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Clasamentele anului 1983 dovedesc:

invinglnd și in deplasare cu 24-21

CHIMISTUL RM. VÎLCEA S-A CALIFICAT 
IN SEMIFINALELE „CUPEI I.H.F." 

LA HANDBAL FEMININ

REPREZENTATIVA Dl FOTBAL A ROMÂNIEI — 
SPECTACULOASĂ ASCENSIUNE ÎN ARENA INTERNAȚIONALĂ
• Locul 7 pe continent in clasamentul lui „France-Football“

• Poziția a 9-a in lume după opinia lui „Fussballwoche“ - Berlin

• „România a meritat din plin calificarea4* (Jacques Ferran)
Luna ianuarie este luna re

trospectivelor. Fotbalul — mai 
cu seamă el, după o stagiune 
plina cum s-a arătat 1383, cu 
preliminariile C.E. si cu în
treaga etapă finală a campio
natului Ameridi de Sud — o- 
feră comentatorilor parcă mai 
mult ca oricind subiecte pentru

Echipa ele fotbal a României, revelația anului 1983, s-a numărat 
printre formațiile premiate la festivitatea care a avut loc la 
Palatul Sporturilor și Culturii Foto : Dragoș NEAGU

La turneul internațional de la Guayaquil-Ecuador

FOTBALIȘTII NOȘTRI iNElLNESL 
ECHIPELE OLIMPICE

DIN POLONIA, ECUADOR Șl CIULE
GUAYAQUIL, 15 (prin telex). 

Plecați vineri la ora 10 (ora 
României), din București, fot
baliștii tricolori au ajuns, după 
maj multe escale, la Quito, ca
pitala Ecuadorului. Călătoria 
s-a desfășurat ta bune condi- 
tiuni. iar primirea în capitala 
Ecuadorului a fost deosebit de 
călduroasă, delegația noastră 
fiind întîmpinatâ la aeroport 
de reprezentanți ai federației 
din această tară, de fotorepor
teri si ziariști. După o ședere 
de trei ore și jumătate la Qui
to. lotul nostru si-a continuat 
călătoria pină la Guayaquil, o 
raș ce va găzdui un important 
turneu, la care vor fi prezenți 
și fotbaliștii români. Situat pe 
coasta Pacificului, acest oraș 
i-a primit cu multă simpatie 
Pe oaspeții sportivi români.

La puține ore după sosirea 
In orașul-gazdă al turneului, la 
care vor participa, alături de 
formația noastră, selecționatele 
olimpice ale Ecuadorului, Chile 
și Poloniei, toți componentif

.laiul de „Cupa Davis" România - s.U.A

McENROE, CONNORS SI
ÎN ECHIPA S.U.A. PENTRU

WASHINGTON (Agerpres). — 
Căpitanul nejucător al echipei 
de tenis a S U.A., Arthur Ashe, 
a anunțat că pentru întilnirea- 
România—S.U.A., din cadrul 
„Cupei Davis", au fost selec
ționați pină, în prezent, John 
McEnroe, Jimmy Connors și 

aceste atit de așteptate „pnvir. 
înapoi*. Printre cele mai auto
rizate si competente analize 
anuale ale fotbalului internatio
nal se numără aceea * repu
tatului comentator parizian 
Jacques Ferran, publicată de 
prestigioasa revistă „France 
Football*. Ziaristul francez de

lotului nostru au efectuat un 
prim antrenament pe stadionul 
care va găzdui meciurile. După 
cum se cunoaște, 'selecționabilii 
dinamoviști nu participă la a- 
oest turneu, ei efectuînd sepa
rat pregătirile pentru jocul cu 
Dinamo Minsk de la 7 martie. 
Reamintim că lotul este com
pus din următorii jucători : 
Lung si Iordache' (portari). 
Negrilă. Iorgulescu. Ștefănescu, 
Ungureauu, Iovan. Zare, Mun- 
teanu II (fundași), Țicleanu, 
Boloni, Klein, Bălăci, Hagi. Mi 
teuț (mijlocași), Geolgău, Camă 
taru, Gabor și Lăcătuș (ata- 
canți).

Organ.zatorii au anunțat pro
gramul, după cum urmează : 
duminică, 15 ianuarie (ora 19, ora 
locală, în România fiind luni, 
ora 2) : Selecționata divizionară 
română — Polonia (echipa olim-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2-3)

FLEMING
BUCUREȘTI

Peter Fleming. Al patrulea ju
cător va fi comunicat ulteriof.

După cum se știe, meciul Ro
mânia — S.U A. va avea loc 
in zilele de 24, 25 și 26 februa
rie, la Palatul sporturilor și 
culturii din București. 

dică introducerea analizei sale 
crester.i spectaculoase a acti
vității echipelor naționale de 
pe continent El demonstrează, 
cifric, că în 1968 se înregistrau 
101 meciuri — oficiale sau a- 
micale — între prime selecțio
nate ale țărilor europene pen
tru ca in 1982 numărul lor să 
Se ridice la 175 ! Răminind la 
acest capitol al cantității jocu
rilor. Ferran face un elogiu 
special echipei României. „Ști
ați că reprezentativa României 
a susținut cele mai multe me
ciuri dintre naționalele de pe 
continent — 15 ? Ea a fost re
compensată pentru această in
tensă activitate printr-o remar
cată calificare în turneul final 
al C.E." — subliniază, pe bună 
dreptate, comentatorul francez.

Mai departe Ferran prezintă 
clasamentul reprezentativelor 
de pe bătrinul nostru continent, 
în fixarea ordinii sale, preci
zează el, a tinut seama de ver
dictul cifrelor — în primul 
rind — dar și de CALITATEA 
PERFORMANȚELOR. Dar, să 
nu vă mai punem ț-ăbdarea la 
încercare. Iată clasamentul 
lui „FRANCE FOOTBALL" :

chipei României pe baza cifre-

1. Danemarca 17. Unga.ia
2, U.R.S.S. Elveția
3. Spania 19. Bulgaria
4. Belgia 20. Scoția

Franța 21. Irlanda
6. Olanda Polonia
7. R.F.G. 23. Austria

ROMANIA Grecia
Suedia 25. Italia

10. Ir. de Nord Turcia
Cehosl. 27. Norvegia
Iugoslavia 28. Finlanda

13. Anglia Islanda
Portugalia 30. Albania

15. Țara Galilor Cipru
R.D.G. 32. Luxemburg 

Malta
Poziția a șaptea atribuită e-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag 2-3)

Pentru revitalizarea

sportului luptelor

Prima etapă — la 22 ianuarie (libere) și 29 ianuarie (greco-romane)
Luptătorii fruntași compo

nent ai lotului republican și 
ai celui olimpic și-au reluat 
(de la 3 ianuarie) pregătirile 
in vederea participării in acest 
an la campionatele europene 
de la Jonkoping (Suedia) și, 
mai ales, la Jocurile Olimpice 
de la Los Angeles, ei contind, 
ta continuare, printre „punctele 
forte" ale delegației care va re
prezenta țara noastră la cea 
mai mare confruntare sportivă. 
Evoluțiile nesatisfăcătoare ale 
luptătorilor ta anul trecut au 
determinat adoptarea unor mă
suri energice și preocupări 
susținute și dincolo de nivelul 
lotului național. Printre acestea 
se înscrie, fără îndoială, și re
înființarea campionatului repu
blican pe echipe al seniorilor. 
Divizia „A" (la ambele sti
luri), competiție reluată după 
o lungă întrerupere.

Organizată după criterii mult 
îmbunătățite, cu modificări e- 
sențiale în structura și durata 
de luptă (8 minute în loc de 6), 
cu introducerea obligatorie a 
luptei la parter (4 minute la

ROERMOND. 15 (prin tele
fon). Simh&tă seara, ttaau. la 
Gemeenteâyke Sporthal — in 
prezenta a numeroși specta
tori — s-a disputat Întilnirea 
retur de handbal feminin din 
sferturile de finală ale „Cupei 
I.H.F.", dintre formația H. V. 
Enzico Swift din Roermond fi 
Chimistul Rm. Vîlcea. Meciul 
a fost mai strtas. Handbalistele 
localnice au dorit să evolueze 
cit mal bine la fata propriilor 
suporteri, dar au trebuit să se 
recunoască învinse si pe teren 
propriu. Chimistul Rm. Vîlcea 
a cîștigat cu 24—21 (17—8), ca- 
lificîndu-se astfel (cu scorul 
general de 56—37) In semifina
lele întrecerii continentale. Es
te un frumos succes, pentru 
care merită felicitări întreaga 
echipă, conducerea tehnică a 
formației vîlcene, ca și cea a 
asociației sportive Chimistul.

Partida a Început în nota de

In Divizia „A" la masculin

FRUNTAȘELE CLASAMENTULUI: 
DOUĂ VICTORII Șl O „REMIZĂ», 

ÎN DEPLASARE !
In prima etapă a returului 

celei de a doua părți a cam
pionatului masculin de hand
bal, Divizia „A", echipele a- 
flate pe primele trei locuri ale 
clasamentului au susținut în
tâlniri in deplasare. Ele au 
reușit două victorii și un meci 
egal, făcînd astfel si mai cla
ră diferente, valorică dintre ele 
și restul participantelor ia in- 
trecerea de pe prima scenă a 
handbalului românesc. Situată 
pe primul loc al ierarhiei.

