
O realitate și un prilej de evocare:

MUZEUL SPORTULUI VRÎNCEAN
O lăudabilă inițiativă în slujba cunoașterii de 

către masele largi de tineri a fenomenului sportiv

Plăcută revedere la Foc
șani cu prof. Ovidiu Gavrilă. 
„nea Bidu“, cum îi spun cu- 
noscuții și prietenii omului 
care și acum, la aproape 70 de 
ani, a rămas același împătimit 
de sport. Antrenor de atle
tism, decenii la rind, preșe
dintele comisiei de specia
litate a județului Vrancea, 
Dar, dintotdeauna, un avid 
colecționar de trofee sportive 
pe care acum, după pensiona
re, le rostuiește cu migală in
tr-un muzeu al sportului 
vrîncean. Inițiativa și crea
ția sa.

Admirăm, in spațiul pus 
la dispoziție de C.J.E.F.S. 
Vrancea pentru acest ine
dit muzeu, piese cu o Valoare 
greu de estimat. Iată un docu
ment care atestă începutul ac
tivității sportive la Liceul 
„Unirea", instituție care a 
dat zeci de generații de ab
solvenți, multi cu o reală 
vocație pentru sport. Unul 
dintre ei, conf. Alexandru Me- 
rieă, de la Universitatea „Ale
xandru loan Cuza“ din Iași, 
fost campion al țării la ju
niori, la săritura în înălțime, 
1.75 m în 1947... Și tot la 
„Unirea" a învățat regretatul 
campion al țării la săritura cil 
prăjina, lectorul Zeno Dra- 
gomir. Un fragment din pră
jina sa de bambus ne poartă 
cu gîndul la neuitatele sale 
„recitaluri" de la stadionul 
Republicii.

Iată și o sapă, o unealtă o- 
bișnuită, marcată de trece
rea anilor, dar cu o semnifi
cație aparte pentru colec
ționar : cu ea s-au săpat pri
mele brazde la primul stadion 
al municipiului Focșani... A- 
lături, o greutate pe care ru
gina n-a ocolit-o. Aparține 
unui atlet din Brăila, oare a

concurat în orașul de pe Mil- 
cov, Ciplea pe nume, care 
a realizat la timpul respectiv 
adică acum 5 decenii, un re
zultat peste așteptări : 11,86 
m...

Un muzeu al sportului nu 
poate fi lipsit de amintirea 
unuia din precursorii educației 
fizice la noi, cum a fost 
Gheorghe Moceanu. Un por
tret al său se află într-una din 
vitrinele colecției. împreună 
cu o lucrare din 1869 intitulată 
„Carte de gimnastică cu 
figuri". în fondul de cărți 
vechi, cu zecile, apare și 
o alta care ne atrage‘ atenția : 
„Educațiunea fizică". Autor, 
scriitorul loan Slavici... Iar în
tre specialiștii consacrați în 
materie de matematică și 
instruire în diverse ramuri 
de sport, prof. Virgil Roșală, 
prof. dr. Adrian Ionescu, C. I. 
Panesen, unul dintre pionierii 
scrimei românești de per
formanță, cel care i-a desco
perit și modelat pe antrenorii 
emeriti de mai tîrziu, Vasile 
Chelaru și Andrei Vîlcea.

în compartimentul rezer
vat publicațiilor și lucrări
lor la zi, masiv reprezentat, 
muzeul ouprinde sute de 
titluri și autori nu numai din 
tară, ci și de peste hotare, 
între acestea și unele care 
au avut cuvinte elogioase la 
adresa sportului românesc, 
în frunte cu însuși părintele 
Jocurilor Olimpice moderne, 
pedagogul Pierre de Cou
bertin.

O bogată colecție de insig
ne, fanioane, plachete, di
plome și alte trofee aparținînd 
unor sportivi din munici
piul Focșani și din jude-
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La Campionatele europene de sală de la Madrid

PRESTAȚIA ATLETILOR
La Madrid n-a mai fost repe

tat succesul, atât de optimizant, 
care a fost pentru atletismul 
nostru ediția trecută a Cam
pionatelor europene de sală 
de la Atena. Precum știți, 
poate, atleții noștri au reușit 
atunci cea mai bună compor
tare a lor din lungul șir al 
competiției: două medalii de 
aur (una însoțită și de un nou 
record european), două de ar
gint și o medalie de bronz. 
Acum, la ediția a 17-a a cam
pionatelor continentale, desfă
șurate sîmbăta și duminica tre
cute, în „Palacios de los De- 
portes" (gazdă și in 1978 a 
unei competiții europene, pre
cursoarea campionatelor de as
tăzi), reprezentanții noștri, deși 
s-au aflat mai mereu printre 
fruntași, contînd în întreceri, 
n-au mai strălucit ca anul 
trecut, obținînd nu doar mai 
puține medalii (un argint — 
Cristieana Cojocaru-Matei la 
800 m și două de bronz. Miti
ca Junghiatu — 1500 m și Mi
haela Loghin — aruncarea gre
utății), dar prestația lor de an
samblu n-a mai fost aceeași, 
deși poate că n-ar fi fost 
exclusă o comportare pe mă
sura celei de la Atena... Expli
cații, firește, sînt mai multe,

NOȘTRI N-A FOST LA NIVELUL POSIBILITĂȚILOR
dar numai de unele dintre ele 
ne vom ocupa astăzi.

Liviu Giurgian, în mod cert 
un mare talent al atletismului 
nostru, cunoscut si apreciat 
peste hotare, a alergat în se-

ori !) Fontecchio, care atacă 
gardul cu piciorul stîng, bra
țul drept fiind înainte pentru 
echilibrarea poziției, l-a lovit 
(fără să vrea) pe Giurgian, 
care era cu mina stîneă înain-

La Cîmpeni, a Vlll-a ediție $ ,, Chemării munților**

UN SPLENDID FESTIVAL SPORTIV AL TINERILOR DIN APUSENI
Duminica trecută, orașul 

Cîmpeni, „inima Țării Moți
lor", a trăit o splendidă zi de 
sărbătoare sportivă, găzduind 
cea de a VIII-a ediție a „Che
mării munților", festival al

contribuit tineri din comunele 
Arieșeni, Avram Iancu, Baia 
de Arieș, Roșia Montană. 
Girda, Sălciuna, Scărișoara, Al- 
bac, Abrud, Cîmpeni și din alte 
așezări ale Apusenilor.

rut sutelor de sportivi să-și 
arate măiestria, concurând cu 
dirzenia ce i-a caracterizat, 
dintotdeauna, pe moți, spor
tivii au pornit, spre pîrtiile de 
schi și sanie de la Poduri, cîn- 
tînd, o dată cu fanfara, ,,Mar
șul lui Iancu".

S-au desfășurat întreceri de 
schi (probe alpine și fond) și 
de sanie. Participants — de 
la cei mai mici (Mircea Curtici

Sever NORAN
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Aspect de la festivalul-concurs „Chemarea munților". O parte 
dintre schiori urcă spre linia de start Foto : V. BAGEAC

sporturilor de iarnă, la care 
iau parte, o dată pe an, ur
mașii lui Horea și Iancu. La 
reușita acestui festival, desfă
șurat sub egida „Daciadei", au

După o frumoasă festivitate 
de deschidere, în cadrul căreia 
tovarășul Alexandru Retegan, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Alba al U.T.C., a ce-

Mitica Junghiatu

riile-semifinale 7,70 s — nou 
record național la 60 mg, 
fiind absolut convins că fina
la avea să-i fie o formalitate. 
Dar. iată că e bine să nu 
zici niciodată hop... în finală, 
a avut culoarul intre italianul 
Daniele Fontecchio și spanio
lul Javier Moracho. Pînă la 
gardul doi ei s-au aflat, am 
zice, la perfectă egalitate, dar 
la gardul următor, în timp ce 
se afla peste obstacol, in tim
pul cursei (se întîmplă dese-

Mihaela Loghin

te, l-a dezechilibrat puțin, 
consecința fiind verticalitatea 
bruscă a corpului și o ateriza
re nesigură. în această clipă 
fusese decisă soarta unei po
sibile medalii de aur, la care 
Liviu Giurgian era îndrituit să 
spere, a unui nou record na
tional. a evidentei recompense 
pentru munca desfășurată de

Romeo VILARA
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Azi, la Brașov, în „optimile14 Cupei la fotbal

STEAUA - RAPID, PERFORMERELE COMPETIȚIEI
Stadionul tineretului din Bra

șov găzduiește astăzi, de la ora 
14, ultima partidă din cadrul 
„optimilor" Cupei României. Șe 
vor întîlni Steaua și Rapid în- 
tr-o partidă de mare interes 
pentru iubitorii fotbalului din 
orașul de sub Tîmpa, cele două 
echipe bucureștene fiind per
formerele marii noastre compe
tiții fotbalistice. Steaua a cîști- 
gat de 14 ori trofeul, de alte 
cinci ori fiind finalistă. La rîn- 
dul ei. Rapid a intrat, de-a

lungul anilor, de 9 ori în po
sesia Cupei, plerzînd de trei 
ori finala. Pentru Steaua, me
ciul va însemna repetiția ge
nerală înaintea confruntării cu 
Kuusysi Lahti din „sferturile" 
Cupei campionilor europeni. 
Campioana noastră va alinia 
următorul „11“ : Ducadam — 
Bărbulescu, lovan, Belodedici, 
Weisenbacher — Balint, Stoica, 
Boloni, Majaru — Lăcătuș, Pi- 
țurcă.

Rapid a jucat ultima partidă

de verificare la Făgăraș, cu 
Nitramonia, și a cîștigat cu 4—0 
prin golurile marcate de Agiu, 
Cioacă si Teodorescu (2). A 
fost folosită formația : Mânu
— Marinescu, Grigore, Cîrstea, 
Mincu — Niță, Agiu, Șt. Popa
— Țîră, Cîrlan, Cioacă. Au mai 
jucat Proșteanu și Teodorescu.

