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ÎN PRIM-PLAN, SPORTURILE DE IARNĂ
SPARTACHIADA„Cupa C.S.Ș. — Armata Predeal"

UN ÎNVINGĂTOR AUTORITAR
LA SLALOM SPECIAL

PREDEAL, 2 (prin telefon). O 
pîrtie excelent amenajată prin 
mari eforturi organizatorice 
(gazdele au lucrat fără între
rupere multe zile înainte da 
start), un traseu care corespun
dea intru totul scopului pentru 
care a fost ales, o vreme 
excelentă, cu soare si o tem
peratură adecvată — iată prin
cipalele premise pentru care 
„Cupa C.S.S. — Armata Pre
deal" la slalom special ar fi 
putut fi o întrecere reușită. 
Din păcate, mai mult de 20 din
tre sportivii înscriși pe foile 
de start nu s-au prezentat la 
pîrtia de sub telefericul de pe 
Clăbucet Cum cei absenți sînt 
componenti. în majoritate, ai 
clubului Dinamo Brașov, adică 
printre cei mai buni din tară, 
nivelul tehnic al slalomului, ți
nut în aceste condiții, a scă
zut vizibil. Totuși, fiind pre- 
zenți la start și alti schiori va
loroși. repetiția generală In ve
derea Spartachiadei de Iarnă a 
armatelor prietene n-a avut 
foarte mult de suferit.

în aceste condiții proba a fost 
cîstigată autoritar de către Ion 
Frățilă. care a reușit să-$i do
mine clar mai experimentalii 
săi parteneri de întreceri. 
Tînărul schior de la A.S.A. 
(19 ani) a parcurs am
bele manșe „rotund", cum 
spun schiorii, decis, cîștigta- 
du-le în consecință ne ambele 
si totalizlnd un timp cu o se
cundă mai puțin dedt princi

palul său urmăritor. Mihai Bîră 
(sosind la Predeal In timp util, 
componenta lotului national au 
participat la cursă) si cu două 
secunde față de colegul său de 
club, Peter KrystalL REZUL
TATE TEHNICE : slalom spe
cial : L Ion Frătilă (A.S.A.) 
137,39. 2. Mihai Bîră (Dinamo) 
138,80, 3. Peter Krystall
(A.SJL) 139,68, 4. Dorin Dinu 
(Universitatea Brașov) 1:39,88, 
5. Ferenc Biro (A.S.A.) 1:40,59.

Marți are loc. tot în cadrul 
„Cupei C.S.S. — Armata Pre
deal*. cursa de slalom special 
rezervată feitelor.

Radu TIMOFTE

ARMATELOR 
PRIETENE

în perioada 25 februarie
— 5 martie, țara noastră va 
fi gazda unei interesante com
petiții a sporturilor de iarnă
— Spartachiada armatelor 
prietene — la care și-au a- 
nunțat participarea concu- 
renți din Bulgaria, Cehoslo
vacia, R.P.D. Coreeană, R.D. 
Germană, R.P. Mongolă, Polo
nia, Ungaria, U.R.S.S. și 
România.

întrecerile de schi alpin (cu 
excepția probei de coborîre, 
care se va desfășura la Po
iana Brașov), schi fond, bia- 
tlon și patrulă militară se 
vor disputa la Predeal, în 
timp ce turneul de hochei pe 
gheață va avea loc la Bucu
rești.

în Sala sporturilor Albert 
Schleier din Stuttgart s-a des
fășurat un important concurs 
atletic international la care au 
participat si dtlva atlet) din 
tara noastră.

In proba feminină de 1500 m 
a terminat învingătoare, sporti
va băcăuană Doina Melinte, 
campioană europeană indoor la 
Atena, în 1985 și recordmană 
continentală a probei, care a 
realizat timpul de 4:06,5£ timp 
excelent pentru început de se
zon competitional ne teren a- 
coperit Ea a depășit-o clar pe 
recordmana vest-germană Bri
gitte Krauss (4:06,92. și ea fostă 
campioană europeană în sală).

Cursa masculină de 60 m gar
duri a revenit hurdlerului bri
tanic Ridgeon (campion euro

pean de juniori in 1985) in 
7,68 a. Locul secund a fost o- 
cupat de recordmanul nostru 
Llviu Giurgian, cronometrat toi în 7,68 a.

în alte probe, arbitrii de con
curs au înregistrat următoare
le rezultate : BĂRBAȚI : înălți
me : Carlo Thraenhardt (R.FjGJ 
2,30 m, prăjină: Serghei Bubka 
(U.R.SJ3.) 5.85 m, poliatlon (pa
tru probe) : Daley Thompson 
(Marea Britanie) 3585 p ; FE
MEI : 60 m : Els Vader (Olan
da) 7,28 s, greutate: Claudia 
Losch (R.F.G.) 20,37 m.

Concursul a constituit o bună 
verificare in vederea Campio
natelor Europene de sală de la 
Llevin (Franța), programate la 
21—22 februarie.

Festivitatea de premiere a automobiliștilar laureațl -1986

„Cupa C.S.O. Sinaia"

0 REUȘITĂ INAUGURARE A ÎNTRECERILOR DE BOU
SINAIA, t (prin telefon). Pe 

o vreme ideală pentru desfă
șurarea competițiilor de bob 
(temperatură scăzută, cer se
nin) și pe o pîrtie amenajată 
ireproșabil, duminică șl luni 
s-au disputat cele patru man-C 
șe ale concursului inaugural 
al activității din acest an : 
„Cupa CJS.O. Sinaia*. La Între
ceri au luat parte 11 echipaje, 
care au avut la fisele pe par- 
ticipanțil la școala de pilotaj. 
După coborîri în cursul căro-

TRADIȚIONALA REVEDERE
Maeștrii volanului s-au reu

nit sîmbătă la hotelul bucu- 
neștean Pare. Nu pentru un 
nou start, ci, dimpotrivă, pen- 
tnu a trece împreună o „linie 
de sosire*. dacă se poate spune 
așa. Mai precis, pentru a-șl 
onora — oficial — liderii, în 
cadrul tradiționalei festivități 
de premiere a celor mai buni 
automobil iști ai țării în anul 
competițtonal încheiat A foot 
un izbuitit punct terminus al 
unui sezon și el reușit ; să re
amintim doar de etapa câști
gată de Nieu Grigoraș în Con
cursul Prietenia la viteză pe 
circuit, ori de victoria pe echi
pe în raliul Turul Europe! și 
argumentele ar fi suficiente. 
Pe plan organizatoric, de ase
menea, este de semnalat un 
pas înainte, de pildă etapa 
reșițeana din același Concurs 
Prietenia oonstitulnd (am apre
ciat oaspeții de peste hotare)

ÎNTRE DOUĂ SEZOANE
un veritabil model in materie. 
Semn că și F.A.C.R., activiștii 
ei, marea masă a oficialăoc 
care rămîn în umbra competi
țiilor țin pasul cu progreeid 
rezultatelor.

Rînd pe rînd au fost rostite 
numele campionilor țării, • 
celor care s-au clasat pe locuri 
fruntașe în concursuri disputate 
în țară sau peste hotare : Gri
goraș, Balint, Nuță, Dumitrta. 
Hlrschwogel, Peteanu, Ianco- 
vici, a multor altora — toate 
nume binecunoscute iubitorilor 
de automobilism. Ca și cele 
ale copiilor Cristian J el ache. 
Gabriela Balint sau Claudta 
Damian, fruntași ai kartingu- 
hii, dar cu mari șanse de a 
deveni, peste ani, maeștri el 
grupelor A sau C.

Sorin SATMAR1

Campionatul de hochei

DUNĂREA GALATI REVELAȚIA
TURNEULUI DE LA MIERCUREA CIUC
Cel de al patrulea turneu al 

echipelor din prima grupă va
lorică a Campionatului Divizi
ei A de hochei a foet unul 
dintre oele mai reușite. Attt 
ca valoare, cît și ca succes de 
public. Zi de zi tribunele pa
tinoarului din Miercurea Ciue 
—care s-a dovedit o bună gaz
dă a competiției — au fost ar
hipline, cu un public sportiv, 
care iubește...................
dovedit încă 
cunoscător al

Subliniind
a 

pregătită de 
Gheorghiu și Anton __ ___
care de atîția ani domină ta-

ansamblu

hochehi șl s-a 
o dată un bun 
aoestut sport 
superioritatea de 
echipei Steaua, 

antrenorii km 
Crișan,

treoeraie interne (dar, să nu 
uităm, cu mal puține realizări 
pe plan internațional), trebuie 
spus că „sarea șl piperul* tur- 
neuhii a fost.„ ultima clasată, 
Dunărea Galați, unde s-a văzut 
încă o dată că antrenori: Sorin 
Ctabotaru și Ion Tiron fac 
treabă bună, victoria asupra lui 
Dinamo constituind „depășirea 
une< bariere psihologice*, după 
cum ni «-a spus. Cu deose
bire fa prima parte a oompe- 
tiițieâ. Dunărea a jucat au am
biție, s-a arătat egală în...

ra s-au întrevăzut frumoase 
perspective pentru unii dintre 
piloți, cel mal bun timp a fost 
realizat de echipajul C. Po
pescu — G. Soler, reprezen- 
tînd A.S. Voința Sinaia I (an
trenor : V. Juncu), Timpul
realizat: 3:43,41. Au urmat în 
clasament: 2. Tractorul I Bra
șov (Cr. Coteanu — A. Cojo
carul 3:45,22 ; 3. Bucegi I (C. 
Oaldă — D. Bataragă) 3:45,89 ; 
4. Tractorul II (Gh. Nițu — 
St Gheorghe) 3:47,32; 5. Vo
ința II (E, Dogaru — V. ilie) 
3:47,49; 6. Carpați I Sinaia
(C. Costanda — V. Cfrlig) 
3:48,39.