Secvență din întrecerile de schi fond dotate cu „Cupa taberei' 
pentru elevii președinți de asociații sportive școlare prezenți 
la Vatra Dornei— (Reportajul, ta pag. 2—3)

DIN NOU, DIVIZIA J (la ambele stiluri) 
CU 71 DE ECHIPE LA START!

greco-romane și 2 la libere), cu 
o serie de importante preve
deri viztad latura educaționa
lă etc.. Divizia „A" va reuni 
in acest an 71 de echipe !. 
(36 la greco-romane și 35 la 
libere), prilejuind o mai e- 
xactă (și necesară) evaluare a 
potențialului de care dispune 
fiecare județ, secție, club sau 
asociație sportivă, fiecare an
trenor ta parte. Divizia se va 
disputa, la ambele stiluri, ta 4 
serii de cite 9 echipe (la „li
bere" — o singură serie cu 8 
echipe), ta 8 etape, cu turneu 
final, fiecare etapă programind 
cite 3 grupe alcătuite din cite 
3 echipe care se vor întilni sis
tem „turneu" (fiecare cu fie
care). Pentru a fi admisă în 
concurs, fiecare echipă va tre
bui să prezinte minimum 8 
sportivi (nu pot, însă, lipsi con- 
curenți la categoriile 48 kg, 100 
kg Și + 100 kg!). Aceasta în
seamnă, printre altele, că nu 
vor mai exista situațiile de la 
turneele pe categorii de greu
tate, cind la o categorie se în
tâlneau 4—5 sportivi de valoare. 

dominare a handbalistelor de 
la Chimistul care, ta prima re
priză. s-au aflat la conducere 
tot timpul, diferența menținln- 
du-se permanent la 4—5 goluri, 
în această primă parte a jocu
lui s-a detașai din nou Cris
tina Lada, portarul formației 
vîloene, care a ..prins" iarăși 
o formă foarte bună, ea reu
șind să apere multe suturi de 
mare dificultate șL în același 
timp. să-și pună oportun 
coechipierele ta poziție de con
traatac. Elena Morariu, Maria 
Verigeann, Edith Tflrok au do
vedit incisivitate, fructificând 
ocaziile creata

Repriza a doua a marcat o 
oarecare revenire a gazdelor. 
Ele au înscris mai multe goluri 
decît handbalistele vîlcene, 
dar meciul era jucat și

(Continuare in pag. 2-3)

Steaua a înregistrat cea de a 
17-a victorie consecutivă ! In 
clasament conduce STEAUA cu 
51 p. urmată de Dinamo Bucu
rești 46 p, H. C. Minaur Bala 
Mare 42 p, Constructorul Arad 
33 p, Dinamo Brașov 32 p, In
dependența Carpațl Mîrșa 31 p.

In grupa locurilor 7—12, a- 
pele rămta— tulburi, fiind încă

(Continuare în pag. 2-3)

dar la celelalte titularii lotului 
erau cert favoriți, ta urma lor-. 
răminind, cum se spune, multe 
locuri goale. Si mal înseamnă 
că, poate, loturile noastre re
prezentative vor avea, din nou. 
:oncurenți redutabili Ia cate
goriile 48 kg. 100 kg, și +100 
kg. Ca să nu mai subliniem 
faptul că Divizia „A" a senio
rilor ar trebui să stimuleze 
substantial activitatea de selec
ție și pregătire din toate jude
țele, care, de ce să nu spunem, 
in marea lor majoritate se mul
țumeau cu rezultate modeste 
sau cu performante realizate 
doar de cite 1—2 dintre spor
tivii de la cluburi sau din a- 
sociații, lăslnd „greul" pe Di
namo București, Metalul Ră
dăuți, Farul Constanta, Steaua, 
Dinamo Brașov și... cam atit !

Așadar, peste putină vreme, 
71 de echipe la startul unei 
competiții de anvergură. Debu
tul în această Importantă com-

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare în pag. 2-3)



In plină vacanța de iarnă

ODIHNĂ ACTIVĂ, ÎN TABĂRA
DE LA VATRA DORNEI

In ultima săotămină a anului 
care a trecut si in prima din 
1984. pitoreasca stațiune clima
terică suceveană Vatra Dornel 
a avut. printre numeroșii ei 
oaspeți. 200 de elevi președinți 
de asociații sportive din școli - 
profesionale si licee. Din iniția
tiva C.C. al U.T.C.. aceste ti
nere cadre de conducere ale 
activității sportive din lnvătă- 
mînt au avut prilejul să reali
zeze — în cadrul unei tabere de 
vacantă — un binevent schimb 
de experiență, după un prim 
trimestru de scoală, totodată să 
!si lăreească sfera cunoștințelor, 
prin lecții metodice si să fie 
chiar ei protagoniștii unor con
cursuri si competiții.

Găzduiti la Liceul minier din 
localitate. ..în condiții exce
lente" cum apreciază prof. A- 
lexandru Paraschivescu. adjunct 
al șefului Secției P.T.A.P. 
SDort si turism a C.C. al U.T.C.. 
coordonatorul acestei acțiuni, 
particioantii au avut la dispozi
ție nu numai Dirtiile de sanie 
si schi de oe Dealul Runcului. 
ci si sala de sport. cabinetul 
metodic si clubul Scolii gene
rale nr. 4. dotate corespunzător 
pentru întrecerile sportive, si 
lecțiile practice. Totul pentru un 
reaim de odihnă activă în ca
drul ..unul program deosebit de 
atractiv datorită diversității lui 
si modului inspirat tn care a 
fost alcătuit**, cum remarcau 
cei mai multi dintre elevii 
cursanti.

Partea metodică a cursului de 
la Vatra Dornel a cuprins, in
tre altele, lecții legate de pre
zentarea formelor si metodelor 
de organizare a activităților 
sportive de masă in scoli. Un 
curs de arbitri Ia volei, baschet, 
handbal si sporturi de iarnă a 
completat această parte a cursu
lui.

Partea practică a echivalat cu 
particlDarca — sub insemnele

„Daciadei" — a tuturor cursan- 
tilor la întrecerile pentru ..Cupa 
taberei** organizate la sanie si 
schi, precum si la unele Jocuri 
sportive (handbal, baschet, vo
lei). la sah si tenis de masă. Îs 
drumeții si excursii in împre
jurimile stațiunii.

Prin urmare, o Împletire in
tre teorie si practică, cu evi
dențieri pentru elevii care au 
reprezentat județele Prahova, 
Harghita si Suceava (la spor
turile de iarnă). Cluj (volei 
băieți). Timiș (sah). Mures (bas
chet băieți) si municipiul Bu
curești (volei fete). O mențiune 
specială pentru elevii sibieni. 
cei mai activi la acțiunile cul- 
tural-artistice care au comple
tat programul cursului.

Un curs reușit (respedtînd 
tradiția tuturor acțiunilor de 
acest fel initiate si organizate 
de C.C. al U.T.C.). in care par
ticioantii au beneficiat de apor
tul unor cadre didactice de spe
cialitate cu o recunoscută si va
loroasă practică pedagogică — 
soții Viorica si Nicolae Cojocaru 
din Craiova. Ion Șamoilă (Bu
zău). Victoria Voroș (Arad). 
Cornel Gindae (Sectorul agri
col Ilfov) si Dacian Cojoc (Bo
toșani.)

Ce va urma ? De bună seamă 
aplicarea de către cursanti a 
cunoștințelor acumulate în ta
băra de la Vatra Bornei. Prile
jul 7 Chiar acum, odată cu 
trimestrul al Il-lea. In care ele
vii sînt chemați la startul cîtor- 
va întreceri de mare interes, fi
nalele ..Cupei U.T.C." la patinaj 
viteză (Miercurea Ciuc. 28—29 
I). schi alnin si fond (Păltiniș, 
11—12 II) si sanie (Sinaia. 25— 
26 II. ..Săniuța de argint"), ul
timele două ajunse la ediția 
jubiliară, a XV-a. toate urmind 
să se desfășoare In cadrul ..Da
ciadei albe".

Tiberiu STAMA

Șl IARNA „OBSTACOLELE44 CĂLARIEI

SÎNT LA FEL DE ÎNALTE...
„Așa. lasă-Iiber s-alerge !“... 

„A| grijă la poziție !**_ „Tre- 
ee-1 ușor de la trap la galop, 
oină se obișnuiește !“.„ „Mina 
mai fermă !“„. „Acum, un salt 
ușor !**„. si comenzile curg una 
după alta.

Ne aflăm pe ..scena" de la 
maneiul clubului Steaua. In 
miilocul călăreților din lotul 
national. „Lipsa unei activități

Acesta este de fapt punctul 
de plecare al întregului pro
gram de antrenamente : dorința 
ca echitatia românească să dis
pună de valorile necesare, ca
pabile să mențină ștacheta la 
un nivel cit mai ridicat

Multiplul campion balcanic și 
national, maestrul international 
al sportului Dumitru Velea, a- 
bia coborit de pe cal ne

Pregătirea călăreților te încheie printr-o frumoasă... paradă 
Foto : I. MIHAICA

competitionale — ne spune an
trenorul Dumitru Hering, sub 
conducerea căruia călăreții noș
tri au obtinut in ultimii ani 
frumoase succese la diverse 
competiții internaționale — nu 
înseamnă si •— pauză totală. 
Dimpotrivă^ Pentru noi acest 
sezon este sinonim cu perioada 
marilor acumulări, acum reali- 
xindu-se nu numai nrerătire* 
fizică, necesară perioadei de 
vară, d si antrenamentele sDe- 
eiflce avindu-se tn vedere ore- 
rresul echitătlei si solicitările 
din concursuri, eeea ee necesită 
o nreeătire deosebită".

Reportajul nostru

DIVIZIA „A" LA
(Urmare din pag. 1)

imposibil de apreciat care sînt 
echipele însorise pe drumul 
Diviziei „B“...

Scurte relatări de la ode 6 
meciuri ale etapei a 17-a.

