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ÎN PRIM-PLAN, SP01tT®8® DE IARNĂ
Asîâ/1 ți mîine, ia Vatra Dorncl, ror it cunoscuțl

PRIMII CAMPIONI Al DACIADEI

LA OISCIPLINELE DE SEZON

CALIFICAREA LA 10. 1988, 
„MOMENTUL ADEVĂRULUI" PENTRU 

HANDBALUL NOSTRU MASCULIN
Dc TorDâ cn t. Trolin. antrenorul echipei naționale

Vatra Oornei, pitoreasca nr 
țiuna balneo-climaterică din 
județul Suceava, oare și-a câș
tigat fa ultimii ani și reputa
ția de stațiune a sporturilor «Ic 
lamă, ,deschide, la sflnșitiM a- 
cest<ei lăptămîmi, serialul fina
lelor pe țară, ale unor compe
tiții de masă, incluse tn manea 
arie a Daciadei. acum La * V-e 
ediție.

Excelentele plrtii, din vecină
tatea complexului hotelier con
struit tn parcul stațiunii, slnt 
gata pregătite pentru a primi 
pe finaliștii „Cupei U.G.S.R.", 
câștigătorii județelor ți ai mu
nicipiului București (bărbați fi 
femei) la schi, probe alpine ți 
de fond. Competiția, intrată în 
tradiția activității sportive di® 
întreprinderi și instituții, pro
mite să reprezinte (ca și cele 
precedente) o reușită, să con
firme apropierea tot mai con
vingătoare a oamenilor muncii 
de exercițiul fizic și sport, 
chiar și în sezonul alb, prin 
intermediul Daciadeî Inițiato (Continuare in pag 2-3)

La Vatra Domet, înaintea primelor «tarturt. 
Foto : Gabriel MIRON

SANItRJ! FRUNTAȘI IȘI 0ISPUTĂ FINALtLl
Cei mai buni sănieri aj țării 

Ișl vot disputa astăzi și 
mi ine, pe pirtia de la Sinaia, 
titlurile de campioni de seniori 
ai Daciadeî și naționali. Senio
rilor li se vor adăuga juniorii 
evidențiați în competițiile dir 
acest sezon.

La ediția precedentă a Daci- 
adei. locurile I au fost cuce
rite de : Io» Apostol. Ion A- 
pcstol — Laurențin Bălănoi» 
*i Li via Gheorghiță- Pelin.

La întrecerile de astăzi »>

„MARATONUL SĂNĂTĂȚII PE SCHIURI4'
Din întreaga țară continuă 

să ne sosească vești despre •- 
trăgătoarele Întreceri din ca
drul „Maratonului sănătății pa 
schiuri", acțiune sportivi de
amploare, organizată — sub
genericul Daciadeî — de către
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, Direcția 
Turism Intern din Ministerul 
Turismului, In colaborare eu 
toți factorii cu atribuții 13 
domeniul sportului. Ctteva re
latări de la aceste concursuri :

• Lume multă tn parcul 
Sub Arini din Sibiu, schiori 
mici și mari din Cisnădie, Șe- 
limbâr și Sibiu, veniți la „Ma
ratonul alb" cu prieteni, ou 
profesorii de educație fizică, 
eu suportării lor din totdeauna 
— părinții. Cea mal ambițioasă, 
cea mal frumoasă Întrecere s-a 
desfășurat la categoria celor 
oare abia depășeau în înălțime 

rii șl organizatorii, Consiliul 
Centrai al U.G.S.R. șl Consi
liul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, împreună cu 
factorii locali, au luat toate 
măsurile pentru * asigura 
concurent ilor-finaliști condiții 
optime, de participare, pre
cum și posibilitatea de. a cu
noaște una dintre oele mal a- 
trăgătoare zone ale patriei, 
sum este Țara de Sus a Mol
dovei. în pofida unei parțiale 
tncălzlri a vremii, la Vatra 
Gomei temperatura se menține 
constant sub 0 grade (3n timp 
os la Câmpulung Moldovenesc,, 
la numai 30 de km distanță, 
ea a urcat la... piua, făcând 
imposibilă desfășurarea „Festi
valului sporturilor de iarnă", 
amînat pentru o altă dată), fn- 
cît nu par să se ivească ne
ajunsuri în desfășurarea com
petiției, îndeosebi pentru spor
tivii de la probele alpine 

mltoe vor lua oarte sănieri 
din : Bistrița, Brașov, Bucu
rești, Miercurea Ciuc, Petro
șani, Sinaia și Vatra DorneL 
Se vor disputa probele clasi
ce : simplu băieți, simplu fe
te ți dublu băieți.

• Finala Daciadeî ți Cam
pionatului Național de bob 
a fost reprogramati pentru 
marți ți miercuri, tempera
tura ridicată nepermițînd dis
putarea întrecerilor în aceste 
sile.

lungimea schi urilor. S-a aler
gat rniit pe zăpadă, unii copil 
pină când arbitrii a« spus 
„Stop !*, cei mal mulți, insă, 
chiar și după concura pină 
când părinții au spus „Ajun
ge le Cîțtigătorif — categoria 
tetoc născuți tn «nil 1978— 
1979 : Silviu Mureșan șt Oan* 
Boleț (Școala nr. 17 din Sl- 
bdu) ; 1976—1977 : V. Drăgol 
(Uceuil pedagog'c Sibiu), Ga
briel* Bronte* (Șc. nr. 17 Si
biu) ; 1974—1975 : Ov. Ros* și 
Ramona Sereanu (Școala din 
Șeiimbăr) ; 1972—73 ; I* Gligor 
(Casa Pionierilor și Șoimilor 
patriei din Cisnădie), Cristina 
Andrei (Șc. nr. 7 Sibiu).
• Faza pe județul Arad a 

..Maratonului sănătății pe

Vasile TOFAN

(Continuare In pag. 2-3)

„Cupa Dinamo Brașov” la biatlon

SORIA POPA 4 OBȚINUI 
0 SPECTACULOASA VICTORIE 

INTfBNAJIONAU
PREDEAL, 13 (prin telefon). 

Satisfacție deosebită prilejuită 
de evoluția biatloniștilor noș
tri tn prestigioasa competiție 
internațională care este „Cupa 
Dinamo Brașov". 41 de concu- 
renți, dintre care și specialiști 
ai genului din R. D. C-rmanâ 
și Cehoslovacia, au oferit asis
tenței o întrecere de toată 
frumusețea în pitoreștii e trasee 
amenajate pe Valea Rișnoavei, 
In apropiere de Predeal.

Satisfacție chiar din prima 
probă a competiției, 20 km., 
individual, victoria revenind 
unul sportiv român, dinamo- 
vistul brașovean Sorin Popa 
(antrenori Gh. Gîrnița și Gh. 
Vilmoș). Acesta, în compania 
biatloniștilor din R.D. Germa
nă, a făcut o cursă excelentă.

încă după prima trecere prin 
poligon s-a văzut că lupta pen
tru întâietate se va da între 
ooncurențli români și cei din 
R.D. Germană. Sorin Popa și 
Imre Lestyan (A.S.A. Brașov) 
nu ara greșit nici o țintă, la 
fel ca și Michael Lonschmidt, 
în timp ce Rolf Gothel și Ște- 
fen Hauswald au înregistrat 
câte 1 minut de penalizare, la 
tel ca ți Vladimir Todașcă, 
oare la poziția culcat nu prea

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

însemnări de la plenara clubului

Progresul București
Unitate reprezentativă « Oon- 

slliulul Național pentru Edu
cație Fizică șl Sport, cfluibui 
Progresul are câteva secții ale 
căror rezultate s-au ridicat în 
1986, aproape de nivelul cerut 
de marea performanță, dispune 
de câțiva autentici campioni, 
de o „zestre" valoroasă de 
sportivi și sportive, de antre
nori și instructori merituoși, de 
activiști obștești.

Clubul bucureșteaL și-a axat, 
tn, principal, activitatea in ul
timii ani pe sporturile indivi
duale, dar unele rezultate bune

In Divizia A de baschet

ETAPE DOMINATE
Echipele I.C.E.D. și Dinamo 

Oradea susțin azi ți mîine 
derbyul etapei * 17-a a Divi
ziei A de baschet masculin, 
tntîlnindu-se Intr-un meci de 
importanță majoră in lupt* 
pentru calificarea tn grupa 
valorică 1—4 a turneului final 
al competiției. La fete. In 
cadrul etapei a 13-a, Politeh
nica Timișoara și Chimistul 
Rm. Vîlcea vor încerca sj 
obțină victoria pe teren pro 
priu, fiindcă în deplasare...

Programul etapelor — MAS
CULIN. grupa 1—6 ; I.C.E.D 
C.S.S. 4 București — Dinamo 
Oradea (rezultate anterioare: 
2—4 ; locurile ocupate tn cla
sament : 4—3), Farul C.S.Ș. 1 
Constanța — Steau* (0—6 ; 
6—1), Dinamo București — 
Rapid București (6—0 ; 2—5) : 
grupa 7—12: C.S.U. BalanțA 
Sibiu — Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca (4—2, 
8—12), Politehnica C.S.Ș. Uni
rea Iași — RAMTRA Baia Ma
re (2—4 ; 10—9), Academia
Militară Mecanica Fină Bucu
rești — Politehnic* Sportu3

La Începutul săptămînil vi
itoare, în patru orașe italiene 
ae va da startul turneului Dre- 
Uminar al Campionatului Mon
dial masculin de handbal grupa 
B. Echipa reprezentativă a 
României face oarte din seria 
A. împreună cu selecționatele 
Poloniei. Finlandei și Italiei, 
înaintea plecării la această deo
sebit de importantă competiție 
internațională, la finele căreia 
se vor cunoaște ultimele două 
echipe — finalistele — care 
vor oarticipa la turneul olim-
pic din 1988. am solicitat an
trenorului emerit Eugen Tro- 
fin. care răspunde de pregăti
rea echlDei reprezentative cîte- 
va ODinii tn legătură cu *- 
ceastă importantă competiție.

