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Fotbaliștii „tricolori44 in premieră '83 la Brașov

„N-AVEM VOIE SĂ PIERDEM NICI UN MINUT ACUM, 
TOCMAI PENTRU CĂ NE AȘTEAPTĂ MECIURI GRELE"

Astăzi, la Ploiești, Începe 
prim* finală a etapei de iarnă 
a celei de » IlI-a ediții a ma
rii noastre competiții sportive 
naționale „DACIADA", la 
sportul de masă. In sala 
„Victoria", cu Începere de la 
ora 8,30, se va desfășura fi
nala la tenis de masă pentru 
pionieri ți școlari Intre 10 și 
14 ani, care nu sînt legitimați 
și nu au clasificare sportivă.

întrecerile vor avea loc la

Cu o săptămînă in urmă 
„tricolorii" au urcat la Poia
na Brașov pentru a parcurge 
cea mai grea perioadă din ca
drul pregătirilor de iarnă, a- 
ceea a realizării acumulărilor 
de ordin fizic. Unii dintre ei. 
de fapt cei mai multi, au re
venit după foarte scurt timp 
în frumoasa stațiune montană, 
deoarece tot aici și-au petre
cut, împreună cu familiie lor, 
o parte a vacantei binemeri
tate după eforturile făcute, în
deosebi în finalul sezonului 
competitional trecut.

Alta era atmosfera, atunci, 
toți erau calmi, bine dispuși, 
erau ore de relaxare și de— 
gînduri pentru viitor, gin- 
duri de bine, de trecere cu 
brio peste marile hopuri ale 
primăverii fotbalistice nu
mite Italia. Cehoslovacia sau 
Kaiserslautern Acum. după 
aproape o lună, gîndurile. fi
rește, au rămas aceleași, toc
mai pentru că, in fond, e vor
ba de obiective clare, precise 
și posibil de realizat. Numai 
că s-a schimbat mult atmosfe
ra. E una de severitate ma

ts Poiana Brașov. în decorul unei ierni veritabile, „tricolorii" 
efectuează zilnic cite trei antrenamente, mereu cu glodurile la 
„hopurile" viitoarei primăveri fotbalistice. Foto : N. DRAGOȘ

ximă, de activitate intensă, de 
muncă serioasă, de dimineața 
pînă seara, timpul fiind cal
culat cu precizie, tocmai pen
tru că sus. la Poiana. ..trico

lorii" efectuează cite trei 
antrenamente pe zi. Au fost, 
așadar, șapte zile de pregătire 
fizică-șnur, desfășurată sub 
conducerea antrenorului se
cund Mircea Radulescu și sub

„MERGEM PE CARTEA TINEREȚII!
declara antrenorul federal Anatol Grințcscu după prima 
verificare internaționala din 1983 a poloiștilor noștri

Și pentru poloul românesc, 
acest an preolimpic este ex
trem de important Pentru că

pot crește pot împlini speran
țele. Și mergem pe cartea ti
nereții ! tn Italia Cornel Cor

Florin Ardelean, Vlad Hagiu, Cornel Gordan — o „tripletă a ti
nereții". Foto : I. MIHAICA

acumulările din 1983 trebuie să 
reprezinte baza aspirațiilor de 
participare la marea întrecere 
de la Los Angeles '84, dar și 
datorită faptului că ne aflăm 
în anul campionatelor europe
ne de la Roma (20—27 au
gust). unde vom putea fi pre- 
zenți dacă echipa națională se 
va clasa pe unul din primele 
două locuri la turneul de cali
ficare de la Bruges (29 aprilie 
— 1 mai). Cea dinții verificare 
a întineritei noastre reprezen
tative. care a avut Ioc recent 
ne interesează. prin urmare 
In suficientă măsură spre a-1 
Invita la o discuție pe antre
norul federal Anatol 
țescu.

— Unde și cind au fost 
gurate testele ?

— Ne-am 
oada 7—14 
sportivi și 
lot, luliu ., 
Rusu, la Roma, tn bazinul de 
la Foro ttalico fi fn alte ba
zine am desfășurat antrena
mente comune și locuri 
componența lotului lărgit. 
20 de poloiști, al Italiei, i 
din fruntașele acestui sport.

— Ce v-au „spus" aceste 
pregătiri ?

— Destule lucruri bune, ofe
rind întregului lot, dar mai cu 
seamă jucătorilor tineri, posi
bilitatea unei verificări op
time. tn condițiile unui pro
gram intens Vorbim îndeo
sebi de tineri fiindcă, nu în
cape vorbă, numai prin con
tacte cu echipe puternice ei

dan ți Florin Ardeleana s-au 
arătat intr-un progres mai 
mare, ei fiind capabili să de-

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2—3)
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Laurențiu DUMITRESCU

(Continuale în pag. 2-3)

proba individuală, la 
băieți și fete, sistem 
toriu cu recalificări, 
du-se clasamentele

simplu 
elimina- 
stSbilln- 
locurilor

1 — 41. Este de Înțeles că vor
* ♦

Dacă nici In Suedia Încă nu 
ninge— Vremea, cu capriciile 
ei, ne joacă feste, dind peste 
cap programe minuțios pre
gătite. Nu ne râmîne decît nă
dejdea unor... anticicloni sau 
mișcări de cîmpuri barice de

participa ctte e concurentă și 
dte un concurent din flecare 
județ Si din Municipiul Bucu
rești, clștlgătorll fazei la a- 
cest eșalon.

Iubitorii tenisului de masă 
din Ploiești, Îndeosebi cel mai 
tineri dintre ei, vor avea oca
zia să urmărească astăzi șl 
miine întreceri animate, ca
racteristice acestor categi>ril 
de vlrstă.

Finala este organizată la 
două categorii : 10—12 ani șl 
13—14 ani, primii trei clasați 
fiind distinși cu diplome șl 
medalii ale „Daciadei".

*
nale ale „Daciadei" de iarnă, 
încă de la jumătatea acestei 
săptămîni. Potrivit progra
mului, de joi pină duminică, 
pe Valea Rișnoavei, cel mai 
buni schiori fondiști ai țării 
(seniori și senioare) iși vor 
disputa titlurile de ciștigă- 
tori ai „Daciadei", la toate 
probele individuale clasice 
și la ștafete. Apoi, Încă la 
începutul săptămînil viitoa
re, luni și marți, capitala Har
ghitei va primi pe cei mal 
buni juniori ai patinajului vi
teză. oterindu-le posibilitatea să 
se distingă și să ia bune op
țiuni pentru loturile olimpice.

Potrivit obiceiului din ulti
mii ani, sîntem siguri că or
ganizatorii locali — la Predeal 
șl Miercurea Ciuc — vor da 
cadrul festiv cuvenit acestor 
prime finale ale marii compe
tiții naționale, asigurind con- 
curenților veniți din toată 
țara o ambiantă stimulatoare 
de înalte performanțe, oferind 
spectatorilor imaginea unor 
frumoase întreceri capabile să 
îndemne tineretul la practica
rea sporturilor de iarnă.

în- 
de 
în 
cu

ultimă oră, pentru ca un 
treg calendar competițional 
iarnă să 
drepturi.
îngheț și 
nu putea 
mult.

■Sfîrșitul 
vedea primele finale ale 
pei de iarnă a celei de a 3-a 
ediții a marii competiții spor
tive naționale „DACIADA". 
Totul e pregătit, numai condi
țiile de climă să vină la., 
tilnire.
mina pe 
tact plin 
tutui de

Ultimele 
bune ! La 
belșug, iar 
inelul de gbeață a fost 
la dispoziția patinatorilor ! Cu 
asemenea știri, putem saluta, 
plini de Încredere, primele fi-

poată 
Iarna 
straturi 
intîrzia

lunii

fi repus 
adevărată, 

de zăpadă, 
totuși prea

ianuarie pre- 
eta-

ln- 
Organizatorii stau cu 
telefon, intr-un con- 
de speranțe cu Instl- 
meteorologie.

vești, iată, 
Predeal ninge din 
la Miercurea Ciuc 

pus

sînt

Start al nandbaliștilor noștri in sezonul preolimpic '63
In semifinalele

DOI ANTRENORI (R. Voina și C. Penu) 
Șl ȘASE JUCĂTORI TINERI 

ÎN LOTUL NATIONAL
Lotul masculin de handbal s-a 

reunit ieri pentru a lua startul 
In noul an — preolimpic — 
de pregătiri pentru Los Ange
les, echipa României fiind, 
după cum se știe, calificată la 
turneul final al Jocurilor O- 
limpice din 1984. Lotul cuprin
de numeroase noutăți : In con
ducerea tehnică au fost coop
tați — alături de Nicolae Ne
def și Lascăr Pană 
norii Radu Voina și 
Penu ; nucleului de 
consacrați li s-au adăugat 
jucători tineri din Divizia ., 
din Divizia ,,B“ și chiar 
campionatul județean.

Iată componența lotului 
limpic : N. Munteanu, 
Buligan, Adrian Simion 
portari, C. Dră ănită, M Du-

antre- 
Cornel 

sportivi 
6 

„A-, 
din

o- 
Alex.

mitru, V. Stingă, M. Daniel, M. 
Bedivan, “G. Dogărescu, T. Roș
ea, L. Jianu, V. Oprea, C Du
rau, M. Voinea, I. Boroș. Alex. 
FBlker, Gh. Dumitru N. Vasil- 
ca, Miodrag Iancovici (Politeh
nica Timișoara). Jeno Nagy 
(Politehnica Timișoara), Stelian 
Bădosu (Universitatea Cluj-Na- 
poca), Constantin Petre 
Sâvinești), Ion Mocanu 
Ploiești), Gh. Anton 
Galați)

Antrenorul federal 
Nedef ne-a expus succint 
biectivele fixate pentru 
preolimpic 1983 : 
pregătirii pe structura 
olimpic, ridicarea la cele

(Relon
(A.S.A 
tC.S.U

Nicolae 
o- 

anul 
modelarea 

anului 
mai

(Continuare în pag. 2-3)

Bilanțul atletismului nostru in 1982

IN CAUTAREA CAMPIOANEI SPRINTULUI
Cit va mai dura recordul Valcrici Mciâncscu ?
Junloarcle au cuvfntul I • Daniela Matei, pe urmele

Marianei șuman
Ne propunem ca, Incepind de astăzi, să facem o retrospec

tivă a atletismului nostru, prezentîndu-vă bilanțul performanțe
lor Înregistrate in decursul sezonului de concursuri al anului 
trecut, subliniind, evident, realizările, dar și neimplinirile.