CONSTRUCTORUL ARAD — 
STEAUA 13—19 (7—6). Specta
torii prezentă în Sala sportu
rilor de pe malul Mureșului au 
asistat la un meci de bună va
loare tehnică, la .un ioc în 
care au admirat din plin fru
musețea handbalului, fazele lui 
rapide, măiestria multora din
tre sportivii care au evoluat. 
De multe ori. cei peste 2 000 
de spectatori au aplaudat 
reușitele handbaliștilor de la 
Steaua si Constructorul. In 
prima parte s-au distins în
deosebi apărările, aceasta fiind 
explicația puținelor goluri mar
cate. A condus la Emită Con
structorul, partida răminlnd 
Insă desehsă. în repriza se 
cundă, campionii se desprind 
la capătul unor acțiuni de 
mare eficientă, concretizate în 
4 goluri înscrise consecutiv. 
Finalmente ei cuceresc o vic
torie pe deplin meritată. Au 
marcat : Deacu 4, Jenea 4. 
Va-silache 2, Măcinic L Iones- 
Cu l și Vojtilă 1 — pentru 
Constructorul, Dumitru 5, Ber
bece 4, Stingă 4, Mirică 2, Dră- 
găniță 2, Daniel 1 și Birtalan 1 
— pentru Steaua. (O BERBE- 
CARU — coresp.).

INDEPENDENȚA CARPAȚ1 
MÎRȘA — DINAMO BUCU
REȘTI 24—28 (8—15). Un meri 
de mare luptă. în cane dina- 
moviștii au reușit să ia un a- 
vans substantial încă din min 
15. c-ind conduceau cu 3—4. 
Elevii antrenorilor Ghiță Licu 
și Valentin Samungi fși mă
resc — pînă la finele primei 
roprize — avantajul la 7 go-

HANDBAL MASCULIN
luri ! In partea a doua a IntU- 
nirii localnicii joacă ceva mai 
bine, reușind să se apropie la 
două goluri : 20—22 (min 53). 
Numeroasele greșeli In atac 
ale gazdelor oferă însă dina- 
moviștilor — superiori la toate 
capitolele — posibilitatea de a 
se desprinde din nou, decisiv, 
și de a cîștiga astfel pe merit 
un med in care au fost real
mente mai buni. Golurile par
tidei au fost marcate de Tă
tara 5, Matei 4. Ciobanu 4, 
Stăckl 3, Becicherl 3, Iacobi 3, 
Rău 1 și Cornea 1 — pentru 
Independența Carpați Mîrșa ; 
Roșea 8, Bedivan 5. Dogărescu 
5. Oprea 4, Grabovschj 3. Omer 
2 șl Jianu 1 — pentru Dinamo 
București. (M. VERZESCU — 
coresp ).

DINAMO BRAȘOV — H. C. 
MINAUR BAIA MARE 23—23 
(9—11). Considerăm că .«galul" 
realizat de gazde este un re
zultat bun. După ce in prima 
repriză au dominat oaspeții, în 
repriza secundă medul a fost 
deosebit de animat. De 14 ori 
tabela de marcaj a consemnat 
egalitatea și acesta este — cre
dem — un argument care de
monstrează echilibrul din te
ren, în min 39, maramureșe
nii reușiseră totuși să se deta
șeze la trei goluri (16—13 pen
tru H. C. Minaur Baia Mane). 
dar trei mdnute mal tinziu bra
șovenii obțineau egalarea. Echi
pele au mers, apoi, „cap la 
cap", dinamoviștdi reușind să 
egaleze în ultimul minut. Au 
înscris : Blide 7, Nicolescu 6, 
Mintiei 5, Cian 3, Donca 2 
— pentru Dinamo Brașov. Mă
ricel Voinea 9. Covacin 4, Bo- 
roș 4. FI an g ea 2. Marta 2, Po
rumb 1 șl Mironiuc 1 — pen
tru H. C. Minaur Baia Mare 
(V. SECAREANU — coresp.).

CONSTRUCTORUL ORADEA 
— MINERUL CAVNIC 25—20 
(11—9). Partidă extrem de dis-

putată. Impulsionată de Devota 
de puncte, pentru a scăpa de 
retrogradare, formația Construc
torul a forțat si in min 15 con
ducea cu 6—4. Apoi, la clrma 
jocului, orădenil reușesc să 
facă față press ngukd advers 
și intr-un final incandescent 
să ne desprindă, să obțină o 
victorie dară. Punctele au fo6t 
marcate de Zamfirescu 5, Croi
torii 4, Cristache 3, Vran iu 3- 
Halmagyl 3, Mirza 2. Kapor- 
nai 2, Porumb 2 ei Popa 1 — 
pentru Constructorul Oradea. 
Odae 6. Chircu 3, Rigan X Ig- 
nătescu 3. Cojocara 2, Iacob 1. 
Vintilescu 1 si Felecan 1 — 
pentru Minerul Cavnic. (L GHI 
ȘA — coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA 25—24 05—H). Un ioc 
spectaculos, echilibrat, in care 
cele două formații s-au aflat 
de 18 ori la egalitate. Golul 
victoriei gazdelor a fost mar
cat de Bondar cu 27 de se
cunde înaintea fluierului fi
nal. O victorie muncită rea
lizată în ultimă instanță. me
ritată și extrem de prețioasă 
pentru Tractorul Au Înscris : 
Bondar 7, Curițeanu 6, Folo
sea 5, Pantilimon 4. Schmidt 2 
și Andrei 1 — pentru Tracto
rul Brașov, Pop 6, Pali 6. Jur
că 4, Dan 4, Botorce 2, Căl
dare 1 și Avram 1 — pentru 
Universitatea Cluj-Napoca. (C. 
GRUIA — coresp.).

spune că „și în viitorul sezon 
vom încerca să ne trecem in 
palmares cit mai multe victorii**, 
îi intelesem dorința, cu atît mai 
mult, cu cit pentru Dumitru 
Velea si colegii lui anul 1983 a 
fost marcat de o serie de fru
moase succese, ce se doresc 
continuate.

Mircea Neagu. Florin Stoica 
si Ion Popa îsi continuă antre
namentul Pină la încheierea 
lui. schimbăm dteva vorbe cu 
maestra internațională a sportu
lui Dania Popescu, care se pre
gătește să înceapă ..cursul de 
inițiere" cu cei mici. „Poate că 
lotr-un viitor nu prea îndepăr
tat unii dintre ei vor orelua 
ștafeta de la noi. Planuri in 
eeea ee mă privește 7 Multe. 
Accidentul survenit în urmă eu 
doi ani nu m-a descurajai.

Vreau să redevin ceea ce am 
fost. Si dacă nu-mi voi nutea 
relua locul în echipa națională 
de seniori, doreso să rămîn. ea 
si pină acum, o componentă de 
bază a celei feminine. Este si 
motivul nentru care mă pregă
tesc eu multă atentie. După 19 
ani petrecut! în... sa. am Învă
țat că nimic nu se poate obține 
fără muncă, fără pasiune si dă
ruire." Dania Popescu, cea care 
a înscris in echitatia româ
nească o serie de premiere ab
solute. nu renunță...

La concursul international de 
la Gera. Mircea Neagu a reali
zat o săritură de 2.05 m. cu care 
a cistigat oroba de forță (oare, 
de ce nu există ai in campio
natul nostru o asemenea probă, 
care în întrecerile Internatio
nale constituie punctul de ma
xim interes ?). De la ultima 
„ispravă" de acest gen au tre
cut vreo două decenii. ..Se Si 
uitase — ne spune — că avem 
posibilitatea să realizăm și noi 
astfel de performante, sâ ne in- 
trccem de la egal la egal eu oei 
mai buni călăreți din alte țări. 
Am demonstrat-o atunci — si 
nu numai atunci — si dorim 
■ă o demonstrăm tn continuare 
mai ales că. Drin snirijinul clu
bului Steaua, s-a îmbogățit si 
efectivul de cai. eeea ce va în
semna foarte mult si nentru 
echipa reprezentativă".

Ar mai fi încă multe' de 
spus. Si faptul că Ion Popa se 
pregătește pentru admiterea la 
A.S.E.. că Florin Stoica este în... 
căutarea unui nou titlu de 
campion, că juniorii Titel Ră- 
ducanu si Claudiu Gheorghe vor 
să demonstreze că tinăra gene
rație nu poate sta in umbra 
celor ..mari"...

Sînt ore bune de cind a in- 
cenut antrenamnetul specia
liștilor in obstacole de la clubul 
Steaua, comoonenti ai loturilor 
naționale. In curind ei se vor 
reuni la Lugoj cu ceilalți mem
bri ai echipei, pentru un nou 
stagiu de pregătire.

In maneiul stelist. decorul s-a 
schimbat : si-au făcut «Daritia 
maeștrii ..baletului" în careul 
de dresai...

Em. FĂNTANEANU
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CHIMISTUL RM. VÎLCEA S-A CALIFICAT
(Urmare din pag. 1)

calif carea stabilită. astfel că 
scăderea randamentului Chi
mistului nu a afectat realizarea 
telului propus.

Au marcat : TOrok 7, Veri- 
geana 4, Morarii < Andro- 
nache 4. Maria Petre S> Pe*> 
trea 2 — pentru Chimistul; 
SmeeU S, Jenssen S. Frysin-

ger 3, Hendriks 2, de Camp 2, 
Jordens 2, Port 2, Simons 2, 
Schrauwen 1 — pentru Enzico 
Swift Roermond.

Partida a foet condusă de un 
cuplu de arbitri din Belgia, 
Valter Urban (f Van dem Nes
te Gilbert.