Partida va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Bucu
rești : G. Ionescu (la centru), 
N. Voinea și V. Alexandru (la 
linie).

w n decorul de basm al 
stațiunii Slănic Moldova- 
antrenamentele echipelor 

sportive, venite aici să-și pe
treacă vacanța pregătindu-se 
pentru noul sezon competițio- 
nal, reprezintă un punct de 
atracție, un adevărat spectacol 
tonifiant pentru turiști. Am 
fost și noi atrași de antrena
mentele fotbaliștilor, ale rug- 
byștilor sau ale atleților de la 
diverse cluburi, dar atenția 
ne-a fost reținută îndeosebi de 
conștiinciozitatea cu care își 
făceau pregătirea boxerii din 
lotul național de juniori. L-am 
recunoscut in mijlocul lor pe 
antrenorul Relu Auraș, unul 
dintre tehnicienii care, alături

Eustațiu Mărgărit, a cande . .......
tribuit prin munca și price
perea sa, la frumosul succes 
al pugiliștilor români la „mon
dialele" de tineret de anul 
trecut. Acum este antrenor 
coordonator la lotul național 
de juniori. I s-a încredințat 
elita pugilatului nostru juve
nil pentru a o pregăti in ve
derea participării la Campio
natele europene de juniori, 
programate în toamnă, in Da
nemarca.

Intercalați printre sportivi,

alealți tehnicieni, ajutoare 
„coordonatorului" : antrenorii 
Ovidiu Munteanu, Vasile 
Bala și Gheorghe Ene, fostul 
dinamovist al cărui box teh
nic persistă, încă, in memoria 
iubitorilor sportului cu mă
nuși. Prezent la antrenament, 
și asistentul medical Nicolae 
Liurea, o veche cunoștință a 
boxerilor care au trecut prin 
loturile naționale.

Sportivii la antrenamentul 
cărora am asistat nu au încă 
nume de rezonanță în lumea
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to-boxului. Le consemnăm, 
tuși, cu convingerea că nu 
peste mult timp ele vor în
semna „ceva", atit pe ringu
rile din țara noastră, cit și, 
sperăm, pe cele de peste ho
tare. In ordinea categoriilor :

Petre HENȚ
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A început Campionatul

mondial de handbal [m]

ECHIPA 
ROMÂNIEI 
A ÎNVINS 
FORMAȚIA 

CEHOSLOVACIEI
(Amănunte în pag. a 4-a)



APLAUZE IN PORTUGALIA PENTRU RUGBYȘTD TRICOLORI
Sîmbătă, la Barreiro, repre

zentativa de rugby 
noastre a debutat in 
sezon internațional eu 
torte lejeră, in fața 
Portugaliei. Amănunte 
oferite de antrenorul 
Valeria Trimescu:

— Victorie firească. : 
nirea oficială din cadrul Cam
pionatului european F.I.R.A., 
cu reprezentativa unei țări cu 
Care n-am mai jucat de 19 
ani. Portughezii au un- stil de 
joc asemănător cu cel al spa
niolilor : acționează rapid, sînt 
foarte spontani, trecerea din 
apărare in acțiuni ofensive o 
efectuează eu aplomb. Superio
ritatea echipei României a fost 
insă evidentă, iar victoria — 
Subliniez, cu toată obiectivita
tea — trebuia să fie și mal 
categorică decît acest 34—14. 
Am avut cel puțin patru si
tuații clare de eseu, bine

a Ur» 
actualul
0 vlc- 
ecbipei 

ne sînt 
federal

în întil-

concepute tactic, dar toat* 
ne-au fost... stopate de arbi
tru. Sigur, important este că 
am terminat victorioși, după 
cum la fel de important este 
eă am realizat ceea ce ne-am 
propus și anume să practicăm 
un joc deschis, spectaculos. A- 
plauzele celor aproape 8 000 de 
spectatori la eseurile rugbyști- 
lor noștri și. în general, la ac
țiunile în mișcare, cu partici
parea tuturor compartimentelor, 
sînt o mărturie eă și aeest o- 
biectiv a tost îndeplinit.

— Cine s-a detașat 7
— N-aș vrea să fac eviden

țieri. Pot sublinia doar că 
Voinov, David, Hodorcă, Mn- 
rariu, Ștefan Constantin, Giug- 
lea, Tufă șl Bucan, In special, 
au aplicat bine sarcinile pos
turilor pe care au jucat'.

— Există intenția de a o- 
pera remanieri în lot, de • 
efectua o lărgirea a sa 7

— Practic, nu 1 împreună cu 
colegul Mihai Naca, ne gîndim 
la menținerea actualului lot. 
Lingă jucătorii care au făcut 
deplasarea In Portugalia se vor 
afla ceilalți rămași acasă, din 
diferite motive (medicale, de. 
Studii etc.), astfel vom avea 
de unde selecta „XV“-le pen
tru viitoarele intilniri, cum va 
fi cea cu Scoția, sau, între' al
tele — înainte de toate — par
tida eu Franța (în deplasare). 
Iar porțile " ‘ 
tiv rămîn 
rugbyștilor 

. că privim 
perspectiva 
unde sperăm să avem un tot 
eît mai competitiv, mal puter
nic.

lotului repnezenta- 
deschise tuturor 

de valoare, pentru 
munca noastră în 
«Cupei Mondiale",

Tiberiu STAMA
• Plenara Comitetului F.R. 

Rugby, care trebuia să aibă 
loc la 1 martie, s-a amînat 
pentru data de 4 aprilie.

Marginalii la „Cupa F. R. Hochei'1

ECHIPA ROMÂNIEI ÎȘI POATE PERFECȚIONA JOCUL

O INTERESANTA COMPETI
ȚIE PUGILISTICA. Iubitorii 
sportului cu mănuși din Capi
tală vor avea posibilitatea să 
asiste, începînd de joi 27 
februarie și pînă luni 3 martie, 
Ia galele prilejuite dc cea dc-a 
IV-a ediție a Cupei I.M.U.C. ]a 
box. întrecerile sînt programa
te, începînd de la ora 15, în 
sala întreprinderii I.M.U.C. (ca
pătul autobuzului 331, troleibuze 
nr. 73. 74, 83, 94 si metroul pînă 
la stația I.M.G.B.). După cum 
ne anunță organizatorii, com
petiția este rezervată pugiliști- 
lor fruntași (juniori si seniori) 
din București și din provincie. 
Este de așteptat ca iubitorilor 
boxului din Capitală să le fie 
oferite meciuri interesante.

„CUPA ȘIRETUL" LA RUGBY, 
în organizarea asociației sporti
ve Locomotiva, la Pașcani - a 
avut loc un turneu de rugby.

Azi, ultim

MEC

Să începem rindurUe noastre 
dedicate celei de a 27-a ediții 
a „Cupei F.R. Hochei" prin a 
sublinia numărul mare de 
spectatori care, zi de zi, au 
ținut să fie prezenți în tribu
nele patinoarului -artificial „23 
August" din Capitală. Și asta 
datorită inițiativei. încununată 
de succes, a federației de spe
cialitate care. cu sprijinul 
Consiliului organizației pionie
rilor și a șoimilor patriei din 
municipiul București, a făcut 
o largă popularizare a compe
tiției în rîndurile elevilor din 
școlile sectoarelor III și IV. 
Aceștia au avut prilejul să a- 
siste la o competiție intere
santă. în care au evoluat 
demne reprezentante a două 
„școli" din elita mondială a 
sportului cu ’ pucul și crosa. Și 
era firesc ca acestea să do
mine turneul, Avtomobilist 
Sverdlovsk cucerind trofeul 
după un joc de mare anga
jament fizic si de mare spec
tacol cu tatontații (dar încă 
neexperimentațiî) hocheiști din 
echipa de tineret (20 de ani) a 
Cehoslovaciei.

In această companie selectă, 
reprezentativele României și 
Bulgariei s-au străduit — și 
uneori au reușit — să reali
zeze un joc cît mai bun. în 
orice caz. ambele au făcut do
vada că meciurile cu adversari 
puternici le-au prins bine, ele 
avînd o comportare ascendentă

de-a lungul celor trei zile de 
concurs. De altfel, organizarea 
în această perioadă a .Cupei 
F.R. Hochei" nu a fost întîm- 
plătoare, ea avînd importanta 
menire de a constitui un punct 
de reper 
fectuate 
tri în 
examen i 
toare : |
pionatul 
unde obiectivul de atins este 
promovarea în grupa „B“. 
Tocmai de aceea aprecierile 
noastre țin seama de faptul că 
Iotul României se află cam la 
jumătatea pregătirilor, că mai 
este aproape o lună pînă la 
startul jocurilor programate în 
Spania, și că va mai susține 
o serie de partide de verifi
care.

In afara jocului cu Bulgaria 
— in care hocheiștil români, 
prezentîndu-se prea siguri pe 
ei datorită ascendenței unei 
recente victorii la Sofia, 
au realizat, chiar dacă au re
petat victoria, cel mai slab 
meci al lor din acest turneu — 
„tricolorii" au dat o replică pe 
măsura posibilităților lor, ter- 
minînd chiar In avantaj a treia 
repriză a întîlnirii cu formația 
de tineret a Cehoslovaciei. Dar 
asta nu este suficient pentru 
atingerea scopului menționat 
mai sus, cu care reprezenta
tiva noastră pleacă la C.M. 
Sînt destule întrebări la care

• asupra pregătirilor e- 
de reprezentanții noș- 
vederea importantului 
care urmează luna vii- 
participarea la Cam- 

Mondial, grupa „C“,

partida România — BulgariaSecvență din
(2—0), cu Gereb și Chiriță in prim-plan

la care au participat cinci divi
zionare „A“ (Foii tehnica Iași, 
Rulmentul Bîrlad, C.S.M. Su
ceava, Hklrotoiinica Mileov Foc
șani, Locomotiva Pașcani) «1 o 
echipă din eșalonul secund 
(Electrocontact Botoșani). în 
cele cinei zile în care a avut 
loc competiția s-au disputat opt 
partide, cea mai importantă din
tre ele — aceea care a decis 
ci^tigătoarea primei ediții a 
„Cupei Șiretul" — opunînd 
echipele Politehnica lași și Lo

comotiva Pașcani. A cîștigat Po
litehnica, cu 14—4 (4—4), punc
tele fiind marcate de Colibă 2, 
Gavrileț — eseuri, Mititelu — 
transformare, respectiv Rusu — 
eseu. (C. Enea, coresp.Ț.