Dlnd înttietate tetelor, nu 
realmente, performanțele lor 
ților, vom Începe cu a.b.c.-ul

too METRI
(RM 10,88 Marties GOhr, R. 

Germană, 1077)
11.69 Anișoara Cușmir născută 
(C.S.M. Craiova) 
11,78 Natalia Caraiosifoglu 
(Rapid)
11.70 ~ 1 ----- — ~
11,91 uduueia rjuravu J. ,
11,94 Otllla Șomănescu '60 (Stea
ua) ;
(C.S.

doar din politețe, ci și pentru că, 
sînt mal bune decît cele ale băie- 
atletismulul. adică...

•62

Doina Jlnga '5» (Rapid) 
Gabriela Ionescu '52 (C.A.U.);

12.02 Maria Vlăsceanu '62 
p-.o. Tîrgoviste) ; 12.03 Lucia Ne- 
govan '62 (Steaua) ; 12,05 Iboia 
Korodl '57 (Steaua) ; 11,06 Marta

Samungi '50 (Farul C-ța) ; 12,0?
Doina Voinea '57 (Steaua) ; 12,08 
Sanda Popescu '54 (C.S. Tlrgo- 
viște).

S-au împlinit 10 ani de cînd, 
la Balcaniada de la Izmir, Va
leria Ștefănescu înregistra, cu 
11,44 s, recordul național, un 
record care a trăit, surprinză
tor, pfnă astăzi și probabil 
încă va mai duce un trai li
niștit- pentru că din actuala 
generație de sprintere Anișoara

„Cupei Cupelor11

ia handbal
masculin

DINAMO

BUCUREȘTI

intilnește pe

ZELEZNICIAR

,.J(amănunte in pag. a 4-a)

Patru dintre vitezistele noastre 
Otîlia Șomănescu. Doina Voinea 
ale echipei naționale de ștafetă

Cușmir aleargă „suta" cu gîn- 
dul la... săritura în lungime, 
iar majoritatea celorlalte atle
te au obținut rezultatele In 
1982. Poate Natalia Caraiosifo- 
glu, revelația anului trecut, să 
realizeze cu succes asaltul re

fruntașe (Natalia Caraiosifoglu, 
Si Lucia Nege van) componente 
4\100 m campioană balcanică. 

Foto : D. NEAGU
cordului și, implicit, al unei 
poziții cit de cit fruntașe tn 
sprintul internațional.

Romeo VILARA

(Continuare tn pop. 2-3)



Patinatorul artistic Adrian Vasile:

„ȚINTESC UN LOC ÎN PRIMII 8!
Convorbire telefonică cu pa

tinatorul artistic Adrian VA
SILE care se pregătește actual
mente pe patinoarul din 
Gheoreheni 9 Mă antrenez, 
pe patinoarul de aici, unde 
temperaturile sînt mai scăzute 
ca in alte părți și unde pot să 
efectuez două sau chiar trei 
antrenamente pe zi, Universia
da de iarnă, obiectiv major 
pentru mine, trebuie pregătită 
cu mare seriozitate. • Ce ur
mărești la antrenamente ? •
împreună cu antrenoarea Le- 
tiția Miclescu și cu coregrafa 
Gâbriela Munteanu, finisăm e- 
xercițiile programelor lung și 
scurt, din ounct de vedere teh
nic și artistic. • Mai precis ? 
0 în general, săriturile îmi 
reușesc, dar trebuie să lucrez 
încă foarte mult la triplu Rit- 
berger și la triplu Lutz. Dacă 
prima execuție îrtii iese zilnic, 
a doua... mai rar ! • Ce ți-ai 
propus pentru Universiadă ? 
• Un loc în primii 8 ai cla
samentului general. Greu, dar 
posibil... • Cunoști adversary. 
p_e_ care-i vei întîlni ? * Pe 
eîțiva, da. Pe polonezul Gia-

vania, pe belgianul Kroll, pe 
ungurul Saroși. Sint redutabili, 
dar pe unii i-am întilnit chiar 
în acest sezon și i-am întrecut. 
Trebuie luați în seamă, insă, 
și concurenții sovietici și ame
ricani, ale căror nume nu le 
cunosc încă • O ultimâ Între
bare. de intere*... public : care 
va fi fondul sonor al exerci- 
țiilor de la Universiada de iar
nă? • Programul lung îl voi 
executa pe o prelucrare inter
pretată de naistul Gheorghe 
Zamfir, iar exercițiul scurt, pe 
o melodie a formației ABBA.

CAMPIONII EDIȚIEI PRECEDENTE
LA SCHI FOND-

MASCULIN, 30 km : Ivan Leba- 
nov (Bulgaria) ; 15 km : Alexandr 
Kozel (UJl.S.S.) ; ștafeta 4 X 10 
km : U.R.S.S. ; FEMININ. 10 km : 
Cueta Jerlova (Cehoslovacia) ; 
5 km : Liuba Zabolotskaia
(U.R.S.S.) ; ștafeta 3X5 km : 
Cehoslovacia.

_LA SĂRITURI CU SCHIURILE-
L Vladimir Boiarințev (U.R.S.S.). 

2. Keijo Kojhonen (Finlanda), 3. 
Yuji Kawamura (Japonia).

■__Ș1 IA HOCHEI
L Canada, Z. Finlanda. 3. Ja

ponia.

DISCIPLINA LA ALEGERE — BiATLCNUL
Biatloniștii noștri au aflat 

cu bucurie că organizatorii ce
lei de a 10-a ediții a Jocurilor 
Mondiale Universitare de iar
nă. colegii studenți din Bulga
ria, și-au îndreptat preferin
țele (ei avînd acest drept con
ferit de regulament) asupra 
biatlonului. ca disciplină LA 
ALEGERE, in programul com
petițiilor. Lotul român se pre
gătește în aceste zile la alti-

radine. pe trasee în jurul ca
banei Piatra Arsă. Conduși de 
antrenorii Cons'antin Arghiro- 
pol și Gheorghe Gîrniță, ur
mătorii performeri se pregătesc 
pentru pîrtli’.e și poligonul de 
la Boroveț: Vasile Bejenariu, 
Gheorghe Berdar. Vasile Mag
da, Franeîsc Forico, Vladimir 
Todașcă și Mîbai Rădulescu.

Grupaj recuzat 
de Radu UMOFTE

„CUPA DPAȘOVSA“ 
LA SLALOM SPECIAL

Pe pirtia de sub telefericul 
din Predeal s-a disputat „Cupa 
Brașovia" la schi alpin. Ză
pada insuficientă a creat des
tule probleme competitorilor și 
organizatorilor. Tinerii schiori 
prezenți în număr mare la în
trecere s-au întrecut cu ar
doare pe un traseu de slalom 
special dificil, plin de capcane. 
La fete s-a impus din nou Li
liana Icbim, care confirmă for
ma bună din arest sezon (spe-_ 
răm că o va face și in com
petițiile internaționale), iar 
Ia băieți a ciștigat Ortvin 
Fr8hn, care l-a depășit pe Ion 
Frăllă, în timp ce un alt pre
tendent la supremație. Emi- 
lian Focșeneanu, a fost nevoit 
să abandoneze. REZULTATE 
TEHNICE. fete : 1. Liliana
Ichîm (CSS Vatra Dornei) 
90.65, 2. Suzana Nagy (C.S.Ș.
Miercurea Cine) 90.76. 3. Delia 
Parate (Dnamo) 94,49, 4. Carin 
Kovacs (C S.U. Brașov) 93.65,
5. Adriana Macrea (C.S.Ș. Si
biu) 95.72. 6. Judith Gorbg
(C.S-S. Baia Mare) 98.03 ; bă
ieți : 1. Ortvin Friihn (Braso- 
via) 109.02. 2. Ion Frății ă
(A.S.A.) 101*2. 3. Aurel Foi- 
ciuc (Dinamo) 111.76. 4. Euse
bio Fulea (Brașovia) 111,86, 5. 
Nicolae Parate (Dinamo) 113,53,
6. Peter Kristaly (C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc) 114.32.

POATE
DACĂ... ALERGI

Este de părere dr. decent

FI
D

POLO In Divizia „A“ de handbal feminin
(Urmare din pag. 1)

vină oameni de bază ai lotului 
daca-ți vor menține forma 
și-și vor spori, prin muncă, 
valoarea.

— Dar ceilalți jucători ?
— Liviu Răducanu fi Ivan 

Fejăr au corespuns pe poetul 
de conducător de joc. Vied 
Hagiu, Cătălin Moiceanu. Do
rin Costrăș au confirmat o 
bună valoare, însă nu s-au «- 
flat în forma maximă, stvmd 
încă probleme la jocul (n apă
rare. Doru Ciobăniuc, Ț 
Popescu, Liviu Garofeanu 
Eugen Ionescu mai au 
„trasu mult pentru un loc 
echipă. Dintre portari, 
fost folosii mai mult 
hai Tudor și Mihai Simion, 
tineri cu calități deosebite, dar 
fără experiență. Ambii au dat 
randament, arătind că pot de* 
veni portarii de care 
nevoie. „Veteranul* 
Spînu a urmat un 
special de pregătire.

— Care sînt, după 
cestea. concluziile ?

— Din punct de vedere teh
nic, trecem la pozitiv rezolva- 

a su 
apara- 

să 
de- 

con- 
situa- 

numeri- 
a 

apărare, 
lipsurilor. 

I compe- 
intrece- 

Cupu 
: turneul 

Bruges 
încă e- 
adver- 

Totul —

Șerban 
fi 

de 
in 
au 

Mi-

avem 
Doru 

program

toate a-

rea atacului pozițional, 
periorității 
rea in zonă, 
îmbunătățim.
clanșarea și finalizarea 
traatacului, 
țiilor de inferioritate 
că prin mișcarea ordonată 
jucătorilor, jocul . in 
Pentru remedierea 
vom folosi orice prilej 
tițional (campionatul, 
rea internațională 
României). Iar pină la 
de calificare de la 
sperăm să mai testăm 
chipa în intilniri cu 
sari de primă mină. '. 
pentru călirea unei echipe pu' 
ternice în vederea campionate
lor europene din acest an și, 
mai ales, in perspectiva Jocu
rilor Olimpice.

numerice, 
Dar trebuie 
in schimb,

rezolvarea

ȘTIINȚA BACAU, SINGURA ECHIPA NEÎNVINSA
Campionatul feminin de handbal. Divizia „A“ are o desfă

șurare agitată. Etapă de etapă, numărul surprizelor crește, de
venind o obișnuință ea din cele 8 partide ale unei runde 2—3 să 
fie tiștigate de formațiile oaspete... Explicația te află in nive
larea valorilor șt din păcate, nu prin ascensiunea celor din plu
ton, ti prin cobprirea fruntașelor.

