — Șolman, Avăda- 
nil. Au mal jucat : Mangeac,
Artemie, Andrieș, Viscreanu șl 
Mangalagiu. (Ilie IANCU — co
resp.).

ambele faze. Jucațl din timp 
numerele dv. alese la această 
atractivă tragere.
• AȚI JUCAT LA TRAGEREA 

OBIȘNUITA LOTO DE MIINE 21 
FEBRUARIE? Nu uitați! Astăzi, 
joi, este ULTIMA ZI pentru pro
curarea biletelor.

• Informăm iubitorii LOZU
LUI ÎN PLIC că, In următoarele 
zile, se va pune In vlnzare, 
LOZUL MĂRȚIȘORULUI

I Antrenorii erau 
lingă noi. (Primii 

și Kluge). N-aveau

I
I
I
I

prezentative ; lider clasa
mentul general al golgeterilor 
din țara noastră cu cele a- 
proape 250 de goluri la activ.

— Aflîndu-ne In fata unui 
veritabil om de gol, să pornim 
dialogul nostru cu fireasca în
trebare : cum a apărut... „Ghea
ta de aur" în fotbalul româ
nesc ?

— Prin 
drumurile 
școală și 
fort a fost dublat de plăcerea 
nebună de a fi acolo unde se 
decide golul.
mereu 
Gorgorin 
normă, nu se uitau grăbiți la 
ceas, ne explicau cu răbdare 
de zeci de ori, de sute de ori, 
tehnica de lovire a balonului, 
cu capul și cu piciorul.

— Se acreditează mereu ideea 
că unui atacant îi trebuie și 
o doză de curaj, sau...

— Să riște, iată euvîniul cel 
mai potrivit. Vorbesc din ex
periență. Știți că mie mi-a plă
cut lupta pentru gol, acolo, la 
Înălțime, In duelurile grele,

PREGĂTIRII
Lacului Ciucaș. Și, in 
celor sceptici, peste 100

pista 
pofida 
de concurenți. Intre 6 și 13 ani, 
au furnizat la Tușnad-Băi În
treceri dinamice, pasionante, 
desfășurate după modelul re
uniunilor atletice. Evoluții
le liderilor micilor vi- 
teziști l-au „uns pe suflet" pe 
cunoscutul antrenor, Ernest 
Ulrich-Petric, care a remarcat: 
„Acest gen de Întreceri sînt 
ideale pentru creșterea talen
telor de la speranțe la catego
ria copil II și excelente pentru 
toate categoriile de alergători 
in prelungirea sezonului com
petițional".

Impresia favorabilă lăsată de 
tinerii patinatori și optimismul 
privind viitorul se bazează pe 

QFICIILE JUDEȚENE DE TURISM și întreprinderea de tu
rism hoteluri și restaurante București recomandă celor intere
sați, efectuarea curei balneare In aceasta perioadă șl pune la 
dispoziție locuri ta următoarele stațiuni :

Pentru boli reumatismale : Amara, Băile Felix, Băile Govora, 
Băile Herculane, Căllmăneștl-Căciulata, Eforie Nord, Geoaglu 
Băl, Lacul Sărat, Mangalia, Pucioasa, Sovata, Vatra Dornel ;

Pentru boli cardiovasculare : Balvanyos, Băile Tușnad, Bor- 
eec, Buziaș, Co vas na, Vatra Dornel ;

Pentru boll digestive îepatoblllare : Băile Olăneștl, Borsec, 
Căllmăneștl-Cădiulata, eorz Băi, Slănic Moldova, Ținea.

Pentru boli ale rinichilor și căilor urinare : Băile Olăneștl, 
Căllmănești-Căciulata, Slănlc Moldova.

Pentru nevroză : Balvanyos, Băile Tușnad, Bonsec, Borș», 
Breaza, Bușteni Moneasa, Sttaa de Vale.

Pentru boli ginecologice : Bazna, Eforie Nord, Ocna Sibiu
lui, Slănlc Prahova, Sovata.

Pentru boli respiratorii : Băile Govora, Slănic Moldova.
In această perioadă se acordă importante reduceri de tarife 

la cazare, masă și transport C.F.R.

unde, citeodată, se mai fisu
rează arcade sau pomeți in 
luptă cu adversarii, unde, în 
cădere, apar uneori, și acci
dente de claviculă sau Iuxații 
de umăr, care slăbesc ligamen
tele. Sigur că pentru a marca 
goluri iți sînt necesare și niște 
calități native pe care nu Ie 
poți pune in aplicare decit cînd 
eineva te „încurajează 
jută practic.