De subliniat că Întrecerea de 
la Pașcani a reprezentat una 
dintre numeroasele „verificări" 
efectuate de divizionarele noas
tre tn vederea reluării activită
ții competiționale — duminică 
începe returul în Divizia „A" și 
în seria a IV-a a Diviziei „B".

REÎNTtLNIRE €U FRUNTA
ȘELE POLOULUI NOSTRU. 
Săptămfna viitoare, mai exact 
de joi pînă duminică, au loc la 
Oradea primele partide de Di
vizia ,.A", din acest an, și în 
sportul cu mingea pe apă. Este 
vorba de meciurile turneului I 
al grupei valorice de frunte.

TINERI POLOIȘTI ÎN ÎNTRE
CERE. Două formații bucureș- 
tene (Rapid si Progresul) și 
două din Arad — ale clubului 
organizator. Rapid — au luat 
parte la o d:spută sub semnul 
tinereții jucătorilor. Pe primul 
loc s-a clasat echipa de copii a 
clubului Progresul București, 
urmată de Ranid I Arad, Rapid 
București și Rapid II Arad.

LIDEF

• PE PIRTIILE de la Lacul 
Roșu au fost prezențl peste 
200 de elevi din județul Mu
reș, la un reușit concurs în 
«porturile de iarnă. Printre 
cei mai buni s-au numărat 
Jenlța Ghlurcă (Borca), Ele
na Tombîrnac (Borca), An
drei Gașpar (Pîngărați), Ion 
Bîtcă (Borca) — ia seni, res
pectiv, Iulia Ghiorceri (Cră- 
căoanl) șl loan Păduraru 
(Păstrăveni) — la sanie. « 
In comuna cern a (jud. 
Tulcea) a luat ființă primul 
centru rural de lupte greco- 
romane, care funcționează cu 
aorițțnut și sub îndrumarea sec
ției Clubului sportiv școlar din 
orașul de la porțile „Deltei*. 
Antrenorul Dlonisle Ducico 
are în pregătire 30 de elevi 
din satele din tmnreiurinii. 
0 PESTE 600 DE TINERI din 
Pașcani au participat timp de 
o săptămînă la manifestările 
din cadrul „Daciadei* de iar
nă, întreeîndu-se la tenis de 
masă, volei, popice, șah, sa
nie. handbal șl fotbal. între
cerile — organizate de 
C.O.E.F.S. — s-au desfășurat 
în bune condiții în sălile Clu
bului muncitoresc „Unirea 
C.F.R." 0 ÎN CUNOSCUTA
COMUNA montană. Fundata, 
din țudețul Brașov, s-a des
fășurat etapa județeană a 
„Cupei U.T.C.* la schi, la 
care au participat aproape 
100 de fondiști. Au terminat 
învingători : Maria Bratu și 
Gheorghe Bașa (ambii Fun
data) la categoria 14—19 ani, 
Monica Solovăstru (Fundata) 
și Ton Stoîan (Zărnesti) la 
cat. peste 19 an). 0 SALA 
DE ATLETISM a Institutului 
de subinglnerl din Oradea a 
găzduit un reușit concurs la 
care s-au întreeut peste 80 de 
atleți juniori. Cele mai bune 
rezultate le-au obținut Luclca 
Crtstea (Rapid) 5,94 m la lun
gime — nou record jude
țean de senioare (!), Csaba 
Szukozsdî (C.S.Ș. 1) 1,80 m

la Înălțime și Marius Pop 
(C.S.Ș. 1) 12,90 m la triplu.
• PE DEALUL MOȘULUI, 
din apropierea orașului Or
șova, șl-au dat întîlnire peste 
150 de pionieri din județul 
Mehedinți la o frumoasă zl 
de sport. Au avut loc con
cursuri de schi (fond și sla
lom) șl sanie. Pe primul loc 
s-au situat elevii din Orșova. 
0 NUMEROȘI TINERI judoka 
din Tîrgoviște au participat 
la un interesant concurs re
zervat juniorilor I șl H, com
petiție găzduită de Sala spor
turilor. Printre clștigători s-au 
numărat : Al. Scurtu, St. Do- 
softei, G. Dumitra, A. Sechell 
și R. Ivan, toți de Ia C.S.M. 
Oțelul, una din cele mal bune 
secții de judo din județ (an
trenori : C. Saucluc, V. Gre- 
cu și I. Mereuță). • SCHIORI 
DIN JUDEȚELE Brașov, Su
ceava, Covasna, Harghita șl 
Bistrița Năsăud au evoluat la 
tradiționalul concurs de fond 
dotat cu „Cupa C.J.E.F.S. 
Bistrița-Năsăud", desfășurat 
la Piatra Fintînele. Pe pri
mele locuri s-au situat : Sara 
Sabo (A.S.A. Brașov) — la 
juniori marl, Vlorel Sotropa 
(A.S.A. Brașov) — la juniori 
mici, Livia Reld (Tractorul 
Brașov) — la junioare mari 
și Daniela Flllmon (C.S.Ș. Va
tra Dornei) — la junioare 
mici. 0 COMISIA JUDEȚEA
NĂ de fotbal Buzău a orga
nizat, în colaborare cu F. C. 
Gloria, o reușită competiție 
de mlnifotbal pentru juniori. 
Au luat parte echipe ale di
vizionarelor din județul Bu
zău șl formații de cartier din 
municlnlul Buzău. Cele mai 
bune echipe s-au dovedit a- 
fl Voînța-Petrolistul Rm. Să
rat (la „divizionare" sl „Spe
ranța 42“ (la „cartier").

Relatări de la : S. Albu, P. 
Comsa, C. Enea, SC. Gruia, 
I. Ghișa. S. Manafti, M. A- 
vanu, FI. Toma șl V. Dra- 
gomlr.

sportivii români 
trebuie să dea răs
punsul prin cali
tatea jocului lor. 
Și ne referim, de 
pildă, la propor
ția îngrijorător de 
mare a șuturilor 
care ocolesc poar
ta sau care, dim
potrivă, sînt trase 
direct în portar 
(așa cum, în pri
ma partidă, au fă
cut Cazacu și Tu- 
reanu, dîndu-i po
sibilitate portaru
lui O. Svoboda să 
se evidențieze) ; 
discutînd despre 
cele trei linii' fo
losite de antreno
rii Al. Kalamar și 
I. Tiron, se poate 
spune că cea mai 
omogenă și chiar 
cea mai pericu
loasă (în ciuda i 
a jucat cel mai 
fost linia a treia 
Herlea — Șofron - 
K. Antal), iar cea mai vulne
rabilă linia a doua în care, 
fundași rămînînd tot timpul 
Horvath (comportare ascen
dentă de-a lungul întregului 
turneu) — Miklos, atacanții 
s-au schimbat : mai intîi “ 
reb — Solyom — Lucaci, 
tru ca, ulterior, în locul ulti
milor doi să fie încercați 
czuj și J. Bartalis. Trebuie să 
mai notăm jocul puțin eficace 
în atac al lui Tureanu, faptul 
că se pierde ușor pucul...

Cum am spus, mai este a- 
proape o lună pînă la startul 
întrecerilor. Pînă atunci pro
babil că și Cazacu, împreună 
cu M. Popescu, care, din mo
tive obiective, s-au prezentat 
mai tîrziu Ia tot, vor atinge 
și ei același nivel de pregătire 
cu coechipierii lor. ceea ce ar 
putea duce la creșterea con
sistenței jocului reprezentati
vei.

Foto : Aurel D. NEAGU

ANUNȚ
Asociația sportivă „Flacă

ra roșie" din București con
tinuă — la sediul său 
strada Bela Brciner nr. 
sector 3 — activitatea 
selecție pentru secția de 
gimnastică ritmică. In ace
lași timp, asociația organi
zează un concurs pentru ocu
parea unui post de antrenor 
în această disciplină.

din
82, 
de
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pe valorii 
de astăzi 
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UN SPLENDID FESTIVAL SPORTIV AL TINERILOR
(Urmare din nag 7)

Ge- 
pen-

Ger-

Mircea TUDORAN

are doar 7 ani), la cei mai 
mari (Maria Cioaza, câștigă
toare în 1985, la faza pe țară 
a „Cupei U.T.C.", elevă a pro
fesorului Iancu Pleșa din Al- 
bac, are 19 ani) — și-au a- 
runcat în luptă toate forțele 
și cunoștințele pentru a cîștiga. 
Gelu Bibolar (8 ani), dorea să 
obțină timp mai bun decît sora 
lui, Maria (10 ani), la coborîre, 
in timp ce Maria Cioaza a ră
suflat ușurată cînd principala 
ei adversară. Mihaeia Bcrindei,

Mircl 
a venit 

cu tradiționalele 
cu care străbunii lui 

plaiurile acoperite

a... abandonat cursa.
Jurj, din Scărișoara, 1 
la concurs 
„tălchigi*, 
străbăteau 
dc zăpadă.