Tragerea M sorți pentru se
mifinalele ..Cupei I.H.F." va 
avea loc in ziua de 23 ianuarie.

RELON SAVINEȘTl - PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 22—18 
O#—8). Meci de angajament, 
spectaculos. Încheiat cu o me
ritată victorie a gazdelor care 
astfel, se mențin în curse de 
evitare a retrogradării Punc
tele partidei au fost Înăcrise 
de Zahar ia 6, Samson 6. Cos 
m* 4. Zăbavă 3, Iurea 2 și 
Șerban 1 — pentru Relon Să. 
vinești. Knuff 5. Nagy i. Jan. 
to 3, Giurgea 2, Arghlr 2. lo- 
nescu 1 și Cloroianu 1 — cen
tru Politehnica Timișoara (C. 
LUCA — coresp.).

ir
Etapa a 18-a a cetei de a 26-a 

ediții a campionatului masculin 
de handbal. Divizia »A". pro
gramează joi. 19 ianuarie ur
mătoarele întîlnirl:

în grupa locurilor 1—6 :
Steaua — Independenta Car

pați Mirșa, Dinamo București 
— Dinamo Brașov, H. C. Mi
naur Bala Blare — Constructo
rul Arad 1

în grupa locurilor 7—12 :
Potitehnioa Timișoara — Con

structorul Oradea. Minerul 
Cavnic — Tractorul Brașov șl 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Relon Săvinești.

ANUL „MONDIALELOR" LA POPICE
1684 reprezintă pentru sportul 

popicelor un an de o deosebită 
importanță, ta... calendarul său 
Bind înscrise Oamptonateăe mon- 
dtale pentru seniori. competiție 
ce se dispută din doi In doi ani. 
Acest mare eveniment sportiv — 
care va avea loc la sfinșitul ju
nii mal In lugostarvăa- la Ljublja
na — sttrnește un interes deo
sebit In țările cu traddtie tn a- 
cest sport, generează ambiții pen
tru o cit mal bună comportare 
1a această ediție jubiliară • 
XV-a.

Pentru reprezentanții tării noas
tre. C.M. de la Ljubljana con
stitute un examen dificil, la care 
Je revine datoria să apere su
premația românească din istoria 
acestei manifestări mondiale. 
Sportivii români au im palmares 
onorant, ei obținlrd La ce> 14 
ediții de pină acum nu mal pu
țin de 50 dc medalii — 20 de aur 
M de argint si 14 de bronz — șl 
conducând a jtor.tar In ctasamen- 
St< general (pe locurMe »—3 ee 
situează Iugoslavia — *1 meda- 
M. 17 aur, șl R-D Germană — 
rt medatri. M aur).

Participarea la C.M. impune 
firește, o serie de acțiuni pre
gătitoare. taceptod cu definitiva
rea loturilor (care se va tace In 
perioada imediat următoare) și 
participarea la o serie de meciuri 
internaționale de verificare cxi 
reprezentativa dintre cela mal

puternice. Astfel, popicarii noș
tri fruntași au un bogat calen
dar Internațional meciuri ami
cale intentări, temei și bărbați, 
eu; Iugoslavia — ta deplasare 
(25—26 februarie), cu Cehoslova
cia — In deplasare 04—18 mar
tie), ou Ungaria — tn deplasare 
(7—8 aprinde), ou Polonia — a- 
casă (10—11 aprilie) șl R.D. Ger
mană — in deplasare (3—7 mai).

O serie de jucători fruntași vor 
fi. prezențl și anul acesta la 
mari turnee internaționale, ca de 
pildă: ..Cupa polari" — in Sue
dia (februarie). „Cupa Sandhau- 
sen“ — In R.F. Germania (apri
lie). „Trofeul Iugoslavia" (apri
ge). „Cupa Werner Seelenblnder" 
— in R.D. Germană, „Cupa So
fia", „Marele premiu ai orașului 
Viena" șl altele. La întrecerile pe 
echipe sportivii români vor fi 
prezenți la „Cupa campionilor 
europeni" (in octombrie ta 
RT. Germania) — competiție la 
oare formațiile românești au avut 
o comportare remarcabilă — ta 
anul care a trecut, de pildă, au 
etștlgat Voința Tg. Mures (fi și 
Aurul Baia Mare Cm). O altă 
confruntare eu prezență româ
nească va fi șl „Cupa Dunării" 
(octombrie — ta Ungaria), Între
cere la care participă vlcecam- 
ptoanețe țărilor participante.

Deci, un an competițlonal de 
prima mărime oare trebuie o- 
norat (T.R.)
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ADMINISTRAȚIA DE
• REZULTATELE CON

CURSULUI PRONOSPORT
DIN 15 IANUARIE 1984. L 
Ascoli — Juventus X ; II. La
zio — Verona X ; III- Milan

— Avellino 1 ; IV. Napoli — 
Fiorentina X ; V. Pisa — 

Roma X ; VI. Sampdoria — 
Intemazionale 2 ; VII. Torino

— Catania 1 ; VIII. Udinese
— Genoa 1 ; IX. Atalanta —
Campobasso 1 ; X. Como — 
Arezzo 1 ; XI. Palermo — Cre- 
monese X ; XII. Pescara — 
Cavese 1; Fond total de 
cîștiguri : 1.290.300 lei. din
care 79.728 lei, report la ca
tegoria 1.

• NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO 2 DIN 
15 IANUARIE 1984. Extrage
rea I : 37 36 67 20 ; extragerea 
a II-a : 12 14 50 19 ; extrage
rea a ni-a •. 38 47 15 16 ;
Fond total de cîștiguri : 945.816 
leL

STAT LOTO-PRONOSPORT
• ClȘTIGURILE TRAGERII EX

TRAORDINARE LOTO A REVE
LIONULUI DIN 1 IANUARIE 
FAZA I — categoria At J va
riante 100% — autoturisme „Da
cia 1300- și 7 25% a 17.500 lei; 
at B; I 100% a 26.632 lei și 25 
25% a 7.158 led; cat. C: 42.25 a 
9.657 led; cat. D: 320,25 a 1.270 led; 
cat. E: 694 a 300 led; cat. F: 
1.264,75 a 200 led.; cat. G: 6.970 a 
ioo ied. FAZA a n-a — cat 1: 
I 100% — autoturisme „Dacia 
1300“ și 22 25% a 17.500 led: cat. 2: 
27 160% a 28.397 lei șl 97 25% a 
7.349 lei; cat 2: 100 100% a 7.930 
Iei șl 360 25% a 1.982 lei; cat. 4: 
1.027.50 a 1.466 lei; cat. 5: 2.491,50 
a 300 lei; cat. 6: 4.257,75 a 200 lei; 
cat 1: 22.146,75 a 100 lei. FAZA 
a m-a — cat. H: 1. 100% — au
toturism „Dada 1300“ șl 2 25% 
a 17.500 led; cat. I: H 100% a 
5.000 led sau, la alegere, o excursie 
de un loc ta RJP. Ungară sau 
R-D. Germană și diferența în nu
merar șl 36 25% a 1-250 jel; cat Jt 
«.75 a 1.000 led; eat K: 2SS.75 » 
400 led; eat L; 578.75 a 200 lei; 
cat M: 997,50 a 200 led: cat N: 
5.268 a 100 lei. Autoturismele Jia- 
cda 1300“ au raven lit partici pau- 
ților: Mititelu Gh. șl Nare Ne-

cuial din Tei 
Tecsa Silviu 
barus Nicoli 
lescu Toma
Dîmbovița: 
pMța, jud- H 
driana «1 B
București f 
Corduneanu 
gnu Vodă. 
Constanța C



prima etapa o Diviziei naționale „A

SCULINE DE FLORETĂ $1 SADIE
STEAUA, LIDERE 1N DIVIZIA „A“

fc- in timp ce Bucur si Roșu n-au
8“ realizat nici un succes. Apoi,I a Insă, cvintetul sătmărean —
B- probabil savurindu-$i prea mult
fc- victoria — a constituit o pra-
fei dă mult prea ușoară pentru e-
|â. ehipa campioană Steaua, doar
fit Costa reușind o victorie !
fe ' Iată clasamentul si rezultatele
|n primei etape in Divizia „A“ la
11- floretă masculin : 1. Steaua 10
li- p (9—1 cu C.S.Ș.M., 9—5 cu
I Progresul, 9—3 cu I.E.F.S., 9—2
L- cu C.T.A.S., 9—1 cu C.S.U.
[j- Tg. M.), 2. Progresul Buc. 6 p.
|i- 37 a.c. (9—5 cu I.E.F.S. și
Ir- C.T.A.S., 9—3 eu C.S.U. Tg. M ),
Iți, 3. C. S. Satu Mare 6 p, 36 a.c.
Ia. (9—5 cu Progresul, 9—3 cu
Le I.E.F.S., 9—4 cu C.S.U. Tg. M.),
fe <• C.T.A.S. 6 p, 33 a.c. (8—8.
[i- 60—59 t.d., 9—7 cu I.E.F.S., 9—5
fre cu C.S.U. Tg. M), 5. I.E.FJS. 2
Iul P (9-5 cu C.S.U. Tg. M.), 6.
I a C.S.U. Tg. Mureș 0 p.
bel în Divizia „B“ la floretă mas- 
[o- culin, pe primul loc se află 
[nd .Poli" Timișoara, cu 10 p.
re
in- întrecerea echipelor de sa
lo- bie a fost pasionantă prin do
pat rinta competitorilor de a urca
Iu- pe podium, chiar dacă proble
ma ma primului loc nu se punea,
[l : echipa Steaua avind In compo-
I si nentă majoritatea selecționabi-
ce Iilor din lotul olimpic (Al. Chi-

kre eulită. M. Mustață. C. Marin.
?ă» L. Filipoiu). La capătul aces-
ie- ~^ei prime etape, echipa militară 

este urmată în clasament de 
Bi formația brașoveană Tractorul,
Sfii «1 cărei lider, tînărul Vil moș
în Szabo, a fost piesa de rezis-