— Fii mai concret !
— Un exemplu. Venind

Dinamo, unde am cunoscut a- 
devărata consacrare, am avut 
marea șansă să joc cu Mircea 
Lucescu, această „rampă de 
lansare", cum i se zicea. Am 
exersat cu el la antrenamente 
Pină am ajuns la o anume per
fecțiune. Mircea avea un „ser
viciu" ireproșabil și eu veneam 
la „întîlnire" cu spiritul de 
anticipație, cu detenta și cu 
tehnica de lovire. Alt exemplu, 
mai aproape de zilele noastre, 
trăit Ia Gloria Buzău, lingă nn 
mare golgeter — nea Gică 
Constantin. Cu știința sa, mi-a 
cerut să fac bine ceea ce știu, ----- . ce 
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cu

am

neimpovărindu-mă cu ceea 
nu se mai poate face Ia
de ani. Și, cum 
ajutorul coechipierilor, 
marcat 16 goluri în campionatul 
trecut, ocupind poziția nr. 6 în 
clasamentul eficacității.

— Ce crezi, Dudule, 
trebui făcut pentru a 
ja apariția adevărațîlor 
de gol ?

— S-au spus multe 
adevărate în trecutele

se știe,

că ar 
Incura- 
oameni

lucrnri 
lnter-

următoarele argumente obiec
tive : 1) actualele talente ro
date pe pista mică pot fi lan
sate, la virsta optimă, pe „sce
na" de dimensiuni olimpice ; 
2) avind peste 20 de patinoare 
artificiale se poate asigura a- 
cea mult dorită continuitate in 
procesul de instruire și în pro
gramul competițional. Prin ur
mare, nu putem să sperăm de- 
cît că, punlndu-se la punct re
gulamentul de desfășurare a 

pati- 
strlct

întrecerilor, dotindu-se 
noereJe cu materialele 
necesare securității alergătorilor 
și procurindu-se echipamentul 
adecvat pentru astfel de curse, 
antrenorii și instructorii vor 
pregăti temeinic sportivii cali
ficați pentru concursul progra
mat între 14 și 16 martie pe 
patinoarul artificial „23 Au
gust" din Capitală.

al echi- 
implicii 

de gol.

simplu, 
găsirea 
marca- 
plăcut, 

Mateia- 
„exa-

viuri și cu ele sînt de acord. 
Se simte nevoia de a se în
treprinde ceva pentru crește
rea spiritului ofensiv 
pelor, care înseamnă 
înmulțirea oamenilor_ _____
Pentru aceasta, unii antrenori 
ar trebui să nu mai pornească 
Ia luptă de Ia premisa „mai 
întîi să nu primim gol". Asta 
te dezarmează pur și 
nu le stimulează în 
adevăratului drum spre 
rea golului. Mie mi-a 
de exemplu, la Viorel 
nu, lăsînd Ia o parte „__
gerările" sale, hotărîrea de a 
aduce în discuție și pe „ta
bla de joc", în primul rînd, 
manevrele ce urmau să fie de
clanșate în apropierea spațiu
lui de țintă ai adversarului. 
Aceasta însemna o generoasă 
invitație Ia creșterea spiritului 
ofensiv.

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR

la Proletarul- Bac&u • E- . - . „dasa-
adevărului" • Pregă- 
au Început la 

la Fălticeni, 
centralizată s-a 

la Cîmpulung Moldove-

10 
Pre- 
des-

1—1, Explorări 
Buou- 

me- 
P. 

Ni- 
sec- 
„Se 

că

CHIMIA FĂLTICENI
• Antrenori : Die Nițescu

(principal) șl loan Nae (secund) 
• Noutăți in lot: Socacl, Gal și 
Bal ea (toți de la Metalul Luduș) 
Stlncă (de la Metalul Alud), Pa- 
nalt (de la Casa Sdîntell Bucu
rești) • Au plecat : Rîsnic și 
Grigore la C.F.R. Pașcani, Chi
tara “
echipa se află la —2 ta 

mentul 
ttrlle 
ianuarie 
gătlrea 
fășurat 
nesc. In perioada 20 ianuarie — 
11 februarie • A susținut jocuri 
de verificare cu S.C. Bacău 2—2, 
C.S. Tîrgoviște 
Cîmpulung 1—2, Electra 
rești 1—1 ; va mal susține 
ciurl amicale ou Ceahlăul 
Neamț și Politehnica Iași • 
cu Oloșbanu, organizatorul 
ttel de fotbal, ne-a spus : 
fac pregătiri Intense pentru 
dorim ca echipa să joace bine, 
atit acasă cit șl in deplasare. 
Desigur, obiectivul nostru este 
de a „evada" din zona fierbinte 
a clasamentului" • Cel mal 
buni jucători ta turul campio
natului: Antonlu, Rușoo, Neacșu 
a Golgeterll echipei : Popescu 
șl Neacșu, cu cite 3 goliurl.

ELECTROPUTERE CRAIOVA
a Antrenori : Marian Condrea 

(principal) șl Dumitra Stanctu 
(secund) a O singură noutate 
ta lot, Olaru (de la Avlntul Fl- 
llași) a Au plecat : Gh. Dan și 
Veleanu (ambii pentru satisface
rea stagiului militar) a Echipa 
se află la — 2 in „clasamentul 
adevărului" — Pregătirile au 
Început la 10 ianuarie, ta loca
litate, și au continuat, ta pe
rioada 20 Ianuarie — 1 februarie, 
la Căciulata a A susținut me
ciuri amicale cu Chimistul Rm.