în această învolbur^?, plăcută doar prin jocul rezultatelor, 
Știința Bacău merge din victorie in victorie, fiind singura — Ia 
ora actuală — care n-a lăsat vreun punct pe traseu. Ar putea să 
pară un paradox faptul că. deși Învingătoare pe toată linia, for
mația băcăuană se găsește pe locul 5 in clasamentul la zi al 
Diviziei „A“, dar campioana țării și-a aminat două jocuri, prima 
dintre restanțe urmind s-o dispute joi, la ora 17, la Constanța, 
în compania echipei Hidrotehnica (cea de a doua, la 3 februa
rie, cu Textila Buhuși). Se vede în acest marș victorios dorința 
antrenorului Eugen Bartha de a dovedi tuturor că, în pofida 
unor circumstanțe nefavorabile (i-a plecat cea mai bună jucă
toare, Maria Torok-Verigeanu la Chimistul, el însuși a fost în
locuit de la conducerea lotului ș.a.m.d.), este cel mai bun teh
nician. Frumoasă... revanșă !

în schimb, „minunea" (a se citi : Textila Buhuși) a durat trei 
zile, adică trei etape. Poate că este firesc acest recul, finind 
seama de tinerețea ■ și lipsa de experiență a majorității handba
listelor textiliste. La orizont însă se profilează o alte „minune" : 
Progresul București (26—22 cu liderul, Rulmentul Brașov). Cit 
va ține ?

Hristache NAUM

Clasament
L RULMENTUL 4 5 0 1 lflO-LU 18
1. Progresul 8 4 1 1 118-198 U
3. Chimistul 1412 144-128 14
4. A.E M. Timiș 8812 119-108 13
5. Știința 4400 103- 01 12
4. Mureșul 8363 106-112 12
7. Textila 5 3 1 1 94-103 12
8. Confecția 6204 136-133 10
8. TEROM Iași 8204 119-120 10

10. Hidrotehnica 5113 99-100 8
11. C.S.M. Sf. Gh. 6024 112-126 8
12. Independența 6006 100-132 6

„Trofeul eficacității44

START AL HANDBALIȘT1L0R
(Urmare din pag 1)

înalte cote posibile a pregăti
rii fizice, tehnice și tactice, o- 
mogenizarea lotului și îndeo
sebi integrarea tinerilor în lo
cul echipei. Sarcini deosebite 
vizează crearea unui sistem 
defensiv puternic și îmbună
tățirea pregătirii psihice a tu
turor Jucătorilor.

Principalul obiectiv competi- 
țional — ca test al finalizării 
pregătirilor — este Supcr- 
Cupa campionilor mondiali și 
olimpici, programată în luna

Sarcinile mari și de răspun
dere ale lotului olimpic de 
handbal al țării noașțre vor 
putea fi îndeplinite numai prin 
eforturile maximale ale tutu
ror sportivilor și tehnicienilor, 
prin totală dăruire și abnega
ția

După 6 etape, în „Trofeul efi
cacității* oferit de ziarul „Spor
tul", situația se prezintă astfel : 
1. MARIA VERIGEANU (Chimis
tul Rm. Vilcea) 65 de goluri în
scrise, 2. Rodica Grigoraș (Con
fecția București) 45, 3. Maria 
Manta (Progresul București) 43, 
4—5. Magda Pereș (Mureșul Tg. 
Mureș) și Iuliana Dimofte (Hi
drotehnica Constanța) cîte 39, 6. 
Nadire Luțaș (A.E.M. Timișoara) 
33, 7. Zoranca Ștefanovici (A.E.M. 
Timișoara) 32, 8. Elena Ciubotarii 
(Textila Buhuși) 31, 9—10. Doina 
Cojocaru (A.E.M. Timișoara) - și 
Nlculina- lord ache (Progresul 
București) cîte 28, 11. Angela Avă- 
danei (TEROM Tași) 27, 12—13.
Eva Andor (C.S.M Sf. Gheorghe) 
și Rodica Marian (Rulmentul Bra
șov) 26, 14—15. Maria Corban 
(TEROM Tași) și Niculi'na Vișan 
(C.S.M. Sf. Gheorghe) cîte 25.

olimpici, programată în 
noiembrie.

RETROSPECTIVA 1982 (II)
Din rîndul ajutorilor de antre

nori, s-au remarcat în mod deo
sebit în stagiunea trecută N. Ni
colae, N. Boitan și A. Nacu. 
Primul, prin modul deosebit de a 
conduce, cu un calm și simț al 

-• temperamentul
cel personal, a obți- 
de prestigiu cu Olă- 

și Hazos din formația 
Apoi, cînd a trecut 

G. Popescu, a schim- 
fața grajdului, făcînd

cursei, îmbinînd 
calului cu 
nut victorii 
raș, Aldina 
S. Ionesou. 
la formația 
bat radical _ T„ ____ ________
din Heracle, Vrednic, Ibus șl al
ții concurenți de marcă, aduednd 
această formație, de pe penulti
mul loc, pe un meritat loc 8. N. 
B-oitan s-a remarcat prin alergă
rile făcute cu Catren, intr-o cursă 
de fond, cînd a conceput și rea
lizat o spectaculoasă victorie 
într-un final pasionant, iar cu 
Diafan, în „Premiul Speranțelor*, 
deși sever penalizat, a reușit un 
nou record al carierei. De aeeme- 
nea, a mai realizat alergări spec
taculoase cu Ogor șl alții. A. 
Nacu șl-a dovedit măiestria în 
„Premiul Speranțelor*, cfnd . eu 
Plocon a impus o trenă Infer
nală, cdștlgînd fără drept de apel 
alergarea.

Dintre conducătorii stagiari ■-* 
remarcat ta mod cu totul deose
bit D. Arsene, care rivaHseasl 
<m toți specialiștii hlpodromu-

inclusiv Tănase și
Ștefănescu. îl așteaptă o frumoa
să carieră, dacă va da dovadă de 
seriozitate în pregătirea profesio
nală.

Dintre apranti, se remarcă în 
mod deosebit D. Iorga, un tlnăr 
care se afirmă 
A. Ștefăneșcu, 
conducător cu 
cursei, dar care 
pînească uneori

La amatori, situația a fost mai 
dară, căci dr. M. Leontopol, cu 
cele 5 victorii obținute, a cuce
rit un nou titlu consecutiv, dar 
în anul 1983 va avea adversari 
puternici ta mereu tînărul H. 
Șerban, I. Dumitrescu șl B. Ma
nea, care a cucerit anul trecut 
„Premiul Amatorilor*, pe o dis
tanță de fond. Salutăm inițiativa 
conducerii Hipodromului de a 
promova In rfndurile conducăto
rilor pe absolvenții liceului a- 
grolndustrlal, O. Sudltu fl V. 
Popa, care credem că vor aduce 
nn suflu nou de corectitudine și 
profeslonaUtate.

pe zi ce trece, șl 
de asemenea un 
mult simț al 

trebuie să-și stă- 
nervll.

A. MOSCU

Vizitind zilele trecute Sta
dionul tineretului din Ca
pitală 
spre surprinderea 
ti ti va 
virstei, 
cărunte, in tinută de sport, 
alergind pe pista din jurul 
terenului de f (‘bal. O tură, 
două, apoi nu le-am mai 
tinut socoteala. Am așteptat 
plini de curiozitate. Evident, 
nu era vorba de vreo com
petiție. doar citiva bărbați, 
cot la cot. măsurau parcă 
lungimea pistei fără să bage 
în seamă ușoara ceață ce 
învăluia copacii desfrunziți. 
Cijid si-au încheiat ineditul 
cros, ne-am apropiat de u- 
nul din ei, care, relaxat 
parcă ahinci Se pregătea de 
start. Era dr. do
cent Ing. Viorel 
Visarion, director 
la Centrul Na
țional de Fizică. 
Ne-a vorbit ca de 
firesc lucru din 
„Sintem citiva oameni care 
practicăm cu regularitate 
alergările, puteți să le spu
neți crosuri, dacă vreji, 
orice caz mișcarea in 
liber. Aici, la Stadionul 
neretului, vin de două 
pe săptămină, împreună 
sofia si alergăm cite 8 km. 
Niciodată mai puțin. Sigur, 
fiecare în ritmul său. în a- 
fară de aceasta, împreună 
en nrof. Nicolae Dinuf de 
la Universitate, cu Nicolae 
Neacșu de la Electromagne
tica am alergat la aproape 
toate crosurile „Dacladei" 
organizate în Capitală".

Cuvintele dr. docent ing. 
Vîorel Visarion se constituie 
ea o caldă pledoarie pen
tru sport la orice virstă. 
pentru mișcare in mijlocul 
naturii, ceea ce ne-a îndem
nat să-l întrebăm : Care 
sînt efectele acestui regim 
de viață, cu reprize regu
late de alergări în aer li
ber ? Ne răspunde cu pre
cizie. ca si cum ne-ar de
monstra una din legile fi

am întilnit acolo, 
noastră, 

oameni in puterea 
oameni cu tîmple

zicii. J 
vorba I 
fălii sil 
ei. Unii 
suferit I 
cum sq 
toși. Șa 
cit astl 
meniul I 
DAMEN 
Simt el 
si o sil 
tori ve 
că este 
zice, fi 
intelect) 
este ft 
munca 
Științifici 
opinia 
tinută 
ca !“

cel mai 
lume :

in 
aer 
fi
ori 
cu

DINAMO
TITLURILE

de lent! 
virile pl 
repetam] 
docent | 
este un I 
că ani] 
părul. 1 

..Păcat] 
eu pare I 
unei aso| 
veterani I 
iute de I 
cii^t.1 
maf^ienJ 
nută si I 
creste. 1 
derației 
această 
vreo 300 
foști mJ 
landa Ba 
dar n-an 
teptată. 
doar să 
a noaslrs 
In presă..