Aceste echipaje și-au cuce
rit dreptul de a participa la 
finala Daciadei pentru echipa
jele de tineret, care se va 
disputa vineri și sîmbătă pe 
pîrtia de la poalele Muntelui 
Furnica. în vederea acestui e- 
veniment, boberii vor efectua 
miercuri și joi coborîri de an
trenament pe distanța pe care 
vor avea loc Întrecerile, adi
că 1200 m.
Dumitru SCHUSTER, coresp.

(Continuare In pag. 2-3)

In aceste zile de iarnă, stațiunile montane cunosc o animație 
deosebită. Iată, de altfsl, o imagine sugestivă de la Predeal 

Foto : Iorgu BĂNICĂ

RETROSPECTIVE
PERSPECTIVE 1907 W*

Mircea TUDORAN VOLEIUL ÎȘI PUNE SPERANȚELE ÎN
(Continuare In pag 3-3)
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Steaua și-a asigurat de pe acum locul 1 în campionatul 1986—87. 
wă în imaginea noastră pe Chiriță, unul dintre cei mai va

loroși jucători ai campioanei, în plină acțiune.
Foto : Aurel D. NEAG.U

In anul Campionatelor Mondiale, 1986, voleiul 
românesc n-a putut să-și măsoare valoarea de
alt ta competiții de importanță redusă, deoare
ce nici „naționala* masculină, nici oea femi
nină nu șl-au dobîndit dreptul de a lua parte 
în întrecerile elitei. Puținele turnee amicale la 
care s-a participat, precum și singura întrecere 
oficială, Balcaniada (locul II la fete și III la 
băieți) nu s-au soldat cu rezultate deosebite, 
deși cel mai adesea adversare ne-au fost echipe 
de valoare medie sau ch'ar mediocră. Lipsa din 
calendarul primelor noastre reprezentative a 
unor obiective de vîrf în anul trecut — în speță, 
Campionatele Mondiale — a avut drept conse
cință reducerea substanțială a pregătirii și a 
angajamentului în celelalte confruntări. Pre
zența ștearsă în arena internațională se explică 
și prin atenția îndreptată, cu prioritate, spre 
eșaloanele t'nere, spre reprezentativele de ju
niori care au avut în 1986 teste importante : 
Campionatele Europene și Balcaniade.

A fost, deci, un an mai degrabă al „viitoru
lui*, un sezon nu lipsit de speranțe, încurajator 
pentru perspectivă. Tinerii noștri voleibaliști au 
devenit — în Bulgaria, la Pa^airdjik — vicecam- 
pionl ai Europei. O medalie la C.E. nu mai 
obținuseră juniorii români de 17 ani ! Au rea
lizat-o de data aceasta in urma unor victorii 
la echipe cu cărți de vizită impunătoare, cum 
au tost reprezentativele Franței, Cehoslovaciei, 
Olandei (una din performerele ediției), Italiei 
și, mai ales. U.R.S.S. Iar speranțele nu s-au 
exprimat doar in*'rezultate, oi în mod cu totul

NOUA GENERAȚIE>

• Un succes reconfortant - medalie de ar
gint la C.E. de juniori • Pregătire incă sub 
nivelul cerințelor • Un obiectiv deosebit de 
important - „europenele* de seniori • In
struirea superioară Ia cluburi, condiție a afir

mării internaționale

deosebit, în calitatea jocului prestat de ei, fa 
atitudinea bărbătească, calmă, lucidă și cu
rajoasă cu care echipa întreagă a abordat com
petiția. De altfel, revista „Euro-volley“ sublinia 
după. C.E. de juniori faptul că „tinerii români 
au juoat cel mai frumos volei dintre toți*, re- 
levînd „jocul combinativ și tehnica lor com
pletă*. Asemenea echipe bine pregătite și de 
moral ridicat, stăpîne pe ele șl încrezătoare ta 
forțele proprii, am vrea să vedem și de-acum 
înainte. în acest „foc al luptei* s-au călit vo
leibaliști ca Pădurețu, Ferariu, Șoica, Rădulesou, 
Rotar, Drăghici, Drăgu.șin, Mărginean, Schoberl, 
Nica, Szilagyi, Feru, jucători de la care aștep
tăm curînd, ca și de la alții să arate același 
lucru In compet țiile viitoare, mai ales în cele 
rezervate seniorilor. îi vrem, sub aspect psihic, 
dar și cu un plus de pregătire la fel de bătăioși

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag 2-3)



TINERI TRĂGĂTORI ÎN FATA

CONSACRĂRI! INTERNATIONALE
La începutul anului tre

cut, Federația de tir a luat 
e acrie de măsuri menite să 
revitaJizeze șl să sporească 
eficiența activității In rîn- 
dul tinerilor și foarte tine
rilor trăgători. O trecere în 
revistă a rezultatelor aces
tor acțiunii se impune cu 
attt mal mult cu cit exame
nul dta toamna trecută, ce) 
al Campionatelor Mondiale 
da la Suhl, nu s-a încheiat 
eu rezultate și cu ctesări In 
nota celor cu oare țintești 
noștri ne obișnuiau... alte 
dălți.
■ SLnt de notat, în primul 
rind, noile recorduri națio
nale înregistrate la catego
ria. juniorilor In concursu
rile de la sfârșitul anului 
trecut și de la începutul ce
hii nou, ta probele de pușcă 
W metri șl de tir cu arcul 
fa» sală. Cum aceste perfor
manțe au dând aă bucure, 
«ă te enumerăm. La „Ouțpa 
30 Decembrie", tânărul foc- 
șetiean Olimpdu Marin, le- 
gttamat la Unirea, a totali
zat 577 p, la pușcă 10 metri, 
performanță repetată In 
Huli mari, mai târziu (575 p, 
1* „Cupa CJS.Ș. 1 Bucu
rești"). Numai că, la această 
competiție, recordul vechi 
de două săptamina a căzut, 
autor fiind, de astă dată, 
cotegui de Jot național, 
Tudor Cristian, de la CjS-Ș. 
1 București, cu 580 p. Iar la 
„naționale", stelistul C. Căo- 
banu l-a ridicat si mai mult, 
pfaă ta. 581 p. Aceste rezul
tate stat competitive (mai 
alea în cazul repetării kxr 
fa» competiții internaționale) 
și datatoare de speranțe, 
prin această prismă, pentru 
apropiatele Campionate Eu
ropene de tir redus de ta 
Bratislava. Iată șl alte nume 
de tineri pușcași, fiecare in 
parte capabil să oontribuie, 
eu șanse, la redresarea pro
belor specifice: C. Cioc — 
de la Steaua. T. Bălan — de 
>t Ofimpla, 8. Micusan — 
da la .8' Clul-Napoca, F.

TURNEUL DE HOCHEI DE LA MIERCUREA CIUC
(Urmare din pag. 1)

Informații LT.H.R. București 

CURS DE SCHI LA PREDEAL 
1MTKEPRIJ4DEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAU

RANTE BUCUREȘTI, ta colaborare eu o.J.T. Brașov-Predeal 
«■filMiazg ta lunile tateuorte șt martie 1981 un cura de 
•eW la Predeal pentru tineri, oopti insotiti ti «dulțl. ta serii de 
®*te • zile, pentru tacepâtorl ti avansați.

Cazarea ae face ta vile situate ta apropierea ptrtiel de schi, 
■te masa ae servește ta restaurant Clflbiteet-Soslre sau pe bo
nuri valorice, ta alegere.

Eitale. ■■ organizează wa cura da schi de 3—4 ore. sub Îndru
marea unor monitori autorizați.

Teanaportul București — Predea! ti retur se asigură (opțional) 
eu tren accelerat eu tocuri rezervate.
ta Kdfcttarea partidpanțltor se asigură material sportiv pentru 

torolrlere Meniuri en legături, elăpart).
Ptaeări I L 1, B, X H tebroarie ; X H, 17, S3 martie.

tatormațti 4te spectatitate sînt oferite 
ta agenția de turism cMn Bd. Republicii 
■ode ■■ fac 84 înscrieri.

Intre orele 8—11, 
(telefon 14.08.00).

— de la Dinamo 
La tir cu arcul 
recorduri două

Păunescu 
fi alții, 
doboară 
sportive tinere, de talent : 
Diana Nicolaescu (Olimpia), 
1127 p, la simplu FTTA (re
cord- de junioare și senioa
re) și Olimpia Marducț de 
ta C.S.Ș. Rădăuți, 1062 p, 
depășind cu 117 p (!) ve
chiul record al țării ta Ju
nioare II.

Intr-o recentă discuție, 
antrenorul federal Eugen 
Stan, responsabil cu proble
mele juniorilor ta cadrul 
federației de specialitate, 
ne spunea : „Aplicarea unei 
linii metodice unitare In 
pregătirea tinerilor trăgători 
a devenit realitate. Acest 
salț calitativ a fost pasibil, 
în principal, prin organi
zarea unor tabere de pregă
tire, unde activitatea centra
lizată a făcut ca salturile 
cifrice din concursuri să 
devină nu numaj posibile, ci 
reale și, mai ales, demne 
de a fi evidențiate". In rea
lizarea acestor împliniri au 
merite atât secțiile la care 
sînt legitimați toți acești 
sportivii tineri, cât și ool-ec- 
tivele de antrenori de la 
loturi. Colaborarea
el, Indiferent de statut, pre
cum și asigurarea continui
tății tn cadrul cluburilor a 
liniei metodsce de pregătire 
de la loturi au favoriza* o 
stare de fapt după care 
■portul tirului a tinjit lungi 
perioade.