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR
DIN „OPTIMILE" CUPEI

Suceava : Gloria Bistrița — 
Oțelul Galați : C. Gheorghe — 
Gh. Pop și Șt. Ursu (toți din 
Suceava).

Brăila : Chimia Rm. VHcea 
—Ceahlăul P. Neamț : V. Curt 
(Medgidia) — C. Gheorghiță și 
I. Gheorghe (ambii din Brăila).

Tîrgoviște : Victoria Bucu
rești — Petrolul Ploiești : N. 
Dinescu (Km. Vîlcea) — Al. 
Mustățea (Pitești) și I. Velea 
(Craiova).

Alba Iulia : Dinamo Bucu
rești — „U“ Cluj-Napoca : M. 
Neșu — O. Streng (ambii din 
Oradea) și Gh. Toth (Aiud). Se 
dispută sîmbătă, 22 februarie

Caransebeș : Jiul Petroșani — 
Metalul Bocșa : M. Ștefănoiu —

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
numerele extrase 

LA TRAGEREA 
pronoexpres 

DIN 19 FEBRUARIE 1986 
EXTRAGEREA I: 41 44 2 23

a
de

1
n-a : 8 38 

clștiguri :
42 EXTRAGEREA
15 12 5 27. Fond
1.184.378 lei.

mai lnformat, 
se va

• Așa cum am 
duminică 23 februarie, 
desfășura prima tragere MULTI-

ARBITRUL" DRIDEA

2—0 si.
cu par- 

de în- 
aștepta 

final al
Nimic

...Meciul amical care a 
opus, într-una din zilele 
săptămînii trecute, echipele 
Muscelul Cîmpulung și Pe
trolul Ploiești, era pe sfîrși- 
te. în pofida diferenței de 
„categorie", formația gazdă, 
dornică de victorie și 
curajată de suporterii 
conducea cu 
preună 

tenera 
trecere, 
fluierul 
arbitrului.
nu părea să scoată partida din 
acalmia care se așternuse 

pe dreptunghiul gazonului 
acoperit de zăpadă. Cînd, 
deodată — ne informează 
corespondentul nostru Paul 

Mateoiu — nemulțumit, se 
pare, de scorul fixat pe ta
belă, ploieșteanul Catinca 

hotărit să se „remarce" 
el intr-un fel și, la Pri- 
ocazie care 1 s-a ofe- 
a urmărit mal puțin 

s-a 
șl 
ma 
rit,
mingea și mai mult picio
rul musceleanului Preda, pe 
care l-a atacat foarte 
„Un fault obișnuit, 
mînie, în practica și a 
jucători, nu numai a 
și-ar fi spus, in acele 
mente, jucătorul ploieștean

dur. 
la... 

altor 
lui", 
mo-

de 
campionatului.

Viloea 4—0, Chimia Rm. Vîlcea 
0—1, Universitatea Craiova 2—3, 
A.S.A. Craiova 8—3, Pandurii 
Tg. Jiu 2—0 șl Jiul Petroșani 
0—5. Mal are ta program jocuri 
de verificare cu Pandurii Tg. 
Jiu, Jiul Petroșani șl Mureșul 
Deva « Vasile Grosu, vicepre
ședintele clubului ne-a spus : 
„Intenționăm să ne Îmbunătățim 
jocul mai ales In apărare, com
partiment care a primit 27 
goluri In turul _:
Avem ca obiectiv menținerea pe 
locul 9 In clasament șl, dacă se 
poate, chiar mai sus. Toate jocu
rile din retur stat foarte grele, 
dar mal cu seamă cele de aca
să, cu Flacăra 
Moreni șl C.S. 
mâții dificile, 
șefia seriei. ■ 
cători din turul
Blță, Flrănescu 
geterul echipei : 
luri.

Automecanlca 
Tlrgoviște, for- 
pretendente la 

Cel mai buni ju- 
camplonatulul : 

șl Ghlță s Gol- 
Blță, cu 13 go-

lot

GLORIA BISTRIȚA
a Antrenor : Vlad Marica 

Abordează returul cu același 
de jucători * * Echipa se află la 
+7 in „clasamentul adevărului"
• Pregătirile au Început la 8 
Ianuarie și s-au desfășurat la 
Bistrița ptnă la 4 februarie, dată 
la care a plecat tatr-un tnrneu 
de pregătire și jocuri ta Egipt.
• A susținut un singur joc de 
verificare, eu Mecanica Bistri
ța. de care a dispus cu 4—0. 
Mai are in proiect alte 5 me
ciuri amicale cu echipe din di
verse eșaloane • Jean Pădurea- 
nu, vicepreședintele clubului, 
ne-a declarat : „Slntem angajați 
ta lupta pentru promovare șl 
slntem deciși ea de data aceasta 
să ajungem In Divizia „A". In 
ultimii ani nu nl s-a mal •ferit
• șansă atit de favorabilă *1  
trebuie să profităm de ea. Toa
te meciurile stat foarte Impor
tante. Trebuie să pășim ea...