La des 
mul care 
nerete e 
asociației 
trul nati

CONCES 
LA 1

în campionatele primei 
vizii de volei, cu mult 
înainte de încheiere, nu 
există nici un dubiu că forma
țiile dinamoviste vor intra din 
nou în posesia titlurilor, dis
tanțarea lor valorică fiind ma
terializată prin procentaje de 
sută la sută realizate pînă a- 
cum. Și, după nivelul scăzut al 
replicii pe care o primesc, e 
greu de presupus că ele nu-și 
vor menține imaculată rubrica 
înfrângerilor. în schimb, lupta 
pentru evitarea retrogradării 
s-a complicat și mai mult atît 
în ca mp i on a1 u 1 f e.mini n, ' cî t și 
în cel masculin. O surpriză 
plăcută oferă .Rnpidul , care, 
după ce a pierdut toate par-

di- 
timp 
mai

tidele dir 
la un pui 
siv (alte 
lupta sal’ 
„lanterna" 
lăți — p 
șanse de 
cea de a 
trogradan 
dintr-un 
chipe,*iruf 
ticipantă 
fruntașele 
care-și p 
rii în rei 
coordonat

TRADIȚIONALA SĂRBĂTOARE A AUTOMOBIUȘTILOR
Ii vedeam, de obicei, in timpul 

curselor de automobilism. In 
combinezoane de concurs 
multicolore, ciț căști pe cap, 
cu ochelari, la volanul mașini
lor lor 
merari 
natului 
coastă, viteză pe 
in raliuri.

Pe mulți dintre 
revăzut, cu plăcere, 
seara, in sala de festivități a 
restaurantului „Parc” din 
Capitalâ. Acum, in cu totul 
altă ținută. De fapt, cei pre
zenți in sală, ocupanții prime
lor 3 locuri in campionatele 
republicane de automobilism 
și karting, veniseră aici pen
tru a lua parte la festivitatea 
organizată (ca în fiecare an) 
de către federația de speciali
tate din cadrul A.C.R. pentru 
premierea fruntașilor din aces
te discipline. Alături de ei, 
familiile lor, prieteni al aces
tui sport venițl să-l aplaude 
la primirea cupelor, medaliilor 
și diplomelor. După cuvîntul 
de deschidere, rostit de către 
general lt. Ion Hortopan — 
președintele Federației 
Automobilism și 
fruntașii au Început să 
pe scenă pentru 
tincțiile cuvenite, 
cel mai virstnic, 
eovici, care șf-a

cj care se avîntau 
în întrecerile 
republican

te-
campio- 

de viteză în 
circuit sau

aceștia i-am 
simbătă

două titluri de campion 
impresionantul palmares 
motociclist și automobilist ; 
ing. Nicu Grigoraș, acest ex
celent alergător și constructor 
de mașini de la Dacia Pitești, 
campion absolut atît la viteză 
pe circuit, cit și la viteză în 
coastă ; ech paiul Ludovic Ba- 
iint 
care 
pul 
din 
de karting 
Budn, Doru, Țăranu ș.a.

(RM

la 
de

— Constantin Zărnescu, 
a dominat autoritar gru- 
de alergători de raliuri 
tara noastră, campionii 

I. Bobocel, Sergiu

. In încheierea festivității, 
general lt. Nicolae Stau, vi
cepreședinte al C.N.E.F.S., a 
felicitat pe fruniaș'i automo
bilismului și kartingului din 
țara noastră, recomandindu- 
le să depună mai multe efor
turi pentru pregătirea 
mașinilor respective, in 
rea ridicării nivelului 
petițiilor republicane
ceste sporturi tehnico-apli- 
cative mult îndrăgite.

lor, a 
vede- 
com- 

la a-

4odesîo FERRARINI

BILANȚUL ATLETISMULUI
(Urmare din pag. I)

200 METRI
21,71 Marita Koch, R. D. Ger

mană, 1979)

Natalia Caraiosifoglu
Iboia Korodi
Daniela Matei ’62 (C.S. Bră-

de
Karting, 

urce 
a primi dis- 

Printre ei, 
Ștefan Ian- 
mai adăugat

83.46
33,81
33,86 
11a)
84,11 _____ ____ __ . _ _________
SamunglT 24,20 Gabriela Ion eseu; 
24,33 Sanda Popescu ; 24,41 Stela 
Manea ’62 (Rapid) ; 24,49 Corlna 
Țlfrea ’56 (Steagul roșu Brașov);
34,78 OtUia Șomânescu.

Situația este oricum mai 
bună la 200 m, măcar pentru 
aceea că Natalia Caraiosifoglu 
a devenit recordmană națională 
în primul ei an de activitate,

să-i zicem, mai serioasă, și 
pentru că brăUeanca Daniela 
Matei a probat și ea frumoa
se calități. Așteptăm cu inte
res felul în care va evolua, de 
acum înainte, singura junioară 
printre fruntașele acestei pro
be, tirgovișteanca Sanda Po
pescu.

Doina Jinga ; 34,17 Maria 400 METRI

(RM 48,16 Marita Koch, 1932)
51,90 Iboia Korodi
52,10 Daniela Matei
53,21 Elena Tărîță ’54 
man)
52,80 Doina Melinte 
Bacău) ; 52,85 Maria 
53,32 Stela Manea ;
tleana Cojocaru ’62 (Știința Ba
cău) ; 54,04 Natalia Caraiosifoglu;

(C. A. Ro-

’56 (Știința 
Samungi ; 

53,52 C-ris-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11.
12.

L 
2.
3.
4.
5.

CSM Li 
FI. roși 
Farul C 
Chimpe 
Calcula”

csu oț 
Știința 
„U* Cj.
Rapid 1

Univ. ( 
Steaua 
Sllv. Și 
CSU A

6. Expieri
7. Calculai
8. CSMU

9. Motorul
10. Tractori
11. Carpațl
12. CSU Oț 

<9 Azi la
Oțelul — I

HJSS

54,51 Fița 
lăți) ; 54,65 
(C.S.M. Cr

Și la ai 
monțele s 
car — și 
din 1974, 
rianei Sun 
mai vorbii 
țațelor obi 
tiismul int 
totuși în

trecut) să 
multă vr 
chiar și ] 
Ele două 
gurole, ev- 
rea’iza ce- 
bine.



L-iic ga tirde

Leonid Antohi și Ion Ionescu față in fafăA
GALAȚIUL SAU SUCEAVA? ACEASTA-I ÎNTREBAREA

A.S.A. FUGE DE

care va 
pină la 

care mu- 
jocuri a-

A.S.A. este și ea mai grăbi
tă . decit alte echipe. A făcut 
vizita medicală înaintea yenu
lui Nou (27—28 decembrie), a 
făcut patru antrenamente „pe 
teren propriu" (23—31), și-a 
permis o scurtă pauză de Re
velion, a reluat antrenamentele 
in ziua de 3 ianuarie, .a plecat 
la Sovata. unde a lucrat pînă 
sîmbăta trecută, a fost dumi
nică în București, iar ieri: a 
plecat spre Siria, pentru prima 
fază, a unui turneu 
continua în Iordania, 
9 februarie, timp în 
resenii vor susține 7 
tnicale.

Startul rapid al mureșenilor 
nu se datorează doar turneu
lui. Această devansare are și 
o altă cauză, datele turneului 
venind parcă în întîmpinarea 
obiectivelor de primăvară. Iată 
ce spune antrenorul 'principal 
Czako ne această temă : „Ne 
așteaptă un start deosebit de 
dificil. Sîntem la „minus 3“ și 
avem un program „de martie" 
care trebuie înfruntat cu curaj. 
E suficient' să vă spun că în 
primele șapte etape jucăm pa
tru AFARA. Dar asta nu e în
că nimic. Și mai complicat e 
faptul că din cele trei jocuri 
ACASA două sint cu Craiova 
?j eu Steaua. Iar dacă mai a- 
dăugăm și jocul de Cupă eu 
Universitatea Craiova, la 23 fe
bruarie (probabil la Sibiu), a- 
vem in față toate greutățile 
unui start cu adevărat deeisiv*.

...La antrenamentele de la 
Sovata a participat Întregul 
lot, minus Sorin Dumitrescu 
care a devenit indisponibil du
pă trei zile, plecind pentru sa
tisfacerea serviciului militar. 
Deci, trei portari — Naște, 
Varo, Biro II ; șase fundași — 
Szabo, Ispir, Jenei, Gall, C. 
Pascu și Horvath (ultimul, de 
la Bihoreana _Marghita); cinci 
mijlocași 
Biro 1,

— Dulău, Both n, 
Ilie Costel, Monoid 

(B(516ni fiind la lot) ; sase îna
intași — Ciorceri, Munteanu,

MINUS 3!
Faaici, Hajnal, 
turneu nu au 

— aflat la lot 
bolnav).

Cernes- 
plecat 

Si

Varga, 
cu. (In 
Bâldni 
Biro L

Așa cum menționează antre
norul federal Bazil Marian, 
care a urmărit antrenamentele 
A.S.A., „se constată o stare de 
emulație, determinată — intre 
altele — de apropierea turneu
lui, știut fiind faptul că întot
deauna turneele de iarnă sti
mulează competiția jucătorilor, 
antrenamentele pe zăpadă fiind 
un fel de cursă ciclistă cu eli
minare, cînd ultimii 4 sau 5 
trebuie să rămină acasă. Din 
acest punct de vedere, A.S.A. 
a lucrat foarte bine și nu cred 
că aș putea face discriminări".

Se pot face totuși 
mențiuni. Cei mai activi 
fost veteranul Ispir 
deauna). Ilie Costel 
reabilitare, după 
care i s-au făcut la 
analiză). Jenei (în
Both II și mai ales Cernescu 
(care pare hotărit să părăseas
că banca rezervelor — bineîn
țeles, dacă se va bucura — a- 
dăugăm noi — de un mai mare 
credits dip partea antrenorilor).

A.S.A. Începe etapa turneu
lui convinsă că echipa za valo
rează mult mai mult dedt un 
minus 3 Ja adevăr*. „Spe
răm — spune antrenorul Czako 
— ea echipe noaatră iă bene
ficiere de aportul superior al 
iul Bolăni, care, dacă ar juca 
aș* eum joacă la Iot, ar re
zolva multe probleme, de plu
sul pe care n așteptăm de la 
□ie Ceste! șl de saltul pe ears 
toată lumea ii așteaptă de la 
Biro I, un jucător foarte talen
tat. dar care seade ritmul pre
gătirilor după etapa severă a 
stagiului de iarnă*.

Așadar. AS.A. trece la cald. 
Vrejn să credem că acest tur
neu li va Înlesni echipei mu
reșene un start dt mai bun In 
dificilul său februarie-martie..

unele 
au 

(ca intot- 
(dornic de 
reproșurile 
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L. Antohi (stingă) fi L Ionescu

duel pentru 
ieria I a di- 

Dunărea C.S.U.
24 de puncte.