— Acești
ne spunea
Cîmpean^ vicepreședintele Con
siliului popular Cîmpeni — au

copii ai munților — 
tovarășul Gheorghe

topit in sufletele lor ceva din 
mîndria de a fi urmașii tribu
nilor ce au luptat pentru li
bertate, dar și ceva din mîn- 
dria de a fi copiii celor care, 
în anii noștri, au schimbat fața 
acestor locuri, construind Com
binatul cuprului de Ia Roșia 
Poieni, întreprinderi fruntașe 
Ia Baia de Arieș, Abrud, Cîm- 
peni și în multe alte localități, 
incit „Țara de piatră" a Iui 
Geo Bogza a devenit o „Țară 
a belșugului".

La sfirșitul acestei zile bo
gate în sport a avut loc o 
splendidă demonstrație a spor
tivilor, care, prin fantezia și 
măiestria execuțiilor, au dat 
culoare și căldură frumosului 
festival sportiv. Festivitatea 
s-a încheiat prin coborirea a 
trei sportivi care purtau torțe 
fumigene. Din îmbinarea culo
rilor fumului lansat de aces
tea, s-a format un tricolor 
lung de aproape un kilometru,

care s-a 
înaltul ci 
ților lui

OPTIMISMUL BOXERILOR JUNIORI
(Urmare din pag 7)

Nicolae Aliuță (Spărtac Bucu
rești), Valentin Dumitru (Dina
mo), Tăsică Ene (I.R.A. Cra
iova), Sorin Timofte (C.S.M. 
Iași), Florin Dobre (Oțelul Ga
lați), Daniel Dumitrescu (Dina
mo), Gigi Moise (Voința Fău- 
rei), Atila Veres (Voin*a Satu 
Mare), Petre Buliga (C.F.R. Ti
mișoara). Liviu Dani (Automa
tica Mediaș), Florin Roșioru 
(Farul), Francisc și Laszlo Vaș- 
tag (C.S.M. Reșița), Dănuț Mi- 
halache (Feroviarul Buzău), Re
mus Savu (A.E.M. Timișoara), 
Grigore Munteanu (Metaloteh- 
nica Tg. Mureș), Iulian Ciocan 
(B.C. Brăila), Florin Liștea 
(C.F.R. Craiova), Anghel Vicen- 
țiu (Voința Giurgiu). Iulian Dră- 
ghici (Comerțul Mangalia).

Am fost 24 de ore oaspeții lo
tului de juniori. I-am urmărit 
antrenamentele, am stai de vor
bă cu sportivii și antrenorii. Toți 
au un optimism care, am înțe
les, are la bază pasiunea și 
ambiția cu care s-au angajat 
la muncă toți componența lo
tului. \

— Avem condiții materiale de 
pregătire de-a dreptul excelente 
— ne mărturisea antrenorul co
ordonator Relu Auraș. Băieții 
sînt talentați și, faot deosebit de 
important, au înțeles că fără o 
pregătire serioasă nu vom ob
ține rezultatele pe care le do
rim. Sînt In lot campioni și 
vicecamDioni de juniori, dar și 
băieți fără vreo performanță 
notabilă. Toți au insă ambiția 
de a deveni „cineva" în box. 
Această ambiție, talentul și hăr
nicia lor la antrenamente mă 
fac să sper într-o performantă 
frumoasă la „europenele" 
juniori, principalul obiectiv 
tru care ne pregătim, 
semn că așa va fi l-am
la prima noastră confruntare 
internațională cu reprezentativa 
de juniori a R.D. Germane, la 
Cottbus. Ei au cîștigat prima 
întîlnire, iar noi pe a doua. 
Nu prea avem, încă, experiență 
internațională, dar pînă la „eu
ropene" vom mai participa la 
cîteva turnee în Bulgaria. Po
lonia, Ungaria și RJD. Ger
mană...

de 
pen- 
Un... 
avut

— Șe spune că boxul nu este 
practicat de băieți cu nota 10 
la purtare. Este adevărat ?
_r- Știu la ce vă referiți, 

flați, insă, că nu am avut 
o problemă cu disciplina, 
sînteți cei dinții care v-ați „ 
dit la asta. Au fost și părinți 
care ne-au vizitat să vadă ce 
fac și cum o duc copiii lor Ia 
lot. Tatăl lui Aliuță, tatăl lui 
Gigi Moise...

— Și?
— Au stat cu noi cîteva ore, 

au văzut ce fac băieții, am dis
cutat și au plecat oamenii li
niștiți acasă...

...Intimplarea a făcut ca in 
cele 24 de ore, cit timp am fost 
oaspeții lotului de juniori, el să 
aibă programat in municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej un meci de 
antrenament în compania pugi- 
liștilor localnici. Gala a 
loc in sala „Carom" și 
majoritate a victoriilor 
venit celor din lot. O 
excepție : Iulian Ciocan 
învins de Marian Ardeleanu de 
la C.S.M. Borzești. Urmarea ; 
propunerea ca Ardeleanu să fie 
cooptat și el în formație. Por
țile lotului sînt, deci, deschise...

Succes băieți I

A- 
nici 
Nu 
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avut 
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a re- 

singură 
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I A

MM
ESTE CAMPIOANA

SE APROPIE STARTUL Șl PENTRU DIVIZIONARELE „B“
MINERUL VATRA DORNEI

liftele (în sfinția imaginii, cu ex-cra- 
: Chitic in atac), speră să reducă 
fafâ de lideră, in ,,fief“-ul acesteia...

Foto : Iorgu BĂNICĂ I

li-

îi-

bertatea Sibiu — Farul Con
stanța. Flacăra roșie București 
— C.S.U. Galați (sala M.I.U., 
ora 15), în grupa I valorică ; 
Chimia Rm. Vilcea — Penici
lina Iași, Dacia Pitești — Ra
pid București și Calculatorul 
București — Știința Bacău 
(sala Olimpia, ora 14), în grupa 
a II-a.

în 
tatea 
38 p, 3. Dinamo 37 p (un joc 
ma i ‘ ‘ ‘ — -
34 p, 
p, 6. Farul 30 p (un joc mai 
puțin) ; respectiv : 7. Dacia 42 
p. 8. Chimia 40 p, 9. Penicilina 
36 p, 10. Calculatorul 34 p, 11. 
Rapid 33 p. 12. Știința 31 p.

clasamente : 1. Universi- 
C.F.R. 41 D, 2. C.S.U.

7
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5. C.S.M.

Flacăra roșie
Libertatea 33

I
I
I
I
I
I

• Antrenor: Ion Buzoianu • 
Noutăți în lot : drițescu (de la 
Olimpia Rm. Sărat), Groza (de

C.S.M. Suceava). Cimpolerlu 
la Vulturii Lugoj), Petrea 

la Minerul Baraolt), Mironaș 
la Ceahlăul P. Neamț), Toma 
la Beionul Săvlneșll), Mol

dovan (de la Minerul Fundul 
Moldovei), Nahalclue (de la 
Steaua — speranțe) și Lefter (de 
la Minerul Filipeștii de Pădu
re) • Au plecat Sfrijan șl I. 
Popa (ambii la CJS.M. Suceava) 
• Echipa se află la —6 în «cla
samentul adevărului* • Pregă
tirile au început la 10 Ianuarie 
șl s-au desfășurat numai în lo
calitate • A susținut următoa
rele meciuri de verificare : cu 
Politehnica Timișoara (2—1 și 

Politehnica Iași (0—2 șl 
Cimentul Medgidia 5—2, 

Steaua C.F.R. Cluj-Napoca 2—1, 
Victoria Tecuci S—1, Cristalul 
Dorohol 5—6, Minerul Gura Hu
morului (o—1 și 1—2) și c. s. Bo
toșani 5—2 • Mal are perfectate 
jocuri amicale cu Gloria Bistrița, 
Avîntul Reghin șl Explorări 
Cîmpulung (toate, tur-retur) • 
Pavel Chiriluș, președintele sec
ției de fotbal, ne-a spus : «în
cercăm salvarea de Ia retrogra
dare. Atmosfera este foarte bună, 
Jucătorii s-au pregătit cu multă 
ambiție și seriozitate, avem spri
jinul total al organelor locale. 
Nu ne mai rămîne deci dectt să 
ne autodepășlm tn partidele din 
retur". • Cel mal buni jucători 
în turul campionatului : Sfrijan, 
Picătureanu, Bedrule • Golgete- 
rul echipei : Sfrijan, cu 4 goluri.

I.C.S.I.M. BUCUREȘTI

•
Noutăți tn Iot :
Rapid I.C.B.B.), Mocanu șl Gă- 
man (de la Automatica Bucu
rești), Bocman (de la Progresul- 
Vulcan București) șl Volnlcilă 
(de la F. C. Argeș — speranțe) 
• Au plecat : Vasileseu (la F. C. 
Argeș), Gane (Ia Metalul Bucu-

Antrenor : Petre Gheorghe • 
Fetcu (de la

Finalele campionatelor naționale de orientare turistică pe schiuri

CONDIJII INEGALE - REZULTATE DISCUTABILE
In zilele de 21 și 22 februarie 

s-au disputat, la Predeal, fina
lele Campionatelor de orientare 
turistică pe schiuri, la individual 
șl ștafetă. Au participat peste 
250 de sportivi (93 fete și 164 
băieți), din 16 județe șl 42 de 
asociații sportive. Mal slabă a 
fost participarea la proba de 
ștafetă, categoria 11—14 ani, unde 
au luat startul numai 3 echipe 
de fete șl 4 de băieți, din care 
s-au clasat

Traseele
i 500—13 500 
nivel plnă 
individuală) și 12 500—24 500 m cu 
o diferență de nivel pînă la 
1 200 m — la proba de ștafetă 
(4 schimburi). Nici zona, nici 
starea timpului nu au corespuns 
Importanței competiției : întrece
rile individuale s-au desfășurat 
pe ceață, cu zăpadă puțină și în
ghețată. La toate aceste neajun
suri a mai contribuit șl zona 
(Valea Poliștoaca), care s-a do
vedit necorespunzătoare (un ver
sant cu multe denivelări abrup
te). De aceea, aceste finale de 
orientare „pe" schiuri, s-au des
fășurat .cu* schlurile în spate, 
fapt criticat de comisia tehnică 
de concurs (președinte prof. Vio
rel Tomescn) șl de către secre
tarul federal, prof. Mircea Ml- 
hăilescu.