și I. Voi cu (toți dinC. Drulă 
Tg. Jiu).

Sibiu :
București 
ci un eseu

Progresul-Vulcan 
— F.C. Olt : L Cră- 
(Rm. VHcea) — L. 

Frunză și M. Dărăban (ambii 
din Sibiu).

Rm. Vilcea : Universitatea
Craiova — Șoimii Z.P.A. Sibiu: 
Gh. Constantin — A. Mițaru 
și I. Dogiaru (toți din Rm. VII- 
cea).

București : Steaua — Rapid : 
G. Ionescu — V. Alexandru și 
N. Voinea (toți din București). 
Se dispută miercuri, 26 februa
rie, pe stadionul Steaua.

Toate partidele vor Începe la 
ora 14.

an.
PLA PRONOEXPRES din acest 

la care se atribuie impor
tante clștiguri In AUTOTURIS
ME „DACIA 1300", mari sume 
de bani, precum șl excursii in 
U.R.S.S. Se efectuează 8 extra
geri, in două faze, eu 48 nume
re extrase. Extrageri „legate", 
două cite două, cu clștiguri pen
tru 4 Si 5 numere din 12 ex
trase. Variantele de 25 lei, pot 
obține clștiguri cumulate la

care, nesancționat de arbi
tru, a continuat să ia parte 
la joc... Doar pentru puține 
secunde, întrucît, în deza
cord cu gestul jucătorului 
său, antrenorul Petrolului, 
Mircea Dridea, de acolo, de 
pe banca sa, l-a invitat pe 
Catinca ~s - ------------»
renul.

să părăsească te

Aplauzele veni
te din toate păr
țile nu erau adre
sate, desigur, ju
cătorului, ci an

trenorului ploieștean. „Dacă 
acum, ia un joc amical, nu 
ești capabil să-ți stăpinești 
nervii, cu atit mai puțin o 
să reușești cînd vor începe 
meciurile oficiale, cu miză 
și cînd, oricum, în focul 
luptei sportive, spiritele sînt 
mai încinse" — a gîndit 
Mircea Dridea în momentul 
în care a decis — el, în 
locul arbitrului — elimina
rea de pe teren a jucătoru
lui său. A fost o lecție ser
vită la timn de ..profesorul" 
Mircea Dridea din care, spe
răm. „elevul" Catinca a avut 
ce învăța ; atît el, cit și 
alți numeroși jucători ai 
echipelor noastre.

Gheorghe NICOLAESCU

dreptul în retur, primele două 
partide, din deplasare, cu 
C.S.U.T.A. și Minerul Cavnic, fi
ind decisive. Dacă le vom trece 
cu bine, mai avem un singur... 
hop, meciul de la Baia Marc, 
unde rivala noastră la șefie, F.c. 
Maramureș, este un adversar 
extrem de incomod. Să sperăm 
insă că „șansa va fi de partea 
noastră" • Cei mai buni jucă
tori din turul campionatului : 
Moga, Cervenschi șl Coman <■ 
Golgeterul echipei : Moga cu 15 
goluri.

MECIURI AMICALI

Agiu (min. 
formația : 

Grigore, 
(Teodo- 
Goanță 
Cloacă.

(M. Flo-

DU- 
Au 
A- 
Și Ra- 

Po- 
Borcea, 

Bur-



( SPORT SI STIINTA A
s »

COMPETIȚII
EUROPENE
® In cadrul competițiilor 

europene inter-cluburi la bas
chet au lost înregistrate urmă
toarele rezultate în ,.Cupa cu
pelor" (semifinale, meciuri tur): 
CF Barcelona — ȚSKA Mosco
va 100----- 81 (47—35), Scavolinl
Pesaro — Juventud Badalona 
109—100 (57—55).
• Turneul final al „Cupei 

campionilor europeni" la volei 
femei, 
(Suedia), 
mătorul clasament : 1. 
Moscova 3—1 cu Czarni Slupsk 
(Polonia), 3—0 cu Teodora Ra
venna și 3—0 cu Dynamo Ber
lin, 2. Teodora Ravenna 3—0 
cu Dynamo, 3—2 cu Czarni, 3. 
Dynamo Berlin 3—0 cu Czarni, 
4, Czarni Slupsk.

desfășurat la Uppsala 
s-a încheiat cu ur- 

ȚSKA

în ultima zi SCHIOARELE FONOISTE
LA AL DOILEA TITLU BALCANIC

l-a 
om

BANSKO, 19 (prin telefon). 
După ce în prima zi a celei de 
a XVU-a ediții a Balcaniadei de 
schi am consemnat, după cîțiva 
ani, o frumoasă victorie româ
nească —♦ Elena Lagusis-Reit cu
cerind titlul de campioană a fondistelor —, finișul competiției 
a fost, de asemenea, rodnic în 
locuri fruntașe pentru reprezen
tanții țării noastre. Satisfacția 
cea mai mare ne-a produs-o e- 
chlpa feminină de 3X5 kilome
tri, care a cîștigat titlul balcanic 
după o dispută electrizantă, e- 
puizantă. In primul schimb, au 
pornit Ileana Hangan (care ocu
pase doar locul 7 în cursa indi
viduală) a făcut o cursă 
bună șl, după eforturi demne de 
apreciat, a predat ștafeta imediat 
după sportiva din țara gazdă. 
In schimbul doi, Edit Bako a 
pornit hotărîtă : după cîteva sute