Să nu . uitam, Insă, că 
semnele bune pe care 
le-am evidențiat au apărut 
in concursuri interne. Ele 
trebuie repetate șt chiar 
depășite în întrecerile inter
naționale de anvergură ca
re urmează în acest se
zon. Campionatele Europe
ne, Campionatele Mondiale, 
Concursul Prietenia, Balca
niada pentru junâori. Pentru 
că certificatul valorii ade
vărate doar marca competi
ție B poate parafa.

dintre

Radu T1MOFTE

tanti ami a dat miullți jucători 
echipelor de frunte (Și chiair 
loturilor naționale), se mum- 
oește cu slrgulață.

Revenind ta primele trri e- 
chtpe, trebuie aă ne referim. 
In primul rfnd, ta echipa cam
pioană, care și amul acesta 
șl-* asigurat titlul naționali. 
Este dovada seriozității ou ca
ne »e muncește, a valorii iotu
lui. Pe Hngă jucătorii de bază, 
care au adus Stelei atâtea vec
torii, tot mai mult ies In e- 
vîdență cîteva nume noi, pre
cum cele ale hM Dragomij și 
Bunada, dai înaintași remar
cați la Miercurea Ciuc nu nu
mai prin patinajul Jor ta vi
teză, ci și prin cunoștințele 
despre joc. Alături de ei, Gll- 
ga, Chiriță, Netedu, Popescu 
se numără printre cei eviiden- 
țlați. Cu toate că * urcat pe 
locul secund tn clasament, 
Sport dub a «vui o evoluție 
oscilantă, de ta foarte bine (ia 
meciul câștigat cu Steaua) la 
stab (tn a doua partidă jucata 
cu Dinamo). Cu un efectiv va
loros, <®n care s-au distins 
Gereb (excelent ta unele parti
de ; păcat că nu-șl confirmă 
vsdooatoa și I,n echipa naționa
lă), Goli (in ciuda tmor mo-

inline, In Capitală NOI STARTURI CLASAMENTE ALE
CUPA 16 FEBRUARIE" ALE ȘAHIȘTILOR BASCHET

LA POLO

Dotată cu „Cupa 16 Fe- 
tntrecerea are loc de 

pină duminică, cu par- 
divizionarelor A:

Pină la reluarea campionatu
lui. poloistil din Capitală faiu 
parte, tai această săptămină. 1a 
o interesantă competiție — pri
ma din acest an — organizată 
de comisia municipală de spe
cialitate, 
bruarie". 
milne si 
tidparea
Steaua, Rapid, Progresul, CSU- 
TMUCB si a loturilor de ju
niori 1969 și 197L Meciurile sînt 
găzduite de bazinul Floreasca. 
cu reuniuni zilnice de la oca 9,30.
• După disputarea unui tur

neu preliminar si a etapelor 
duble sâptămînale — la capătul 
cărora Dinamo este neînvinsă și 
are. reamintim, un avans de 11 
puncte în fruntea clasamentu
lui—. campionatul Diviziei A 
programează in această lună 
primul dintre cete pătau turnee 
finale ale seriei I. EI va avea 
loc, între 26 februarie și 1 mar
tie. la Oradea. în geda a doua, 
turneul similar se va disputa, 
la jumătatea lui martie, la Arăd.

la 
Pl

Oi. 6c atletism (Juniori) ALINA ASIAffl, 1,90 m IA INAIJIMI - NOII RfCORD
acum cîteva 

August", tind — 
zonei Campionatu- 
de altetism — au 
întrecere juniorii

chiar si la defi- 
noi — „prăjină" 
tineri atleta, ceea 
.ti. desigur, decât

Mare animație 
zile la .23 
cu prilejul 
lui Național 
intrat în 
mari. Binecunoscuta sală bucu- 
reșteană a devenit parcă neîn
căpătoare. tinerii performeri 
prezențîndu-se in număr mare 
la concurs. Bunăoară, la probe
le de săritură în lungime am 
înregistrat cifre impresionante 
de competitori : 36 de fete și 
33 de băieți, 
citara — la 
concurind 19 
ce nu poate 
îmbucurător.

„CIou"-ul neuniwri l-a con
stituit. fără indoiaîă. excelentul 
record de junioare al Alinei 
Astafel (C.S.Ș. 3 Steaua), care 
a „zburat" — din prima tenta
tivă — peste ștacheta înălțată 
la 1,90 m. spulberînd cei 
al recordului stabilit (tot 
anul trecut ! La prima 

1,86 m 
de ca) 
opări

mente de scădere) ai J. Bar- 
talis. Sport Club (antrenor Ion 
Bașa) are toate condițiile pen
tru evoluții și mai bune. In 
sflnșit, de la Dinamo (antrenor 
Eduard Pană), o echipă care a 
cunoscut și ea comportări dia
metral opuse, deosebit de ac
tiv s^a arătat Pjșăru. Alături 
de el, ca întotdeauna în formă 
bună, portarul G. Huțan, dar 
și mai tinerii Csata (remarcat 
prin clarviziune) și Bacso (da
torită dăruirii cu care a jucat).

O lacnină care a teșit In „e- 
videntă' și la acest turneu : 
starea disciplinară. -acută" 
fiind tn prima partidă Steaua 
— Dinamo. De-a lungul tur
neului au existat și patru pe
depse de rea conduită ; Bar- 
talie (Sport Club), Justinian și 
lonlță, ultimul de două ori, 
(ambii de la Steaua). Trebuie 
înțeles că orice nesportivitete 
atrage după sine sancțiunea ar
bitrilor și, deci, echipa este 
obligată să. joace multe minute 
In inferioritate numerică.

FINALELE „DACIADEI"w»1

LA SĂRITURI CU SCHIURILE
Pe trambulina de 70 m de la 

Valea Strimbă s-au desfășurat 
finalele „Daciadei" si ale Cam
pionatului National de sărituri 
cu schiurila Au participat cei 
mal buni săritori seniori si- llte 
ntori din întreaga tară. Titlu
rile au revenit lui Attila Mezei 
(Dinamo Brașov) — la seniori 
și lui Virgil Neagoe (AJ5.A. 
Brașov) — la juniori. REZUL
TATE TEHNICE : seniori: L 
Attila Mezei (Dinamo) 223.4 .p 
(sărituri de 73+73,5 m), X Ro
man Radu (Brasovia) 205,2 
(69 +70,5 m), X Octavian Mun- 
teanu (Dinamo) 202,8 (68+70
m) ; Juniori : 1. Virgil Neagoe 
(A.S.Â.) 163 p (60,5 +59,5 m), 2. 
Vasile Munteanu (Brașovia) 
160,7 (62+60 m), 3. Emeric Fe- 
her (Brașavta) 1374 (54+ 53 m).

întrecerile continuă cu fina
lele la combinata nordică.

C. MALNASI — coresp.

• între 5 șl 23 februarie, kt 
Varșovia ae vor desfășura în
trecerile a două grupa ote tur
neelor zonale de șah, din ca
drul artuakilui ciclu ed finim- 
pîonatului Mondiali. Țara noas
tră va fi reprezentată de ma
rele maestru Florin Gheorghiu 
șl maestrul F.TDR u:h»n 
Marin tn prima grupă, iar ma
rele maestru Mihad Șubă șl 
maestrul International Adrian 
N egulescu, nampton național, 
vor evolua jn grupa a doua. 
Primele două tocuri din fle
care dintre clasamente asigură 
calificarea tn *»*» interzonală 
a competiției.

• Finalele campionatelor u- 
nlversiitare de șah pe anta In 
curs Sînt programate la Efo
rie Nord, In perioada 9—IS 
februarie. Ședința tehnică maur 
gurală va avea loc luni («na 
11), la complexul hoteSJer Me
duza, unde vor fi găzduite șl 
întrecerile. Tradiționala noas
tră competiție studențească a 
ajuns la cea de a 30-a ediție. 
Anul trecut, titlurile au fost 
cucerite de Smaranda Bolea ți 
Mihail Marin.

tie din acest sezon, vicecampi- 
oana mondială de junioare de 
la Atena demonstrează o valoa
re crescîndă. care ne face să 
credem că „visul" Alinei și al 
antrenorului ei. Constantin Du
mitrescu. doborîrea 
mondial de lunioare In aer li
ber (1,96 m. sovietica Olga Tur- 
ciak) poate deveni — la vară 
— o frumoasă realitate. Mult 
succes Alina !

Cu prilejul 
am consemnat 
zonul -indoor" 
ghin, care participînd 
la aruncarea greutății, a reușit 
o bună prestație : 20,12 m.

recordului

acestui concurs 
si debultul în se
al Mihaelel Lo- 

,H. C.“

BA-
V. esftriac (C.S.Ș. 4)

Cite va rezultate tehnice 
IEȚI : 50 m
5,8 ; 58 mg : M. Oaldă (C.S.Ș. 4)
6,9, H.C. : G. 
lungime : D.

Borol (Steaua) 8,8; 
Efteme (Steaua)

RETROSPECTIVE 1966^ 
^PERSPECTIVE 1987

(Urmare din pag. 1)

ca la C„E. ’86. Și succesele nu 
vor in târzia.