ăt- tentă în dramaticul meci eu
4, Dinamo București, realizînd 4
— victorii (pe internaționalul
fi- Pantelimonescu l-a învins cu
3. 5—1), contribuind astfel deci-
1. siv la victoria echipei sale (la

tușaveraj). In această partidă, 
dinamoviștii (din rindul cărora 
a lipsit în întreaga etapă Mihai 
Frunză, nefolosit de antrenorul 
Marius Lupuțiu, care nu mai 
are încredere în el, deși este 
component al lotului reprezen
tativ...) au condus cu 5—3 și 
8—7. în ultimul asalt, între ju
niorul dinamovist Medragoniu 
și „vulpoiul* Nicolae, dinamo- 
vistul trebuia să cîștige, pentru 
că la scor egal, 8—8, victoria 
ar fi revenit la tușaveraj bra
șovenilor. Medragoniu a con
dus cu 3—1, dar a pierdut cu 
4—5 și astfel.... După acest suc
ces, sabrerul Nicolae, care de 
obicei discută în contradictoriu 
cu arbitrii, a avut o Ieșire ne
sportivă în meciul cu Steaua, 
fiind eliminat din concurs (a- 
semenea acte nesportive ar tre
bui să dea de gindit federației, 
pentru că și floretlstul Kessler, 
de la C.T.A.S., a suferit a- 
ceeași sancțiune în partida cu 
I.E.F.S).

Surprinzător scorul final cu 
care, apoi, Dinamo, a cedat în 
fata Voinței Slobozia, 3—9.

Iată clasamentul și rezulta
tele primei etape în Divizia „A“ 
la sabie : 1. Steaua 10 p (9—3 
Tractorul, 9—5 Dinamo, 9—4 
Voința, 9—0 Victoria, 9—2 
C.T.T. Bv.), 2. Tractorul Bra
șov 8 p (8—8, 67—61 t.d. Di
namo, 9—6 Voința, 9—2 Victo
ria și C.T.T. Bv.), 3. Voința 
Slobozia 6 p (9—3 Dinamo și 
Victoria. 9—2 C.T.T. Bv.). 4. 
Dinamo București 4 p (9—7 
Victoria și C.T.T. Bv.). 5. C.T.T. 
Brașov 2 p (9—7 Victoria), 6. 
Victoria Cărei 0 p.

In Divizia _B“ la sabie — 
lider V. C. București, cu 10 p.

Paul SLĂVESCU

SA.) ÎNVINGĂTOR IN „CUPA SULINAR"
bl Manta. REZULTATE TEHNICE :
se i. Dorin Dinu 1:20,04, 2. Carol

tre- Adorjan 1:20,16. 3. Alexandru
din Man-ta (toți de La A.S.A.) 1:21,89, 
tru 4. Cătălin FusuLan (C.S.U. Bra- 
irul jov) 1 :22,30, 5. Vtorel Constantin 
‘ a fDinamo) 1:22,5S, 6. Rol! Treubch
om (Dinamo) 1:22,72.
UD—

uli- Carol GRUIA — eoresp.
rtnft 
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• în Poiana mică a Brașovului 
»-a disputat „Cupa județului Bra
șov" La schi fond pentru Junioa
re șl senioare. La startul dd’feri- 
teior probe au fost prezente 81 
de sportive de la majoritatea sec
țiilor din țară. întrecerile fon- 
dfetelor de toate categoriile au 
(ost dominate de Iuliana Popoiu, 
Mihaela Toc (ambele de la Trac
torul) și Veronica Ungureanu 
ICJ5.Ș. Vatra Dom ei) câștigătoare 
a cite douĂ curse. A fost o bună 
ne pe title pentru majoritatea con
curentelor, oare vor participa La 
finalele campionatelor naționale 
ce vor avea loc între 26—29 ia
nuarie la Piatra Fîntînele (Bis
trița). REZULTATE: 20 km. se
nioare: I.-Iuliana Popoiu lh 19:34.

2. Elena Omdoini lh 24:03, 3. Da
niela Dima (toate de la Tracto
rul) lh 27:08; 10 km, junioare I: 
L Mihaela Toc (Tractorul) 41:43, 
2. Angela Rîsnoveanu CBrașovia) 
42:22, 3. Udiko BaHo (I-E.F.S.)
12:36; 5 km. Junioare H: 1. Ve
ronica Ungureanu (C.SJ5. V. Dor- 
nei) 20:34, 2. Lâvla Relt (Brașo- 
\da) 21:04. 3. Luminița Bă șa (Di
namo) 21:13; 5 km, junioare III: 
L. Veronica Ungureanu 10:01, 2. 
Daniela Fikmon (C.S.Ș. V. Dor- 
nei) 20:18, 3. G-eorgeta Polgar 
(C.S.Ș. Baia Sprie) 10:20: 5 km 
fete I: 1. Cristina Constan tin eseu 
(Dinamo) 20:06, 2. Ionela Bășa
(Dinamo) 20:12, 3. Lenuța Dicu- 
iescu (C.S.Ș. V. Bornei) M:06; 
3 km, fete II: 1. Dina Titienaria 
13:4$, 2. Doina M elin te 16:35. 3. 
Marinela PTjuga.ru (toate de ta 
C.S.Ș. V. Domei) 15:36; 10 km, 
senioare : L Iuliana Popoiu
37:00, 2. Elena Teposu (Dinamo) 
J9:48, 3. Daniela Dima 40:40: 10
km, junioare I; L Mihaela Toc 
40:22. 2. Eliza Akfea (Tractorul) 
40:36, 3. Hdd-ko BaHo 41:06.

G. CAROL — ooresp.
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Subiecte de actualitate

„TRICOLORII" AU PLECAT
SPRE... GAZONUL VERDE.

CLASAMENTELE

ANULUI 1983
tUimuie din pag 1)

DAR SI ACASĂ
Sigur, sezonul fotbalistic 

de primăvară este dominat 
de pregătirea participării e- 
chipei naționale la turneul 
final al Campionatului eu
ropean, din Franța.

Vineri dimineața, cind 
s-au Îmbarcat în avionul de 
Roma, „tricolorii" iși Înce
peau drumul... spre EURO
PA ’84. Acum ei se află 
departe, in Ecuador, pe pă- 
mîntul „fotbalului fierbinte", 
unde vor susține un com
plex program de pregătire 
și participă la turnee de 
fotbal. Problemele legate de 
buna pregătire a echipei na
ționale, cum era și firesc, 
au prioritate.

Dar fotbalul nostru nu 
poate fi redus doar la e- 
chipa națională. Fotbalul 
nostru mai înseamnă CAM
PIONATUL (adică returul 
ediției 1983—84), 18 echipe 
de Divizia „A" (ca să ne 
referim la virful piramidei 
de care tot vorbim), sutele 
de jucători care fac parte 
din loturile lor și, de ce nu, 
jucătorii formațiilor de spe
ranțe, din rindurile cărora, 
mai ales la echipele cu lo
turi „subțiri", trebuie for
mați viitorii titulari.

Toate divizionarele „A“ se 
află acum în perioada de 
pregătire centralizată, in 
perioada fundamentală a 
antrenamentelor fizice, din 
care va trebui să se „tră
iască" aproape un an intreg.

Iată de ce, acum cind tri
colorii pregătesc meciurile 
din faza finală a campiona
tului continental, colegii lor. 
ceilalți fotbaliști rămași aca
să, TREBUIE SA RIDICE

E DE LUCRU...
ȘTACHETA EXIGENȚEI ÎN 
PREGĂTIRI, pentru a asi
gura creșterea nivelului cam
pionatului — un campionat 
ee se cerc a fi cit mai a- 
proape de elita nivelului 
european în care a pătruns 
echipa națională. Fără un 
campionat puternic, DE BU
NA VALOARE, tricolorilor 
le va fi greu sâ se menți
nă în formă bună. Un cam
pionat cu ridicate valențe 
tehnico-tactice și fizice, ii 
va stimula cu siguranță și 
pe alti jucători, le va per
mite afirmarea și consacra
rea fotbalistică. Și fotbalul 
nostru (nu trebuie să oco
lim acest adevăr) duce încă 
lipsă de o masă mai mare 
de jucători de valoare.

Așadar, pentru jucătorii 
noștri fruntași, la ordinea 
zilei : RIDICAREA NIVE
LULUI DE PREGĂTIRE. 
Un imperativ impus chiar 
de frumosul succes al cali
ficării echipei naționale în
tre primele 8 din Europa.

Cele mai multe dintre di
vizionarele ,.A“ au în per
spectivă și turnee cu jocuri 
amicale în diferite țări. A- 
cestea sînt bune, dar nu re
zolvă totul. Primordială 
pentru toate echipele ră- 
mîne PREGĂTIREA DIN 
ACEASTĂ PERIOADĂ, în 
primul rind pentru DINA
MO. pe care o așteaptă du
bla întîlnire cu Dinamo 
Minsk, din C.C.E., motiv 
pentru care „tricolorii" di- 
nafnoviști au rămas să se 
pregătească cu echipa de 
club.