și-a depășit adversara,
un

LAKE PLACID. Proba masculi
nă de sanie, desfășurată pe pîr- 
tia olimpică, a fost cîștigată de 
italianul Norbert Mtiller cu timpul 
total de 2:08,658, urmat de vest- 
germanul Michael Walter — 2:09,003 
și de americanul Mike Zajonk

OBERSTDORF. Mon
dială" la schi fond a programat 
o cursă feminină pe 20 km ca
re a revenit sportivei norve
giene Marianne Datilmo 1.01:13,1.

SAPPORO. Concurs de sărituri 
pe trambulina olimpică de 70 m.

de metri 
predind ștafeta cu aproape 
minut avans proaspetei campioa
ne balcanice din cursa individua
lă, Elena Kelt (pentru eforturile 
depuse, Edit merită felicitări). In 
ultimul schimb, Elena a făcut 
o cursă Inteligentă, a menținut 
o distanță liniștitoare intre ea 
și Renata Banceva — care a tot 
Încercat să se apropie de român
că —, reușind să sosească prima, 
cu un avantaj substanțial, astfel 
că echipa României a cucerit al 
doilea titlu în această ediție a 
Balcaniadei.

Șl juniorii, în cursa de 3X5 
kilometri, au fost foarte aproape 
de a realiza o prețioasă victorie. 
Fină la urmă, el s-au mulțumit 
cu un onorant loc 2, după Iugo
slavia, înaintea marii favorite, 
ștafeta Bulgariei. Echipa senio
rilor s-a clasat pe locul 3.

La alpine insă, mal puține mo
tive de mulțumire. Fetele — 
LlUana Ichlm, Mihaela Fera, 
Claudia Postolache șl Della Pa
rate porneau cu destule ------ *
proba de slalom special, 
au riscat in corpora șl 
din concurs. In schimb, 
Ion Chloțea a făcut o ____
curată., nu a riscat decât atit dta 
fost nevoie șl a ocupat un me
rituos loc 3. La seniori, Petar 
Popanghelov s-a dovedit imbata
bil „pa teren propriu", iar 
schiorii iugoslavi au Ieșit cu 
toții din cursă. In timp ce Mlhal 
Bâră s-a clasat pe locul 4.

Rezultate tehnice: ștafeta 3X1 
km, f : 1. România 47:15,1 ; L 
Bulgaria 48:17,7; 3. Iugoslavia
4134; 4. Grecia 1 h 04:46,l ; 3X1 
km juniori: 1. Iugoslavia 42:00.1;
2. România (Zolt Șara, Viăduț 
Monda, Elemer Tanko) 42:33,7; 3. 
Bulgaria 42 39.6; 4. Grecia 51:44,1; 
3XU km seniori: 1. Iugoslavia 
1 h 21 :0T J ; 2. Bulgaria 1 h 21:10.4;
3. România lh 24 31,1; 4. Gre
cia 1 h 33:44,8 ; slalom special 
jimlori : 1. A. Postelsek (Iugo
slavia) 1;S1,4O; 2. L Gras ici (Iu
goslavia) 230.13 ; >. L Chloțea
2:134*  : ten». : 1. Moica Dezman 
(Iugoslavia) 1:42,69 ;

Petar Popanghelov 
132,31... 4. M.-----
C. Adorjan 2 32,69; 
till 2:06,24.

Mirajul necunoscutului 
minat dintotdeauna pe 
spre aventură, spre descope
rire și cunoaștere. *“ 
țiunea aceasta de 
cruț" intră desigur 
Nord, pe care 
exploratori au 
atingă fie pe 
calea aerului 
ricanul Robert 
a înaintat prin 
spre Polul Nord, 
pînă la 89’55’ latitudine nor
dică. adică în regiunea pola
ră. iar în 1937 un avion a 
transportat o expediție so
vietică, condusă de I. D. 
Papanin, care, la 89*25 ’ lat

In no- 
„necunos- 
șl 
felul

Polul 
de 

să-l 
pe

tot
încercat 

mare, fie 
(în 1900, ame- 
Edwin Peary 

Groenlanda 
ajungînd

Comentariul saytaminii

1.
4.

Se mai inttmpli — uneori — ți așa... In cadrul unei ooborîri, cu sa
nia, ta Lake Placid, unui concurent i-a fupic, pur ți etmplu, sania 

Laserfoto : A. P. — AGERPRESde sub el... p.