Dacă mal socotim că unii spor-

doar cite 3 echipe, 
au măsurat Intre 

m, cu o diferență de 
la 450 m (la proba

UULU! VRÎNCEAN
mă voi opri aici, nu accept sâ 

— abandonez prea curînd a-
ccastă activitate care îmi 

n- ocupă aproape toate zilele. Și
s- nădăjduiesc să-mi formez
e- succesori, care să ducă mai
►r- departe această lucrare dc
nu proporții".
să Muzeul sportului vrînoean 
2* din Focșani... O inițiativă va-
n- Toroasă pusa în slujba popu-
țS larizării activității sportive
ă- de masă și de performanță nu
ie numai din județul situat de o
m parte si de alta a Milcovului.

ci si din întreaga țară. Tot- 
e* odată, un miiloc de cu-
*” noaștere a activității unor

pionieri al sportului din 
lit patria noastră. îndemn pentru
m exponent!! generațiilor tine-
iu re, de a le urma exemplul.

tivi cunoșteau bine zona de con
curs întrucît au mal alergat, cu 
aceeași hartă, ’ Ia un concurs in
ternațional și la două finale (plus 
cantonamente cu harta zonei de 
concurs ta mină), ta timp ce 
alții cunoșteau zona mal puțin 
sau deloc, sigur că rezultatele 
sînt destul de neconcludente.

Este cunoscut faptul că pen
tru a se realiza o hartă lntr-o 
zonă corespunzătoare din toate 
punctele de vedere se pun pro
bleme destul de dificile, dar nici 
să neglijăm tocmai factorul teh
nic al unui concurs, pe baza 
căruia se stabilesc cîștigătoril ! 
Este Inadmisibil ca pe o singură 
hartă să se organizeze un con
curs internațional șl patru ti-' 
Dale.

REZULTATE. Individual : Fe
minin — cat. 11 ani, Daniela 
Chlurlea (Locomotiva București) ; 
cat. 13 ani, Larisa Pop (Chemun 
Maratex B. Mare) ; cat. 15 
ani, Katalin Kerestesz (Voința 
Miercurea Ciuc) ; cat. 17 ani, 
Tunde Dioszegy (Chemun Mara
tex B. Mare) ; cat. 19 ani, Irma 
Pasca (Voința Sinaia). Masculin 
— cat. 11 ani Lucian Crăclunescu 
(Voința Sinaia) ; cat. 13 ani Mi
hai Eltlmie (Voința Sinaia) ; cat. 
15 ani Belci Florin (Voința Si
naia) ; cat. 17 ani Gerhard Gart
ner (Voința Brașov) ; cat. 18 ani 
Stefan Apli (Chemun Maratex 
B. Mare) ; cat. 21 ani 
Nagy (Laminorul Zalău).

Ștafetă. Feminin : cat. 
ani : 1. C.P.S.P.-Slatina
Hie, Ligla Stolnescu, Camelia Po
pescu și Cornelia Vasile) ; 2. Vo
ința Vatra Dornel ; cat. 15—18 
ani : 1. Chemun Maratex (Gon- 
gy Miszovltz, Andreea Miszovltz, 
Lavlnla Pop, Tunde Dioszegy) ;
2. Voința Slatina ; 3. Județul Ma
ramureș ; cat. peste 19 ani : 1. 
Județul Maramureș (Ileana Je- 
ler, Edith Apli, Bdiko Kovari, 
Lucia Rogoz) ; 2. C.S.U. Brașov ; 
8. Strungul Arad. Masculin : cat. 
11—14 ani : 1. Jud. Prahova (Mi
hai Eftimie, Lucian Crăclunescu, 
Daniel Strolescu, Gabriel Stro- 
lescu) ; 2. Voința Vatra Dornel ; 
cat 15—18 ani: 1. Jud. Brașov 
(Gheorghe Mlrică, Lucian Dră- 
gan, Paul Lupșan, Gherhard 
Gartner) ; 2. Vulturii Rapid O- 
radea : 3. Jud. Maramureș. Peste 
19 ani ; 1. Chemun Maratex B. 
Mare (Ion Alexan, Gheorghe 
Chluzbălan, Stefan Apli, Petru 
Lupșe) ; 2. Voința Cluj-Napoca ;
3. Laminorul Zalău.

M. CRACIUNESCU,

Istvan

ia—n 
(Anca

»
rești) și Marleș (la F. C. Mara
mureș) « Echipa se află la —e 
în «clasamentul adevărului* • 
Pregătirile au început la • Ia
nuarie șl au continuat, în pe
rioada 1#—31 Ianuarie, la Sinaia
• A susținut o sultă de jocuri 
de verificare, tn .Cupa 8 mar
tie*. cu Automatica București 
5—1, T.I.L. București 1—3, Avico
la Crevedia 3—0 și alte 
I.U.P.S. Chitlla 1—1 
torla București fl—2. Mal 
fectate meciuri amicale 
trlca Titu,
Mecanică Fină Steaua • Ion 
Hengher, președintele asociației, 
ne-a spus : .Avem o situație 
foarte grea : ultimul Ioc în cla
samentul seriei. Cu toate acestea 
sîntem optimiști In privința sal
vării echipei de la retrogradare, 
tn această iarnă s-a muncit cu 
multă tragere de inimă șl avem 
motive să sperăm Intr-o vizibilă 
redresare. Cu condiția ca toți 
factorii de răspundere, conduce
re, antrenor, jucători, să-și în
zecească eforturile*. • Cel mal 
buni jucători în turul campio
natului : Popa, Vlșinolu, Iordan
• Goigcterii echipei : Pislaru și 
Iordache, ambii cu cite 3 goluri.

două cu 
șl Vio
are per- 
cu Elec- 

Mecon București și 
Fină

MINERUL CAVN1C

• Antrenori : Helmuth La.ig 
(principal) șl loan Tegean (se
cund) • Noutăți în lot : Rațiu 
(revenit după satisfacerea stagiu
lui militar). Syok (de la F. C. 
Maramureș Bala Mare) • A ple
cat : Petrov la F. C. Maramureș 
Baia Mare • Echipa se află la 
+1 în „clasamentul adevărului" 
• Pregătirile au început la 40 
ianuarie la Cavnlc • A susținut 
meciuri amicale cu Armătura Za
lău 1—2, F. C. Maramureș Bala 
Mare 2—4 șl 1—2, C.I.L. Sighet 
2—1, Victoria Cărei 4—4, Olimpia 
Salu Mare 0—1 • Vasile Ciulavu, 
președintele clubului : .Așteptăm 
eu încredere returul șl în pri
mul rînd meciurile de pe teren 
propriu cu Gloria Bistrița, Jiul 
Petroșani și F, C. Maramureș, 
partide care au o implicație ma
joră pentru configurația prime
lor locuri tn clasamentul seriei 
a in-a. Sper lntr-o comportare 
bună a echipei, atit tn deplasare, 
dar mai ales pe teren propriu, 
astfel ca tn finalul campionatu
lui să terminăm tn primele 6 
locuri* • Cel mal buni jucători 
în turul campionatului : Raț. 
Lenghel, Buclu • Golgeteru! e- 
chlpei : Catană, cu 8 goluri.

„CUFA < MARTIE". Meciurile 
desfășurate In ultimele zile s-au 
inchelat cu următoarele rezulta
te : Automatica — Danubiana 
2—1 (2—6), Victoria (echipa de 
speranțe) — Electromagnetica 2—1 
(2—0). LC.S.I.SI. — Viseofil 2-1 
(l—0). TILS1T — Electromagne
tica 2—2 (1—1). Victoria (speran
țe) — Electrica Titu 1—1 (1—fl). 
Mecanică Fină Steaua — Danu
biana 6—1 (4—1) MECQN — E- 
lectronica 3—2 (3—0). (Nicolae 
Tokacek, coresp.).
• MlINE, ȘEDINȚA COMISIEI 

DE DISCIPLINA. Comisia de dis
ciplină a F.R.F. îșl reia acti
vitatea rniine, joi, 27 februarie, 
la orele 14. Viitoarele ședințe vor 
avea loc tot ta zilele de joi la 
aceeași oră. Prezența ta fața Co
misiei de disciplină nu este obli
gatorie, jucătorii eliminați pu- 
tindu-se prezenta numai dacă au 
elemente ta plus de prezentat 
față de cele scrise in foaia de 
arbitraj, tn caz de incidente Insă, 
prezența celor ta cauză Ia șe
dințele Comisiei de disciplină 
este obligatorie.
• CUPA BALCANICA INTER- 

CLUBURI. După cum se știe, în 
actuala ediție a Cupei Balca
nice fotbalul nostru va fl re
prezentat de echipele Gloria Bu
zău și A.S.A. Tg. Mureș. Prima 
face parte dintr-o grupă alături 
de Botcv Vrața (Bulgaria), Pa- 
nlonlos (Grecia) și Vlasnla Skko- 
dcr (Albania), în timp ce A.S.A.' 
Tg. Mureș ișl va disputa jocu
rile împreună cu Slavia Sofia 
(Bulgaria), Trabzonspor (Turcia) 
șl Heraklis Salonic (Grecia). Clu
bul din Tg. Mureș va susține 
primul joc cu formația Heraklis 
Salonic.