Marian Dumitru, jucător de bază ai echipei României. într-a 
atitudine caracteristici

LUMINIȚA DOERESOJ CÎȘTIGÂ, LA MOSCOVA,

Șl PROBA DE
MOSCOVA; li (Agerpresj. — în 

concursul de la Moscova, tînăra 
înotătoare română Luminița Do- 
brescu a repurtat a treia victorie, 
cîștdgînd proba de 400 m liber în 
4:17,48. Coechipiera sa Eniko Pa- 
lencsar a ocupat locul al treilea 
în 4:21,60, tn proba feminină de 

MUNCA DE CALITATE
O CERINȚĂ A... PROGRESULUI u
au obținut și Jocurile". Lup
tele greoo-romane sânt repre
zentate printr-un medaliat cu 
argint la ultima ediție a C.M. 
de juniori, Constantin Mirce» 
(cat. 68 kg.) — antrenor Ol- 
teanu Staicu. în aceeași secție 
a fost pregătit și Vasile Andrei 
(senior, cat 100 kg.) — acum 
activează la Steaua — oare,

o medalie la 
Mondial, puric
ei ckl olimpic și 
Progresul. Sări
ți medalii la 
Balcanice, prin

asigurtndu-și 
Campionatul 
tează în acest 
pentru clubul 
turile în apă 
Cam pona tele

DE TREI MECIURI
Studențesc București (4—2, 
7—11) ; FEMININ, grupa 1—6 : 
Politehnica C.S.Ș. Timișoara
— Olimpia București (1—3 ;
6—3), Chimistul C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea — Voința C.S.Ș. 2 
București (1—3 ; 5—2), Univer
sitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca — Politehnica Sportul 
Studențesc București (3—1 | 
t—4) ; grupa 7—12 : Robotul
C.S.Ș. Bacău — Mobila C.S.Ș. 
Sa tu Mare (2—2 j 10—11), Co
merțul C.S.Ș. Tg. Mureș — 
Voința Brașov (2—2 ; 9—8). 
Rapid-Progresul București —
— Crișul C.S.Ș. 2 Oradea 
(4—0 ; 7—12).

Programul jocurilor din Ca
pitală — SALA FLOREASCA. 
slmbătă de ia ora 13.30. du
minică de la ora 2 : Academia 
Militară — Politehnica Bucu
rești (m), DinamO — Rapid 
(mj ! SALA CONSTRUCȚIA 
I.C.E.D., ora 15 ți ora 9: 
I.C.E.D. — Dinamo Oradea 
(m) ; SALA RAPID, ora 16 și 
ora 9,30 : Rapid-Progresul — 
Crișul (f).

— Din capul locului trebuie 
spus că misiunea handbalistilor 
români la Camnionatul Mon
dial din Italia este foarte grea, 
ComDetitia în sine este de un 
nivel foarte ridicat, motiv pen
tru care întreaga pregătire M 
care am parcurs-o împreună cn 
ajutorul meu. Ghită Licu, fi 
handbalistii susoeptibili să Îm
brace tricoul cu tricolor s-a 
desfășurat sub aceste auspldL 
De la conducerea tehnică et 
pină la ultimul jucător, care 
va face deplasarea, sîntem cotr-
știenti de dificultatea obiecti
vului ne care îl avem de in-

_____________ Mihail VESA

(Continuare In pag. 2-3)

400 m. LIBER
100 m Jpate pe primul loc «-a si
tuat Natalia Șibaeva
cu 1:03,27. urmată de Anca Hk 
trășeolu (România) eu 1:03.M.
Cursa masculină de 100 m liber • 
revenit sportivului sovietic Trico
tai Evseev — to 51,IS.

Cornel Pop — 2 la individual 
șl 2 la echipe de băieți Si mix
te), baschetul (cu Melania Lef
ter, Luminița Măringuț, Cor
nelia Stolchiță, Emilia Alexan
dru, precum și cu Cecîlia Lasz- 
lo, Adina Cristescu, Dentaa 
Bucur și Florentina lancu — 
tn loturile reprezentative de 
senioare și respectiv Junioarei, 
tenisul (Otilia Pop, Marian 
Onflă, Nioolae Hari, Ștefiaa 
Stănilă, Loredana Hector, Cer
tei Obretin, Adela Tache, Lau
ra Beldlman — printre cei mei 
buni sportivi), tenisul de masă

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)

De azi, la poligonul 

acoperit Dinamo, 

FINALELE DACIADEI
Șl ALE CAMPIONATELOR 

NAȚIONALE DE TIR REDUS
Ieri s-au desfășurat antrena

mentele oficiale In vederea 
unei noi finale pe țară a Da* 
ciadei și a Campionatelor Na
ționale pe anul 1987, la tir cu 
arme cu aer comprimat. Com
petiția începe astăzi, la poligo
nul acoperit Dinamo din Capi
tală și se încheie mîine. La 
întreceri participă cei mai buni 
trăgători din țară. Pe lingă 
miza titlurilor și a tricourilor 
de campioni, țelul competitori
lor este și selecția In loturile 
naționale, care vor participa, 
la începutul lunii martie, la 
Campionatele Europene de la 
Bratislava.



mine. la laiau, Galați și Rm fileta ÎNCEPE „CUPA. 16 ftBBUARIt" LA TENIS
SEMIFINALE IN CUPA ROMÂNIEI LA HANDBAL FEMININ

In Cupa României la hand
bal feminin — ediția a X-a — 
se dispută, Incepînd de mîine, 
fazele semifinale, o inițiativă 
a F.R. Handbal a făcut ca a- 
ceastă frumoasă competiție să 
sporească în atractivitate, tn- 
trucît In penultima etapă for
mațiile celor două serii tși 
dispută Intre ele jocuri elimi
natorii tur-retur Ceea ce În
seamnă că iubitorii handbalu
lui din orașele cu echipe ca
lificate In semifinale își vor 
putea vedea evoluînd forma
ția favorită și pe teren pro
priu.

După omologarea rezultate
lor etapei anterioare, au fost 
stabilite două serii semifinale, 
fiecare cu cite patru echipe : 
seria I : Textila Zalău, TEROM 
Iași. Oțelul Galați și Mureșul 
Tg. Mureș ; seria a Il-a : 
C.S.M. Sf. Gheorghe, Știința 
Bacău, Chimistul Rm. Vîlcea 
și Hidrotehnica Constanța.

PRIMII CAMPIONI LA DISCIPLINELE DL SEZON
(Urmare din pag. 1)

Tot la finele acestea săptă- 
mîni, mai exact duminică, o 
importantă acțiune sportivă de 
masă în Capitală. Ea va avea 
loc In incinta întreprinderii 
mecanice de material rulant 
„Grivița Roșie" din Sectorul 1, 
de la ora 9, și va fi consacrată 
șahului. Este vorba de un si
multan cu sute de participant!, 
de la instituțiile de învățămtnt 
și din unitățile economice ale 
sectorului (organizatorii au 
lansat invitații și șahiștilor a- 
matori din celelalte sectoare...)

„MARATONUL SĂNĂTĂȚII PE SCHIURI"
(Urmare din pag. 1) 

schiuri" trebuia să albă loc te 
22 februarie. Nu mal are, de
oarece la aoea dată județul, 
probabil, nu va mai avea ză
padă... Ane, în schimb, acum pe 
pîrtiale de la Moneasa, unde 
duminică se preconizează des
fășurarea concursului amintit. 
La întrecere și-au anunțat par
ticiparea peste 200 de compe
titori. Sigur, AraduH nu e Va
lea Prahovei nu are mul. ți 
schiori, dar... nici schiuri. E, 
poate, singurul lucru regreta
bil din această primă ediție a 
„Maratonului sănătății pe 
schiuri". Receptivi, organiza
torii, de pe aceste meleaguri, 
au extins, Insă, ara propriu- 
zisă a întrecerilor: „Ai schiu
ri, treci dumneata pe pîrtia de 
fond. Ai „uitat" cumva schiu- 
rile acasă, nu e • problemă : 
organizăm noi o „combinată 
nordică" de jocuri distractive 
pe zăpadă, de o să scrie și la 
ziar !“. Deci, fază pe localități 
te schi fond și jocuri distrac
tive pe plrtiile însorite de la 
Ltpova. Gurahonț, Sebiș. Vă- 
rădia de Mureș, Vîrfurile etc.
• In topul „Maratonului să

nătății pe schiuri" Brașovul o- 
cupă un loc aparte. Aproape 
zilnic iubitorii de schi partici
pă la diferite concursuri, pro
gramate în mai toate localități
le. Astfel. „Caravana albă" 
face popas la Șirnea, comună 
de munte bogată, cu gospodari 
primitori, bucuroși oricînd de 
oaspeți. Așadar, mane concurs 
de schi fond la Șirnea. cu 
sportivi din Fundata, Bran, 
Moeciu și Rîșnov. Apoi, concurs 
frumos la Zămești, pe pîrtia de 
la Gura Rîului, cu numeroși 
practicant! ai schiului din loca
litate — pionieri, elevi, oameni 
ai muncii din tntneprinderl și 
Instituții. întreceri de amploare 
ți la Făgăraș (pe Dealul Gala

15 FEBRUARIE'W

Tragere multiplă
PRONOEXPRES

BAWIAUTOTURISME.tXCURSU

Un prim meci al semifina
lelor (seria a Il-a) s-a dispu
tat marți seara: Știința Ba
cău (în deplasare) a dispus cu 
25—17 (12—6) de C.S.M. SL 
Gheorghe.

Programul de mîine — se
ria I: Textila Zalău — TEROM 
Iași (arbitri : Gh. Sondor —
N. Iancu). Oțelul Galați — 
Mureșul Tg. Mureș (T. Curelea
— I. Păunescu); seria a H-a : 
Chimistul Rm. Vîlcea — Hidro
tehnica Constanța (M. Marin
— Șt. Șerban)

Duminica viitoare sfnt pro
gramate jocurile-retur. Con
form regulamentului, dacă re
zultatul se menține egal după 
consumarea celor două întîl- 
niri. nu se vor acorda prelun
giri ale timpului de joc. Nu
mărul cel mai mare de goluri 
tnscrise, precum șl aruncările 
de la 7 metri vor constitui 
criterii de departajare;.

susținut de 15 dintre cei mai 
reprezentativi maeștri ai spor
tului bucureșteni. „Am dori — 
ne spunea praf. Natalia Ale- 
xandrescu, din Comitetul de 
organizare — ea cifra partici- 
panțllor să • depășească pe 
cea a anuluf precedent, care a 
fost de 4W._“

Cum sportuU minții tși for
mează necontenit adepți la ni
velul tuturor viratelor. nu în
cape nici un dubiu că și de 
data aceasta simultanul de șah 
de la I.M.M.R. „Grivița Roșie" 
se va bucura de un frumos 
succes de pârtie'pare. (T. ST.) 