șanse în 
Dar ele 
au ieșit 
Juniorul 

cursă

sen. : 1.
(Bulgaria) 

Bâră 1:59,87; L
6. I. Fră-

nordică șl 78*  long, vestică, 
a Înființat prima stațiune po
lară In derivă). Dar șl ten
tative „pedestre" au avut șl 
mai au încă loc, deținlnd cel 
mal pronunțat caracter spor
tiv. Intre anii 1966—69, o ex
pediție britanică, la care au 
partidpat Wally Herbert, Ken 
Hedges, 
Brown, 
totodată 
sportivi, 
dea un __
că oamenii pot trăi 
timp In condițiile und 
peraturl scăzute șl ale Înde
lungatei nopți polare, 
fapt, același răspuns urmea
ză să-1 dea acum o expedi
ție franco-canadlană alcătuită 
din-, sase lemeL Pe schiuri 
șl, evident, cu sănii, această 
expediție a pornit-o la drum, 
zilele trecute, mal precis la 
15 februarie, din Spltzberg, tn 
nordul Groenlandei, pentru 
un periplu pînă la „cit mal 
aproape de PoJ*.  Călătoria 
lor măsoară drea 1100 km sl 
ele — dețtatad o perfectă 
condiție fizică — și-au pro- 
pus să schieze zilnic dte 
opt ore, tn două „reprize". 
Ia pauzele de ctte două ore, 
ele vor face experiențe 
lnțlflce. In special 
derivei transpolare.
temerară călătorie 
trebuia să studieze, de ase
menea, comportamentul psihic 
al celor șase exploratoare 

de frigid pătrunzător

Allen GUI șl Robert 
oameni de știință șl 
autentici performeri 
a fost în măsură să 
răspuns întrebării da- 

‘ “* mult 
tem-

De

asupra
Această 

sportivă

(zed de grade sub zero), În
tunericul beznă șl izolarea 
completă In care ae vor afla 
timp da mai multe săptă- 
mlnl. Pentru dă ceea ee 
sl-a propus această expedi
ție nu este deloc o jucărie M 
pentru ca sportivele (totuși 
slnt femei!) să nu fie puse 
în situația unul nefericit a- 
bandoa (absolut posibil) ele 
slnt Înzestrate eu niște bali
ze Argos, pe care le lasă 
Implantate ta zăpada veșni
că și oare să dea de veste 
asupra drumului 7 .
pentru a putea fi mal les
ne reperate. Asemenea bali
ze slnt folosite eu succes *4  

in timpul diferite
lor curse pe mare 
șl oceane alo ve- 
lierelor, deși cele 
mei multe dintre 
ele mal posedă șl 

statll de radio pentru comu
nicarea exactă a poziției lor 

ta imensitatea apelor.
Este de subliniat, ta orice 

caz. efortul fizic cu totul 
deosebit pe care slnt gata 
să-I facă aceste tinere spor
tive. „Aventura" lor nu este 
o simplă aventură sportivă, 
d realmente strădanie ștlta- 
țlflaă, pentru care merită 
să-țl scoți ou respect pălă
ria. ca și în fața altor teme
rare sportive care, la timpul 
lor. au izbutit fel de fel de 
performante deosebite. A- 
vem ta vedere asaltul cos
mosului (Valentina Tereșko- 
va-NIkolaeva, ta 1963, la 
bordul cabinei Vostok VI a 
atins altitudinea de 231 km), 
cel al „acoperișului lumii" 
(ta 197S, alpiniste Pan To- 
tlbetană. mamă * trei copii, 
a escaladat Ever estul; ptaă 
la Înălțimea de 8600 m a 
urcat Întreaga expediție chi
neză, compusă din 33 de 
bărbați și T femei, dar asal
tul final l-an făcut, cu suc
ces, 17 bărbați sl 3 femei. 
Intre care șl Pan To), al co- 
borfril Îndrăznețe (parașutlsta 
română Smaranda Brăescu a 
realizat un record 
absolut.
aeroport 
salt de la înălțimea de 22 733 
„picioare", adică de la T233 
m) etc.

Sport? 
știință 1

par cur».

efectuînd. 
din California,

mondial 
pe un 

un

etc.
Indiscutabil, dar

— 2:09,211. întrecerea feminină a 
fost cîștigată de Steffi Martin 
(R.D. Germană) în 1:55,R10.

VOSS. Campionatele Norvegiei: 
slalom uriaș — Frederik Zim
mer 2:26,88, femei : Vibeke Hoff 
2:03,28.

MONT-ST.-ANNE. Campionatele Canadei : slalom superuriaș 
femei ; Karen Percy 1:20,66, co- 
borîre femei : Karen Percy 
1:12,59 (a întrecut-o surprinzător, 
pe principala favorită Laurie Graham).

învingător a lost japonezul Ma
sahiro Aktmoto CU 225,1 p (90,5 
m + 93 m). B l-a întrecut pe 
norvegianul Arne Nordsletten, 
care a totalizat 196,3 p.

TOKIO, tn cadrul turneului de 
hochei din capitala Japoniei, 
R.S.F.S. Rusă — Japonia 1—5 
(4—1. - -

AUGEN,
el. Slalom special 
Franz Gruber 1:53,2«, 
uriaș : Helmut Mayer 
slalom special femei : Anita Wa
chter 1:39,63.