OPTIMILE" CUPEI INTRE VESTIAR Șl GAZON■I
• Notă maximă celor două inimoase galerii 

care s-au deplasat la Caransebeș pentru a-și în
curaja formațiile favorite. Prezența acestor fi
deli suporteri a contribuit realmente la reușita 
spectacolului sportiv. Pe susținătorii „unspreze- 
celul" din Valea Jiului l-am remarcat și la un 
cuplaj de volei din campionatul național de ju
niori, unde, probabil, îșl făceau „încălzirea" • 
Ce mare diferență între evoluțiile dlntr-o 
priză șl cealaltă ale jucătorulul-antrenor 
vlan Roșea (Metalul Bocșa)... Dacă în 
45 de minute singura preocupare a acestuia 
fost să-și muștruluiască coechipierii, șl clnd 
cazul, și cînd nu era, sau să protesteze la 
ciziile „centralului" M. Ștefănoiu, în schimb, 
reluare, șl-a văzut de joc fiind într-adevăr 
exemplu în teren. Probabil că a ascultat cu a- 
tențle sfaturile ... elevilor săi în timpul pauzei...
* Ca o curiozitate, șl Jiul are la timonă tot un 
jucător-antrenor, Gigl Mulțescu, care, însă, sus
pendat pentru cumul de cartonașe galbene, n-a 
putut evolua în jocul de la Caransebeș • Cel 
mai omogen compartiment al formației din Bocșa 
a fost linia mediană. Firesc, am spune, din mo
ment ce trei din cel patru component! au jucat 
multă vreme împreună sub culorile Iul „Poli" 
Timișoara. Este vorba de Anghel, Roșea și Titi 
Nicolac • Stadionul din Brăila, care a găzduit me
ciul Chimia — Ceahlăul, a fost cindva un stadion de 
Divizia „A*. Un public Înflăcărat a urmărit me
ciul, lăslnd parcă impresia că Brăila duce dorul 
unei promovări în prima divizie. Orașul care a 
dat destui fotbaliști de valoare, tncepînd cu Fi
lete, continuînd cu Tllihol șl — recent — spe
ranța numită Cireașă, poate să strîngă rtndurile, 
după exemplul portului vecin, Galațiul, care pare 
decis să iasă din circuitul ABBA... • După me
ciul cu Ceahlăul, Beldeanu era unul dintre cei 
mal bucuroși de calificarea în „sferturi*, așa di
ficilă cum a fost. „După pasul greșit cu S. C. 
Bacău din ultima etapă, care ne-a cam stricat 
vacanța de Iarnă, atita ne mal trebuia... să pier
dem și locul in Cupă... Victoria de astăzi e un 
balon de oxigen, care sper să ne ajute și In me
ciul de la Timișoara, din prima etapă* • Re
marcabilă sportivitatea celor două echipe In me
ciul de la Brăila, pe un teren greu • După 
lungi peregrinări, fostul fundaș al Stelei, Ion 
Gheorghe, care a jucat intre timp la Bistrița, 
la Oradea și la Sibiu, a ajuns Ia Chimia. „Și 
sînt convins că am să rămîn Ia Vîlcea, pentru 
că mă simt foarte bine ta mijlocul băieților. La 
28 de ani, cred că mai am un cuvtat de spus".
• Deși, ca jucător (internațional). Dumltriu HI 
a fost oarecum tn umbra „vrăjitorului" Dumi- 
triu H, el cîștigă teren în „disputa* cu fratele 
său în munca de antrenor. Evoluția Ceahlăului a 
purtat amprenta unui tehnician cu frumoase pers
pectivă • Stadionul „Areni" din suceava a fost du
minică arhiplin. In tribune, 1400 de gălățeni, 600 
de blstrlțeni, peste 10 000 de suceveni. Recordul 
de asistență nu a surprins gazdele care, la or
ganizare, au meritat nota 10. Și cit a nins la 
Suceava ! • Slmbătă, Oțelul șl Gloria s-au an
trenat, fiecare urmărlndu-se reciproc, de al fi 
zis că e vorba de vreo finală... europeană. Mari 
ambiții și orgolii a declanșat această partidă, 
pentru că fiecare dintre cele două divizionare 
,.B“ au vrut să demonstreze că e mai bună și 
să mal ia un aconto pentru Divizia ... „A* • Mai 
neplăcută — dar meritată — a fost eliminarea 
din joc a lui Dorn Nlcolae și Popescu. Nervii... 
costă • Tot din cauza nervilor nici Vaișcovici 
nu a mal jucat excelent, cum a făcut-o cu Spor
tul studențesc. în min. 42 a avut o ocazie mare 
de a egala, dar a șutat slab șl a ratat. Culmea, 
tot el s-a supărat, a început să discute cu an
trenorii. să arate că apărarea a primit gol șl 
rfte altele I 7 • Debut excelent al Iul Ralea, Ia 
Oțelul. A marcat cele două goluri ale victoriei, 
arătlnd că mal are timp să confirme speranțele

re- 
Octa- 

primele 
a 

era 
dc- 

la 
un

puse în el • Și Vlad Marica, șl Jean Pădurea- 
nu, antrenorul și, respectiv, vicepreședintele 
Gloriei, au strîns mina Învingătorilor, fără să 
caute scuze sau să... acuze — pe arbitru, de 
pildă — cum au încercat s-o facă uncie per
soane din anturajul echipei, dînd vina pe ar
bitri, vorbind de un... ofsaid la golul doi pe 
care nu 11 văzuse nimeni • Pînă în min. 90. 
portarul Nalați a „scos" trei goluri, tn min. 90 
a primit însă un gol stupid, derutat de faptul 
că Ralea nu l<Alse balonul în plin. Asta e viața 
de portar. • Printre spectatorii din tribunele 
stadionului Șoimii s-au aflat antrenori și mem
bri al conducerii echipelor F.C.M. Brașov, 
I.C.I.M. Brașov, Gaz metan Mediaș, ca să vadă 
mal devreme jocul viitoarelor adversare din 
campionat. Au avut ce să vadă — două echipe 
(Progresul Vulcan șl F.C. Olt), ambițioase, bine 
pregătite, ta special la capitolul fizic, care vor 
pune multe probleme formațiilor cu care se vor 
confrunta în campionat. • Spectatori numeroși, 
aproximativ 12.000, în tribunele stadionului din 
Rm. Vîlcea, pentru un Joc din optimile de fi
nală ale „Cupei României". Cel mal multi din
tre el (ce vreți ? — sîngele apă nu se face) s-au 
transformat, de la primul fluier de arbitru, în 
suporteri a! Universității Craiova. • Geolgău, 
Bîcu șl Cîrțu a fost un trio care, In pofida te
renului dificil, a creat faze de mare spectacol 
fotbalistic la poarta sibianulul Călinescu • Bîcu, 
autorul a două goluri, a fost foarte aproape și 
de al 3-lea, dar o dată, In min. 3, mingea șutată 
de el a lovit transversala, iar a doua oară. în 
min. 65, la o execuție de mare efect („foarfecă"), 
a greșit cu puțin ținta • Foarte multe priviri 
au fost ațintite, în această partidă, asupra lui 
Gică Popescu, cel care Îmbracă, acum, tricoul 
lui ștefănescu. Mai puțin solicitat în rolul lui 
principal, de apărător, foarte tînărul jucător 
cralovean, . dornic șl el să lasă In evidență, a 
urcat deseori în atac, fiind între alte reușite, 
coautor la golul înscris de Bleu în min. 31. • 
„Guliver în țara piticilor", așa ne-a apărut, du
minică, la Rm. Vîlcea, Silviu Lung, înconjurat 
de zecile de copil care. Ia terminarea meciului, 
l-au înconjurat pe valorosul portar al Univer
sității Craiova și al echipei naționale, barîndu-1 
pur șl simplu drumul spre vestiare. • Ne-a plă
cut atitudinea lu! Ion Cîrciumărescu. antrenorul 
echipei I.P.A. Sibiu. La sfîrșitul partidei, fostul 
jucător al Universității Craiova a intrat in ves
tiarul formatei învingătoare pentru a o felicita 
• Șoimii IPA Sibiu posedă în „U*-le ei cîteva 
individualități remarcabile : Barna, Stoica, Giu- 
glumică șl văsîi • înaintea meciului de la Alba 
Iulia, Văidean ne spunea : „In meciul tur do la 
București, cu echipa clujeană, am înscris unicul 
gol ta minutul 2. Astăzi, sper să înscriu tn mi
nutul 5, ceea ce ar însemna primul gol al „op
timilor". Văidean a marcat în min. 63 J După 
meci, el mărturisea : „Oricum, bine că a fost 
golul prin care am luat conducerea 1“ ... • Sin
gurul cartonaș din partida de la Alba Tulia l-a 
văzut un jucător care a evoiuat bine : Stănescu, 
în min. 35, pentru un atac tare. El a ridicat 
Imediat mflnlle, recunosctndu-șl greșeala: 
„Regret că am primit acest cartonaș galben. In 
primul rtnd pentru că a fost o partidă sportivă, 
șl apoi, pentru că mi-am propus să nu primesc 
nici nn avertisment tn noul sezon !“ Rămîne ca 
avertismentul de la Alba Iulia să se dovedească 
o excepție I • Felicitat de multi pentru specta
culosul său gol marcat, sîmbătă, la Alba Iulia, 
Clmpeanu II a replicat : „A fost un gol fru
mos, dar nu și... util 1“ Â Un frumos gest al 
galeriilor — dinamovistă șl clujeană — sîmbătă. 
In centrul orașului Alba Iulia, unde s-au întîl- 
nit șl au discutat civilizat despre noul sezon. 
Din păcate, pe stadion, unii au uitat despre ce 
discutaseră și promiseseră cu trei ceasuri mai 
devreme.
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MJMINISTRATIA DE STAT 10T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 23 FEBRUA
RIE t cat. 1 (12 rezultate) : 3
variante 100% a 42.617 lei și 25 
variante 25% a 10.654 lei ; cat. 2 
(11 rezultate) : 36 variante 100% 
a 2.411 lei șl 731 variante 25% 
a 603 lei ; cat. 3 (10 rezultate) : 
432 variante t00% a 349 lei șl 
8J46 variante 25% a 87 lei.
• Tragerea obișnuită Pronoex- 

pres de astăzi, miereuri 26 fe
bruarie, va avea loc în Bucu
rești, In sala Clubului din str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de

la ora 16,05. Transmiterea nu
merelor cîștlgâtoare, se va face 
IN DIRECT — la radio, pe pro
gramul I, la ora 16,15.
• Pentru a se da posibilitatea 

participării la tradiționala tra
gere extraordinară Loto a Mărțl- 
șoiuilut de duminică 2 martie, 
tragerea obișnuită Loto de vineri 
n februarie, se anulează.
• Așadar, duminică 2 martie 