ți ului), In orașul Victoria (pe 
Valea Sîmbetei), la Codi ea (pe 
Măgura), Săcele (pe pîrtia de 
la Bunloc). Iar duminică 22 fe
bruarie, mult așteptata teză de 
zonă programată Ia Bunloc. cu 
tot ce are mai bun la scM fond 
și alpin județul Brașov, cu sta
ție și benzi cu muzică pentru 
toate... categoriile de vtrstă, cu 
teleschj și decor sărbătoresc.

• La Alba, „Maratonul sănă
tății pe schiuri" e te el acasă... 
Fază pe localități la Arieșeni, 
Abrud, Cugir — peste tot. La 
start, multe sute de schiori, unii 
mai cu experiență In alergarea 
pe zăpadă, alții la primul con
curs oficial. Despre cei din 
Cîmpeni, sportivi de atîtea ori 
premiați In finalele pe țară ale 
„Daciadei albe", vom vorbi după 
22 februarie. Oamenii de aici 
vor găzdui faza județeană a 
„Maratonului sănătății pe 
schiuri" și, duipă pregătirile pe 
care le fac. se pare că totul 
va fi excelent 1

MUNCA DE
(Urmare din pag. 1)

și alte discipline s-au înscris, 
în 1986, pe un drum ascendent. 
Făcând o scurtă referire la ci
frele de plan, este de mențio
nat că clubul Progresul și-a În
deplinit majoritatea indicatori
lor, atlt 1a numărul sportivilor 
legitimați, al celor clasificați, 
promovați In loturi, medallaț* 
în competițiile interne și inter
naționale etc.

Există totuși unele sectoare 
— fapt subliniat și cu prilejul 
plenarei dbtbulul — unde ac
tivitatea s-a desfășurat nesa
tisfăcător. Handbalul — deși a 
avut bune condiții, mal ales in

OCAZIE CU MARI ’! 
AVANTAJE I
© 8 extrageri, în două 

faze, cu un total de 
48 numere.

£ Trageri „legate* cite 
două, cu posibilita- 
tea de a se cîștiga și 
cu 4 numere din 12, 

#16 categorii de 
tiguri.

# Biletele de 25 
participă la toate 
tragerile și pot 
ține cîștiguri 
late.

• ASTAZI - ULTIMA ZI 
de participare.

CÎȘ-

lei 
ex- 
ob-

cumu-

In sălile Steaua, .23 August", 
l.P.B. Militari șl cea a Asociației 
• Victoria- din Capitală Începe azi 
concursul dotat cu .Cupa 1< Fe
bruarie". Un nou prilej — după 
Bacău, Timișoara șl Galați — pen
tru tenismenli noștri de a-șl va
lorifica eunoștlnțele tn această 
perioadă de lamă. Absentează de 
la start componențil reprezentati
vei noastre de Cupa Da vis — Flo
rin Segărceanu, Andrei Dtrzu, A- 
drlan Marcu, George Cosac, Mi
nai Vanță șl Marius Comănes- 
cu —, angrenați, în aceste zile, 
tn circuitul din R.F. Germania. 
In rest, au tost Înscriși cel mal

TURNEU ,.OPEN“ DE JAD
In programul oompetițional 

intern al șahului figurează un 
important turneu „open" inter
național, in organizarea asocia
ției sportive Electromotor Ti
mișoara. întrecerile se vor des
fășura, in orașul de pe Bega, 
cu începere de la 20 februarie 
și vor dura timp de o sâptă- 
mină-

„CUPA DINAMO S»A$OVM
(Urmare din pag. 1)

greșește. La a doua apariție in 
poligon toți cei de mai sus — 
cu excepția lui Lestyan, care 
nu a greșit nimic — au ratat 
cite un foc. Lupta a devenit 
extrem de pasionantă. La a 
treia trecere, la poziția culcat, 
lucrurile au început să se lă
murească. Popa și Gothel au 
tras impecabil, tn timp oe Lon- 
schmidit a ratat 3 focuri (care 
au însemnat tot atîtea minute 
de penalizare), iar Lestyan și 
Hauswald au greșit câte un 
cartuș. Este așteptată cu ne
răbdare ultima apariție in po- 
l’gon a protagoniștilor. Surprin
zător, în ciuda efortului evi
dent tragerile sint foarte bune: 
Popa Gothel, Lonschmidt, Haus
wald și Todașoă nu au greșit 
nimic, doar Lestyan a mai fost 
sancționat cu un minut de pe
nalizare Ultima buclă a odor 
20 kilometri a fost parcursă In 
trombă de candidații Ia primele 
locuri, dar Sorin Popa (care 
și-a ... reamintit că este un 
biatlonist valoros) nu lasă să-i 
scape această frumoasă victorie 
Internațională.

Rezultate tehnice : 1. Sorin
Popa (Dinamo Brașov) — 1
h.00.40 (1 minute penalizare) 2. 
Rolf Gothel (R.D.G.) — lh02,53 
(2) 3. Michael Lonschmidt
(R.D.G.) lh.02,54 (4), 4. Imre 
Lestyan (A.S.A. Brașov) — 
lh.03,38 (2), 5. Ștefan Hauswald 
(R.D.G.) — lh.03,45 (5), 6 Sven 
Domer (R.D.G.) — lh.05.07 (1). 
„. 8. Vladimir Todașcă (Dinamo 
Brașov) lh.05,33 (3)... 10. Vas'le 
Băjenaru (A.S.A.) — lh.05,50 (7).

Duminică, pe aceleași trasee, 
se dispută spectaculoasa cursă 
de ștafetă 4X7,5 km.

CALITATE
sezonul 1985/1986, a ratat pro
movarea în Divizia A — se 
zbate de mai mulți ani în a- 
nonimat După cum s-a arătat 
tn darea de seamă a clubului, 
în aceeași situație se află și 
scrima. Ambele secții — scri
mă și handbal — au avut anul 
trecut, conform aoeleeași dări 
de seamă, „activitate nesatișfă- 
eătoare".

După cum s-a văzut, unele 
secții au tost neproductive. De 
aceea. In noul sezon compe- 
tițional numărul acestora a fost 
redus. Ni se pare justificată o 
astfel de măsură cu atit maJ 
mult, cu rit — ca în toate do
meniile vieții noastre — se 
cere o îmbunătățire structurală 
a activității, creșterea exigen
ței sporirea volumului de 
muncă. Dacă la cele șapte sec
ții (In loc de zece) cu care 
Iși continuă activitate® clubui1

O REUNIUNE ATRACTIVĂ

HI P IS M
Reuniunea programată mîine di

mineață pe hipodromul din Plo
iești cuprinde 8 alergări, cu © 
participare selectă, to frunte cu 
Verigarlu, campionul din acest se
zon al turfulul, Coran, cîștlgăto- 
rul Derbyuliri 1986, Melinte, Bri
za, una din vedetele generației de 
4 ani, Hendorf, Recrut și recent 
evidențiatul Ruibist, care se vor 
întrece pentru a obține victoria. 

buni sportivi din țară, la toate ca
tegoriile du virstă. Cîteva nume: 
Răzvan Itu. Dorel Pop, Silviu 
Gorgan, Adrian Popovici, Daniel 
Dobre, Bogdan Toma (seniori) ; 
Teodora Tach-, Daniela Mo-lse, 
Dlane Samungl, Florentina Curpe- 
ne.’ Otllla Pop (senioare) ; Clprian 
Porumb, Marian Onllă. Bela Mo- 
zeș și Cătălin Chlțeș, ultimii doi 
— clștlgătorll concursurilor de ju- 
alori de la Bacău șl Galați; Lo- 
redana Bujor, Ruxandra Drago- 
mlr, Angela Kerek șl Gabriela 
Mltrică (junioare); In timp ce ia 
copii sînt așteptate evoluțiile spe- 
ranțelot noastre, care se numesc 
Andrei Pavel. Dinu Pescarlu, Bog
dan Pela Ovidiu Dragomir. Mo
nte^ Năstase, Roxana Rădulescu, 
Irina Spirlea și Ruxandra Măță- 
oanu.

Pentru cel mal mici partlclpanțl, 
acest concurs este o repetiție ge
nerală -înaintea .Turneului spe
ranțelor olimpice", care se va 
disputa în prima săptămînă a lu
nii martie.

ME VIZITEAZĂ ECHIPA SOVIETICA
DE HOCHEI KALININ

Săptămîna viitoare, prima 
reprezentativă de hochei a 
țării va susține o serie de 
partide de verificare In com
pania puternicei formații Ka
linin, din prima ligă a Uniu
nii Sovietice. Meciurile vor a- 
vea loc luni, marți, joi și vi
neri, cu începere de la ora 13, 
la patinoarul „23 August".

Intre suturi
• După cursul rezervat arbitri

lor divizionari (excelent organi
zat Ia Buzău, eu concursul 
C.J.E.F.S. șl al iubitorilor de rug
by din localitate), o nouă reuniu
ne a „cavalerilor fluierului", a 
celor din Capitală, va avea loc in 
ziua de 17 februarie, de ,1a orele 
16,30, Ia sediul C.S.Ș. Triumf. în 
obiectiv: discuții legate de apro
piata reluare a activității compe- 
tlționale (1 UT)
• în organizarea lui R.C. Grivi

ța Roșie, miercuri 18 februarie, se 
va da startul Intr-o atractivă com
petiție de rugby în 7, programată 
pe Stadionul Tineretului, de la 
orele 11. Șl-au anunțat participa
rea: Lotul selecționat pentru tur
neul de la Sydney, Lotul de ju
niori al Capitalei, precum și for
mațiile Sportul Studențesc și E- 
nergla A.S.E. șl, se Înțelege, echi
pa clubului organizator.

O Loturi național de juniori, 
care se pregătește — în continua
re — pentru actuala ediție a Cam
pionatului European FJ.R.A. (a- 
prille, Berlinul Occidental) poate 
C văzut la lucru miercurea șl 
sîmbăta, pe stadionul Parcul Co
pilului, sub îndrumarea celor doi 
antrenori coordonatori, prof. V. 
Constantin șl Gh. Nlca. Partici
pă numai jucătorii bucureșteni. 
Un test cu participarea șl a jucă
torilor din țară va avea loc In a 
doua decadă a lunii martie
• Plenara F.R. Rugby a fost 

Axată pentru data de U martie.