2—1, 2—0).
Campionatele Austrt- 

bărbațl : 
slalom 

2:35,28 ț

A MAI RAMAS UN LOC GOL !
Tot mai multe firme concurează pentru acapararea, sub 

forma contractelor, a dt mal mulți sportivi. Este un fapt real 
șl foarte frecvent în ultimul timp In lumea capitalistă, unde 
clștigarea banilor prin metoda reclameior, a devenit o practică 
curentă. Spre exemplificare, vom arăta că tinărul tenlsman 
vest-german Boris Becker deține nu numai un record al vlr- 
stei (17 ani) la care a dștlgat turneul de la Wimbledon In 
1985, ci și unul dat de... numărul mare de nume publicitare 
de pe... echipament ! Astfel : tricoul, șortul șl manșeta (!) de 
la încheietura mîinil drepte poartă ecusonul firmei italiene 
Ellesse. Manșeta de la încheietura mîinil stingi poartă mostra 
fabricantului elvețian Ebel. Racheta șl șosetele stat furnizate 
de firma vest-germană Puma. Și mai are, dacă stăm să jude
căm, părți încă nevalorificate ale echipamentului, ea mtaeca 
dreaptă sau cea stingă, de la tricou (unde se văd totuși ade
sea nume de firme).

In plus, Becker a încheiat de curtad un contract publicitar 
cu firma olandeză Philips pe o perioadă de trei ani, pentru 
o sumă însemnată. în ultimul timp, jucătorul și-a mai „desco
perit" un talent uimitor, pentru scris, șl s-a hotărtt să-șl pu
blice memoriile Intr-un ziar de mare tiraj „Blid Zeitung", nici
decum pe gratis, ci printr-un contract onorat de cea mai mare 
bancă din R.F. Germania.

Nu ne rămîne declt să ne întrebăm : cum rămtae cu nobi
lele idei după care sportul înseamnă mișcare șl sănătate, este 
expresia purității și frumuseții întrecerii loiale, neumbrită de 
teluri mercantile, promotorul unor alese principii morale ?

Doino STĂNESCU

• TELEX • TELEX •
ATLETISM q In cadrul eam- 

pionatelor pe teren acoperit ale 
țărilor nordice, desfășurate la 
Stockholm, sportivul finlandez 
Juma Payy a cîștigat proba de 
aruncarea greutății, cu perfor
manța de 21,33 m.

Alte rezultate : masculin: 60 m 
garduri : Soderman (Suedia) — 
7,95; 400 m : Mikkola (Finlanda) 
— 48,69; triplusalt : Holm (Sue
dia) ‘
m : Ann-Louise Skoglund (Sue
dia) — 52,88 ; săritura în lun
gime : Lene Demsitz (Danemar
ca) — 6,41 m ; 60 m garduri : 
Tiina Lindgren (Finlanda) — 8,49.

16,61 m ; feminin : 400

Pau! IOVAN Romeo VILARA
I.

ia rciicctor campionatul Austriei

• 0 nouă formulă Ce desfășurare, de la 1 martie

11-

își vor conți*

in
campionatul

S-AU DETAȘAI AUTORITAR
Campionatul Austriei se va re

lua după o nouă formulă. La 1 
martie, competiția va continua 
într-un mod original. După des
fășurarea în toamna anului tre
cut a meciurilor tur-retur, 
primăvara aceasta ______
continuă în felul următor: pri
mele opt clasate __ 2
nua întrecerile (tur-retur) pen
tru desemnarea definitivă a 
locurilor în clasament, iar ur
mătoarele patru vor susține, ală
turi de primele patru formații 
din liga secundă, un turneu (tot 
tur-retur) pentru a fi stabilite 
cluburile___ ____
(ultimele patru din cele

care vor retrograda 
opt). 

Iată, așadar, un sistem inedit, 
care va face — cum spun spe
cialiștii — o primenire a echipe
lor din Divizia ,,A**.  Lupta pen
tru titlu se va da, practic. In
tre primele două 
Austria șl Rapid 
singurele care se 
nivel superior. In 
activează și cei mal mulți inter
naționali șl. ta plus, ctțlva jucă
tori de peste hotare. Prima este 
campioana de anul trecut. Iar 
Rapid clștlgătoarea „Cupei*  (ea 
ae află tacă ta cursă ta actua
la ediție a „Cupei cupelor*  șl va 
Intllnl ta sferturile de finală

clasate : F. C. 
Viena, de fapt 
ridică la un 
aceste formații

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX • Francezul Said Skou- 

ma. campionul european la se- 
mlmljlode ișl pune titlul In joc 
în fața compatriotului său Marc 
Ruocco, într-o gală la Antibes.