8 in clasa- 
sub condu- 
hamic an- 

de 42
,ur-

ultima etapă la Ga
ra juca fi Gloria 
adversar incomod, 
să se înțeleagă că 

, gălățenii, numai

Spectaculos 
promovare in 
viziei secunde. 
Galați, lider, 
37—13 golaveraj, +
mentul adevărului, 
cerea unui tinir și 
trenor, Leonid Antohi, 
de ani. C.S.M. Suceava, „ 
măritorul din umbră". cu 22 
de puncte, golaveraj 21—14, + 
6 țn clasamentul 
avindu-l 
Ionescu, 
rapidist. 
..duelul" 
față H 
tcrviu

— Leonid Antohi. ee-ai 
despre promovare, dacă ai 
antrenorul ltd C.S.M. 
ceava »

— Firesc că m-aț bate pen
tru promovare, două puncte 
nu înseamnă mare lucru, mei 
ales ei In retur s-au produs 
de-a lungul anilor, 
prize. Aș fi lucid 
acorda prima șansă 
țiului '

— Argumentele ’
— In clasament 

puncte distanți, dar de fapt— 
trei, pentru că Dunărea C.S.U. 
are și golaverajul de partea 
ei. Plus ei meciul direct se va

adevărului, 
ea antrenor pe Ion 
fostul international 

de 44 de ani. După 
din tur, cei doi, 

feți, pentru acest
ieri, 
tn-

zice 
fi— 
S'J-

atitea sur- 
tnsă 
tot

fi *1
Gala-

disputa in 
lăți, unde 
Bistrița, 
N-af vrea 
pentru noi, 
cele două jocuri de acasă tint 
dificile. Toate vor fi grele, 
pentru că tn fața 
fiecare are o ambiție {n plus, 
asa, din orgoliu. Nu pot uita 
că am pierdut un punct acasă, 
in fața Ceahlăului, egal 
rămine un semnal de 
pentru orice dispută 
malul Dunării.

— Care 
nilor ?

— Jocul 
ră de joc 
ți o maturi 
rezolva problemele in 
A- mai fi ș: aportul ofensiv 
*1.. echipei. Dunărea 
Galați a marcat cele mal multe 

„A- și 
i acestui 

numai 
Diaca- 

compo- 
excepția 

fundașului

este atuul

rint

FOTBALIȘTII „TRICOLORI" IN PREMIERĂ '83 LA BRAȘOV
(Urmare din pag. 1)

supravegherea atentă a medi
cului Nicolae Andreeseu. 
După care...

După care, sîmbătă, spre 
seara, „tricolorii" au coborît șl 
au poposit în Sala sporturilor 
din Brașov, pentru a susține 
două partide (5 contra 5), ur
mărite cu deosebit interes de 
iubitori ai fotbalului din ora
șul de la poalele Timpei. Pri
ma partidă și-au disputat-1 e- 
chipele Ducadam — Mntrtea- 
nu II. lorgulescu, Balint si 
Iordache (de o parte), Răduca- 
nu — Ungureanu, Klein, Că- 
mătaru și Coraș (de cealaltă). 
Scor final, 5—4 pentru echipa 
lui Necula Răducanu, ajutor 
al conducerii tehnice in antre
namentul portarilor, care și-a 
îndemnat mereu „coechipie
rii" să atace, Cămătaru și Co
raș au atacat și l-au... antrenat 
ca la carte, timp de 40 de mi
nute, pe ex-arădeanul Duca- 
dam, supus unui tir continuu 
și precis de șuturi, cînd 
sebit de violente, cînd 
prinzătoare. înșelătoare, 
partea cealaltă, o poftă remar
cabilă de gol a arătat Balint. 
avertizînd-i parcă încă o dată 
pe cei împotriva cărora va e- 
volua în primăvară că nu 
vrea să fie doar un înaintaș, 
de circumstanță. A urmat al 
doilea meci. Moraru — Ando- 
ne, Ștefănescu, Augustin, Ga
bor, contra Lung — Stancu. 
Rednic, Bcloni și Radu II. A 
cîștigat, cu 6—4, echipa lui 
Lung, cu toate eforturile fă-

i“

deo- 
sur-

De

liderului

care 
alarmă 

de pa

gâlățe-

eoleetiv ! O manie- 
bazati pe elan, dar 

capacitate de a 
teren.

c.s.u.

„bătrînul“ 
de a menține

cute de 
Ștefănescu 
lanța în echilibru.

Constatarea făcută de 
care au urmărit aceste 
ciuri 7 Dîrzenia, ambiția, 
gajamentul fără menajamen
te ale tuturor jucătorilor care 
au apărut pe parchetul sălii 
brașovene, inclusiv a foar
te tînărului Hagi, care a evo
luat insă mai puțin decit cei
lalți. N-a jucat deloc fotba
listul nr. 1 al anului 1982, Ui» 
Baîaci, el fiind ușor acciden
tat și antrenorul Mircea Ră- 
dulescu n-ă vrut să riște. „Au 
poftă de joc, băieții", remarca, 
după cele două mini-partide, 
Mihai 
F.R.F. 
pletat 
tulul, 
cu mingea pe 1983.
ce au făcut aici, in sală, a fost 
cel mai ușor lucru din cadrul 
pregătirii preconizate pentru 
această perioadă".

Costică 
ba

cei
me
an

Ionescu. secretar al 
„E și normal, l-a com- 
antrenorul secund al le 
fiind prima lor intîlnire 

Iar ceea

După cele patru mini-repri- 
ze de fotbal în sală, „tricolo
rii" au urcat din nou In 
iană pentru a-și continua 
gătirea. „Anim e greu, 
linia și tenacele fundaș 
iovean Ungureanu, dar n-avem 
voie să pierdem nici un mi
nut, tocmai pentru că ne aș
teaptă confruntări foarte difi
cile. De CÎT și ULM lucrăm în 
aceste zile vor depinde scoru
rile din partidele cu Italia 
Kaiserslautern. Cu eît 
mai greu acum, cu atit, 
mai ușor atunci"...

Subliniem cuvintele 
torului craiovean tocmai pentru 
că ele surprind esența tuturor 
pregătirilor din aceste zile 
de iarnă splendidă în Carpa+ii 
noștri. Pentru că sub crestele 
lor a nins zdravăn duminică, 
iar în albul imaculat al zăpe
zilor se țes frumoase vise fot
balistice și se muncește mult 
pentru împlinirea lor.

Po
pre
au b- 
<_ra

?! 
va fi 
va fi

jucă

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...
9 NUME NOI DE ANTRENORI 

LA UNELE DIVIZIONARE „B“. 
In perioada de întrerupere oom- 
petițlonală o serie de cluburi șl 
asociații, nemulțumite cu pozi
ția echipelor lor tn clasamentele 
seriilor respective, au luat hotărl- 
rea de a-șl schimba antrenorii. 
Prin modificările survenite se 
urmărește, desigur, îmbunătăți
rea, pe toate planurile — de in
struire și disciplinar — a activi
tății desfășurate. Astfel, de pre
gătirea formației C.S. Botoșani

se ocupă acum Dumitru Popescu, 
care îl înlocuiește pe Dumitriu 
m, iar la. Gloria Buzău, în urma 
plecării Iul Alexandru Constantl- 
nescu, funcționează Nicolae Lu- 
pescu. La C.F.R. Timișoara a 
fost numit Vîorel Vișan, fostul 
fundaș al echipei Politehnica Ti
mișoara.

• A APARUT BULETINUL IN
FORMATIV nr. 1 al F.R.F., edi
tat de comisia de propagandă șl 
educație.

MAGAZINELE AUTO LD.M.S. livrează autoturisme DACIA 
1300 după eum urmează :

Magazinul București pînă la nr. 2.000/1983
șl 4.000/1983 de la mag. auto

ID MS Pitești
Magazinul Pitești pină La nr. 10.500/1982

și 1.5OO,'1S83 pentru cumpărătorii 
din jud. Sibiu

Magazinul Brașov pină la nr. 
șl 1.

500'1983 
500/1983 CU 
mag auto

livrare 
LDMS

de la 
Pitești

Magazinul Bacău pină la nr. 900/1983
Magazinul Baia Mare pînă la nr. 2.100/1983
Magazinul CluJ-Napoca pînă la nr. 2.600/1983
Magazinul Reșița p4nă la nr. 300/1983
Magazinul Craiova pînă la nr. 400,/1983
Magazinul Timișoara piînă la nr. 500/1983

Șl 600/1983 de la mag. auto
IDMS Reșița

șl 2.000/1983 de la mag auto
IDMS Craiova

Magazinul Iași 5.000/1982
Vînzările se efectuează în funcție de stocul de autoturisme șl 

capacitatea de livrare a fiecărui magazin.

goluri din diviziile 
„B”. Dar la realizarea 
record »-««' participat 
polgeterii 
nescu, ei 
nenți ai 
portarului 
dreapta, 
chilibraid, 
care merită 
tur. Și portarul Oană, experi
mentat, fi fundații Pisău, An- 
ghelinei, Borali, ți linia de 
mijloc Bejenaru, Ichim, Bala
ban. și atacantul Diaconescu. 
jucător de excepție, ți Ban- 
ghiuc, și Stroe.

Și punctul... vulnerabil 
este 7

Atacantul central I 
Nu țl-e și teamă 
Leonid Antohi 7 
E omenesc să mă 
mi-e prea dor de 
și publicului gălățean 

ca să nu promovăm, 
cînd

Balaban fi 
toți ceilalți 
lotului, cu 
fi a

Avem o echipă e- 
tn care, zic eu, fie- 

sublinieri pentru

care

tur,
de re-

și tem, 
divizia 

la 
În 

am

însă 
„A*, 
fel, 
campionatul trecut, 
luat echipa de la zero, pentru

că plecaseră 12 jucători,, crem 
conștient că nu avem șanse in 
fața Politehnicii Iași și nici a 
Sucevei, care- erau mai bune. 
Acum, sint conșt ent că avem 
echipă de... divizia „A" '

— Ion Ionescu, să 
ești antrenorul... 
C.S.U. Galați !

— N-aș fi prea
Consumul ps.hic al liderului e 
mai mare decit al urmărito
rului. Două puncte se pit re
cupera ușor, mai ales că eie. 
au fost obținute in deplasare 
la... Galați, la Oțelul. Asta în
seamnă, că, dacă aș fi la Du
nărea, m-aș teme de Suceava, 
pentru că promovarea se va, 
decide cu mult înainte. de ul
tima etapă, cînd va avea . 'oc 
duelul la Galați. In primele 
trei etape ale returului... se a-., 
runcă zarurile. Dunărea are 
două meciuri afară, Suceava, 
două acasă ! Așa că prefer să 
rămin tot antrenorul lui C.S.M- 
Suceava !

— Care ar 'fi arma princi
pală a sucevenilor ?