Progresul (fotbal, lupte, sări
turi in apă, tenis, tenis de 
masă, scrimă și haltere) pro
cesul de instruire se va ridica 
la cote superioare, cu siguranță 
că rezultatele acestui an von 
C și ele mai bune, „în întrea
ga noastră muncă — ne spunea 
Nieolae Moreșan, președintele 
clubului — avem în vedere in
dicațiile secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, cu privire la îm
bunătățirea muncii prin creșlerea 
exigenței, c responsabilității 
fiecărui sportiv și fiecărui an
trenor. Vom veghea ca baza 
materială de care dispunem să 
fie folosită cn maximum de 
eficiență, intr-un regim rațio
na] de economisire a materia
lelor, a energie] electrice și 
combustibililor. Vaiorificînd pe 
deplin experiența valorosului 
nostrv. colectiv de tehnicieni, 
avem convingerea eă Ia urmă
torul bilanț ne vom prezenta 
cu mult mal bune și mai fru
moase rezultate".

ceea ce ar face totodată posibil 
ca și antrenorii lor să-și îmbu
nătățească poziția în clasament. 
Un plus de atracție pentru spec
tatorii oblșnuiți al alergărilor de 
trap C constituie în reuniunea de 
mîine și miza de participare la 
pariul ordinea triplă din cursa a 
4-a de 2000 lei. Mal consemnăm 
două reintrări, Tufaron și Suci tu, 
două elemente ale generației de 3 
ani cu frumoase perspective.

A. MOSCU
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Plină de învățăminte 
lntlmplarea recentă de 
Valea Rîșnoavei, prilejuită 
de desfășurarea finalelor 
Daciadej și ale Campiona
telor Naționale de schi 
fond pentru junioare, pri
lej eu care Rodica Hoha și 
Elena Reit au avut posibi
litatea de anși 
șansele pentru i 
lotul pentru 
de iarnă. Rodica Hoha 
înregistrat cel mai ! 
timp ! Interesante 
să, circumstanțele 
surprize : Rodica 
apărut la nivelul 
al schiului nostru 
la sfîrșitul lunii 
brie (17), înregistrind 
atunci progrese 
cursă la alta, 
schiul de fond 
ani (are acum 22), la Bis
trița, sub conducerea an
trenorului Ștefan Berbeca- 
ru. Ceea ce nu 
că Rodica 
necunoscută 
performanței românești, ea 
fiind atletă, componentă a 
lotului național de fond 
și semifond (junioare) și 
campioană balcanică, cu e- 
chipa României, la cros.

Ei bine, cum sp poate 
explica această 
fulger In schi, 
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„MOMENTUL ADEVĂRULUI- PENTRU H
(Urmare din paș. 1)

deplinii — calificarea la Jocu
rile. Olimpice din 1988. In ve
derea realizării acestui scop s-a 
efectuat o pregătire pe care o 
apreciez ca bună, de un nivel 
destul de ridicat. Pot afirma, 
cu deplin temei, eă echipa este 
la nivelul maxim al posibili
tăților individuale ale jucăto
rilor din care este compusă, ti- 
nîndu-se seamă, firește, de 
vîrsta mai ridicată sl de o anu
mită uzură a acestora.

— Incerdnd. să-< zicem, o 
detașare din postura de antre
nor principal al echipei Româ
niei. cu tot ce implică aceasta, 
care este părerea tehnicianului 
despre turneul de handbal la 
care ne referim 7

— Fără discuție, va G un 
turneu puternic. Motivez aceas
tă afirmație avînd in vedere eă 
printre participante vor fi a- 
semenea echipe ca : U.R.S.S,. 
Polonia, R. F. Germania. Da
nemarca, Cehoslovacia, de foar
te multe ori în prim-planu! 
campionatelor mondiale (gruna 
A), alături de echipa României. 
In arena mondială, ordinea s-a 
mai schimbat. As da numai un 
singur exemplu : la recentul 
turneu international de anver
gură de Ia Rostock (R. D. Ger
mană). dotat en „Cupa Mării
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COPII Șl ELEVI-
ZILNIC GIMN

Complexe de exerciții de dezvolt 
pentru preșcc!
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CLUBURILE - MEREU RESTANTE 
ÎN ACTIVITATEA CU SUPORTERII
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Relația cluburi-suporteri este 
' una dintre cele mai importante 

tn viața fiecărui club, a fie- 
| cărei formații. Nu de puține 
i ori ea devine fundamentală în 

activitatea unei echipe țB bu
nul ei mers.

Dar, mai tntîi, ce Înseamnă 
a fi suporter ? Dicționarul ex
plicate al limbii române pre
cizează că suporter înseamnă 
„susținător, simpatizant al unui 
sportiv sau al unei echipe 
sportive". Și mai departe se 
«pune că este un cuvtnt de ori
gine engleză. Căutând tntr-un 
lexicon englez-român am aflat 
că supporter se traduce prin 
sprijin, apărător, reazem. Și pe 
drepț cuvînt suporterii sint 
sprijinul, reazemul cluburilor. 
Ei sint și la bine și la rău ală
turi de echipa pentru care _ 
suferă. (De obicei mal puțin „ia 
rău", adică tocmai atunci cînd 
o echipă ar avea, mal mult ca 
tn alte situații, nevoie de spri
jinul mai ales moral al susți
nătorilor, al suporterilor).

Înțelegi nd rolul suporterilor, 
deosebit de important nu numai 
pe plan moral, ci și pe oel ma
terial prin cotizațiile pe care 
ei le plătesc, marile cluburi 
din lume caută să atragă rit 
mai mulți susținători, oare la 
echipe cum ar fi F.C. Barce
lona, Real Madrid, Boca Ju
niors Buenos Aires, Ferencva- 
nos Budapesta, Olympiakos Pi
reu, Spartak Trnava, A.C. Mi
lan sau Juventus Torino se nu
mără cu zecile de mii. Cu totul 
alta este situația tn fotbalul 
nostru în care numărul supor
terilor — înțelegind pe cei 
care tși manifestă dragostea 
pentru culorile îndrăgite par
ticipi nd nu numai la viața de 
club, ci aducîndu-și 
nul material (prin 
care poate deveni 
— nu trece, In cele 
dte cazuri, de 2000.

care £ac ea aceste cifre să ră- 
mfnă mici apar din două • di
recții: duhurile nu știu (Încă) 
să-și atragă simpatizanți, după 
cum nici aceștia nu se arată 
ferm legați de clubul lor, astfel 
eă la prima Infrîngere uită de 
datoria lor. revenind la senti
mente mai bune doar atunci 
dnd echipa dă semne de re
dresare. Iar exemplul cel mai 
elocvent tn această direcție este 
cel al clubului Rapid Bucu
rești, unde aproape de fiecare 
dată tribunele stadionului Giu- 
lești sîr.t pline, dar numărul 
celor care rămîn constanți tn 
sentimentele lor este mic. Unii

0

PE TEME ACTUALE

înțeleg gre 
suporter, de

și spriji- 
ootizații), 

substanțial 
mai fer-:- 
Motivele

dintre spectatori 
șit noțiunea de 
«lmpatizant, alterîndu-i înțele
sul Deși clubul Rapid a fă
cut foarte mult în ultimii ani 
în ceea ce privește educarea 
spectatorilor, „trebuie găsite 
aoi mijloace și metode pentru 
ea suporterii clubului să-și a- 
lucă o contribuție pozitivă la 
frumusețea spectacolului spor
tiv" — se spune tntr-un recent 
referat al clubului. Nu cu mul
tă vreme în urmă, la Bucu
rești, ca și în întreaga țară, 
au luat ființă cercurile „Prie
tenii- clubului Rapid", prin care 
se încearcă nu numai atra
gerea de simpatizanți noi, ci șl 
educarea acestora.

Astfel de „cercuri ale supor
terilor" mai există și la alte 
dluburi cu echipe în prima di
vizie. De pildă, Oorvinul Hu
nedoara are aproape 900 
cotizanți. A fost format 
colectiv care coordonează acti
vitatea 
excursii cu prilejul, meciurilor

„ÎMI PLACE SĂ

ACOLO UNDE ESTE

de
an

acestora. organizează

LUCREZ
MAI GREU!“

Dialog cu C. Moldoveanu, antrenorul
Constantin Moldoveanu a în

vățat fotbalul la Petrolul Plo
iești, unde a evoluat în peri
oada 1960—1969. A mai jucat 
la Steaua, Politehnica Iași și 
Sportul Studențesc. A antrenat 
echipele Chimia Brazi 
1976), Prahova Ploiești
1983) . Metalul Plopeni
1984) și Steaua Mizil 
1986).*

Zilele trecute. Gloria 
s-a pregătit în -________
montană Nehoiu. Intr-o pauză 
dintre antrenamente am purtat 
dialogul de față.

— Să reamintim cititorilor 
data cînd ati preluat conduce
rea tehnică a echipei Gloria 
Buzău.

— în 
precis, 
înaintea 
ziei A.

— Atunci Gloria avea —4 1» 
„adevăr" șl un golaveraj de 
neinvidiat, de —18. Ați pără
sit pe Steaua Mizil, care se 
afla în lupta pentru primele 
locuri ale seriei I ■ Diviziei B 
A fost un act de curaj sau...?

— Nicidecum, ci unul de lu
ciditate. Doream să-mi verific 
calitățile de antrenor. De alt
fel, îmi place să lucres acolc 
unde este mai greu. In plus, 
mă simt mîndru că pot să mi 
întrec ca foștii mei antrenori, 
de la care am învățat foarte 
mult.

— Ce v-a cerut conducere* 
clubului 7

— Să fiu sincer. nu s-au 
discutat obiective de perfor
manță, ci numai despre jocul 
echipei despre calitatea lui

(1975— 
(1979— 
(1983— 
(1984—

Buzău 
localitatea

octombrie 198t. Mai 
miercuri 22 octombrie.

etapei a 9-a • Divi-

echipei
pus tn 
doresc

Gloria Buzău
Mi s-a 
tatorii 
jocuri frumoase, in care buzo- 
ienii să evolueze cit mai a- 
proape sau chiar la nivelul e- 
chipelor fruntașe din țară. Iar 
această calitate a jocului să 
fie realizată de tineri crescuți 
in oraș și in alte centre fot
balistice din județ.