Bine, dar fără șansă ta pre
liminarii, s-au comportat și fe
tele. în ciiuda locului 7 j(ocu- 
pat în final), ele n-au cedai 
decît in fața primelor două 
clasate la „europene", împotri
va uneia (R.D. Germană) fiind 
foarte aproape de o 
răsunătoare. Ottilia 
vics, Cristina Buzilă, 
Popescu; Maria Chitic, 
Marian, Anca Beșta, Alina Pra- 
lea, Gabriela Dumitrescu. Co
rina Holbau, Tatiana Popa, Co
rina Olteanu,' Daniela Iacob, 
Cristina Anton, Mireia Nistor 
puteau înscrie echipa României 
intre medaliatele europene, 
dacă ar fi insistat mai mult 
in pregătire și ar fi avut mai 
mult curaj în meciurile ou e- 
chilpele din fruntea ierarhiei 
europene, tn meciuri de mare 
miză, decisive, necesittnd efor
turi fizice și nervoase deose
bite, cjm au fost cede din gru
pa preliminară.

Anul ' acesta voAetafl nostru 
, aduce în prim-plan reprezen
tativele A al căror obiectiv 
extrem de important este re-

victorie 
Szentko- 

Felicia 
Mihaela

Campionul pe 1988, G. Tinas e, 
a reușit în reuniunea de duminică 
trei victorii, cu Trandaf. Rlzorlu 
șl Lanterna, victorii anticipate de 
publicul spectator, mal ales in ca
zul lui Rlzorlu, care a fost pur șl 
simplu gratulat de handicapuri, el 
neavtnd clocit a îndeplini o simplă 
formalitate. Aceasta au «cade 
insă din meritele iul O. Tănase. 
care iși prezintă pensionarii la a- 
eeeașl formă cu caTe ne-a obiș
nuit. Eternul «ău rival, M. Ștefă- 
nesou, și-a făcut șl ed simțită pre
zența, obțlnlnd două victorii, eu 
Herson șl Vulturaș, ambii conduși 
cu mult aplomb de N- Sandu, mai 
Mea Herson, care a reușii «acce
sul in ultimul fidea 1» sosire.

• După meciurile desfășurate M 
sfirșitul săptămlnli 
■amentele 
•e prezintă

trecute, ela- 
Dlviziel A de baschet 
astfel :

MASCULIN

L Steaua 
x Din. Buc.
X Din. Or.
X Farul C-ța 
X Rapid Buc. 
X ICED Buc.

30 28 2 2089:2438
30
30
30
30
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28 4 3014 3409 51
10 19 25013819 41
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X RAMIRA
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FEMININ

L 
X
3.
4.
5.
4.

»U" CJ.-Nap.M 17 3
v-ța BUC. 22 13 1 
Pollt. Buc. 22 11 m 
Ollmp. Buc. 22 9 13 
Chimistul 20 10 10 
Poli, Tmș. 22 4 18 

7. Rapld-Prog. 22
X Volnfa Bv. 22
9. Com. Tg. M. 22

10. Mob. S. M. 22
ÎL Crișul Or. 22
12. Robotul BC. Z2

37
35

1809:1439 
1643:1574 
1489:1481 33 
1444 1519 31
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20 2 1643:1318 42
15 7 169711491
IO 12 153511586
9 13 1593:1609
6 16 1483 :1703
6 16 1439 11683

37
32 
31
28
28

L. Collbășanu (C.S.Ș. 2 
15,08 m, Sîrbu 15,08 m; 
G. lancu (C.S.Ș. 4)
BoMxlțea (Dinamo) 1,95 
C. Milltaru (Steaua) 
prăjină : N. Răduca 
4,50 m ; greutate : J.

(Dinamo) 13,40 m ;

7,2, Lenuța Blrzu
2 C-ța) 74 ; lungime : 

Belu (Steaua) 8,13 m, Anl- 
Ghebută (C.S.Ș. 3 C-ța) 
; înălțime : Alina Astafel
3 Steaua) 1,90 m — re-

7,IB in, M. Sîrtiu (Dinamo) 7,09 ; 
triplusait : " - ---- -
Constanța) 
înălțime :
l, 95 m, B.
m, H.c. :
2,20 m ; 
(C.S.Ș. 4) 
Ungureanu
FETE : 50 m : Caria Popa (C.S.Ș. 
1 C-ța) 6,5 ; Florina Neder (Vii
torul) 6,5 ; 50 mg : Daniela Neaga 
(Viitorul)
(C.S.Ș. 
Mlrela
șoara
6.04 m 
(C.S.Ș.
eord de junioare ; greutate i Io
nica Domnlțeanu (Dacia Pitești) 
15,08 m ; H.c. : Mihaeia Loghln 
(Steaua) 20,12 m, Simona An- 
drușcă (C.S.M. Suceava) 18,56 m.

Andi VILARA
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verirea între fruntașele conti
nentalul. Trecfnd prin califică
rile dim Norvegia (f) și Fin
landa (m), în primăvară, am- 
bele noastre echipe trebuie să 
se pregătească și să concureze 
la un nivel net superior, ast
fel încât la turneele finale ale 
C.E. din Belgia, în toamnă, să 
prez’nte argumente serioase 
pentru revenirea pe podtium. 
In aceste grele bătălii un a- 
port însemnat este așteptat de 
la talentele relevate și verifi
cate la C.E. ’86 de jimiori. O 
pregătire temeinică, susținuta, 
atât pe plan atletic, teihnic și 
tactic, cât și sub aspect psihic, 
.va duce, fără îndo'aiă, la atin
gerea acestor. obiective^ chiar 
la realizarea, prin C.E., a re- 
Inscrierii reprezentativelor Ro
mâniei ta grupul restrîns al 
participantelor la turneele fi
nale ale întrecerilor olimpice 
și mondiale. în acest sens, un 
rol decisiv revine și cluburilor 
de la care provin voleibalistele 
Îi voleibaliștii selecționați in 
otari. Mai completa lor . in
struire, in cadrul acestor uni
tăți, în funcție de cerințele și 
necesitățile echipelor naționa
le, rămfne o condiție de bază 
■ afirmării internaționale...

te 
ct 
ta
in: 
ză

FORMAȚIA LUI G. TÂN
Cursa principală a zilei a revenit 
lui Ruibist, pe care tînărul antre
nor V. Pătrașoti n prezintă mereu 
ta condiție maximă. Sadovan, 
adus ta altă formă de noul său 
antrenor, R.I. Nlcolae, șl-a înșirat 
adversarii pe drum, arătlnd mari 
disponibilități de valoare ti in- 
trind, astfel, ta rfndurfle vedete
lor generației. Total nehandicapat 
de oficiali, Brădișor a reușit cea 
de a doua victorie consecutivă, de 
aceeași manieră ca prima. Ne În
trebăm : cui convin astfel de han
dicapuri, ta urma cărora eficiența 
economică scade 7

REZULTATE TEHNICE ! Cursa 
III. Lanternă (Grtgore) 139,6. 
Cota : dșt. — Cursa a 11-a t l 
Sadovan (RJL Nlcolae) 136,9. Co
ta : dșt. —, ev. 60. Cursa.a in-a s
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Antrenor încă tlnăr și apre
ciat pentru pregătirea, serio
zitatea si hărnicia Iul. Pe
tre Gavrilă revine la di
vizionara A Chimia Em. Vîl- 
cea după aproape cinci ani. 
A preluat această echipă in
tr-o toamnă. In plin campio
nat, cînd situația ei nu era 
deloc roză (—6 fn „clasamen
tul adevărului") ți a adus-o 
in final pe locul 8. Acum, 
după ce intre jimp a mai an
trenat divizionarele B Progre
sul Vulcan București și Șoi
mii Sibiu, iar în ultima vre
me a activat la clubul Dina
mo (la tineret și centrul de 
juniori), el găsește din nou 
Chimia — și încă la jumăta
tea întrecerii — In zona peri
ferică a clasamentului 
15, cu numai 13 puncte 
la „adevăr"). •

— Chimia se află. Intr-ade
văr, lntr-un moment mai 
greu, expusă pericolului re
trogradării In divizia secun
dă. Asta nu înseamnă că este 
ca ți retrogradată, cum o 
văd unii sceptici. Dimpotrivă, 
eu cred că ea poate nu nu
mai să evite drumul spre e- 
țalonul secund, ci chiar să 
urce spre mijlocul clasamen
tului. îmi întemeiez această 
afinnație pe mai multe argu
mente, printre care climatul 
bun de muncă pe care l-am 
găsit aici, sprijinul deosebit 
acordat de organele locale, 
de toți cei din jurul echipei, 
ca ți acceptarea deplină a 
principiilor mele de

plină. Spre satisfacția mea, 
toți jucătorii aflați in pregă
tire s-au conformat cerințe
lor, s-an adaptat la efort ți 
s-au antrenat conștiincios, iar 
testele la care au fost supuși 
au probat acumulările reali
zate.

—In privința lotului de 
cători, ce noutăți aveți 7

împrospătarea acestui 
devenise imperios nece- 
ți fusese începută incă 

vară, a continuat și va 
continua. Chiar in această

ju-

lot.

lucru.