— Tinerețea ! ~
media de 
care vrea 
tură ! La 
a echipei mele mai contribu e 
și coeziunea sufletească. fap
tul că majoritatea jucătorilor 
sint suceveni. Cînd am in for
mație un Avădanei, jucător de 
valoare și experiență, cin-l 
am pe Buliga, de 18 ani 
jumătate, pe Gafencu, de 
ani și jumătate, ambii 
cași, pe atacanții Pă uș 
de ani și Cașuba de 20 
logic să nu mă gindesc 
la promovare, oricit de 
nic ar fi candidatul.

— Și cțt e de puternică Du
nărea C.S.U. -Galați ?

— S-a văzut in tur ! O ech-- 
pi solidă, cu jucători maturi, 
dintre care mulți cu experien
ța primei divizii. Aici e 
punctul nostru vulnerabil 1 
lipsa de experiență.

— Cum o veți suplini 7
— Prin tinerețe și muncă. Si 

prin... mica mea exper en ă 
de antrenor.

_  j !...
— Am promovat Buzăul, tot 

Intr-un duel cu Galațiul. Plus 
ei am invățat destul din ra
tarea unor promovări cu Șoi
mii Sibiu. Petrolul și Rapid. 
Doi rapidiști vor promova si
gur, nea Tinel și Nichi Dumi
triu, cu Rapid. Al treilea sper 
să fiu eu. La 27 februarie voi 
veni cu C.S.M. Suceava în 
Capitală, pentru un amical cu 
Rapidul, să ne judece pubbcul 
bucureștean daca avem sau nu 
echipă de „A“. Eu zic că u- 
vem !

Mircea M ION5SCU

zicem că
Dunării

■' n șt t !

O echipa cu 
virstă de 21 de ani. 
să dea marea lovi- 
dorința de afirmare

ii 
si
79 

mlj’o- 
de 22 
ani, “ 

decit 
puter-

A ÎNCEPUT cursul de perfecționare 
A ANTRENORILOR DIN EȘALONUL SECUND

Ieri a început, la sediul F.R. 
Fotbal, cursul de perfecționare 
a antrenorilor echipelor din 
Divizia „B“. Au fost prezențl 
46 de antrenori. Au lipsit ne
motivat antrenorii echipelor 
F.C-M. Brăila, Oțelul Galați, 
I.M.U. Medgidia, Unirea Dina
mo Focșani — seria I ; Auto
buzul București, Unirea Ale
xandria, Precizia Săcele — se
ria a II-a și Metalurgistul Cu- 
gir — seria a IlI-a'.

în cursul dimineții, după 
cuvîntul introductiv rostit de 
Florin Dumitrescu — secretar 
al F.R.F., antrenorul federal 
Cornel Drăgușin a făcut unele 
precizări și recomandări in le
gătură cu indicațiile metodice 
orientative ale F.R.F. privind 
pregătirea echipelor. în conti
nuare, din partea Colegiului 
central de arbitri, George N. 
Gherghe s-a referit la unele

precizări ale regulamentului de 
joc privind combaterea brutali
tăților, a actelor de violență,' 
ofsaidul și respectarea distan
ței de 9,15 m la executarea lo
viturilor libere. Aspectele pre
zentate de G.N. GheTghe au 
stimit o vie dezbatere, la care 
au luat parte mai mulți antre
nori.

După-amiază, cursul a con
tinuat la sala din complexul 
sportiv „23 August". Au fost 
prezentate, pe videomagnetos- 
eop, filme despre tehnologia 
pregătirii (principii, metode și 
mijloace), despre concepția de 
joc . și antrenament.

Astăzi (le sala complexului 
sportiv „23 August"), progra
mul cuprinde, . printre altele, 
un dialog, purtat de antrenori 
cu specialiștii de la centrul de 
cercetări.

a

ADMINISTRAȚIA DE STAT EOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

MAKI SUCCESE LA ÎNDEM1- 
NA TUTUKOK !

• Astăzi este ultima zi de 
procurare a biletelor cu nu
merele alese de participant! 
pentru tragerea obișnuită Pro- 
noexpres de miercuri 19 ianua
rie 1983. Se reamintește că 
premiile maxime pe o varian
tă. respectiv u>n autoturism 
„Dacia 1300“ sau suma de 
50.000 lei, se pot obține și cu 
biletele achitate în cotă de 25 
la sută, dacă la categoria res
pectivă nu se omologhează cîș- 
tiguri pe variante jucate sută 
la sută 9 Agențiile Loto—Pro

nosport continuă vînzarea bi
letelor pentru prima tragere 
specială Loto din acest an, 
care va avea loc duminică 23 
ianuarie 1983. în cadrul a 
șapte extrageri, în trei faze, 
cu un total de 64 de numere, 
participamții au șanse multi
ple de a obține autoturisme 
„Dacia 1303“, mari sume de 
bani variabile și fixe (50.000, 
10.000, 5.000 lei etc.) șl excursii 
In R.P. Bulgaria sau R.P. Un
gară. Biletele de 25 lei varian
ta au drept de cțștiguri la toa
te extragerile. Se poate juca 
pe variante simple, variante 
combinate și combinații „cap de

pod“, achitate sută la sută sau 
£n cotă de 25 la sută. Procurați 
din timp bilete cu numerele 
preferate !

CÎȘTIGURILE TRAGERII PKO- 
NOEXPRES DIN 12 IANUARIE 

1983

Categoria t : 1 variantă 23% — 
autoturism „Dacia 1000“ ; Cat. 2 :
5.50 variante a 16.446 lei ; Cat. 3 :
14.50 a 3.692 lei : Cat. 4 : 123,75 a 
731 lei ; Cat. 5 : 217 a 417 lei ; 
Cat. 6 : 9.622,50 a 40 lei ; Cat. 7 : 
277 a 200 lei ; Cat. B : 4.738,25 a 
40 lei. REPORT CATEGORIA 1 : 
104.171 lei. Autoturismul „Dacia 
1300“ de la categoria 1 a fost ob
ținut de OANCEA GIIBORGHE 
din Buhuși jud. Bacău care mai 
obține șl o sultă de câștiguri de 
la alte categorii.



In scmiiina’clc fi'pci cupelor la Handbal masculin TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI A LUAT UN START FURTUNOS!
Meciul Irlanda — Franța [19 februarie] devine automat derbyul competiției

europene, 
handbal 
BUCU-

La sediul Federației Inter
naționale de Handbal din Ba
sel (Elveția) a avut loc ieri la 
amiază tragerea la sorți a se
mifinalelor cupelor 
în Cupa cupelor la 
masculin, DINAMO
REȘTI va întâlni formația iu
goslavă ZELEZNICIAR NIȘ.

Iată meciurile programate în 
semifinale .

Cupa campionilor europeni : 
VfL Gummersbach (R.F Ger
mania) — F.C. Barcelona (Spa
nia) și Metaloplastika Sabac 
«Iugoslavia) — Ț. S.K.A. Mos
cova (U.R.S.S.) ;

Cupa cupelor : R.K. Zelezni
ciar Niș (Iugoslavia) — Dina
mo București și Volan Szeged 
(Ungaria) cu învingâtoarea din
tre T V. Grosswallstadt R. F. 

REZULTATE DIN CUPELE

Cupa campionl- 
Gummersbaeh — 

(în tur 
Zelez- 
(Sue- 
Volan 
27—19 
(R. F. 
Minsk 
fede-

Iată rezultatele meciurilor 
desfășurate sîmbătă și dumi
nică îi* cupele europene de 
handbal

Masculin : 
lor : V.F.L.
Dukla Praga 17—16 
18—19) ; Cupa cupelor : 
nicear Niș — Halmstad 
dia) . 32—22 (24—24) ;
Szeged — S. C. Leipzig 
(25—29) ; Grosswalstadt 
Germania) — S.K.A. 
21—16 (meci tur) ; Cupa

SABRERI ROMÂNI
LA MOSCOVA

Intre 21 si 24 ianuarie, la 
Moscova se va deșfâșura tra
diționalul turneu international 
de sabie, care reunește cei nlai 
buni scrimeri ai acestei arme 
într-un concurs de categoria A. 
inclus în calendarul F.I.E. La 
acest prim mare concurs in
ternational al anului vor par
ticipa și sabrerii români loan 
Pop, Marin Mustață, Cornel 
Marin. Alexandru Chiculiță si 
Florin Păunescu.

S.K.A. MinskGermania) 
(U.R.S.S.) ;

„Cupa I.H.F." : ReineckenJor- 
fer Fiichse (Berlinul Occiden
tal) — I.L. Zapuroje (U.R.S.S.) 
și I.F.K. Karlskrona (Suedia)— 
B.K. ’46 Karis (Finlanda).

Dinamo București va susține 
meciul tur la Niș (in perioada 
21—27 martie), urmînd ca par
tida retur s-o susțină pe teren 
propriu (în perioada 
tie — 3 aprilie).

în această ediție 
cupelor. Zelezniciar . _ 
minat pe K..N. Reykjavik (Is
landa) cu 20—25 și 28—21 șl 
pe Halmstad (Suedia) cu 24—24 
și 32—22. între cei mai cunoș- 
cuți jucători ai săi se numără 
portarul Dizdar și jucătorii de 
cîmp Dalahmetovici Neriă, 
Vukas și Iovanovici.

EUROPENE LA HANDBAL

28

a
Niș

mar-

Cupei 
a eli-

rației : Tatabanya — L L. Za- 
porojie 26—26 (18—29) ; I.F.K. 
Karlskron» (Suedia) — I. F. 
Elseneur (Danemarca) 26—24 
(25—18). Feminin : Cupa cu
pelor : T. J. Gottwaldow (Ce
hoslovacia) — Post Viena 30— 
11 (29—8) ; O.F.K. Belgrad — 
Rostelmaș Rostov pe Don 20— 
19 (13—29) ; Vasas Budapesta — 
Ourique Lisabona 30—13 (28— 
7) ; Cupa federației : Sombor 
(Iugoslavia) — Tresnievka Za
greb 27—26 (19—19).

Tumeul celor 5 națiuni a de
butat sub semnul surprizelor, 
scoțind din cursă una dintre 
favorite, echipa Angliei, în ca
re cei mai mulți vedeau iîști- 
gătoarea celei de a 54-a edi
ții a Turneului. Sigur, noi, ca
re am stabilit contacte atit de 
trainice cu XV-le Franței, an
gajat cu echipa noastră națio
nală în partide anuale în ca
drul „Cupei FIRA“ (cealaltă 
mare întrecere continentală a 
balonului oval), nutrim față de 
reprezentativa „cocoșului ga
lic" un respect aparte. în de
finitiv, ce poate fi mai măguli
tor pentru rugbyul românesc 
declt faptul că „învinșii" săi 
să cîștige Turneul celor 5 na
țiuni ?