Au trecut aproape patru 
de cînd ați venit la Bu- 
Din cele discutate ce a 
viață ?

Prin promovarea unor 
tineri din echipa de speranțe,

a 
la

vedere cd spec
ii asiste la.

luni 
zău. 
prins

calitatea jocului
— Vă referiți 

rului ?
— Bineînțeles.

crescut. 
sflrșitul tu-

Organizarea 
jocului a fost alta Nucleul de 
tineri a impulsionat aplicarea 
unei noi idei de joc, in spirit 
ofensiv, cu mai multă comba
tivitate, cu mai multă dorință 
de afirmare și de victorie.

compune a-

Stan, Timiș 
Teodorescu

— Din cine se 
cest nucleu ?

— Teodorescu, 
H Alerandrescu. 
are o mare capacitate de efort
șt este tenace ; Stan, pe lingă 
o bună capacitate de efort, 
este un șuter bun ; Timiș are 
viteză, spontaneitate și tenaci
tate, iar Alexandrescu — des
tulă tehnicitate, cu frumoase 
perspectivi de progres. Primii 
trei — componenți ai echipe
lor de juniori — au venit cu 
un plus de cunoștințe de la 
convocările loturilor. Dar, a- 
ceștf tineri nu puteau aplica 
Ideea de joc firi aportul ce
lorlalți jucători eu experiență.

ADMINISTRAȚIA Df STAT LOTO PR0N0SP0R1 IWORMtAZA
• Astăzi este ULTIMA ZI pen- 

Itru a vă procura bilete cu nu
merele lavcrite la TRAGEREA 
MULTIPLA pronoexpres de 
mîine duminică, 15 februarie. Vă 

Ivețl convinge că este un nou pri
lej de a vă valorifica numeroase
le șanse care descbld perspectiva 
unor importante cîștiguri în auto- I turisme, excursii peste hotare și 
bani. TRAGEREA MULTIPLA 
PRONOEXPRES va avea loc tn 
sala clubului din str. Doamnei nr.

11 din București, lnceptnd de 1* 
ora 16,50. Tragerea va fi radiodi
fuzată pe programul I, la ora 
17,30. Numerele extrase vor fi 

I transmise la radio, în reluare, tn
aceeași zi, pe programul I, la ora 
22,30 (după emisiunea „Panoramic 
Sportiv*, o dată cu rezultatele con- 

(cursului Pronosport), precum șl 
luni. 18 februarie, la ora 8,55. Tot

astăzi este șl termenul limită pen
tru depunerea buletinelor Prono
sport la interesantul concurs al 
acestei săptămtnt

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN U FE
BRUARIE. Extragerea I: 11 32 31 
77 63 90 52 65 43; Extragerea a n-a: 
ÎS 10 36 74 75 71 41 27 2L Fond 
total de ciștlgurl: 1.013.280 lei din 
care 11.232 lei report la cat. 1.

• CÂȘTIGURILE TRAGERII LO
TO Z DIN # FEBRUARIE. Oat. 1: 
1 variantă 100% AUTOTURISM 
„DACIA 1300* șl una variantă 
25% a 17.500 lei; cat. 3: 5,75 va
riante a 18.688 lei; cat, 3 : 20,50 a 
5.242 lei, cat. 4: 165,75 a 648 lei; 
cat. 5: 342,75 a 200 lei; eat. 6: 
2.705,75 a 100 let

pe care hunedorenii le susțin 
tn țară, pune la punct întîlniri 
intre jucători și public. O ast
fel de întîlnire va avea loc 
peste câteva zile și președintele 
clubului. Gh. Tătar, ne-a spus 
că astfel de discuții sint deo
sebit de animate și cu rezul
tate dintre cele mai bune pen
tru mersul echipei. Aproxima
tiv 1500 de simpatizanți cu 
carnete tn regulă există și la 
Flacăra Moreni, unde afluxul 
acestora s-a datorat mai ales 
promovării echipei In Divizia 
A. Vorbind despre Flacăra Mo
reni, să nu uităm și de spor
tiva galerie care 
attț de frumos echipa 
timpul jocurilor. Și la 
geș există un cerc al 
rilor care organizează, 
mai rar, întîlniri cu . 
și cu antrenorii; La Constanța, 
susținătorii formației locale, din 
Divizia B, au tribuna lor, Iar 
la o întîlnire cu echipa și cu 
conducerea clubului, organiza
tă la Sala sporturilor, tribunele 
au fost aproape pline : încă 
un semn al audienței la public 
a „sportului rege".

Așadar, există o oarecare ac
tivitate în direcția suporteri
lor, dar ea este mult prea re
dusă față de număruil mare de 
spectatori prezenți la jocuri, 
dar care nu sint atrași, și prin 
alte activități, în viața clubu
lui. Dacă ar exista mai mult 
interes de ambele părți? dar 
mai ales din partea cluburilor 
sportive, aceste detașamente ale 
spectatorilor ar putea deveni 
ale ... suporterilor și ar putea 
ajuta efectiv mult mai mult 
activitatea, devenind cu ade
vărat un sprijin. un reazem 
al cluburilor. Se cere un sin
gur lucru : pa shine din partea 
ambilor factori.

încurajează 
locală In 
F.C. Ar- 
auporte- 
e drept, 
jucătorii

Mircea TUDORAN

— Toți tinerii promovați au 
corespuns așteptărilor ?

— Sint titulari. Daci merg 
pe aceeași linie, ascendentă, 
de pregătire conștiincioasă, 
vor rămâne titulari și, in ace
lași timp, vor putea deschide 
ușile altor loturi naționale...

— Startul sezonului oficial 
de primăvară se apropie. Se 
poate oare bate Gloria de la 
egal la egal eu celelalte di
vizionare, pentru a supravie
țui In „A" ?

— Da. Oricum, ne vom juca 
șansele pini la sflrșitul cam
pionatului. Decizia o vor da 
jocurile de bună calitate. Și 
noi sîntem hotăriți să menținem 
cit mai sus ștachete calității-

Pompiiiu VîNTILA

• CURSUL DE INSTRUIRE A 
ARBITRILOR DIVIZIONARI A 
Astăzi șl mtlne, la Pitești, se va 
desfășura cursul de instruire al 
arbitrilor din lotul divizionar A. 
„Cavalerii fluierului" vor fi puși 
la curent cu noutățile regulamen
tului de joc șl vor trece testele 
fizice prevăzute în haremurile In 
temaționale.

• O INTERESANTA PARTIDA 
AMICALA va avea Ioc astăzi, pe 
stadionul petrolul, din ploiești 
Este vorba de meciul dintre divi
zionarele A Petro >ul șl S.C. Ba
cău, care va începe la ora 14.

e ASTAZI ÎNCEPE LA ORADEA 
TURNEUL DOTAT CU „TROFEUL 
CRIȘANA". Jocurile din cadrul 
celei de a 7-a ediții a „Trofeului 
Crlșana* Încep astăzi, la Oradea. 
La turneu vor participa șl două 
formații de peste hotare: Pristina 
Kașovo, din Iugoslavia și L.K.S. 
Igiopol Mielec, din Polonia, ală
turi de „U“ Ctuj-Napoca șl F.C. 
Bihor, organizatoarea turneului. 
Astăzi sînt programate două 
jocuri mtlne urmtnd să se tnttl- 
nească învinsele șl învingătoarele 
între ele.

9 CIMENTUL MEDGIDIA — 
VICTORIA BUCUREȘTI 1—2 (0—1). 
Au marcat- Augustîn (min. 15) șl 
Iordache (mln. 60' din 11 m) pen
tru învingători, respectiv Smădu 
(mln. 35). (A Mavlea — coresp.)
• PETROLUL MOINEȘT1 — S.C. 

BACĂU 0—1 (0—1). Unicul gol al

DIVIZI0M1E B IA SIAIilUl NOUtUi SEZON

LA MECANICĂ FINĂ STEAUA BUCUREȘTI -

UN ANTRENOR DEBUTANT
Reluarea pregătirilor echipei 

Mecanică Fină Steaua a coincis 
-u Începutul activității de antre
nor a fostului internațional Du
mitru Marcu.

„Poziția (locul 9) pe care for
mația a ocupat-o la sflrșitul turu
lui și mai ales acest —1 „la ade
văr" nu ne mulțumesc, ne-a de
clarat Vasile Mărcuș, membru în 
biroul secției de fotbal. Ne bucu
răm de sprijinul conducerii între
prinderii, in frunte cu ing. Vaie- 
riu Matache și Mihaf Ghiță, care 
a asigurat condiții bune activității 
echipei. De aceea, obiectivul nos
tru pentru retur este clasarea pe 
un loc superior. Ne vom strădui, 
de asemenea, să tmbunătățim sta
rea disciplinară, deoarece în tur 
s-au primit p»*ea multe cartonașe 
galbene (30)“.

După perioada de acomodare a 
organismului la efort, Jucătorii 
au fost la Timișul de Sus. pen

tru pregătire centralizată plnă la 
3 februarie. S-au prevăzut nu
meroase meciuri amicale, printre 
care cu divizionarele A F.C. Olt, 
Rapid și F.C. Argeș, precum și 
participarea la Cupa 6 Martie și 
la o altă competiție organizată de 
asociația Chimistul București.

Doar un jucător Hegheduș, a 
primit dezleg ne pentru a se 
transfera la Unirea Focșani. Lotul 
a fost completat cu Nedea (por
tar) de la Flacăra Moreni Tică, 
Năstase (ambii fundași) șl Cus- 
tov (mijlocaș) — toți de la Gloria 
Buzău, Guda (înaintaș) de la F.C. 
Argeș șl Lungu (fundaș) de la 
Inter Sibiu. In lot mal sînt Jucă
torii : Vochin, Lache — portari, 
Stănulescu, Stănescu, Marinescu, 
Zamfirescu. Ghiță — fundași. Ili
escu. Nica, Cărunței, Lică, Oltea- 
nu, Bivolaru. Tănase — mijlocași, 
Dragne, Petre. Pislaru, Matei — 
înaintași. Ca antrenor secund ac
tivează Vasiîe Cozma. (p.v.)