(locul 
ți —5

— Cum te-ai 
sentimente revii 
ceană 7

cu. cedecis și
la echipa vîl-

este știut, am 
și antrenor 

De altfel, 
debutul ca 
divizionare 

deci, legat su-

— Care sint aceste 
piiî

— Cînd am preluat

princi-

— După cum 
fost jucător, apoi 
la această echipă, 
aici mi-am făcut 
antrenor al unei 
A. Mă simt, 
fietețte de această echipă și. 
la solicitarea care ml s-a fă
cut. n-am stat prea mult pe 
gindurl. M-am bucurat chiar 
să constat că cei din Vîlcea 
nu m-au uitat și, prin aceas
tă chemare, imi acordă apre-

echipa. 
Ia 17 ianuarie, ea se găsea In 
pregătire, la Căciulata, cu a- 
proape o săptămînă de acumu
lări fizice. Cu tot respectul 
pentru ceea ce făcuse prede
cesorul meu, a trebuit, totuși, 
să reiau lucrul de la capăt, 
sub toate aspectele, să fac 
pregătirea de iarnă, care este 
foarte importantă, așa cum 
știu eu. Am rămas, deci, încă 
două săptămînd aid urmînd 
un program de antrenamente 
judicios întocmit Acum, la 
finele Iui. consider că lotul 
nostru de jucători dispune de 
o bună pregătire fizică și pu
tem trece in perioada urmă
toare la jocurile de verifica
re, pentru omogenizarea for
mației șl organizarea jocului.

care 
sară 
din 
mai 
Iarnă, au fost aduși in pregă
tire mai mulți jucători. Unii 
dintre ei sint promovați fie 
din pepiniera proprie, cum 
este cazul juniorilor: Papa, 
Iovu ți Aronică, fie de la di
ferite echipe de categorie in
ferioară din județ. Cei mai 
mulți dintre noii veniți sint 
tineri, care vor crește trep
tat lingă echipă. Necesitățile 
perioadei actuale ne-au deter
minat, Insă, să apelăm și Ia 
unii jucători mai vîrstnici, cu 
experiență, care pot fi foarte 
utili echipei în returul ex
trem de dificil care ne aș
teaptă. Voi da doar exem
pted luj Savu, fostul jucător 
al Chimiei, la care se renun
țase prea ușor. La cel 34 de 
ani ai săi, el poate fi încă de 
mare folos echipei. După 
cum îl știu șl după modul 
exemplar in care s-a pregă
tit in această perioadă, stnt 
convins că va da bune rezul
tate ea libero. în plus, mi-a 
fost și îmi este de mare aju
tor, în această perioadă. ea 
antrenor secund.

Deci eu toate ptnzele
— Care este atitudinea ju

cătorilor 1
ras...

fă chemare, imi acordă 
clerea ți încrederea lor.

— Pasul pe care l-ai 
comportă, firește, țl 
riscuri. Crezi că ai să reușești

făcut 
unele

— Le-am spus de la Început, 
deschis, ceea ce le voi cere și 
l-om atenționat că nu sint o- 
blșnuit cu jumătățile de mă
sură. Am căutat să-i conving 
de necesitatea unei pregătiri 
temeinice, a unei munci con
știente ți responsabile, intr-o 
atmosferă de ordine și dîsci-

— Vă rog să 
încheiere, că 
Chimia va lupta pentru punc
te tn meciurile de campionat, 
dar nu in detrimentul cali
tății jocului, care va rămtne, 
da asemenea, a preocupare 
principală a noastră.

mai notați, in 
la primăvară

Constantin FIRĂNESCU

Afirmația că sezonul de nri- 
măvară 1987 poate concu
ra ta Utilii de ce* mai 
aglomerată stagiune eompe- 
tițianaJă tnternațiosutiă din 
Întreaga istorie * fotba- 
hilui nostru nu aoare de fel 
exagerată fiindcă este demon
strată de volumul ou totul neo
bișnuit al întâlnirilor In oare 
Stnt angajate formațiile noM- 
tre. Si asta. In duda nemul- 
tumitoarel evoluții a echipelor 
noastre in ediția 1986/1987 a 
cupelor continentale care a fă
cut ca nld tina dintre cele pa
tru reprezentante ale noastre 
să nu atingă faza sferturilor 
de finală, acea atit de mult 
dorită primăvară a Întrecerilor 
europene. 1987 poate fi consi
derat. in ansamblul său. un 
veritabil an al fotbalului, fată 
de numeroasele competiții ofi
ciale in care sint angrenați ju
cătorii de frunte «â României, 
de la cei mai talentat» juniori 
șl ’ Dină la internaționali con
sacrat!. Si tot un record poate 
fi socotit startul timpuriu al 
acestor întreceri de mare im
portantă pentru creșterea co
tei Internationale a fotbalului nostru.

La sfirșitul acestei luni, a- 
ganda marilor partide este des
chisă de finala SUPERCUPEI 
EUROPENE care va opune, la 
24 februarie, pe stadionul din 
Monte Carlo. pe deținătoarea 
Cupei Campionilor Europeni. 
Steaua, câștigătoarei Cupei Cu
pelor. Dinamo Kiev. Un med 
In organizarea si sub egida fo
rului continental (U.E.F.A.) care 
trezește de pe acum un viu in
tere», justificat de palmaresul 
protagonistelor. Avem toate 
motivele să credem că Steaua, 
care sl-a construit cu un mare 
efort prisntr-o ambiție exem
plară. o apreciată cotă valori
că. o consacrare care a depă
șit limitele continentului euro
pean, va fi la Înălțimea „cărții 
sale de vizită". Cu atit mai 
mult cu oi se va afla in fata 
unui puternic partener de în
trecere. a cărui formație de 
bază se confundă (aproape) cu 
aceea a reprezentativei Uniunii 
Sovietice

Destul 
portanta 
Carlo va 
cărilor pentru turneul final al 
C.E. (fază începută în toamna 
trecută) prima REPREZENTA
TIVA A ȚARII care va jmca, 
la 25 martie, pe teren propriu, 
cu echipa Albaniei. Moment im
portant pentru ulterioara des
fășurare a Întrecerii din grupă 
care programează, la 29 apri
lie, partida ROMANIA —

de repede, după im- 
finală de la Monte 
intra pe scena califi-

SPANIA, considerată, pa bon* 
dreptate, de multi comentatorii 
întiinirca-cheie a seriei. ECHak 
PA DE TINERET are un BMH 
gram asemănător cu selection 
nata A. evoluând, la 24 marii* 
ai 28 aprilie in compania for> 
matiilor similare ale Albaniei 
și Spaniei, in meciuri decisiv® 
pentru menținerea ei In cursa 
de calificare. Iată cit de rapid, 
după deschiderea sezonului 
competitional oficial de la noi. 
sint 
mare 
două

Nu__ _________
CA, aflată în fața 
curse de calificare în turneul 
final al ‘ marilor întreceri din 
anul 1988. Ea arată o justifi
cată grabă in a-si verifica po
tențialul, susținând. în zilele 
următoare, meciuri cu adver
sari puternici în Italia, chiar 
cu selecti-onata similară, pusă 
Sub direcția tehn că a cunoscu
tului fost international Dino 
ZofL și. mai departe. ia 
Cannes, intr-un turneu cu echi
pe de club de faimă. Trei me
ciuri 
mul de/Drimăvară al olimpici
lor : c-_ 1.1_ 1- ".
nici
mai), ambele ne teren propriu. 
Si cu aceea a Danemarcei (la 
10 iunie). în deplasare.

JUNIORII, care au acum pa
tru selecționate in activitate, 
anunță si ei o primăvară boga
tă. Echipa U.E.F.A. ’89 intră 
in importantele calificări pen
tru competiția europeană la 25 
martie, cînd va întîlni. la Plo- 
penJ. formația Portugaliei. La 
nici o lună după acest start, 
luniorii noștri vor susține. în 
deplasare, parti da-retur. Selec
ționata U.E.F.A. ’88. aflată în- 
tr-o pretfentioasă grupă de ca
lificare. are si ea două iocu»-i 
In sezonul care va începe, am
bele pe teren propriu : cu e- 
chipa Turciei — la 13 mai, cu 
aceea a Uniunii Sovietice — 
la 26 iunie.

Ne dăm seama, din această 
simplă înșiruire a partidelor 
oficiale (doar a celor din sezo
nul de primăvară) cit de am
plă. dar si cit de pretențioasă 
a devenit activitatea internațio
nală fotbalistică ! Un asemenea 
ritm (amețitor ca și... viteza 
secolului nostru) nu poate fi 
susținut fără o pregătire ire
proșabilă. o angajare totală în 
fiecare întâlnire, o deosebită 
competență în asigurarea an
trenamentului. dar si a strate
giei pretinsă de fiecare duel din 
teren, fără o marc dorință de 
victorie !

Eftimie IONESCU

solicitate in partide do 
Importanță. principalele 

selecționate !
ani uitat echipa OLIMPI- 

obligantei

sint prevăzute în progra-
cu echipele R. F. Germa- 
(18 aprilie) si Poloniei (20

I DIVIZIONARELE B SI STARTUL NOULUI SEZON 
I LA STEAUA MiZIL UN

I
I
I

Aflată mal mereu printre frun
tașele seriei I, Steaua Mizil a În
cheiat sezonul de toamnă pe o 
poziție onorantă (a V-a in clasa
ment), ceea ce corespunde obiec
tivului său din această ediție de 
campionat (un loc intre primele 
1). Pentru a se menține sau chiar 
a urca în retur de pe această po
ziție, echipa întreprinderii meca
nice din Mizil (președinte al sec
ției de fotbal — Florea NJțu) se 
pregătește intens sub conducerea 
noului el antrenor, Dumitru Du- 
njltrlu, care este ajutat de fostul 
internațional ploieștean Mlhal 
Mocanu.