Este încă, desigur, prea de
vreme pentru a se face jude
căți de valoare, dar de pe acum 
se poate spune că Franca, cu 
două meciuri 
Țara Galilor, 
un joc afară 
te considera 
sată pentru 
Francezii au | 
suini public 
ham o garnitură din care 
făcut parte 11 dintre rugbyștii 
care astă-toamnă au pierdut 
pe stadionul Giulești ; lor li 
s-au adăugat doi componențl ai 
echipei secunde a Frântei care 
au jucat cu U.R.S.S. (Martinez 
și Orso). în timp ce in linia 
de treisferturi au reintrat — 
se vede cu succes — doi stră
luciți exponenți ai „fanteziei 
franceze", i-am numit pe Co-

acasă (Scoția și 
în ordine) și doar 
(Irlanda) se poa- 
foarte bine ola- 
sprintul final, 

prezentat nume-o- 
de pe Twicken- 

au

PARIK STEFANOV ÎNVINGĂTOR LA CĂLIMĂNESTI» •
La Călimănești s-au înche

iat întrecerile celei de-a 5-a 
ediții a Festivalului șahist 
vilcean, la cele 6 turnee dispu
tate in sistem elvețian particl- 
pînd peste 250 de jucători șf 
jucătoare.

Turneul principal masculin a 
revenit maestrului bucureștean 
Parik Ștefanov (ITB), care 
termină pe locul intîl (la coe
ficienții Bucholtz), cu 8 punc
te din II posibile, urmat cu 
același punctaj de alțl trei 
concurențl : loan Biriescu

Stop-cadru

(AEM Timișoara), Victor Cio- 
câliea (ITB) și Emil Ungurea- 
nu (Medicina Timișoara). Cite 
7,5 puncte au realizat Daniel 
Savin (ITB), Dan Bărbulcscu 
(ITB) și Corneliu Regman 
(Băile Herculane). în ultima 
rundă, Ștefanov l-a învins pe 
maestrul bulgar Petar Orev, 
iar în partidele Ciocâltea 
Savin, Biriescu — Regman 
Ungureanu — Bărbulescu 
fost consemnată remiza.

feminin a 
de Volchița Călineseu 

București) 
urmată de 

(Constructorul 
de asemenea

Si
a

fost

- 9,5
Dorina
Timi- 

cu 8,5

CAMPIONILOR

dorniou și Balascain. (Iată de
altfel, compoziția echipei în
vingătoare — reamintim : 19—15, 
după ce la pauză conduceau 
gazdele cu 9-—3 ; — Blaneo — 
Esteve, Codorniou, Balascain — 

Camberabero, Martinez — 
Joinel, Rodriguez — 

Condom — Paparem- 
Dintrans, Dospital). En-

D.
Rives, 
Orso, 
borde, ____ , .
glezii, au acum o soartă mai 
grea : peste două săptâmîni vor 
juca lâ Cardiff cu Țara Ga
lilor, unde, în general, nu se 
prea cîștigă ! (Echipa din pri
ma etapă : Hare — Carleton, 
Davies. Dodge, Swift — Cus- 
worth, Smith — Winterbottom, 
Scott, Jeavons — Bainbridge, 
Colclough — Paerce, Wheeler, 
Smart).

Anul trecut, Turneul a fost 
cîștigat de Irlanda, despre care

se credea că cu greu ar pu
tea repeta performanța. Iată, 
insă, că irlandezii au ținut din 
start să-i dezmintă _pe... pesi
miști. Echipa lor 
Ringland, Irwin, 
Finn — Campbell, 
Slattery, Duggan, 
— Lenihan, Keane 
Fitzgerald, McLoughlin) 
vins surprinzător la Edinburgh 
cu 15—13 (15—4) un XV scoțian 
sigur fără prea mari veleități, 
mai ales că din echipa de bază 
au absentat doi titulari cttnos- 
cuți, fundașul Irvine și uver
tura Rutherford.

După această 
Irlanda — Franța (19 februarie. 
Dublin)_ ,
valoarea unui (foarte așteptat) 
derby !

(McNeil — 
Kiernan, 

McGrath — 
O’Driscoll 

Orr, 
a în-

.deschidere".

capătă de pe acum

Dimitrie CALLIMACHI

LA MADONNA
La penultimul concurs al 

„Trofeului celor patru piste" 
(Inzell, Innsbruck, Madonna di 
Campiglio și Basilica di Pi- 
nne), desfășurat în Italia. la 
Madonna di Campiglio. patina
torii noștri Tibor Kopacz și 
Andrei Erdely au urcat pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui : primul a cîștigat pro-ba 
de 3 000 m — 4:12,43 (reconi 
republican egalat). Iar al doi
lea a trecut primul linia de 
sosire în cursa de 5 000 m cu 
timpul de 7:23,42, el fiind ur
mat de Kopacz la o zecime de 
secundă și de sovieticii Bori
sov și Koroliov la 3, respectiv 
5 secunde în proba de 1 500 m.

care a revenit norvegianului 
A. Sjoebrand cu 1:58,99 (record 
de pistă), Kopacz s-a clasat pe 
locul 3 cu un nou record na
țional — 2:00,36 (v.r 2:02.02), 
situîndu-se pe locul 5 in clasa
mentul general. De asemenea., 
vitezistul Dezideriu Jenei a 
terminat prima cursă de 500 m 
pe poziția a 5-a cu 39,24 (învin
gător — canadianul G. Boucher 
cu 38,70) și a realizat un record 
republican de seniori la 1 000 m 
(locul 10) cu 1:19,24 (v.r. 1:19,39 
deținut de V. Coroș din 1979), 
ocupînd locul 6 în poliatlonul 
sprinterilor, din 30 de concu- 
renți.

1

Au fost mulți cel care au a- 
tlrmat, la finele campionatelor 
mondiale de pentatlon modern 
din 1982, că victoria Italianului 
Daniele Masala era o mare sur
priză. într-adevăr, intr-o compa
nie deosebit de selectă, reunind 
cele mal reprezentative valori ale 
acestei discipline, Daniele Masala 
a repurtat un succes pe deplin 
meritat, dominînd cu autoritate 
o competiție recunoscută. Îndeob
ște, prii) duritatea sa. A cîștlga o 
probă (călăria). a te situa o dată 
pe locul H (scrimă), o dată pe 
locul III (natație) șl a te clasa 
într-o altă probă (tir) pe locul 
IV reprezintă tot atitea dovezi că 
victoria lui Masala nu era totuși, 
o surpriză. Și apoi, să nu uităm 
că pentatlonistul italian este un 
sportiv care, chiar dacă nu a eiș- 
tigat plnă ta 1982 nici o mare 
întrecere, s-a aflat întotdeauna 
pe locurile fruntașe in toate ma
rile competiții cu caracter mon
dial, impunîndu-se tocmai prin 
remarcabila sa constanță. în 1981, 
la campionatele mondiale din 
Polonia, Daniele Masala s-a situat 
pe locul II, la numai 13 puncte 
de cîștigătorul competiției, polo
nezul Peceak. Ambii concurențl 
au realizat punctaje excepționale: 
Peceak 5 662, Masala 5 6‘9 I In 
1979. fusese iarăși pe „podiumul" 
mondialelor, de data aceasta pe 
locul III. iar ta 1977 avusese o 
suită de rezultate deosebite r lo
cul TV la campionatele mondiale 
la San Antonio, locul H la „Cupa 
Europei" la Warendorf, locul I la 
campionatele internaționale ale 
Italiei și locul in la Fontalnbleau, 
de fiecare dată cu punctaje deo
sebite.

Noul lider mondial al pentatlo
nului modera, Daniele Masala, 
s-a născut la Roma, la 12 fe-

bruarie 1955. Debutează ta sport 
tatr-un ooncurs de Înot, desfășu
rat sub egida Comitetului Ollm- 
plo Național al Italiei (C.O.N.I.), 
la virata de 9 ani, sport ta care 
s-a anunțat a fi un autentic per
former. Dealtfel, la vîrsta de 13 
■nl el era un Înotător format șl 
grație valorii sale, ta 1971, a câș
tigat un concurs de triatlon. A- 
nul 1973 marchează trecerea 1* 
pentatlonul modern, iar cu flecare 
an rezultatele s-au Îmbunătățit 
oonttauu, astfel tă debutul său 
tn marea arenă internațională, ta 
1974, s-a soldat cu prestații re
marcabile : la C.M. de la Mos- 
oova s-a Impus atenției generale, 
oouplnd locul rv, deși echipa 
Italiei a trebuit să se mulțumeocă 
cu o poziție modestă — locul IX. 
In 1976 — din nou un loc IV la 
J.O. de la Montreal.

Atlet cu statură Ideală (L75 m 
Înălțime, 64 kg), căsătorit, echi
librat pe parcursul fiecărei între
ceri, remarcabil mal ales ta pro
bele tehnice. Daniele Masala de
clara presei lă sfîrșitul campio
natelor mondiale de la Roma, 
oare l-au adus titlul suprem 1 
„Anii ta care am fost întotdeauna 
tn umbra campionilor m-au În
vățat să am răbdare, să lupt eu 
mine Însumi și cu toți adversarii, 
tn flecare concurs, oriclt ar fi el 
de greu. Am devenit campion 
mondial la vîrsta maturității... 
pentatlonlștilor. Sper ca acest 
mare succes să aducă după sine 
și altele. In ce mă privește, vot 
lupta ca titlul cucerit, la Roma, 
să nu fie singurul din cariera 
mea de pentatlonist".

Roate că vom avea chiar ta 
acest an confirmarea ..

Concursul 
ciștigat 
(I.C.E.D. 
puncte. 
Flore» 
șoara) 
puncte.

Iată primii clasați la cele
lalte turnee : masculin, cate
goria I : 1—3 : Janos Helmer 
(Medicina Cluj-Napoca), 
drian Roman 
Andronache 
Craiova) 
feminin, 
Liliana 
Vîlcea), 
(Universitatea 
cite 8,5 
tegoria 
Ziăvog 
Manole

Marinescu 
— cite 8,5 
categoria a 
Rufă (Chimia Turnu Mă-

A-
(Deva), Paul 
(Universitatea 

— cite 8,5 puncte ; 
categoria I : 1—2 : 

Mitescu (C.S.Ș. Rm. 
Victoria Săndulescu

Craiova) — 
puncte ; masculin, ca- 
a Il-a ‘ - - - -
(C.S.Ș. 
(C.S.Ș.

Gabriel 
Vasile 

Alexan-

Constantin MACOVE!

dru 
dag) 
nin, 
geta 
gurele) — 9 puncte.

I— 3.
Iași),

IaSi),
(Voința Baba- 
puncte ; fetnî-
II- a : 1. Geor-

19.