— TRAGEREA EXTRAORDINA
RA LOTO A MĂRȚIȘORULUI, 
care atribuie Importante eîștigurl 
în autoturisme .Dacia 1300*, mari

sume de bani, precum șl excursii 
în R. D. Germană. Amănunte 
suplimentare tn prospectul tra
gerii șl de 1a agențiile Loto- 
Pronosport.
• Din nou meciuri „tari* la 

concursul Pronosport de dumi
nică 2 martie. Publicăm progra
mul complet al etapei : 1. Como 
— Avelllno ; 2. Fiorentina — A- 
talanta ; 3. Juventus — Udlnese ; 
4. Lecce — Bari ; 5. Milan — 
Verona ; 6. Napoli — Torino ; 7. 
Roma — Inter ; 8. Sampdoria — 
Pisa 9. Arezzo — Empoll : 10. 
Brescia — Genoa ; 11. Campo- 
basso — Perugia ; 12. Palermo — 
Cesena ; IS. Lanerossl — AscolL



Tragerea la sorti
a semifinalelor „C.C.E.-

la handbal (I)
ȘTIINȚĂ BACĂU -

A început C.M. de handbal (masculin)

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 23-18
GENEVA, 25 (prin telefon). 

In mal multe orașe elvețiene a 
început marți Campionatul 
mondial masculin de handbal, 
competiție la startul căreia 
sînt aliniate 16 reprezentative 
de țări.

La Palatul sporturilor, in 
prezența citorva mii de spec
tatori echipa României a 
debutat victorioasă în grupa 
„C“, întrecind cu 23—18 (8—9) 
puternica reprezentativă a 
Cehoslovaciei. A fost o parti
dă de un foarte ridicat nivel 
tehnic, pe parcursul căreia 
îîandbaliștii români s-au mo
bilizat exemplar și deși la 
capătul primelor 30 de mi
nute de joc au fost conduși

GIRARDELLI CONDUCE IN 
„CUPA MONDIALĂ” 

LA SCHI ALPIN
După ultimele competiții con- 

tînd pentru „Cupa Mondială" 
la schi alpin, clasamentul „la 
zi “se prezintă astfel, în partea 
sa superioară : 1. GIRARDELLI 
(Luxemburg) 241 p, 2. Muller

Una dintre cele mai valoroase sportive ale 
patinajului viteză mondial, Karin Kania-Enke 
(R.D. Germană), în timpul evoluției din ca
drul recentelor Campionate mondiale de 
sprint de la Karuizawa (Japonia), pe care 
le-a dominat Telefoto : A.P. AGERPRES

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM
t Urmare din pag. li

el sub îndrumarea antrenoru
lui C-tin Mihail.

Petru Drăgoescu. medaliat 
cu argint la ediția trecută, cu 
timpul de 1:48,50 (cu care a 
cîștigat destul de recent con
cursul de la Budapesta), conta 
printre favorițil cursei de 800 
m. El a fost repartizat in pri
ma serie care a parcurs 600 m 
ân ritm ca de „fete'1, după 
care pe ultimii 200 m am asis
tat la un adevărat vîrtej. ca 
într-o cursă de sprint. Neaș
teptat, Drăgoescu a fost între
cut cu 6 sutimi de grecul 
Moutsanas. Timpul de 1:53,74, 
evident slab, nu conta nici 
măcar inițial în calculele unei 
eventuale calificări în semifi
nale (în afara primilor doi din 
fiecare serie, contau și cele 
mai bune patru performanțe). 
Fiind în cunoștință de cauză, 
cu ochii pe cronometrul Ome
ga al sălii, ceilalți alergători 
au făcut ceea ce era normal 
să se întîmple... Si astfel, din 
păcate, iată că, încă o dată, 
s-a demonstrat că ce-ți poți 
face singur e bun făcut, ca să 
nu mai depinzi de alții...

Cristieana Cojocaru-Mateî a 
fost. în mod cert, cea mai 

cu un gol, ei au reușit să pre
ia conducerea -in partea a doua 
a meciului și să încheie vic
torioși. în cadrul aceleiași 
grupe formația Coreei de Sud 
a dispus cu 29—21 de repre
zentativa Islandei.
Miercuri seara, la La Chaux de 

Fonds: România — Coreea de 
Sud

'A'
în grupa „A", la Aarau, in

tr-unui din derby-urile aștep
tate cu mare interes, reprezen
tativa Iugoslaviei, campioană 
olimpică, a dispus cu 26—22 
(13—11) de campioana mon
dială en titre, formația Uniu
nii Sovietice.

(Elveția) 199 p, 3. Wasmaier 
(R.F. Germania) 180 p, 4. Zur
briggen (Elveția) 177 p, 5. 
Stock (Austria) 155 p, 6. Wirns- 
berger (Austria) 143 p, 7. Sten- 
mark (Suedia) 127 p, 8. Petro- 
vid (Iugoslavia) 125 p, 9. Stroltz 
(Austria) 122 p, 10. Mair (Italia) 
119 p. în clasamentul general 
al probei de slalom conduce 
iugoslavul Rok Petrovich cu 95 
p, urmat de Jonas Nilsson 
(Suedia) 87 p și conaționalul 
Bojan Krizaj cu 85 p.

CURSA DE MARE FOND 
DE LA LAHTI

HELSINKI, 25 (Agerpres). — 
Cursa de schi-mare fond, dispu
tată în cadrul „Worldloppet" la 

Lahti (Finlanda) 
s-a încheiat cu 
victoria sportivului 
suedez Orjan Blom
qvist, cronometrat 
pe distanța de 75 
km cu timpul de 
4h 04:10. L-au ur
mat coechipierul 
său Bengt Hassis
— 4h 04:12 si elve
țianul Konrad Hal- 
lenbarther — 4h 
06:09.

BIATLONISTELE 
NORVEGIENE 

ÎNVINGĂTOARE LA 
HOLMENKOLLEN

OSLO, 25 (Ager
pres). — Proba de 
ștafetă 3X5 km 
din cadrul con
cursului internatio
nal feminin de 
biatlon de la Hol- 
naenkollen (Norve
gia) a fost cîștiga- 
tă de echipa Nor
vegiei, cu timpul de 
lh 00:19. Pe locul 
secund s-a situat 
formația Finlandei
— lh 01:01.

bună dintre atleții români. A 
obținut medalia de argint la 
800 m, cu o performanță nota
bilă : 2:01,54 — cel mai bun 
timp al ei din anul acesta. A 
fost mereu atentă la cursă și a 
acționat în consecință, adică 
bine. Ciștigătoarea, Sigrun Lud
wigs, a realizat 1:59,89, timp a- 
propiat de recordul personal al 
Cristieanei; in aer liber ! La 800 
m, în finală, țara noastră a avut 
două reprezentante, adică și pe 
Ella Kovacs, anul trecut cea 
mai bună alergătoare mondială 
pe 800 m și campioană de sală 
la Atena. Dar este o foarte 
mare deosebire între Kovacs 
de la Atena și cea de la Ma
drid. Acum ea a concurat foar
te slab, n-a contat nici un mo
ment in cursă; iar timpul de 
2:08,96 este surprinzător de mo
dest pentru o atletă de talia ei.

Mihaela Loghîn, la a patra 
participare la C.E. de sală, a 
obținut o absolut meritată me
dalie de bronz, dar ne pare rău 
că n-a accedat mai sus de lo
cul trei., rezultatul de 19,07 m 
fiind totuși cel mai modest din
tre cele din această iarnă, în 
care n-a avut nici un concurs 
fără 20 de metri. A resimțit 
însă durerea unui menise care 
a supărat-o după orele petre
cute In diferitele escale ale 
drumului de ducere.

DRAȘUL SOFIA CONTINUĂ „CURSA" PENTRU 
ORGANIlARtA J.O. DL IARNĂ DIN 1992

• C. Gheorghe, pe locul 3, intr-un concurs de patinaj artistic 
organizat in capitala Bulgariei

SOFIA, 25 (Agerpres). Aflat 
în vizită la Sofia în fruntea 
unei comisii speciale însărcinate 
cu examinarea candidaturii ca
pitalei bulgare la organizarea 
Jocurilor Olimpice de iarnă din 
1992, olandezul Cornelius Ker- 
dell a declarat : „Avem impre
sii bune despre capacitatea or
ganizatorică a colegilor bulgari 
și sînt convins că în cazul găz
duirii Oiimpiadei de îarnă la 
Sofia, aici va domni o atmos
feră excelentă și o ospitalitate 
desăvîrșită. Testele făcute in
stalațiilor prevăzute pentru con
cursurile olimpice s-au încheiat 
cu rezultate minunate. In plus. 
Sofia are o particularitate care 
constituie un atu important : 
apropierea bazelor rezervate în
trecerilor sportive de chiar 
centrul orașului, asigurîndu-se 
astfel condiții excelente si pen
tru desfășurarea reuniunilor 
Comitetului internațional Olim
pic și ale comisiilor sale".