Constantin ALEXE

VITALIZAREA SPORTULUI LUPTELOR
x mind ca formațiile de greco-

* romane (36) să-și înceapă dis-
'(35) pută la 29 ianuarie, după ace
link lași sistem. Firesc, de aceea,
ur ca astăzi să oferim cititorilor

detalii suplimentare despre Di
vizia „A“ de lupte libere, pu- 
blicînd componența seriilor (ș: 
ele cu semnificațiile lor pri
vind aria de răspîndire și șan
sele de calificare pentru tur
neul final), precum și grupele 
primei etape.

SERIA L 1. A.S.A. Oradea; î 
C.S. Satu Mare; I. A.S. Armă 
tura Zalău; 4. A.S Inlrățires 
Oradea; 5. A.S.U.M. Timișoara: 
Ș. C.S.M. Clud-Napoca- 7 C.S 
Rapid Arad; 8. A.S. Constructo
rul Hunedoara, Ș. CA. Dinamo 
Brașov.

Etapa I (22 ianuarie). Grupa A 
— la Oradea; A.S.A. Oradea 
C.S. Satu Mare, AS Armătura 
Zalău. Grupa B — la Timișoara: 
AJS. InfrățlTea Oradea. A.S.U.M 
Timișoara, C.S.M. Cluj-Napoca 
Grupa C — la Hunedoara: C.S.M 
Rapid Arad. A.S. Const-ructonu) 
Hunedoara, CJS. Dtaamc Brașov 

SERIA a H-a. 1. A.S Vuleaz. 
București; 2. Centrul de anitre- 
namen.t Tg. Jiu; 3. AS Jiul Pe 
trtla: 4. C.S. Sătesc Brănești-Tl- 
few; 5. AS. Metalul I.U.R.T 
Lugoj; S. AS. Minerul Motru; 7. 
C.S.M Reșița; 8. CS. Tirgoviate. 
9. C.SJW. Craiova.

Etapa 1 (22 Ianuarie). Grupa A 
la Tg. Jiu: A.S. Vuicam, Centrai) 
de antrenament Tg. Jiu. A.S 
Jiul Petrlla. Grupa B — la Mo
tru: C.S. Sătesc Brăneștt-IMov.

ZÂ
A); 
Im- 
rico- 
jud. 
To- 

l A-
din

Si
Ne- 
Tud.

Metalul I.U-R.T. Lugoj, A.S. Mi
ner ui Motru. Grupa C — la Cra
iova: CJS.M. Reșița, C.S. Tîrgo- 
vlște, CAJd. Onaâova.

SERIA a m-a. 1. CS. Mureșul 
Tg. Mureș: 2. AS. Comerțul Tg. 
Mureș: 3. AJS. Lemnarul Odor- 
herlu' Secuiesc; 4. C.S.M. st. 
Gheonghe: 5. C.S. Steagul roșu 
Brașov; 8. CS. Steaua București; 
7. A.S. Electro București; 8. A.S. 
LO.B. Balș.

Etapa I (22 Ianuarie). Grupa A 
la Tg. Mureș: C.S. Mureșul Tg. 
Mureș, A.S. Comerțul Tg. Mureș, 
A.S. Lemnarul Odorhetu Secuiesc. 
Grupa B — la Brașov: C.S. St. 
Gheorghe. CA. Steagul roșu Bna- 
șov, C.S. Steaua București. Gru
pa C — la București: A.S. Elec
tro București. AS. I.O.B Balș

SERIA a IV-a. 1. A.S. Danu
biano Buoureștl; 3. CS. Nicollna 
Iași; 3 CA. Viitorul Vaslui; 4. 
C.S. Progresua Brăila; 5. C.S. Ra
pid București; 8. CA. Onești — 
Gh. Cheorghiu-Dej; 7 C.S.M. Du
nărea Galați: 8. A A. I.C.H. Hi
drotehnica Constanța; 9. A.S. 
URBIS București.

Etapa I (22 Ianuarie). Grupa A 
— la Vaslui: AA. Danubiană
București, CA. Nicollna Iași, C.S. 
Viitorul Vaslui. Grupa B — la 
Brăila: CA. Progresul Brăila. C.S. 
Rapid București, CA. Onești — 
Gh. Gheorghlu-Dej. Grupa C — 
ia Galați: C.S.M. Dunărea Ga
lați, A.S. I.C.H. Hidrotehnica Con
stanța A.S. URBIS București.

Facem precizarea (valabilă și 
pentru Divizia de greco-nomane) 
că sportivii din lotul național șl 
cel olimpic vor concura In ca
drul echipelor de elub sau aso
ciații sportive din care fac parte.
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TURNEUL DE LA
(Urmare din pag. I)

pică) și Ecuador — Chile ; 
miercuri, 18 ianuarie : Sel. di
vizionară română — Ecuador și 
Chile — Polonia ; duminică, 
22 ianuarie : Sel. divizionară 
română — Chile și Ecuador — 
Polonia.

Pentru primul joc, cel cu 
formația olimpică a Poloniei, 
antrenorul M. Lucescu preconi-

GUAYAQUIL-ECUADOR
zează următorul „unsprezece" 
de start : Lung — Negrila, 
Ștefânescu, Iorgulescu, Ungu
reanu — Ticleanu. Boloni. Klein 
— Geolgău, Cămătaru, Gabor.

Aici vremea este foarte fru
moasă, temperatura ridicindu-se 
la plus 28 de grade.

P.S. Din cauza diferenței de 
fus orar, pină la închiderea edi
ției ziarului nostru, jocul încă 
n-a început.

lor in care au fost incluse toate 
jocurile (inclusiv amicalele) ei 
în 1983, reprezintă cea mai 
bună clasare — din întreaga sa 
activitate — a unsprezeceiui 
nostru național ! Jacques Fer- 
ran subliniază : „România a 
meritat din plin locul de o- 
noare (n.n în grupa de cali
ficare) pentru că a reușit, in 
ciuda unor grele examene, sâ 
obțină intrarea în turneul final 
în dauna Cehoslovaciei, Sue
diei și Italiei. Băieții lui Lu
cescu au trecut prin multe 
momente dificile, mai cu seamă 
după înfrîngerea pe teren pro
priu cu Cehoslovacia. Dar ei 
au revenit superb, trei săpfă- 
mîni mai tîrziu cind, ducin- 
du -se la Stockholm, au trium
fat în fața unei echipe a Sue
diei in plină renaștere."

Clasamentele altor publicații 
marchează' și ele excelentul 
sezon 1983 al naționalei ro
mâne. Revista „FUSSBALLVVO- 
CHE", din R. D. Germană — de 

Pildă — alcătuiește o ordine 
mond’ală a Performanțelor e- 
chipcior naționale pe 1983. 
Dună opinia redactorilor apre
ciatei publicații din Berlin, e- 
chipa României ocupă locul 9 
în lume. în anul care a trecut. 
Iată, dealtfel, situația crimelor 
zece clasate în retrospectiva 
publ cai’ei din R. D. Germană 
0a egalitate de victorii obținu
te a primat numărul partidelor 
disputate) :
1. Anglia (12 j. la activ)
2. Uruguay (14)
3. Brazilia (15)
4. Chile (14)
5. Suedia (10)
6. Nigeria (12) <
7. Egipt (14)
8. R.F.G. (10’
9. ROMÂNIA (15)

10. Etiopia (15)
Scoțând echipele din afara 

Europei din enumerarea de mai 
sus. reprezentativei noastre ii 
revine locul 4 pe continent. 
Menționăm că și în retrospec
tiva lui ,,Fussballwoche" au 
fost luate în considerare toate 
meciurile disputate, inclusiv 
amicalele, ceea ce explică pre
zența unor reprezentative din 
Africa pe locurile din frunte.

Indiferent de. criteriile de al
cătuire a clasamentelor, indife
rent de inerentele diferențe de 
puncte de vedere, un lucru nu 
poate fi contestat de nimeni ; 
anume că echipa de fotbal a 
României a . înregistrat in se
zonul 1983 o spectaculoasă și 
pe deplin meritată ascensiune 
în arena internațională. îi do
rim s-o continue în importan
tul an în care am intrat !

intre tur fi retur POPASURI ÎN EȘALONUL NR. 3
SERIA A VII-A : DOUA FOSTE DIVIZIONARE „B* 1N FRUNTE

• Iată una dintre puțkiele
serii in care activează douâ 
echipe retrogradate din Divi
zia ,.B“. Este vorba de cele 
două fruntașe. C.S.M, Drobeta 
Tr. Severin si Pandurii Tg 
Jiu, severinenii, deși penali
zați cu un 
îndeplinriea 
punctaj în 
cut, au

punct pentru ne- 
baremului de 

campionatul tre- 
condus aproape

tot timpul (10 etape) și au o 
situație foarte bună la ..ade
văr", + 9 puncte. C.S.M. a 
suferit doar două înfrângeri 
firește, „afară", in fața echipe
lor Jiul Rovinari și Pandurii 
Tg. Jiu (1—2 în ambele me
ciuri). A mai pierdut un joc. 
tot cu 1—2 la Brezoi, cu Lo
tru dar a ciștigat ulterior cu 
3—0 la „masa verde". Echipa 
este antrenată de Constantin
Lepădatu, fost jucător ai for
mației severinene.
• Au mai fost în fruntea 

seriei Diema Orșova (3 eta
pe). Viitorul Drăgășani (1) și 
Mecanizatorul Șimian (1). e- 
chipe care, cu excepția celei

latâ clasamentul :
1. C.S.M. Drob.*) 15 12 1 2 36-12 24
2. Pandurii Tg. J. 15 9 2 4 24-13 20
3. Electroputere Cv. 15 6 4 5 24-15 16
4 Vik. Drâgâșani 15 7 2 6 19-21 16
5. Dunărea Calafat 15 6 3 6 23-18 15
6. Armătura Streh. 15 7 1 7 26-24 15
7. C.F.R. Craiova 15 5 5 5 12-11 15
8. Mecanizat Șim. 15 6 3 6 16-17 15
9 Met. Mihăești 15 6 2 7 19-19 14