Din lotul de Jucători de care a 
dispus ta toamnă, au plecat Co- 
zarek șl vlorel Drăgan. Au venit, 
ta schimb, Cramer (de la Gloria 
Buzău) și Mironaș (C.S.M. Sucea
va) șl au revenit S to lan (de la 
A.S.A. Buzău) șl Aldea (după o 
perioadă de absență din actlvtta-

CREDIT SPORIT TINEREȚII
tea competlțlonală). Ceilalți Ju
cători (dintre care unii provin de 
la Steaua-tineret) stnt Mlrzea ți 
Haralambie (portari) ; M. Stan
ch», I* Stan cin, Duma, MIhalache, 
A. Drăgan, D rin dea. Huse, Clolpo- 
nea, Gola, Galeș, Greaca, A. Ene, 
Andrei, Cosma, Ion Nicolae, C. 
Lazăr șl Bejenaru. La pregătirile 
din această Iarnă au participat ți 
doi juniori din pepinieră proprie, 
Nlcultță (despre care se afirmă 
că ar fi un talent cu frumoase 
perspective) țl Cudalbu. ■

Efectuat la Sinaia, eu rezultate 
dintre Cele mal bune — după 
cum aprecia coordonatorul colec
tivului de pregătire, același neo
bosit animator al echipei. Con
stantin Dănllescu, și cum o dove
desc înseși testele făcute de me
dicul Vasile Crlstea —, stagiul a- 
cumulărflor de la munte s-a În
cheiat stmbătă, zl In care Steaua 
MtaS a susținut tm reușit joc de

verificare la Ploiești, eu Petrolul 
(scorul fiind 6—0).

„Vom da ta primăvară — ne 
apunea antrenorul Dumttriu — un 
credit tot mal mare jucătorilor 
tineri. De altfel șl concepția de 
Joc pe care • pregătim — cu o

tentă mal ofensivă șl la meciurile 
din deplasare — va da posibilita
tea tinerilor să se afirme mal 
mult. Sperăm, totodată, să ajun
gem pe parcursul returului șl ta 
o omogenitate valorică ridicată, 
care să ne permită să devenim 
mal competitivi și să abordăm vi
itoarea ediție de campionat 
șanse sporite la primul
(C.F.).

loc-.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INTORîIEAZA

UNIO SATU MARE
JUMĂTATE

SPERĂ SĂ REVINĂ 1N PRIMA

A
cum

CLASAMENTULUI
Întrecerii divizionarelor B mal 
sus de locul 13.

Pentru o formație .
deci, ta continuare, destule griji, 
vacanța s-a încheiat la ie Ianua
rie. Readaptarea eu efortul s-a 
produs, mal tntll, la sala de forță

care are.

taptul că șl alte formații au alee 
„varianta Sovata", Unio va susți
ne șl dteva partide cu caracter 
de verificare, partenere fiind chi
mica Tîrnăveni, Metalul Sighi
șoara, IMA.SA SI. Gheorghe și Vi
itorul Gheorgheni. La revenirea 
acasă, agenda precompetitională 
mal cuprinde Jocuri amicale cu 
Victoria Cărei. Chimia Tășnad, 
Minerul Bala Spric, înfrățirea O- 
radea, Someșul Satu Mare șl O- 
ltmpia Satu Mare.

„Practic, lotul cu care abordăm 
returul campionatului este ne
schimbat, singurele noutăți fiind 
SeUes, revenit după efectuarea 
stagiului militar, și Dobrasl, 
transferat de la o echipă din ju
deț, ne spunea Alexandru Mesza- , 
ros, președintele asociației sporti
ve. Deci, contăm pc Szabo. Pean- 
eu, SchraM — portari, Balasz, 
Bornyeasz Gnadt, Nemeș, Pat- 
eas. Puț. Ravtsz. Moraru — fun
dași, Balogh, Bole. Marta, Stei- 
btnder. Ilea — mlllocași, Czirbuș, 
Marga, Selleș șl Maurer — Înain
tași. Rtvna cu care toți comno- 

’nențH lotului au reluat pregătiri
le, sub îndrumarea antrenorilor 
Vasile Savanlu șl Vasile Knoblau, 
ne dau speranțe că Unio va re
veni ta prima Jumătate a clasa
mentului*. (M.C.).

RMĂ
; 2. Bo- t. —. t, 
■ IV-a : 
■33.» ; 2.
ctșt. 1. 

i n-m 
trădlșor 
-, ev. 3. 
(Sandu)

Cota : 
lă rt». 
Costoa- 
Lveuslt.

triplă
Sursa a
(Sandu)
. Cota : 
, ord 7.

)SCU

I
I
I
I
I
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CÎȘTIGURILE TRAGERII PBO- 
NOEXI’RES DIN ZS LVNUAR1E : 
cat. 1 î 3 variante 25% a 50AM 
lei ; cat. 2 : 3 variante 23% •
S«.83S lei ; cat. 3 : 13,75 a SAM 
lei ; cat 4 : 72,09 a .L51S tel ; 
cat S : 196,75 a 556 led ; cat. « : 
7.743A9 a 49 tel ; cat. T : 192,00 
a 200 tei ; cat. 9 : 2.699,00 a 40 led.

Report la categoria 1: 22.167 tei.
Următorii particlpanțl au clștl- 

gst flecare cite 56.000 lei : Tănă- 
sescu Nicolae dta Pitești ; Lentu 
Ion din- Brăila ; Bucur St. Ion 
dta loc. LL. CSwagtale, Jud. 
Dîmbovița.
• Pentru a doua oară in acest 

am. duminică, i februarie, se or
ganizează o nouă TRAGERE LO
TO 2, ceea ce desigur, este de 
natură sfi-1 bucure pe toți partl- 
ctpanțll care cunosc marile avan
taje ale acestui fel de acțiune. 
Reamintim că se efectuează 3 ■ ex
trageri succesive, a cite 4 numere, 
din 73. Spre deosebire de alte tra-

geri, la LOTO 2 se poate cîștiga 
Si cu 2 numere din 4 (șl cu 3 nu
mere din toate 12). Desigur că 
participarea cu mal multe bilete 
oferă șl șanse mal multe de clș- 
tig.
• .Pentru agenda acestei săptă- 

mtnl, vă prezentăm mal jos șl În
tâlnirile programate la concursul 
Pronosport de duminică, • fe
bruarie. Iată care stnt acestea : 1. 
AscoU — Torino ; 2. Atalanta — 
Milan ; 3. Como — Sampdorla ;
4. Florentina — Brescia ; 5. Inter
— Udlnese ; 4. Juventus — Em-
poh ; 7. NapoM — Avenino ; 4.
Verona — Homa ; 9. Bari — Mes
sina : 10. Campobasso — Lecce 
11. Modena — Pisa ; 13. Taranto
— Lanerossl ; 13. Triestlna — Cre- 
monese.

0 Astăzi este ULTIMA ZI pen- 
tru jucarea numerelor favorite la 
tragerea obișnuită săptăminală 
Pronoexpres de mtlne, miercuri, 
4 februarie.

E

I

ANUNȚ
Magazinele auto I.D.M.S. livrează In luna fe

bruarie 1987 autoturisme DACIA 1300 cumpărăto
rilor programați după cum urmează, la magazi
nele :

București pînă la nr. 7.700/1986 ; Pitești pînă la 
nr. 8.000/1985 ; Brașov pînă la nr. 2.000/1986 ; Ba
cău pînăla nr. 400/1986 și 7.700/1986 pentru cum
părătorii din județele Brăila ți Tulcea transferați 
de la magazinul București. Baia Mare pină la 
nr.1.300/1986 ; Reșița ptnă la nr. 600/1986 ți 1.400/ 
1986 pentru cumpărătorii din județul Hunedoara 
transferați de la magazinul Timișoara. Cluj ptnă 
la nr. 1.500/1986 ; Craiova ptnă la nr. S00/1986 ; 
Timișoara pînă la nr. 1.400/1986 ; Iași ptnă la nr. 
1.000/1985. ‘

Vtazările se efectuează în îuncție de 
stocul de autoturisme și capacitatea zil
nică de livrare a fiecărui magazin.

Precizăm că la livrare- se eliberează 
autorizație provizorie de circulație pînă 
la domiciliul cumpărătorului, iar de Ia 
stația PECO care deservește magazinul 
auto se asigură contra cost carburantul 
necesar.

Informații suplimentare la telefon 
I1J9 50 — int. 121 șl 179. Se primesc, în 
continuare, înscrieri prin transfer ’pen
tru persoanele care au banii la C.E.C. 
în cont pentru autoturisme astfel :

Autoutrisme OLTCIT CLUB — ante
rior datei de 31 decembrie 1985, pu ri
dicarea imediată a autoturismului;

Autoturisme DACIA BREAK — ante
rior datei de 30 septembrie 1982 ;

Autoturisme DACIA 1410 SPORT — 
anterior datei de 31 decembrie 1985.

I



LA CAPĂTUL PUTERîLOR...

0 ECHIPĂ DE RUGBY 
ÎN 7 A ROMÂNIEI 

VA JUCA LA SYDNEY
La începutul lunij aprilie 

(4—5) se va disputa la Sydney 
(Australia) un important tur
neu de rugby în 7, la care var 
participa numeroase echipe re- 
prezentînd țările Înscrise la 
viitoarea Cupă Mondială. Va 
lua parte șl o echipă din țara 
noastră, care va fi pregătită 
de antrenorul Radu Demi an. 
In vederea acestei întreceri au 
ți fost selecționați 20 de rug- 
byști (10 înaintași și 10 jucă
tori din liniile de treisferturi), 
dar sportivii care vor face de
plasarea vor fi stabiliți in ur
ma unei competiții (tot de 
rugby în 7) oe va avea loc la 
București (Parcul Copilului) în 
ziua de 18 februarie. Sperăm 
că această acțiune va găsi spri
jinul cuvenit, rugbyul în 7 fi
ind un excelent prilej de pre
gătire fizică si tehnică.