® în cadrul campaniei orga
nizate în vederea candidaturii, 

săptămîna trecută s-a «desfășu
rat, la Palatul de iarnă „Sep- 
temvri" din Sofia, concursul in
ternațional de patinaj artistic, 
dotat cu trofeul „Press-Sofia",

BULETIN „
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cei își continuă pregătirile : la 6 
martie, lotul (mai puțin jucătorii 
selecționați de antrenorul Plontek, 
care activează în alte campiona
te din Europa) va întilni repre
zentativa Mexicului, la Los An
geles (S.U.A.). La rîndul ei, se
lecționata mexicană va susține, 
în continuare, alte trei jocuri, 
printre care, la 9 martie, la 
Monterrey, cu Nacional din 
Montevideo • MECIUL amical 
dintre Irlanda șl Ungaria a fost 
contramandat, la cererea federa
ției ungare de specialitate • SE
LECȚIONATA Uruguay se va de
plasa In Europa și va întîlni în 
primul meci echipa Țării Gali
lor (22 aprilie), la Wrexham. • 
SELECȚIONATA Braziliei va sus
ține, la 7 aprilie, un meci în 
compania echipei . Columbiei. 
Partida se va desfășura la Ba- 
rranquilla, cu prilejul inaugurării 
noului stadion din acest oraș co
lumbian • CONCURSUL de pro
nosticuri organizat în Mexic cu 
prilejul campionatului mondial se 
va numi „Atrapela" și va cuprin
de un număr de 13 meciuri. Echi
pele Italiei, Mexicului, Angliei, 
U.R.S.S., Franței și Ungariei vor 
figura de cite două ori în pro
gram, în timp ce formațiile Ma
rocului, Irakului, Algeriei șl Co
reei de Sud au foșt „uitate" de 
organizatori ® ATACANTUL CEN
TRAL al reprezentativei Urugua- 
yului, Enzo Francescoli, aprecia-

Mitica Junghiatu, debutantă 
la C.E., spre lauda ei, și-a o- 
norat prezența cu un „bronz" la 
1500 m. dar și în cazul ei 
timpul este mal slab decît cel 
pe care-1 poate obține (sau l-a 
obținut). Dar, din păcate, ca și 
Margareta Keszeg la 3000 m (a 
terminat a cincea, cu resurse), 
ca și Marieta Dcu la lungime 
(a încheiat concursul pe locul 7), 
și ele debutante la C.E. 
Din acest punct de vedere poa
te că pozițiile lor nici n-ar fi 
chiar atît de rele, dar, absolut 
sigur, fiecare putea obține nu 
numai performanțe mai bune, 
ci și locuiri mai ,,în față"; dacă 
ar fi îndrăznit mai mult. Dar 
ele s-au mulțumit cu atit. adi
că cu puțin, știind că, de fapt, 
celelalte locuri sînt, teoretic, 
arvunite. Dar nu este așa. Cum 
îndrăzneții, și numai îndrăzneții, 
au de regulă oiști g de cauză, 
poate că dacă ar fi cutezat și 
ele mai mult, sigur ar fi izbutit 
mai mult.

L-am lăsat Ia urmă pe Sorin 
Matei, și el al 5-lea. căruia i-a 
lipsit doar extrem de puțin în 
încercarea la 2,31 m (nici acum 
nu știm cum de a doborît !) 
care i-ar fi adus medalia de 
bronz. Oricum, chiar după 
,,nereușita" de la 2,31 m, spe
cialiștii prezenți la ..Palacios 
de los Deportes" îl consideră 
pe Matei printre fruntașii mon
diali ai săriturii în- înălțime. 

rezervat juniorilor si seniorilor, 
din 11 țări. Au fost înscriși în 
competiție și tinerii noștri re
prezentanți Codruța Moiseanu și 
Cornel Gheorghe, la individual, 
juniori. Cornel Gheorghe, în 
special, a avut o evoluție re
marcabilă, reușind să urce pe 
treapta a treia a podiumului, în 
urma cehoslovacului Jaroslav 
Suchi, învingător, și a sovie
ticului Viaceslav Zagorodnik, 
dar înaintea altor patinatori din 
R.D. Germană, Austria, U.R.S.S., 
Bulgaria, Ungaria, Olanda etc. 
Codruța Moiseanu s-a clasat pe 
locul 8 (învingătoare : Jana Pe- 
trușkova, Cehoslovacia). O fru
moasă recunoaștere a calităților 
sale de oficial, a fost faptul că 
specialistul nostru Florin Gă- 
mulea a fost nominalizat arbi
tru principal al concursului de 
seniori. La această categorie 
s-au impus Michail Smerkin și 
Victoria Kretova (U.R.S.S.).

★
O delegație norvegiană, con

dusă de Aried Bakken, primarul 
orașului Lillehammer, a pre
zentat Comitetului Internațional 
Olimpic dosarul oficial al can
didaturii acestei localități pen
tru Olimpiada albă din 1992.

MUNDIAL ’86“
zâ că formația sa va avea un cu- 
vînt greu de spus la întrecerea 
mondială : „De mulțl ani n-am 
mal avut o echipă națională atît 
de echilibrată, de nivel Înalt in 
toate compartimentele, Uruguayul 
este cel puțin la fel de bună ca 
oricare altă echipă prezentă la

Pregătindu-se pentru turneul final al C.hf., lotul U.R.S.S. se 
află intr-un turneu in Mexic. In imagine, cunoscutul internatio
nal Civadze (in echipament alb) Foto : A.P. NOVOȘTI

TELEX<TELEX<TELEX<TELEX
parea a 8 echipe. La sabie a cîș-ATLETISM • Cu prilejul unul 

concurs atletic desfășurat la San
tiago de Cuba, tînărul sportiv cu
banez Javier Sotomayor a stabilit 
cea mai bună performanță mon
dială de juniori la săritura in 
înălțime cu rezultatul de 2,36 m. 
Vechiul record era de 2,35 m șl 
aparținea atletului vest-german 
Dietmar Moegenburg.

FOTBAL • Internaționalul vest- 
german Harald Schumacher, por
tarul echipei F.C. Koln, a pri
mit primul cartonaș roșu din 
cariera sa. Pedeapsa i-a fost dic
tată la meciul dintre F.C. Koln 
șl Bayern MUnchen, în urma 
insultelor adresate arbitrului. 
• Locul lui Rudi Voller (Wer
der Bremen), care este Indisponi
bil de mal mult timp, va fi luat, 
probabil, șl In reprezentativa 
R.F.G. de către tînărul Frank 
Neubarth (23 de ani), in prezent 
primul în clasamentul golgeterl- 
lor, cu 18 puncte marcate. Sîm
băta, in meciul cu DUsseldorf, 
din cele 7 goluri ale echipei 
Werder, Neubarth a marcat 4 I

SCRIMA • „Turneul Prietenia*, 
a început la Varna cu particl-

BUDUCNOST TITOGRAD
La Basel (Elveția) a avut 

loc ieri tragerea la sorți a 
semifinalelor „Cupei campioni
lor europeni" la handbal femi
nin. Știința Bacău va juca cu 
Buducnost Titograd (Iugosla
via), iar Spartak Kiev (U.R.S.S.) 
cu Vasas Budapesta (Ungaria). 
Turul : 17—23 martie, iar .retu
rul 24 martie — 6 aprilie.

SPORTIVII ROMÂNI PREZENȚI 
LA NUMEROASE CAMPIONATE 

MONDIALE IN 1986
Sportivii români vor fi pre

zent! anul acesta la startul a 
24 de campionate mondiale, pri
ma competiție la care vor lua 
startul atleții noștri fiind 
Campionatele mondiale de 
cros ce vor avea loc la 23 mar
tie în Elveția.

Iată alte întreceri mondiale 
aflate în programul concurenți- 
lor români : box, seniori : 8—18 
mai, în S.U.A. ; caiac-canoe, 
seniori : 19—24 august, în Ca
nada ; canotaj seniori : 16—24
august, în Anglia ; haltere se
niori : 8—16 noiembrie, Bulga
ria ; tir, seniori : 2—15 septem
brie, în R.D. Germană ; șah s 
Olimpiada : 2—22 noiembrie, în 
Emiratele Arabe. Unite. la 
Dubai.

„E1 Mundial", dovadă și Jitlul de 
campioană a Americil de Sud, 
cîștigat In 1984“. In ce privește 
îmbunătățirile pe care trebuie să 
le facă formația „Celestă* pină in 
luna mai, Francescoli a subliniat: 
„Avem de lucru pentru mărirea 
vitezei de joc mai ales in atac, 
nnde europenii ne sint superiori. 
De altfel, esențiale la turneul fi
nal vor fi mișcarea permanentă 
șl mai ales viteza contraatacurilor*.

tigat selecționata U.R.S.S., urmată 
de R.D. Germană, Ungaria, Bul
garia, România, Polonia, Cuba. 
In concursul masculin de floretă, 
pe primul loc s-a situat echipa 
Ungariei, urmată de R.D. Ger
mană, România, Polonia, Cuba, 
U.R.S.S., Bulgaria, Cehoslovacia.

ȘAH • Un oficial al Federației 
de șah a Marii Britanii a decla
rat că Londra va fi gazdă a cel 
puțin jumătate din meciul pentru 
titlul mondial masculin de șah 
dintre marii maeștri sovietici Garl 
Kasparov, deținătorul titlului, șl 
Anatoli Karpov. Purtătorul de 
cuvint al Federației, Ray Keene, 
a precizat că prima parte a me
ciului va avea loc in luna august, 
în capitala britanică, dar că exis
tă șanse serioase ca Londra să 
găzduiască toate cele 24 de par
tide.

TENIS o în prima zi a turneu
lui ce se desfășoară la La Quinta 
(California), jucătorul iugoslav 
Slobodan Zlvojlnovlcl l-a eliminat 
cu 6—4, 6—4 pe spaniolul Sergio 
Casai. Alte rezultate : Higueras — 
Forget 6—4. 3—6, 6—2 ; Krick-
Stein — Teltscher 4—6, 7—5, 6—3.