10. Progr. Băilești 15 6 2 7 20-25 14
11 Petrolul Țicleni 15 4 6 5 16-21 14
12. D ier na Orșova 15 4 5 6 21-21 13
13 Celuloza Drob. 15 4 5 6 17-22 13
14. Metalurg. Sadu 15 5 2 8 13-18 12
15. Jiul Rovinari 15 609 17-25 12
16. Lotru Brezoi 15 5 1 9 22-43 11

•) Echipa penalizată cu 1 punct.

din Drăgășani. se află acum, 
in partea a doua a clasamen
tului.
• Pandurii Tg. Jiu s-a găsit 

timp de 10 etape în coada cla
samentului, saltul spectaculos 
in fruntea seriei avind loc 
spre sfîrșitu] turului cind i 
s-au anulat, de către F.R.F., 
cele 4 puncte de penalizare,

cu care a fost sancționată din 
campionatul precedent.
• Cele două nou promo

vate. Metalul Mihăești și Pro
gresul Băilești, au avut un 
început bun, apdi au pierdut, 
la rind, cîteva jocuri și au 
terminat prima parte a com
petiției pe locuri modeste.
• O serie cu înaintări efica

ce : s-au marcat 325 de go
luri.

SERIA A Vill-A : CURSA SOLITARĂ A MUREȘULUI DEVA

• In această serie „minieră" 
(cu nu mai puțin de opt echi
pe aparținind asociațiilor spor
tive miniere), formația Mu
reșul Explorări Deva face, se 
pare, o cursă solitară în lupta 
pentru promovare în „B“. Mu
reșul a preluat șefia grupei 
după etapa a doua si n-a mai 
cedat-o pină la încheierea tu
rului. A suferit n singură în
frângere, la Anina. în etapa a 
IX-a (1—2), iar în clasamentul 
punctelor ciștigate în depla
sare are o situație cum pu
țini dintre lideri au. +10 r 
Din cele 28 de goluri înscrise 
în tur, 11 le-a marcat în de
plasare. In retur. Mureșul îl 
va avea din nou ca antrenor 
pe Laddslau Vlad.
• In ..clasamentul" echipe

lor miniere pe primele locuri 
se află formațiile din Paroșeni 
18 p, Certej și Anina cite 
15 p.
• A mai fost în fruntea se

riei, o singura etapă. Con
structorul Timișoara.
• Cele mai multe goluri 

narcate le are fosta divizio
nară „B“ U.M. Timișoara, 37, 
care ocupă poziția a treia.

• Nici în această serie noi
le promovate n-au reușit sâ 
se situeze printre cele mai 
bune competitoare. Metalul 
Oțelu Roșu și Mecanica Orăș- 
tie se află Pe locurile 10 și,

' respectiv. 11.
• Ș>i în campionatul prece

dent Mureșul Deva a avut o 
comportare remarcabilă, dasîn- 
du-se pe locul secund (a pro
movat în ,.B“. din seria res
pectivă, Minerul Lupeni).
• Seria a VIII-a se numără

printre cele cu un pronunțat “ 
caracter ofensiv : înaintările
au înscris 364 de goluri !

latâ clasamentul :

1. Mureșul Deva 15 10 4 1 28-12 24
2. Mm. Paroșeni 15 7 4 4 25-22 18
3. U.M. Timișoara 15 8 1 6 37-22 17
4 Victoria Că l an 15 7 2 6 20-15 16
5. Dacia Orâștie 15 6 3 6 28-24 15
6. Constr. Tim. 15 6 3 6 26-23 15
7. Minerul Certej 15 7 1 7 27-25 15
8. Mi-nerul Anina 15 6 3 6 22-23 15
9. Minerul M.N. 15 7 0 8 22-21 14

10. Met. Cțelu Roșu 15 7 0 8 21-21 14
11. Mecanica Orâștie 15 7 0 8 20-28 14
12. Minerul Ghelar 15 5 4 6 17-26 14
13. Metaful Bocșa 15 5 3 7 21-17 13
14. Minerul Oravițo 15 6 1 8 20 29 13
15. Minerul Vulcan 15 5 2 8 17-30 12
16. Min. Aninoasa 15 4 3 8 13-26 11
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„VOLEIUL FEMININ MONDIAL PE GHEATA și pe zapadâ

E ÎN MARE PROGRES
Impresii ale arbitrului V. Ranghel, care □ oficiat in „Super

Cupa '84‘

Ne-a vizitat zilele trecute 
Ia redacție, cunoscutul arbi
tru internațional de volei 
Victor Ranghel, întors de la 
Bremen (R. F. Germania), unde 
oficiase, ca invitat al F.LV.B., 
la „Super-Cupa ’84“ pentru e- 
chipele feminine <3—9 ianua
rie). L-am invitat să ne 
împărtășească impresiile sale 
referitoare la acest mare 
turneu. • „Am fost delegat — 
din 1968, de tind arbitrez pe 
plan international — la compe
tiții continentale de tot fe
lul, dar aceasta din urmă mt-a 
plăcut cel mai mult, demon- 
strind cit de sus a ajuns voleiul 
feminin* • Care au fost echipele 
participante la „Super-Cupă* 
respectind ordinea clasamen
tului final ? • _1. S.U-A.. 2- 
R. P. Chineză 3. Cuba 4. Co
reea de Sud. 5. R. F Germa
nia. 6. Olanda. Prima echipă a 
cistigat toate intUnirile susți
nute ; R. P. Chinezi a merdut 
cu 1—3 meciul eu liderul : Cuba 
a fost intrinxă de S.U.A. (3—2) 
Si de R. P Chinezi (3-4). 
Partidele as fast foarte dis
putate si chiar cele termi
nate cu 3—0 durau perie dană 
ore. Meciul dintre S.U-A. fi 
Cuta, de pildă. a tinat 3 c-e 
si 15 minute*. • Cina aa foat 
Jocurile ? • —4« demonstrai
ei voleiul feminin a ficat veri 
lnse—.~.zji (nazale. R. P. Chi

COMPETIJII EUROPENE DE HANDBAL
Hezultato boeeea-rme la para

dele retor ic VerturRe ie 
M ato compel-- _<r mtec-titibmă

ACTUALITATEA
LA TENIS

• TVtSEVL CAMHOMU* 
La Mad-s uc Sq uare Gar-Sec 
Nev Tort »-a âetitaarac Saata
comprt&e . WfcRrm" te 9 
căreia Jo&z Mefjcrce X t

Mas W^azMdcr «—1 5—«
o ort sf

ă—3. •—4_ ta jBtartwt*: Cccooe» 
— Tocea» SwM •—< 2—« fr—t 
Lce£ — Arlrs G: t—1 I—•
ab. Iz per ca de «fetrta cereeîaea 
MtaMflMMl I radi — Ssid a te-
trecut ecptx roedex Anden Jar- 
ryd — Har» A ■nr.noa. ea t—«. 
7—C T—S st arseaza să l^aee to 
fktoiă q; amemeaț'- Joka MeE»- 

CCTA* Zoo* astotă-
câ. turul per* mira-: Baszlpcndl: 

— Maseza ♦—t. Tacoeb: 
Taiwan — Htmg K:-g i—2 Szc 
eapore Sttcapore — Fliocne 
0—S. Becmg- a? CS-aert — Sel 
Tauk* S-O; Zoca : -1 -

aezaeto — Steme »— X
• TVKNTVL DK LA O AKLANIX 

L-. mMMbMMI MMBBMri *■!* 
n.->e nesflș--»»
Mama* Namutov» a tovtna-o 
pe Heâena S;In eu S—t. »—4 
de Pam Shr- ver sc 4—2* 4^4 ”
• TUKNEVL Dl LA AUCK

LAND. Ia cadrai tomeuld c eo- 
ze^andex dm Marele orentu- 
VtXro*. I* șeeaifiaoie Chip Ho
oper <S-U-A.) l-a levins ne Larry 
StetoroXi CS.UJL) eu 4—4 4—1.
iar Daa Salta (Australia) i-a în
trecut pe eonaticnalul său Brad 
Drewett cu 7—< »—7. In finală:
Saha — Hooper 4—t S—3. S-L 
S—i 

AGENDA SÂPTÂMiNII
Ml TENIS; -Cupa regetal S^erMet* — Av. Z3a I la Essen 

tRF.GJ si d. vizis a H-a to ODersUfeȘd rEvețiai. pin* la 
»1: SCHI: Curst de slal-oea special bărbați is eadrui 
-Cupei mosdtale*. la Parpaa (Stella).

1T1 scm: Concurs de seal artstto. la Brecfrenr(<iee rS.U-Aj. 
In cadrul -Cupel mondiale*: BASCHET: Sferturi de fi
nală. retur. in -Cupa Koraci*.

1I-I. BIATLON: Concurs ia cadrul .Cupei mondiale* la Rul»- 
poldlng fRF.G.I; BASCHET: Sferturi de anali, retur, 
in competițiile europene inter-elubarL

19.1. BASCHET: sferturi de finali retur. in C.CL. bărbați « 
femei; SCRIMA; Turneu de sabie, la Mosoova (pini la 
22.1.).