F. C. M. U. T. A.: „VREM SĂ REÎNNODÂM

0 FRUMOASĂ
Iubitorii fotbalului din Arad își 

amintesc cu nostalgie de U.T.A. 
anilor *70—’71, cînd Lereter, Do- 
mlde, Broșovschi. Pojoni, Axente 
sau FL Dumitrescu eliminau pe 
celebra Feyenoord din C.C.E., și 
trăiesc acum cu speranța formă
rii unei noi echipe valoroase pe 
malul Mureșului. Primele semne 
sînt îmbucurătoare, actuala echi
pă, pregătită de Marcel Pigulea șl 
Alexandru Dan, încercînd să reîn- 
noade, din mers, frumoasa tradi
ție a fotbalului arădean. „Am an
gajat nu mai puțin de 17 meciuri 
de verificare în această perioadă 
— ne spunea M. Pigulea — toc
mai pentru a putea rula cît mai 
mult întreg lo.ui, elucidîndu-ne 
astfel asupra valorii fiecărui Ju
cător. Concurența pe posturi este 
foarte mare. Așa că, cine vrea să 
prindă echipa trebuie să munceas
că mult, să se autodepășească pe 
toate planurile, să demonstreze 
că merită să devină titular. în 
legătură cu șansele noastre de a 
cîștiga seria, obiectiv care ?i-l 
dorește orice antrenor, ele sînt, 
zic eu, destul de mari. Ne aflăm

TRADIȚIE-
la 4 puncte față de lider ae 
despart doar 2 la „adevăr“ față 
de „Poli" Timișoara. Ne conside
răm încă angajați în lupta pen
tru șefia seriei, atîta timp cit în 
retur primim vizita pretendente
lor „Poli- și F.C Bihor, la Arad, 
tn eventualitatea eșuării tentati
vei noastre, ne propunem să for
măm o echipă-copie a vechii 
U.T.A. — care să practice un Joc 
eficient, spectaculos, dătător de 
speranțe, astfel ca la sfîrșitul 
campionatului viitor. Aradul să 
revină în A".

Iată lotul de jucători cu oara 
F.C.M. U.T. Arad „atacă" returul: 
Lovaș și Crișan — portari; Bube- 
la, Csordaș, Bîtea, Bogdan, Bu- 
naciu, Gaica (transferat de la Va
gonul Arad) șl Gheorghieș (de la 
Șoimii Llpova) — fundași; Vuia, 
Vărșendan, Manea, Teodorescu șl 
Erdei (de la Unirea Tomnatic) — 
mijlocași; Cheregi, Tîrlea, Terek, 
Negrău, Vînătoru (de la Vagonul 
Arad) — înaintași. Șl o absență 
nemotivată: Lucaci care. In toiul 
pregătirilor, a părăsit nejustificat 
echipa. (Gh. Ne.'

MINERUL CAVNIC SPERĂ ÎN REDRESARE
Mineru1 Cavnic și-a început pre

gătirile la 10 ianuarie cu gîndul 
la abandonarea locului ocupat la 
sflrșitul turului (16). Timp de trei 
săptămînl, antrenamentele s-au 
desfășurat în localitate, după care 
a început seria partidelor de ve
rificare. Primele rezultate nu sînt 
prea încurajatoare (0—1 cu F.C. 
Maramureș. 1—2 cu Gloria Bistri
ța și 0—1 cu Armătura Zalău, 
toate în deplasare), dar se speră 
ca plnă la reluarea returului, e- 
chlpa să revină pe linia de plu
tire.

Pentru omogenizarea formației, 
mal sînt prevăzute meciuri ami
cale cu Minerul Bala Sprle, Mi
nerul Bălța Olimpia Satu Mare, 
A.S.A. Tg. Mu^eș, Avlntul Reghin 
șl Armătura Zalău.

Pregătirile din această perioa
dă sînt asigurate de antrenorii 
Vasile Fițoi și loan Țegean, care 
au la dispoziție următorul lot: 
Pop, Șuioc, G’ta — portari: Ra- 
țhi, Raț, Utan, Buclu, Sept, Mar- 
eu — fundași: Balza, Rus, Tașna- 
ffl Chtna, Drăgulesrn, Mie —

mijlocași; Irimuș, Schwarzkopf, 
Lengel, Sitaru, Roznai, pașca — 
a ta cânți. Noutățile din echipă se 
numesc Sepi șl Pașca (de la F.C. 
Maramureș) șl Marcu de la Pe
trolul Ploiești. A plecat Cristea 
la F.C. Maramureș.

„Obiectivul nostru pentru retu
rul care bate la ușă este clasa
rea pe- unul din locurile 10—12, 
ne-a declarat președintei*- de o- 
noare al clubului, lng. vasile 
Clulavu Dorim să jucăm un 
fotbal de bună calitate și să 
ștergem acest —3 din „clasamen
tul adevărului-, care ne-a... arun
cat pe antepenultimul loc din 
clasamentul turului. Din cele 
partide pe caic le vom susține pe 
teren propriu ?n retur, vom avea 
trei de... foc, cu F.C. Bihor. F.C. 
Maramureș și Gloria Bistrița, e- 
chipe clasate în primele 4 locuri, 
dar asa rum am învins în toamnă 
fără rtrent de apel pe lider» se
riei. sperăm hitr-o reușită care 
să ne asigure Îndeplinirea dezide
ratului pronus-. (Șt, D.)

ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI
partidei a fost marcat de Ru.u 
(mln. 6 — autogol'. (S. Nenițâ — 
coresp.)
• UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

CHIMIA TR. MĂGURELE 8—« 
(5—0). Au Înscris: Biți (2), Bleu 
(2). Geolgiu (2), D. Nlcolae ?1 
O. Popescu. UNIVERSITATEA: 
Lung — Negrllă, Stoica, Tlllhol, 
Stănescu — Mănăllă, Irlmescu, 
Rada Bleu — Blță, Geolgău. Au 
mai fost folosiți; Racolțea, G. Po
pescu, Săndol, D. Nlcolae, O. Po
pescu și Dumitrașcu. (T. Costln — 
coresp.).
• N1TRAMONIA FĂGĂRAȘ — 

CHIMIA RM. VILCEA 0—2 (0—1). 
Autorii golurilor: Gaiță (min. 7) 
șl Gherghe (mln. 52 — autogol). 
CHIMIA: Preda — Teleșpan, Po
pa, Preda, Gaiță — Toma, Volci- 
lă, Vergu Popescu — Marin, Man
galagiu. Au mai jucat: pavel, Tu- 
dorache. Ancuța, Verigeanu, lo- 
ran, Sorohan, Albu, Lupu, Prls- 
povu și Broșteanu. (V. Lazăr — 
coresp.)

• OTELUL GALAfl — F.C.M. 
PROGRESUL BRĂILA 5—1 (3—0). 
Au înscris: Antohl (mln. 39, 45 și 
86), Burcea (mln. 44) și Hanghiuc 
(min. 79,, respectiv Turcu (mln. 
51). OȚELUL: Popa — C. Stan, 
Anghellnel, Agiu. L Gheorghe — 
Burcea, Borall, Rotaru, Hanghiuc 
— Ralea, Antohl. Au mal fost fo
losiți: Dumitrescu, Gh. Radu, Ba

dea, Mlhut șl State. (T. Sirlopol — 
coresp.)

a „U“ CLUJ-NAPOCA — F.C. 
maramureș 4—3 (0—2). Au mar
cat: Cimpeanu II (mln. 57 din U 
m șl 71). Stoica (mln. 65) și Sa
bi u (mln. 89) respectiv Roaleș 
(mln. 30). D. Moldovan (mln. 44) 
șl Tulba (mln. 53). „U“: Caval — 
Dobrotă, ciocan, Neamțu, L. Mol
dovan — Sabău, Poplcu, Lucaci, 
Bucur — Cimpeanu H, Blro. Au 
mal jucat: Iasko, Meszaroș, Boe- 
ru. Stoica Fișlc și Feșnlc. (L Le»- 
puc — coresp.)
• UNIREA SLOBOZIA — F.C. 

CONSTANTA I—0 (1—0). A mar
cat: Constantin (mln. 24).
• POLITEHNICA TIMIȘOARA 

— AURUL BRAD 8—0 (2—0). Au 
marcat. Bolba (mln. 14, din 11 
m, șl 37) șl Vlitinescu (mln. 72). 
(C. Crețu — coresp.)

• A.S.A. rG. MUREȘ — 
STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
3—1 (0—0). Au înscris Clorceri 
(min. 63 și 74) șl Albu (mln. 71), 
respectiv Estlnca (mln. 85).

• CARPAȚI MIRȘA — DACIA 
MECANICA ORĂȘTIE 1—1 (1—0). 
Autorii golurilor : Florescu min. 
35) pentru gazde șl Stredie (mln. 
84 din 11 m) de la oaspeți. (M. 
Verzescu — coresp.)
• ASTĂZI, LA BUZĂU, va avea 

loc partida amicală dintre divi
zionarele A Gloria șl Oțelul Galați, 
care va Începe la ora 13,30.
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SUCCESELE SPORTULUI NOSTRU
A

GAZDELE LA ÎNĂLȚIME!

„drumul Înotătoarelor romane spre izbinda //

1 Una mai frumoasă dealt 
oealaltă, victoriile repurtate de 
înotătoarele noastre tn ultimele 
săptămlni, pe traseul Cannes— 
Strasbourg — Paris — Barlin— 
Bonn, an reprezentat o abun
dentă sursă de inspirație pen
tru ziare (de sport și nu mu
ma:) din întreaga Europă, oare 
s-au întrecut în a comenta si 
elogia ceea co „Luxemburger 
Wori“ numea „drumul român
celor spre izbîndă*. In acest 
moment, în care sintetizăm o 
revistă a presei referitoare la 
ecourile slirnite de succesele 
Tamarei Costache și ale coechi
pierelor, principala dificultate 
oonstă. vă mărturisim. tn a 
alege pasajele cele mai semni- 
ficați ve
oolecție de ziare, peste 30 la 
număr !
acord, îndeletnicire, de oare am 
dori să avem-parte cit mai des! 