CONCURSUL DE SANIE DE LA OBERHOF
Pe locul 2 o sportivă din țara noastră

Țjitnd parte la un concurs 
de sanie, găzduit de stațiunea 
Oberhof, din R.D. Germană, 
reprezentanta țării noastre — 
lutka Kozak — s-a clasat pe 
locul, secund în proba junioa
relor, fiind cronometrată cu 
timpul de 132,384 s (a cîștigat 
Christina Knau-er — R.D.G., cu 
124,012 s.). Menționăm că la 
întreceri au luat parte sportivi 
dim 13 țări, printre care Atw 
tria, R.D.G., R.F.G., Italia, Ja
ponia, S.UÂ. și U.R.S.S.

Un alt grup de săreieri ro
mâni a participat la concursul 
dotat cu „Cupa Leningrad", 
alături de reprezentanți ai Bul
gariei, Cehoslovaciei, R.D.G.,
R. F.G- Poloniei șl U.R.S.S. 
Sportivii noștri s-au clasat pe 
următoarele locuri : juniori — 
8. Or. Sudu 134,377 (locul 1 :
S. Krivogusov — U.R.S.S,,
130,089 ; pe primele șase locuri 
i-au plasat reprezentanți al

țării gazdă) ; dublu juniori : 
7. Cr. Suda — L. Cepoi 82,404 
(locul 1 : U.R.S.S. — 72,751) ; 
junioare : 13. Rodica Constan
tin 143,510 ; ...16. Corina Tere- 
ooasă 153,247 (locul 1 : Olga 
Jesova — U.R.S.S. 133,992).

PE GHEATĂ Si'PE ZĂPADĂ

2,41 m LA SĂRITURA 
IN Înălțime, și in sală i
ATENA. In cadrul unui con

curs atletic, desfășurat in 
sala din capitala Greciei, gaz
dă, în 1985, a Campionatelor 
Europene, sportivul suedez 
Patrick SJorberg a realizat un 
nou record mondial, sărind 
2,41 m la înălțime (vr. — 
2,40 m — fusese stabilit in 
urmă cu două săptămfnl, la 
Simmerath, de vest-germanul 
Carlo Thraenhardt). Recordul 
mondial in aer liber aparține 
lui Igor Paklin, din 1985, ți 
este tot de 2,41 m 1

Traversase deșertul și, la 
ghidonul unei motociclete 
„Cagiva". părea să se în
drepte spre o victorie stră
lucitoare în Paris — Dakar, 
„infernul pe două și pe 
patru roți". Numai că, în 
pentjltima probă specială, la 
25 de kilometri de finiș 
(Saint Louis), 
rid a „agățat" 
un buștean și, cu 
aproape 180 km 
la oră, a 
intr-un 
Peste 
ceasuri, 
fractură 
să la 
și cu o alta, mai 
la piciorul stîng, marele fa
vorit era transportat la Pa
ris, devenind pacientul dll- 
nacii de la Porte de Choisy, 
unde profesorul Letoumel 
n Îngrijise, două luni mai 
devreme, pe Jacques Laffite.

Ghinion, veți zice. Isto
ria sportului e, d'n păcate, 
plină de astfel de întâm
plări nedorite. Doar că tn 
cazul Iul Aurid (dar nu
mai al hti 7) lucrurile ca
pătă, val, o turnură tristă, 
de vreme oe un alt alergă
tor. Cyrile Neveu. viitorul 
laureat al cursei șl, in mo-

I de
Hubert Au-

intnat 
pom ! 
cîteva 
cu o 

deschi- 
glezna 

o alta,

Contrapunct

m ențul accidentului relatat, 
al ddlea în clasament, a co
mentat după cum urmează 
căderea lui Aurid : 
că nu se va putea 
altfel, căci de 10 
aflam, cu toții, la 
puterilor ! A clacat 
dar la fel de bine 
claca oricare dintre noi !“

„in
road 

victi- 
determi-

dreaptă 
gravă

„Șiiam 
termina 
zile ne 
capătul 
Hubert, 

putea

Așadar, 
fernul" a 
făcut o 
mă, 
nîndu-1 pe Au
riul să declare, 
de pe patul 
sp'taluluii, că 
moto" ! (opresc„j’arrele la

motodcllsmul). Campionii, mai mari sau mai mici, ies din 
arenă, dar firmele, spon
sorii etc. rămîn, avînd s-o 

la capăt, 
„B.M.W.", 
.,Yamaha"

ia, la anul, de 
„Honda" contra 
„Cagiva* contra 
și așa mai departe. PInă 
ia urmă, trebuie s-o spu
nem cu regret, ele s nt cele 
care, in goană după publi
citate si profituri. îi silesc 
pe performeri să meargă 
până la llmtta puterilor și, 
uneori, chiar mai departe. 
Ou prețuri ca și od plătit 
de Hubert Aurid...

SAINTE FOY. „Inelul de ghea
ță" din această localitate ca
nadiană a găzduit, săptămîna 
trecută. Campionatele Mondi
ale de patinaj viteză. La fe
mei a învins Karin Kania 
(R.D.G.). Succesul său, al șa
selea, a fost previzibil, dar 
destul de greu realizat, deoa
rece înaintea ultimei probe 
ea se afla pe locul secund al 
clasamentului general. Rezul
tate finale : femei: 1. Karin 
Kania, 2. Bonnie Blair (S.U.A.) 
3. Christa Rothemburger 
(R.D.G.), 4. Andrea Ehrig
(R.D.G.), 5. Seiko Hashimoto 
(Japonia), 6. Monika Holzner 
(R.F.G.) ; bărbați : 1. Akiro
Kuroiawa (Japonia), 2. Nick 
Thometz (S.U.A.), 3. Yukihlro 
Mitani (Japonia), 4. Uwe Jevs 
Mey (R.D.G.), 5. Serghei Fo- 
kișev (U.R.S.S.), 6. Geert Kui
per (Olanda).

GRENOBLE. Pental faza fina
lă a Campionatului Mondial 
pe echipe la motociclism pe 
gheață s-au calificat echipele 
Uniunii Sovietice și R.D. Ger
mane.

Karin Kania

săptămînă in urmă, ciștigase 
ți titlul european la bob 2. 
Clasamentul : 1. R.D.G. I
4:05,49, 2. Elveția I 4:05,58, 3. 
Elveția II 4:10,21,4. Italia I 
4:11,00, 5. R.D.G. II 4:1145.

CERVINIA. Pe plrtia»din Val 
d’Aosta s-a desfășurat Cam
pionatul Mondial de bob 4. 
Competiția a fost cîștigată de 
echipajul prim al R.D. Ger
mane (pilotat de Wolfgang 
Hoppe), același care, cu o

CALGARY. Probele de balet 
contînd pentru Cupa Mondia
lă la schi artistic (f.) au re
venit hM Jan a Bucher (S.U.A.) 
27,6 p, urmată de Christine 
Rossi (Finanța) 25,8 p; la băr
bați a câștigat Hermann Reit- 
berger (R.F.G.) 27,0 p, urmat 
de Chris Simboli (Canada) 
25,9 p.

fWVWVWrS*

LEIPZIG ?
propriu, 
doar un 

(0—0 cu

Ovidiu IOANIȚOAIA

R.D. Germană: DYNAMO BERLIN
SAU LOKOMOTIVE

naționale din Europa

Tur de orizont in campionatele

i

Pirmin Zurbriggen

GRANS-MONTANA. Final mai 
puțin așteptat In proba de 
combinată alpină a bărbați
lor... Duminică a avut loc 
proba de coborîre, dar datori
tă soarelui puternic pîrtia s-a 
degradat, astfel că favoritul 
Pirmin Zurbriggen (Elveția), 
campion mondial al combina
tei la Bormio, n-a putut alu
neca mai rapid de 1:53,16 (2. 
Daniel Mahrer — Elveția 
1:53,20, 3. Marc Girardelli — 
Luxemburg 1:53,67), ratînd 
primul loc In favoarea lui 
Girardelli, al 7-lea la slalom 
și al 3-lea la coborîre, care a 
cîștigat astfel primul său titlu 
mondial, cu 28,27 p, urmat de 
Zurbriggen 30,54 p, austriecii 
Gunther Mader 41,96 p șl 
Bernhard Gstrein 42,34 p, 
Markus Wasmeier (R.F.G.) 
48,15 p. etc.