CICLISM a Jean-Francois Ber
nard (Franța) este dștigătorui 
edițid a 13-a a „Turului Medite
ranean" cu 13.45:38. A fost ur
mat de Joel Pelier (Franța) 
13.45:57, Jean-Marie Grezet (El
veția) 13.46:00, Patrice Esnault 
(Franța) 13.46:03, Joop Zoetemelk 
(Olanda) 13.46:65 etc. Fostul li
der Vanderaerden (Belgia) a ter
minat cursa pe locul 25 cu 
13.49:36! a Turul Valendel : eta
pa prolog a revenit olandezului

Bert Oosterbosch în 10:56,57 (8,9 
km).

HOCHEI PE IARBA • Tur
neu internațional la Kolhapur 
(India): India — Pakistan 2—1

TENIS • Turneul de la Boca 
West — optimi : Chris Evert- 
Lloyd — Terry Phelps ^—2, 6—1, 
Kathy Rinaldi — Carling 
sett 7—6, 6—2, Helena 
— Barbara Potter 6—1, 
Graf — Zina Garrison 
6—3.

Bas-
Sukova 

6—2, Stefi 
6—2, 6—7,

TENIS DE MASA a
R.F.G. — Cehoslovacia 
liga europeană, super

La Malnz, 
2—5 (In 

divizia).

pe Dinamo Kiev). 
Ce se poate spune 
despre actuala 
deră ? F.C. Austria 
(antrenată de Her
man Stessl), practi
că un joc ofensiv, 
avind In atacantul 
Polster șl mijlocașul 
ungur Nyllașl cel 
mal buni realizato
ri : el au Înscris 
cite II goluri. Aici 
activează nume
roși Internaționali, 
fundașii Obermayer, 
Baumelster, mij
locașul Proliaska șl 
atacanțil Polster și 
Stelnkogler. In tur, 
ea a terminat la c- 
galltate (0—0) cu 
eterna sa rivală, Rapid, 
retur a cîștigat cu 5—1! 
dera a pierdut două puncte 
sperate pe teren propriu : 
cu modesta echipă Alpine 
nawltz. • Șl Rapid Viena 
impus marctad cele mal 
goluri (72), grație Iul 
(vechi internațional) și 
vulul Krancjar, ambii eu dte II 
puncte realizate (la fel ca șl cel 
doi de Ia Austria Viena, amin
tiți mai sus). Dintre ceilalți se 
remarcă înaintașul Pacult, Din 
păcate, se pare că, după o lun
gă activitate, Krankl se va re
trage din clubul care l-a con
sacrat, cerînd să fie transferat 
la echipa din liga secundă Wie
ner S.K. Dar o hotărlre defini
tivă nu a fost Încă luată. Co
mentatorul sportiv austriac 
Heinz Zlydansyk, scria că ar fi 
păcat ca rapldistil să-1 piardă, 
aoum, pe Krankl (înainte 
termtnareaa cmplonatulul), du
pă ce s-au despărțit șl de cu
noscutul internațional argentini
an Mario Kempes, în curs de le
gitimare la formația Vienna. • 
Prin urmare, lupta pentru titlu 
se va da între F.C. Austria șl 
Rapid Viena, dar, teoretic, șansa 
întll este de partea actualei 
lidere, care are un avans de 
două puncte a In rest, echipele 
au avut o prestație modestă sl

Iată-l pe tinărul Pacult (Rapid Viena) înscriind 
cu capul un .....................

TotLinz.

iar
Dar

în
11- 

ne- 
1—2 
Do-
s-a 

multe 
Krankl 

lugosla-

de

gol splendid in meciul cu VOEST 
in tricou alb, se vede Krankl

așa se șl explică diferența mare 
de puncte dintre echipele cla
sate în continuare. • Ar mai fi 
de notat că toate formațiile care 
încep la primăvară competiția
primei ligi (adică cele clasata

CLASAMENTUL LA ZI"
1. Austria V. 22 19 1 2 67-12 39
2. Rapid V, 22 16 5 1 73-15 37
3. Klagenfurt 22 7 9 6 33-34 23
4. Grazer A.K. 22 9 5 8 37-41 23
5. Linzer ASK 22 1 I 8 33-31 23
6. Sturm Graz 22 5 12 5 25-33 22
7. Admira W V. 22 7 6 9 38-34 20
8. Wacker Ins. 22 7 6 9 43-43 29
9. VOEST Linz 22 7 6 9 23-41 24)

10 S.C. Eisen. 22 4 10 8 19-45 18
11. Alpine Don. 22 3 7 12 27-53 13
12. Salzburg 22 0 7 15 16-52 7
pe locurile 1—8) se prezintă cu 
„zestrea" punctelor acumulate in 
primele două manșe, în timp ce formațiilor de   - --
și, respectiv, 
secundă, li se 
le oucerite în 
competiției. In 
pre pregătirile 
tative pentru viitorul campionat 
european vom consemna că Aus
tria va susține prima întîlnire 
din acest an la 26 martie, cu 
Italia, la Udlne.

Ion OCHSENFELD

pe pozițiile 9—12 
celor din liga 

vor anula puncte- 
prima parte a 

fine, vorbind des- 
echipel reprezen-