înainte de a apela la „arti
leria grea“, permiteți-ne să ră- 
mînem la citatul „Luxemburger 
Wort* : „Campioanele române, 
pregătite de bravii antrenori 
Mihail Gothe și Gheorghe Di- 
meca, sînt veritabile artiste și 
nu încape nici o îndoială că 
există, în România, și alte ta
lente asemănătoare, care vor 
ajunge curînd în vîrful pira
midei*. Se subliniază astfel - 
deea de școală, asupra căreia 
insistă, în „l’Equipe*. și Eric 
Lahmy, neferindu-se în primul 
rind la Tamara Costache, „Miss 
Phenomene*. prima înotătoare 
din lume care a coborît (la 
Bonn) sub 25 de secude pe 50 
m (24,94), nealizînd cu totul, 
de-a lungul turneului amintit, 
cele mai bune 3 performanțe 
mondiale ale distanței. Iată ce 
sorie Lahmy :' „România, care 
a produs cele mai bune gim
naste din lume, va invada na
talii ? De altfel, Nadiia Coma
neci a înotătoarelor a fost gă
sită : ea se cheamă 
Costache și, dacă nil 
„cînte* bîrna sau să 
feote miraculoase la 
paralele inegale, ea 
bazinele și călărește
Urmează, ca și în articolul „Le 
festival Costache*, publicat sub 
aceeași semnătură, tot 
„l’Equipe*, o.amplă biografie 
Tamarei, „acest neobosit Hi

dintr-o adevărată...

Plăcută, veți fi de

cule eu jupon care * dominai 
(e un eufemism !) la Cannes, 
proba de 100 m", izbutind o oră 
mai tfrziu să coboare, pe 50 m, 
la 25,08, oa urmare a „unui 
înot, a unei puteri și al unui 
ritm fără egal*. „Nice-Matta", 
„Derniferes Nouvelles D’Alsace* 
etc. acordă spații întinse pre
zenței sportivelor noastre, cău- 
tînd să explice (și reușind) că 
excelentele performanțe atinse 
de Costadhe și Lung, dar si de 
Stela Pura (cu 3 victorii), nu 
ca temei o pregătire fără cusur, 
modernă, științifică (șpre lau
da antrenorilor Gothe și Dl- 
meoa), un efort dozat ou inte
ligență și luciditate, tn condi
țiile in care, in România, na- 
tația, întregul sport se bucură 
de excelente condiții.

tn ceea oe o privește 
Noemi Lung, cu 12 curse câș
tigate și un excepțional 4:31,36 
la 400 m mixt, cea mai bună 
performanță mondială și, tot
odată, timp superior oeluia 
(4:43,75) cu care Kathleen Nord 
a cucerit titlul mondial la 
Madrid, .J’Equipe* nota — sub 
titlul „Noemi Lung, tout atout* 
— că „semnînd o serie de re
zultate de foarte ridicată oali- 

la 406

cam-

au 
lupta 
toate

Luxemburghezul Mare Glrar- 
iellL prezent mereu In ultima
ta sezoane printre protagoniștii 
marilor curse, nu avea in pal
mares nici un titlu de campion 
al lumii. L-a obținut la Crans- 
Montana. eucerind combinata 
alpini ai demonstrând In cele
lalte probe că rămine același 
schior de valoare.

In oalmaresul schiorilor auA- 
trece dectt 

ocupate da 
combinată, 

slalom rpe-

pe

mixt, moștenirea Petrei Sch
neider și a Lui Tracy Caulkins, 
dovedind că s-a născut cea mai 
rapidft înotătoare a lumii*. A- 
celeași elogii apar și în „Ber
liner Zeitung* și „Deurtschea 
Sportecho*. ea urmare a fap
tului că, termlnînd învingă toa
ne la Berlin, „Intr-o manierii 
entuziasmantă* (,,B.Z,“),
ploana din Baia Mane a deve
nit cea dinții înotătoare străi
nă care a 
Comitetului 
din R.D.G. !

Ne oprim
de a nu fi putut să cuprindem 
totuL dar nu înainte de a sub
linia că toate articolele din oare 
am citat găzduiesc, pe lingă 
relatările de mai sus. ți foto
grafii ale campioanelor noastre 
și ale antrenorilor lor. Pentru 
data viitoare, conform 'mei 
promisiuni mai veehi și ea 
„prefață* la Supercuipa Euro
pei de la Monaco (24 februa
rie), vă vom înfățișa cîteva. re
latări din presa chineză și ja
poneză privitoare la frumoasa 
comportare a fotbalișilo» de 
la Steaua în finala interoon- 
linentală de

dobindit 
N ați on al

aid, cu

Trofeul 
Olimpie

regretul

în stațiunea elvețiană Crans- 
Montana au luat sfîrsit. zilele 
trecute. Campionatele Mondiale 
de schi alpin. Au răspuns pre
zent marea majoritate a așilor 
oare-șl diațpuUL, de obdoet, pri
mele locuri in eursele din .Cu
pa Mondială*. Im general, se 
spune că, atunci dnd evoluează 
acasă, gazdele stat favorite. Și, 
după etern »-®u derulat eursele 
tn Alpii elvețieni, trebuie să 
recunoaștem că așa au si stat 
lucrurile. Schiorii helveți 
fost mereu prezenți tn 
pentru supremație. ta
cursele prevăzute ta program.

„Vedetele^ incontestabile ala 
întrecerilor au fost Pirmin Zur
briggen (câștigător clar al pro
belor de slalom «rias ii .su.- 
per-urias". «ttuat foarte aproa
pe de învingător la combinata 
alpină st la coborire) Mari* 
Walliser (prima ta coborire ■( 
Ia .super-urlas" la care a mal 
adăugat un loc 1 ta slalom u- 
rias), Erika Hess (care si-a 
confirmat valoarea, orin cuce
rirea a două titluri mondiale 
la combinata alpină si la slalom 
special). Peter MQIler (clasat 
primul In proba... probelor, 
coborfrea) si Michela Figinl (o 
amenințare permanentă pentru 
candidatele la primele locuri, 
ea reușind două prețioase po
ziții secunde tn cursele de eobo- 
rtre si _super-urias“).

Deci, după cum se vede, gaz
dele si-au luat „partea leului* 
la această ediție a Campiona
telor Mondiale.

trieci ou putem 
tocurile secunde 
Bylvia Eder la 
Rosvita Steiner la 
rial st poziția a treia obținut!
de Gdnther Mader la combina
tă. Mult prea 
țară oare l-a 
Seiller, Franz 
Schwarz ?.a.

Surpriză de 
'om special 
marii favoriti 
mark (Suedia). Bojan Krizai si 
Rok Petrovlcl (Iugoslavia), an 
trebuit să se recunoască în
vinși.

Neșansele 
au fost insă 
patrioata lor 
a cucerit o 
ta .uriaș" -------- „
.super-uriaș”.

Nici un loc ne podium cen
tra schiorii francezi si doar • 
poziție a treia — la „trriaș* — 
pentru 
Tomba.

Unde i 
Claude 
Thoen! T

Dutin. pentru • 
dat pe 

Klammer.
Tont
Karl

sla- 
undn

proporții la 
masculin.

Ingemar Sten-

alpinilor tugoslavf 
răzbunate de com- 
Mateja Svet. care 
medalie de argînl 

si una de bronz te

Italieni prin Alberts

sânt urmașii lui 
Killy

Tamara 
face să 

creeze e- 
sol sau 

survolează 
valurile".

Șl DEC.M. DE SCHI FOND...

Paul IOVAN

BIATLON

In „zonalele" C. M. de șah

Schmidi — 
Sax, EL 

— Hazai remize, 
Andonov întreruptă

MUNCHEN, 13 (Agerpres). — I» 
Oberstdorf (RJ. Germania» au 
început întrecerile campionatelor 
Mondiale de schl-fond. tn prim® 
probă disputată, cea de 30 km 
masculin, victoria a revenit spor
tivului suedez Thomas Wass berg, 
cronometrat cu timpul de lh24:30. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Aki Karvonen (Finlanda) — lh26 
si Ch. Mhfbaeck fSuedla) îh 26:55.

si Gustavo

NEW YORK, 13 (Agerpres». — 
Proba de 20 km din cadrul Cam
pionatului Mondial de blatlon, ©a 
se desfășoară la Lake Placid # 
(S.U.A.), a fost clștigată de Frank- 
Peter Roetsch (R.D. Germană), cu 
timpul de lh00:00,40. Pe locul »e- 
eund s-a situat americanul Jos
hua Thompson — lhOO:5L tar lo
cul trei a fost ocupat de cehoslo- 
-*actfl Jan Matos — IhOl :15.36.

DOUĂ VICTORII ALE TINERILOR NEGULESCtî $1 MARIN

• PE SCURT ® PE SCURT @ PE SCURT 9 PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM @ In cadrul unul 

concurs desfășurat la Torino, 
sportiva bulgară Stefka Kostadi- 
nova a cîștigat proba de săritură 
în înălțime cu rezultatul de 2,00 m.

CICLISM o Turul Cubei a con
tinuat cu etapa a doua, în care 
victoria a revenit rutierului cu
banez Eduardo Alonso, înregis
trat pe distanța de 144 km cu tim
pul de 3hl5:17. Pe locurile urmă
toare, la cinci secunde de cîștigă- 
tor, au sosit coechipierii săi Israel 
Torres și Ricardo Salazar.

HANDBAL 0 într-un meci in
ternațional amical masculin, se
lecționata Norvegiei a întrecut, pe 
teren propriu, cu scorul de 24—23 
(13—9) reprezentativa Spaniei.

HOCHEI PE GHEAȚA 0 în
tr-un meci disputat la Quebec 
(Canada) selecționata Ligii pro
fesioniste nord-americane a între-

cut ou scorul de t—3 (1—0, 1—1, 
2—2) echipa U.R.S.S. Au Înscris 
Kurd, Anderson, Dineen șl Pou
lin, respectiv Kazatonow, Bîkov șl 
Semtonov.