Cti și In ultimii ani, după 
terminarea turului ediției 
1986—’87, cunoscuta echipă Dy
namo Berlin este lideră a cam
pionatului (dac du chiar atât 
de autoritară ca și în trecut) 
având 22 de puncte, față de 
urmăritoarea el, Lokomotive 
Leipzig, care are 20 de puncte. 
Motivul este lesne de înțeles : 
Dynamo a pierdut derby-ul cu 
Lokomotive, chiar pe teren 
propriu (0—1), pe merit, dacă 
avem in vedere unele statis
tici ale Jocului : 6—7 raportul 
de cornere ; 11—12 cel al șutu
rilor (dintre oare 6—7 pe spa
țiul porții), 4—5 la ocaziile 
mari de gol, iar 
libere, tot echipa 
Leipzig 
20—26 ! 
turului, 
merite 
detașat 
dele 
pierzând doar un punct, in 
rest obținlnd numai victorii, 
dintre care 4—0 la Jena, iar 
pe teren propriu s-a impus cu 
scoruri categorice : 8—1 cu U- 
nion Berlin, 4—1 cu Frankfurt 
pe Oder, 4—0 cu Bischofswer
da eta Iată de oe, lidera — a- 
vîndu-1 pe internaționalii Rud- 
waleit (portar), Rohde, Trieloff 
(fundași), Ernst, Backs (mijlo
cași ofensivi). Pastor și Thom 
(Înaintași) — a realizat cel 
mai bun golaveraj (36—8, fată 
de 20—8 al hă....................
Nu Intimiplătar, 
trei locuiri 
află 
Berlin : 11 
7 — Thom.

A doua atașată, Lokomotive,

la loviturile 
feroviară din 
in avantaj : 
pe ansamblul 
berliineză ane

a fort
Și totuși 
formația 
incontestabile. Ea s-a 

cu autoritate in parti- 
susținute tn deplasare.

Lokomotive), 
pe primele 

ale golgeterilor se 
jucători de la Dynamo 

Backs șl Pastor :

® PE SCURT 9 PE SCURT • PE SCURT © PE
AUTOMOBILISM © Cursa de 

rezistență de 24 de. ore de la Day
tona Beacn (Florida), prima din 
acest sezon contînd pentru cam
pionatul I.M.S.A., a revenit unul 
Porsche 952, pilotat de americanii 
Chip Robinson. Al. Unser jr. și 
de englezu Derek Beli.

BOX © ,,Mijlociul" canadian Mi
chael Ol'ajide (nr. 5 în clasamen
tul mondial W.B.C. șl W.B.A.) a 
obținut duminică, la Atlantic 
City, o nouă victories, înainte de 
limită, învingîndu-1 prin r.s.c. (re
priza a 9-a) pe americanul Don 
Lee. Olajide rămîne astfel neîn
vins după 22 de meciuri.

CICLISM O Ciclocrosul interna
țional de la Lanarvily (Franța) a 
fost cîștigat de francezul Ronan 
Pensec în 1.03:52. © Acoperind 
124 km îh 3.07:24. un alt francez, 
Vincent Lavenu, și-a adjudecat a

3-a ediție a Circuitului Pirineilor 
Mediteraneeni (Prades — Perpig
nan). Au participat 59 de alergă
tori.

SCRIMA Q Cubanezul Wilfredo 
Loyola a terminat Învingător In 
turneul de spadă de la Montreal, 
contînd pentru „Cupa Mondială". 
El l-a întrecut în finală pe Arndt 
Schmitt (R.F.G.) cu 10—7, apropl- 
indu-se la 5 puncte de Italienii 
Angelo Mazzoni șl Ștefano Bello- 
ne, care conduc (cu 23 p) în cla
samentul general al competiției. 
A 5-a „Cupă a Națiunilor" la spa
dă a revenit, surprinzător, echipei 
Franței B, ea devansînd Franța A 
șl Elveția.

ȘAH © Doi învingători în tur
neul internațional de la Wiik aan 
Zee (Olanda) : Short si Korcinoi. 
ambii, cu 9.5 p. Pe locul 3, Ander
sson, iar pe 4. Nogueiras, cu 3 si.

SCURT 9 PE SCURT •
respectiv, 7,5 p. în ultima rundă, 
au dominat remizele : Andersson 
— Korcinol, Short — Flear, Nogu
eiras — Wiel.

TENIS • învingi nd Anglia cu 
2—1, echipa Elveției a cîștigat, 
pentru a doua oară consecutiv, 
„Cupa Europei". Turneul a avut 
loc la Hanovra. © La Guaruja, în 
Brazilia, finala braziliană a reve
nit Iul Luiz Mattar, 6—3, 5—7, 6—2 
cu Cassio Motta. Echipa forma
tă din Chris Evert. Steffi Graf șl 
Carling Bassett și-a luat, la Osa
ka, o frumoasă revanșă (la ace
lași scor) în fața echipe? Martina 
Navratilova — Kathy Rinaldi — 
Hana Mandlikova. învingînd cu 
4—1. Desfășurat într-o manieră o- 
riglnală (cel mat bun din 7 se
turi). meciul a permis înlocuirea 
coechipierelor după fiecare set.

a evoluat bine pe 
teren 
pierzând 
punct 
Brandenburg), însă 
in deplasare a 
„lăsat" 5 puncte. 
Echipa din „Ora
șul târgurilor", cu 
Muller in poartă 
— cei mal bum ju
cător din R.D.G. 
al 
mal 
ră 
alti

anului 
are, in 

de acesta. 
__ internaționali : 
Kreer, Lindner, 
Zfltzsche — 
dași, Liebers 
înaintaș, cu 
speră să ciștige 
campionatul, cu 
atât mal mult cu 
cit returul cu Dynamo Berlin 
II va susține pe teren propriu.

Trecând la unde surprize, 
vom consemna ascensiunea e- 
chipei Wismut Aue focul III), 
care a totalizat 9 puncte pe 
teren propriu (din 13 posibile) 
și 7 în deplasare (din 14). Me
ritul aparține fostului interna
țional Spâth, acum 
și tânărului portar 
(12 goluri primite). ___ ___
mâții au decepționat față de 
anii trecoți, când erau bine co
tate pe plan internațional. Este 
vorba de Dynamo Drcsda (lo
cui IV), care n-a reușit nici 
o victorie în deplasare (!) și 
de F.C. Magdeburg (locul V), 
la timona

Thom — unul dintre oei mai valoroși jucători da 
la Dynamo Berlin

antrenor, 
Weissflog 
Alte for-

căreia află

Joachim Strdch, 
selecționărilor tn 
zentativă. Foarte 
prestația echipei 
lin (locul 12) șî 
movatei Bischofswerda, de pe 
acum candidată la... retro
gradare.

In fine, cîteva date statisti
ce : s-a Îmbunătățit simțitor 
atitudinea sportivă a jucători
lor pe teren, astfel că a scă
zut numărul cartonașelor roșii 
(22), au fost dictate numai 13 
lovituri de la 11 m (toate 
transformate).

Să vedem ce va aduce retu
rul campionatului care va tn- 
oepe la 28 februarie ?

Ion OCHSENFELD

reoardmartul 
prima repre- 
slabă a fost

Union Ber- 
a nou pro-

BENFICA 
na, »—0 la 
continuă să 
două puncte 
campionatul 
llel. acumulând 32 p, 
față de 30 p cîte au 
F.C. Porto șl Vitoria 
Guimaraes. Iată cele
lalte rezultate din eta
pa a 19-a : Sporting — 
Coimbra 1—1 (joi),
Boavlsta — Elvas 1—0, 
Maritimo Funchal — 
Vitoria 0—2, Varzim — 
Chaves 0—0, Porto — 
Rio Ave 3—0, Braga — 
Salguelros 2—1, Bele- 
nenses — Portlmo- 
nense 5—0.

Lisabo- 
Farense, 
păstreze 

avans în 
Portuga-

(3—0 eu Diagoras). In 
rest. Arts — Panathl- 
nalkoa 1—0, Heraklls 
— Veria 0—1, Ethnl- 
kos — Larissa 3—0. 
AEK — panlonios 
1—1, Yannlna — Kala- 
marla 1—0.

OLYMPIAKOS Ate
na se distanțează în 
campionatul Greciei, 
cîștlgînd duminică, în 
etapa a 16-a, meciul 
din ■ deplasare cu A- 
poljon : 3—1. Ea are 
acum 27 p, cu 4 mal 
multe decît PACK 
(2—1, la Doxa) șl OFI

LUPTA strânsă tn 
campionatul Turciei, 
fruntașele Galatasa- 
ray (30 p) șl Șamsun 
(29 p) obțlnlnd victo
rii tn etapa a 20-a :
3— 0 cu Dlyarbaklr șl, 
respectiv, 2—0 cti Al- 
tay. Beșiktaș (locul I, 
26 p) a pierdut la Bo- 
lu, 0—1, Iar Fenerbah
ce (locul 5, 24 p) a 
cîștigat ușor acasă :
4— 1 cu Esklsehlr,

— Anvers 1—1, Molen
beek — Cercle Bruges 
1—0, Courtral — An- 
deriecht 1—1, Seralng
— Beveren 0—1, Char
leroi — F.C. Liege a- 
minat. Așadar, 5 ega
lități șl puține goluri. 
12 în 8 partide. Con
duce Anderlecht, cn 
30 p, urmată de un 
„pluton" cu 27 p, Bru
ges, Malines, Beveren.

BELGIA, etapa a 
18-a : Berchem — La 
Gantoise 0—2, Stan
dard -- Bruxelles 
1—l Lokeren — Mali
nes 1—1, Beerschot — 
Waregem 0—0, Bruges

BARCELONA (3—2 
cu Real Madrid) ocu
pă locul 1. în Spania, 
cu 38 p (Real 35 p), 
etapa a 25-a consem- 
nlnd șl rezultatele 1 
Atletico —' Sabadell
1— 1, Cadiz — Sevilla
2— 0, Majorca — A- 
thletie Bilbao 1—1, 
Santander — Vallado
lid 0—0, Osasuna — 
Espanol 1—0, Real So- 
cledad — Murcia 1—1, 
•Betls — Las Palmas
3— 1 Zaragoza — Gl-
jon 1—1.
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