M.

ti.

I.

I.

I.

Î2. I.

ÎS. I.

Schruna (Austria). După sla
lomul special ciștigat de Annl 
Kronblchler (20 de ani. la prima 
victorie ta Cupa Mondială) — 
marile favorite Erika Hess. Ta
mara McKinney, Christtn Cooper, 
Hanni Wenzel șl Perrine Pelea 
au căzut 1 — ta clasamentul fe
minin al Cupei mondiale conduce 
Erika Hess (Elveția) cu 125 p, 
urmată de Tamara McKinney 
(S.U.A.) U7 p, Hanni Wenzel 
(Liechtenstein) 111 p, Irene Epple 
(R. F. Germania) 78 p. Chrlstta 
Cooper (S.U.A.) 67 p, Anni Kron- 
bichler (Austria) și Maria Eppla 
(R. F. Germania) 62 p etc. Clasa
mentul la slalom : “
McKinney 50 p.

Hess 65 p, 
________ .. „ Marla-Roa* 
Quarlo (Italia) 44 p, Kronblchler 
41 p, Petrine Pelen (Franța) 39 p 
etc.

Montgenevre (Franța). Cea de-a 
doua oobortre feminină din cadrul 
Cupei Europei a fost ctștigată, 
ca și prima, desfășurată pe aoe- 
eașl plrtie, de austriaca Veronika 
Walllnger In 1:26.39, urmată de 
Roberta Berben ni (Italia) 1:27.39

Santa Caterina (Italia). Primul 
slalom special din cadrul Cupei 
Europei (masculin) a fost ciștl- 
gat de Florian Back (R.F.G.) In 
1:50,00. urmat de Jonas Nilsson 
(Suedia) 1:50,63 și Gunnar Neu- 
riesser (Suedia) 1:50,63. Cel de-al 
doilea slalom a revenit Iul Neu- 
riesser în 1:43,60, urmat de com

patriotul său Joachim Wallner — 
1:43,64 șl Dietmar Koehlbtchler 
(Austria) 1:44,18.

Zadov (Cehoslovacia). Proba fe
minină de schi fond pe distanța 
de 5 km a fost clștigată de spor
tiva cehoslovacă Kveta Jerlova ia 
17:41.2. urmată de Helene Nybraa- 
tea (Norvegia) 17:42,1 șl Blank* 
Paulu (Cehoslovacia) 17:47,2.

Lake Placid. Cel de-al doUea 
concura din cadrul Cupei Mon
diale 1* sărituri a fost ciștigat do 
Mattl Nykaenen (Finlanda) cu 
259,2 p, urmat de Kogler (Aus
tria) 228,6 p, Braatln (Norvegia) 
226 p, Richards (Canada) 224,4, 
Vettorl (Austria) 224 p. După I 
concursuri in Cupa Mondială 
conduce Nykaenen cu 158 o. ur
mat de Kogler 100 p.

Aelborg (Danemarca). In med 
amical de hochei : R.D. Germană 
— Danemarca 10—3 (5—1, 4—1,
1-1).

Fotbal
I-meridiane

CAMPIONATE

AGENDA SĂPTĂMÎNII
Aston Villa (turuA

" : Cam-
Galllor, la Cardiff

FOTBAL : meciul C.F. Barcelona _____ ___
„super-oupel" continentale) ; TENIS DE MASA 
plonateie internaționale ale Tării 
(pină la 22. I).
SCHI : cursa de oobortre pentru 
Valloire.
ATLETISM : concurs Internațional 
geles ; SCHI : Coborire și slalom uriaș pentru Cupa 
Mondială feminină, la Megeve St. Gervais ; ÎNOT : 
Concurs internațional pentru Juniori (bazin de 50 m), 
la Geneva ; SCRIMA : Concurs de table, conttad pen
tru Cupa Mondială, la Moscova.
ATLETISM : concurs Internațional de maraton, la Miami 
Beach ; SCHI : Coborire șl slalom special pentru Cupa 
Mondială, la KltzbOhel ; Concurs de fond pentru Cupa 
Mondială, la Thunder Bay (Canada) ; PATINAJ VI
TEZA : Campionatele europene feminine, la Heerneveen 
lOlantta) : SCRIMA : Concurs de floretă eonttad pentru 
Cupa Mondială feminină, la Budapesta ; AUTOMOBI
LISM : Raliul Monte Carlo, prima probă a C.M. de 
raliuri.
SCHI : concurs de sărituri pentru Cupa Europei, la 
Bevil-Valberg (Franța).

Cupa Europei, la

d-e sală, la Los An

TELEX e TELEX • TELEX • TELEX ©TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX© TELEX © TELEX © TELEX
CICLISM • ..Premiul Italia", 

importantă distincție acordată u- 
nor mari cicliști (printre dețină
tori : Alfredo Blnda. Glno Bar- 
tali. Jacques Anouetil. Felice Gi- 
mondl. Eddy Merckx. Antonio 
Maspes. Fiorenzo Magni) a fost 
decernat anul acesta fostului 
campion francez Louison Bobet. 
triplu clștigător al Turului Fran
ței. Alegerea a fost făcută 
urma unei anchete la care 
participat 200 de ziariști de 
clism.

ÎNOT • Rezultate din concur
sul de la Strasbourg : masculin :

ta 
au 
el-

106 m fluture : Theo David (El
veția) 57,35, 200 m bras : Dmitri 
Kuzmin (U.R.S.S.) 2:22.39, 100 m 
spate : Ermlnlo Spezla (Italia) 
1:00,70, 1 000 m Uber : Ivan Sukol- 
kia (U.R.S.S.) 10:31,27 ; 100 m liber : . - -
52,56 ; 
Sonla 
209 m 
bruno
Yolande van der Straten (Belgia) 
1:04,90, 1 000 m liber Yo
lande van der Meer (Olanda) 
11:13,46 ; 100 m Uber : Sophie
Kamoun (Franța) 58,71.

David Larson (S.U.A.) 
feminin : 100 m fluture : 

Hausladen (Austria) 1:94,28.
bras : Alessandra Zam- 

(Ttalla) 2:39.59, 100 m spate:

SCRIMA • Tradiționala com
petiție de spadă ..Trofeul Monal" 
desfășurată la Paris a fost dștl- 
gată de sportivul vest-german El- 
lmar Borrmann care l-a Întrecut 
in finală cu 12—11 pe franoezul 
Philippe Riboud. în meciul pentru 
locul 3 : Rafael Nickel (R. F. 
Germania) — Michel Poffet (El
veția) 10—7.

TENIS • tn semifinalele tur
neului de juniori de la Bogota : 
Jorge Bardou (Spania) — Mihnea 
Năstase 6—0, 7—5, David de Mi
guel (Spania) — Claudio Maz- 
zadrl (Elveția) 6—0, s—1. • Tur-

asul feminin de la Houston a 
tost ciștigat de Martina Navra
tilova, 6—3, 7—6 in finala cu Syl
via Hanlka. • ta eliminatoriile 
zonei americane a Cupei Davis, 
Brazilia a învins Peru, la Lima, 
eu 3—1 (Klrmayr — Arrays 8—6. 
I—5, 8—4). • Rezultate din cam
pionatul european pe echipe : la 
Oslo ’ Franța — Norvegia 2—1 ; 
la Chrudlm : Cehoslovacia — Ir
landa 1—1 ; la Essen : R.F. Ger
mania — U.R S.S. 2—1. ; ta Car
diff : Marea Brltanie — Austria 
3—0 ; la Dromten : Olanda — Mo
naco 3—0.

R.F. GERMANIA. Slmbătă «a 
va relua campionatul (returul). 
F.C. Kaiserslautern — care și-a 
încheiat pregătirile in Franța — 
va juca ta deplasare cu Hertha 
tn fruntea clasamentului se află 
Hamburger S.V. — neînvinsă — 
cu 20 p. Kaiserslautern ocupă lo
cul 7 cu 20 p, iar Hertha sa 
află pe poziția a 15-a cu 12 p. 
(In tur : Kaiserslautern — Hertha 
2—2).

PORTUGALIA (et. 16) — me
ciuri mal importante : Benfica — 
Esplnho 4—0, F.C. Porto — Por- 
tlmonense 2—0, Guimaraes — Braga 
1—0, Salgueiros Porto — Setubal
1— 0, Funchal — Sporting t—1. ta 
clasament : Benfica 29 p, F.C. 
Porto — 25 p, Sporting îl p.
• SPANIA ’ ’ — - ■

Gljon 2—1,
2— 1, Betis
— Atletico 
Madrid — 
Barcelona — Sevilla 1—0, Athletic 
Bilbao - Valladolid 1—1, 
suna — Real Sociedad 0—1. 
clasament : Real Madrid 31 p. 
Athletic Bilbao 30 p, C.F. Barce
lona 28 p, Zaragoza 23 p, Atletleo 
Madrid 25 p.

BELGIA (et 
Beerschot 1—3, 
Gantoiee 5—1, Lifege 
1—1, Cercle Bruges 

Molembeek — 
Winterslag — 

1—1, 3 tan da rd ___ „__ ___  _
Lierse — Seratag J—1. tn clasa
ment t Standard jl ‘ 
site 25 p, F.C. Bruges 24 p.

GRECIA (et. 14). Olymplakos — 
Makedonikoe 1—1, Panathinaikoe
— Yanntaa 2—2, Pantonlos — La
rissa 1—3. Heraklls — A.E.K. 1—2. 
Aris — Kastoria 1—0, Seres — 
PAOK 9—0, OFI — Ethnlkos 1—1. 
Panahaikl — Apollon 0—0, Doxa
— R bod os I—0. tn clasament 2 
Olymplakos 20 p. A.E.K. 19 p. 
PAOK șl Aris câte 18 p.

(et. 20) Santander — 
Salamanca — Malaga 

— Espanol 1—0, Vigo
Madrid 0—4 I, Real 
Zaragoza 1—0, C.F.

18). Lokeren — 
Anvers — La

— Beveren 
— Courtral 

F.C. Bruges 
Anderlectit 

Tongres 3—L
AnderlecM

4<ooct>c •' •e<a<n>iirol«e ■ eee nni tixuraifl ab V Conte <9 ’IU I fol eontreU <1 nft o «t <05° oo<oap. II «IM kitonirbor «37 < tel» M IM <otn>». ripore t. 9 tnformoflo'
Cenin, «trâ.nâtet» t sbonemonto aefo • Sooortofnenfuf toorf ofoon ore»* ’O 9o> im-'D fo’oi ti 224. București, «e «3 Oocofrbrfe >. I l 8. I 6