TENIS « In turneul Internațio
nal masculin de la Milnster (R.F. 
Germania), din cadrul Circuitului 
de iarnă, tenlsmanul român A- 
drlan Marcu l-a eliminat cu 6—1,
6— 2 pe suedezul Peter Lindgren. 
Alte rezultate: Dirk Leppen-(R.F. 
Germania) — Andrei Dirzu 
(România) 6—4. 6—4; Stefan Sl- 
monsson (Suedia) — Oliver Plo
tter (Austria) 6—7, 6—3, 6—3; Wolf
gang Popp (R.F. Germania) — Ne- 
nad Ilekovlcl (Iugoslavia) 4—6,
7— 5, 6—1. • In turul secund ai
turneului de la Hamburg, John 
McEnroe (S.U.A.) *
6—3, ‘ *
Paul

. l-a Întrecut cu
6—4 pe compatriotul său 
Annacone, iar Jimmy Con-

nors (S.U-A.) a dispus cu â—6. 
6—2, 7—5 de- Andrei Cesnokov 
(U.R.S.S.). în competiția femini
nă, Manuela Maleeva (Bulgaria) a 
eliminat-o cu 6—1, 6—1 pe Andrea 
Temesvarl (Ungaria). 0 în tur
neul feminin de la Oklahoma 
City (S.U.A.), jucătoarea sovietică 
Natalia Bîkova a învins-o cu 4—6, 
6—4, 6—3 pe americanca Anne 
Smith, iar campioana suedeză Ca
rina Karlsson a cîștigat cu 6—2, 
6—0 partida cu Pascale Paradis 
(Franța).

VOLEI a Echipa feminină Ura- 
locika Sverdlovsk, aflată în tur
neu în R.P. Germania, a întîlnlt în 
orașul Augsburg formația Bayern 
Lonhof. Partida s-a încheiat eu 
scorul de 3—0 (15—6, 15—11, 15—6) 
in favoarea jucătoarelor sovietice.

VARȘOVIA, 13 (prin telefon da 
la trimisul nostru». Două runde 
cu dispute dirze au adus un oa
recare reviriment in tabăra șahiș
tilor români, participant la tur
neele zonale. Astfel, Adrian Ne- 
gulescu a obținut prima sa vic
torie tn concurs, dlspuntnd de po
lonezul Piotr StanlszewskL A fost 
o partidă bine condusă de tlnă- 
rul nostru campion, tacă din faza 
deschiderii, culminlnd cu un fi
nal de pioni superior, tn care a- 
cesta a obținut decizia. La fel 
oeiălalt tînăr concurent român. 
Mihail Marin, a reușit o prețioasa 
victorie ta fața reputatului mare 
maestru bulgar Ivan Radulov, in
tr-o partidă cu complicații, re
zolvate favorabil de reprezentan
tul țării noastre.

tn schimb, continuă seria re
mizelor lui Florin Gheorghiu, ca
re a avut ea egali pe Jans» șl 
Csom, suocesiv. Mihai Șubâ a re
mizat cu Inklov, dar are bune 
perspective de a-ș! ameliora punc
tajul ta partida tatreruptă cu 
primul echipier btdgar. Krum 
Gheorghiev, unde are sensibil • - 
vantaj.

Alte rezultate din prima grupă 
de întrecere : Sax — Kuczynskl 
1—0. Andonov — K. Gheorghiev 
0—1, Mokry — Marin. Hazai —

Schmidt și Radulov — Csom re
mize (runda a 6-a); 
Mokry 1—0. Jansa - 
Gheorghiev 
Kuczynskl —
(runda a 7-a). Clasamentul: Sax. 
Schmidt 4,5 p, K. Gheorghiev, Ha
zai 4 p, Gheorghiu, Marin, Csom, 
Mokry 3.5 p. Andonov 3 p (1). 
Jansa. Radulov 15 p. Kuczynskl 
1 p (1)

In grupa a doua: Sznapik — 
Hawelko 1—0, Pinter — Stanl- 
szewskl 1—0. Negulescu — prands- 
tetter, Ftacnik — Farago șl Pe- 
karek — Kr. Gheorghiev remize 
(runda a 6-a); Prandstetter — Pe- 
karek 0—L, Inklov — Sznapik O, 
Farago — Ptater remiză (runda a 
7-a). Intr-o partidă anterioară, 
Staniszewski l-a învins pe Ftac
nik. Lider se menține Pinter, cu 

Farago. Inkiov 
p. Kr. Ghcor- 

Pekarek 3,5 p. 
Negulescu 3 p, 
Prandstetter
p, Hawelko 1.5

5.5 p. urmat de
4.5 p, Sznapik 4 
ghlev 3,5 p (1), 
Ftacnik 3 p (1), 
Șubă 2.5 p 
p Stanlszewskl
P (1>

(1) 2.5
?

CALEIDOSCOP ÎNTÎMPLĂRI DE
Din noianul de fapte șl întîmplărl din lu

mea at.ît de mare a sportului reținem cîte- 
va pentru Caleidoscopul nostru...

O în 1953, la Festivalul Mondial al Tine
retului și Studenților de la București, la 
turneul de fotbal a participat șl o echipă 
din India (East Bengal Club din Calcutta) 
care a cerut să joace... desculță. Ne amin
tim că tinerii fotbaliști Indieni fugeau de 
mîncau pămtntul, erau rezistențl și aveau o 
bună tehnică individuală. Nu aveau însă 
forța de joc a unora dintre echipele întîl- 
nite (cu România 0—4, R.D.G. 2—5; victorii: 
6—1 cu Sel. de tineret a Libanului, 2—0 cu 
ESK Graz — Austria), fapt care l-a con
dus pe locul 4. Știați însă că în 1*950 Fede
rația indiană de fotbal a renunțat să parti- 
'cipe la faza finală a C.M. din Brazilia, deoa
rece F.T.F.A. a anunțat că nu este de acord 
ca fotbaliștii indieni să Joace... desculți, așa 
cum doreau e* ?

0 între „Sporturile- tradiționale ale sco
țienilor este și ridicatul la verticală șl căra
tul unul trunchi de pom. exercițiu dificil, 
care cere îndemînare dublată de multă for
ță și rezistență. „Recordul* acestei probe, 
realizat la Highland Games la Barem er, a 
fost un trunchi lung de 4,34 m.
• Ignacio Perurena Graciarena, de 30 ani.

este campion al Țării Bascilor la ridicarea 
de... pietre. Avtodu-se In vedere forța her- 
culeană a acestuia, firesc, antrenorii de hal
tere s-au glndit să-l Încerce la acest sport. 
Rezultatul a fost Insă total nesatisfăcător 
pentru că, ața cum spunea Graciarena, 
„greutățile folosite de noi slnt diferite, ca 
și modul de a le ridica, prefer să râm în la 
pietrele mele !“. cîteva dintre rezultatele 
sale cu totul deosebite: In decurs de cinci 
minute a ridicat de patru ori, pe spate, un 
bloc de piatră greu de 235 kg; a pus pe 
umăr cu o singură mină o piatră cilin
drică de 240 kg, iar in decurs de o oră șl 
40 minute a pus de 60 de ori. pe umăr, o 
piatră cilindrică grea de 200 kg. Cu sigu
ranță că un halterofil, chiar dintre cel mal 
buni, n-ar putea realiza asemenea perfor
manțe.

O In 1047, la „mondialele* de hochei de la 
Praga, echipa Suediei scăpase in... câștigă
toare căci mai avea de susținut doar un 
singur joc, cu modesta formație a Austriei. 
Scandinavi! și-au stins entuziasmul „cîști- 
gărll* titlului mondial cu mal multe sticle 
de alcool, astfel că ziua următoare ei au 
fost de nerecunoscut in jocul cu Austria, tn 
final hocheiștll austrieci au cîștigat cu 2—1, 
iar titlul a „zburat* de la suedezi la ceho-

TOT FELUL

Par k ȘTEFAN-OV

slovacl, care au clștlgat datorită unul go
laveraj mal bun. E bine, de aceea, să nu 
zici hop ptaă n-al clștlgat... titlul mondial i 

0 De pe sttaclle din jurul unuia din gol
furile de la Acapulco, ta Mexic, sportivi 
profesioniști realizează sărituri ta apâ (a- 
dincă de numai 3,S m) de la înălțimi de 
peste 30 m l știți ce reprezintă aceasta 1 El 
bine cam aceasta este Înălțimea vtrfulul 
turnului vestitului pod londonez de pe Ta- 
mlsa. Se spune însă că ta anul 1835, o fe
mele, Sarah Henley, ar fi sărit de la Înălți
mea de 250 picioare (66,25 sw de pe podul 
suspendat Cilfon, de pe rful ‘ 
glia. Fiind îmbrăcată, după 
crinolina sa a acționat ca o 
rașută... .

• Săritura ta lungime fără ___  _
tn Înălțime șl trlplusaltul tot de pe loc au 
figurat pe programul primelor Jocuri olim 
pice avtad următorii clștlgătorl: 1900 — R. 
Ewry (S.U.A.) 3,21 m, 1904 — Ewry 3,446 m. 
1908 — Ewry 3,33 m, 1912
(Grecia) 3,37 m. Ewry a fost, de altfel, ma
rele specialist al săriturilor fără elan, el 
mal fiind campion olimpic șl la înălțime 
(1900 — 1,655 m, 1904 — 1,50 m șl 1908 — 1,575 
m) șl trlplusalt (1900 — 10,58 m și 1904 — 
!0’55 m)- Romeo VILARA

Avon din An- 
moda vremii, 
autentică pa-

dan ca și cea

C. Tsiklitiras

• LA LISABONA, in med con- 
ttnd pentru preliminariile Cam
pionatului European pentru tine
ret (jucători pînă la 21 de ani), e- 
chipa italiei a întrecut cu 2—1 
(0—0) formația Portugaliei. Astăzi, 
tot la Lisabona, se vor întîlni re
prezentativele de seniori ale ce
lor două țări.
• AFLATA ÎN TURNEU ta 

Grecia, selecționata R.D. Germa
ne a susținut o partidă amicală ta 
compania formației OFI, din. Cre
ta. Gazdele au obținut victoria cc 
1— 0.
• ÎN PRIMA MANȘA a semifi

nalei „Cupei ligii Angliei-, 
Southampton șl Liverpool au ter
minat la egalitate: 0—0. învlngă- 
toarea din această dublă partidă 
va întîlni, la 5 aprilie, în finală, 
cîștigătoarea tntîlnlril Tottenham 
— Arsenal (în tur 1—0). ‘
• ÎN CEL de-al patrulea med 

din cadrul turneului pe care-1 în
treprinde în Brazilia, echipa R.P. 
Chineze a jucat la Aracaju cu ® 
selecționată a cluburilor locale- 
Gazdele au obținut victoria cu 3—1 
(1—1), golurile fiind înscrise de 
Elson (mln. 12 șt 63). Lemuel 
(mln. 68), respectiv Ma Lin (min. 
LD.
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