20.1. SCHI: Coborire si slalom special femei. Ia cadrul -Cupei 
mondiale*, la Verb Ier (Elveția).

21 J. RUGBY: începe turneul celor cinci națiuni: Tara Gali
lor — Scotia la Cardiff si Franța — Irlanda, la Paris: 
SCHI: Coborire sl slalom special, in oadrul ..Cupe! mon
diale*, la Kitzbuhel (Austria), coborire si slalom spe
cial, in ..Cupa Europei*, la Valdoldana (Italia), sărituri 
de pe trambulinele de 70 șl 90 m la Sapporo: PATINAJ 
VITEZA: campionatul european masculin, la Larvlk (Nor
vegia); AUTOMOBILISM: Ralyul „Monte Carlo- (ptni 
la 23.1.).

22.1. SCHI: Cursa de fond „Worldlopet* (Austria): BOX: meci 
pentru titlul mondial la super-ușoară. (W.B.A.). la Atlan
tic City între Johnny Bumphus (S.U.A.) șl Lorenzo 
Garcia (Argentina).

neză — campioana mondială, 
S.U.A. și Cuba, echipe din eli
ta voleiului mondial, au jucat 
foarte frumos. Urmirindu-le, 
pot confirma ci azi nu se 
mai poate vorbi de formulă de 
echipă „5+1“ sau „4+2*. Toate 
jucătoarele ridică si trag la 
fel de bine. Nici una din echi
pele situate in primele trei 
locuri nu „știu* doar o acțiu
ne-do ui de .atac surpriză*, 
ti au un .bagaj* de scheme si 
combinații dintre cele mai 
reușite. în teren se intim- 
plă mereu ceva neașteptat, ori
ginal, eficace Bineînțeles de 
•nare valoare este focul dm li
nia a doua. Se ..scot* incredibil 
zsa-zisele .mingi moarte*. 
Aproape cd «a poți ști dacă 
mingea a revenit dm mina 
celei ce a plonjat sau dm' po
dea. • Care e înălțimea iiacă- 
toareloc ? • _De la UI ■» la 
I>S «a. ca atedu de IJO sau 
moi mult*. • Ce meciuri ați 
arbitrat ? • .R. P. Chinezi — 
Cuba, R-F.G. — S.U-A. și R.F.G. 
— Coreea de Sud — ea principal;
R. P. Chineză — Coreea de 
Sud. ca secund. După cursul 
de reciclare organizat acolo 
si pentru meciurile conduse cm 
sm-ut calificativul -foarte 
brne . ee va fi comunicat si fe
derației noastre de F.I.V.B* • 
FeficUri I

Modesto FERRARI M

e*z-3ț«Ee ta haedbal: BAKBAT1:
Etafcla Frac* — T.V.

15 (în tar

*—a (<3 tur 22—».
t oas m—zi aa—a 3; -Capa CU- 
M*ee*: Stoca BMaaprevoz ttoboj 
tzzmZanz . — Fredmsbonc (Nor- 
yaui m—n rta—:»>: -Capa te- 
ăentiet*: Lokomotira Trcava
iCetoaetoaaetal *— Baton mano 
GranoGen Spania) 2»—:7 rmeti

Barer): .Cupa cupelor*:
Hypa SMata* CU ■trial — 
Skjeberg (Nomcia) 22—IS Cl»—IS) 
ttotfek (Tucoalavtot — GattwaMae 
»- to 07—H).

TURNEUL DE ȘAH DE LA JAJCE
JAJCE • Ia runda * 6-* a 

turneului tnterr.abonal feminin 
de șah de la Jajce. aaaestra 
ratoiari Daa* Mata a remi
zat eu pel on exa Haaa Ereaska. 
ecalitatea fiind consemnată ș: 
Ia partida NikoHa — Flsch- 
dkk. PihaiLci a pierdut la 
Verdea, tar Maxirnoviei a d*- 
î Cai la Marko*.; ti. Restul 
partidei» au fost Intre rpte.

îa runda următoare, a șap
tea. au fost consemnate rezul
tatele t Margareta Mureșan — 
Grazyna Szmaczinska 1—0. 
Szusza Verdczi — Vlasta Ma
rek 1—0. Gisela Fischdick — 
Amalia Pihailici 1—0. Maria 
Petrovid — Suzana Maksimo- 
vxd 0,5—0 5. celelalte partide

CONCURSUL DE BOB 
DE IA CERVINIA

în concursul internațional de 
bob 4 persoane oentrj Cuoa 
mondială, care a inceout du
minică in stațiunea 'taliană 
Cervinia. după phmele 2 man
ie conduce R. D. Germană cu 
2:14,55, urmată de România 
(Degan, Lixandru, Popescu, Pe- 
trariu) — 2:15,31 Italia —
2:15.98. Anglia - 2:16.33 etc. 
Participă 19 echipaje din 10 
țări.

PERFORMANȚE VALOROASE 
ALE VITEZISTELOR

Patinoarul de altitud ne ,Me- 
deo* de la Alma Ata a fost 
gazda campionatelor europene 
femin.ne de patinai viteză Cu 
acest prilej au fost înregistrate 
citeva performante excelente : 
5M m : 1 Valentina Lalenkova 
{XJJLS.S.) 40,73 s. 2, Natalia 
Kuimova (U.R.S.S.) 10.99 s. X 
Erwin* Rys-Ferens (Polonia) 
U-09 s, 4. Svetlana Katciuk 
(UASS.) 41.96. 5. Lil ana Mo- 
rawiek (Polonia) 1X23. 6. Edel 
Terese Hoiseth (Norv.) 42.43 
î (M n>: 1. Gabi Sebonbrunn
(R.D.G.) 47S44. 2. Sabine
Brehm (R.D.G.) 1:29.41. 3. La. 
lenkova I '-3033. 4. Bjorg Eva 
Jensen (Norvegia) 4:3343, 5. 
O'.ga Piectikova (U.R.S.S.) 
4437!. S. Andrea Schulze 
(BJJGJ 4 4472; 1500 m: 1. 
neeteov* 344.98. 2. Schon brunn 
245.7S. 1 Lalenkov* !:06.!3. 4 
AneOe Carlen (Suedia) 2:06,75 
5. Kuimova 2:06-81. 6. Yvonne 
van Gennip (Olanda) 246.92 ; 
SOM m: L Sebonbrunn 7:39.44 
— record mondial, !. Plechova 
7:46,95. 3. Brehm 7:47,04. 4. An
drea Schulze (R.D.G.) 7:54,34.
5. Carien 7:58.14. 6. Jenser. 
840.35 ; clasamentul general : 
L Schonbrunn 174,710 p. 2. La
lenkov* 176,002 p. 3. Plechova 
177,438 p, 4. Brehm 177.445 p. 
5. Kuimova 178445 p. 6. Rys- 
Ferens 478.763 o.

VIRTUOZITATEA PATINATORI
LOR ARTISTICI

Pe gheața de ia Sporusamok 
din Budapesta s-au încheiat în
trecerile campionatelor europe
ne de patinai artistic. Proba 
masculină a revenit sovieticu
lui Aleksandr Fadeev (3) de 
ani) care a demo^tra: an uro
gram de exerciții libere foarte 
variat si cu multe elemente 
dificile- E3 a reușit un triplu 
Axel si a încercat o triplă bu
clă. pe care n-a reusit-o Insă, 
deocamdată. O bună impresie 

s-au întrerupt. Un rezultat din 
runda a șasea, la reluare. Ma
ri* Petrovic; — VTasta Macek 
1—0. După 7 runde clasamen
tul este următorul : I Veroezi 
(Ungaria! 5J p. 1 .Aleksaadria 
(U.B7.S ) <5 p ffi. X Erenska 
("Polonia) 4.5 p (1). 4. Gaprin* 
dașrili ÎU.R.SS) I o (ll i 
Muresao (România) si Fîscfc- 
diek (R.F.G.) 4 p etc.

LONDRA. Turneul interna
țional de șah de la Hastings 
(Anglia) a fost cistieat de ’ra
rele maestru englez Jonathan 
S peel man si de marele maes
tru suedez Lars Karlsson, cla
sa ți pe locul întii la egalitate, 
cu cite 8,5 puncte. Pe locurile 
următoare s-au situat Mestel
(Anglia) — 8 puncte. Hebden 
(Anglia). Ftacnik (Cehoslova
cia) — cfte 7.5 puncte.

2S JUCĂTORI VEST GERMANI IN PREGĂTIRE 
PENTRU CAMPIONATUL EUROPEAN

MCNCHEN, U (A<erpre«). — 
Antrenorul reprezentativei de fot
bal a R.F. Germana a anunțat 
□n lot de X de jucători oe vor 
lua parte ta stagiul de pregătire 
din luna februarie, din Bulgaria, 
tn vederea participării ta turneul 
final al Campionatului european 
de fotbal (12—27 funie. în Fran
ța)* Iată lotul complet: portari: 
Dieter Burdenski Harald Schu
macher: fundași: Klaus Auger.t- 
haler, Manfred Bockenfe’.d. Hans- 
Peter Briegel. Andreas B-ehme. 
Hans-Gunther Brans. Wolfgang 
Dremml er, Ralf Fal ker. ma y er 
Bernd Forster, Karl-Heinz Forster 
Michael Frontzeck. Matthias Her- 
get, Ditmar Jakobs. Gunther 
Schăfer, Uli Stielike. Gerd Strack; 
mijlocași: Lothar Matthaeus. Nor

a lăsat si patinatorul vest ger
man Rudi Cerne, cu m oro- 
gram frumos, dar mai ou tin 
dificil. Al treilea fostul tam
pion al continentului Schramm 
a revenit spectaculos (a fost 
al șaselea după impuse) dar a 
comis unele inexactități care 
l-au depunctat. Clasamentul : 
1. Aleksandr Fadeev (U.R.S.S.) 
3,8 p, 2. Rudi Cerne (R.F.G.) 
5,0 p, 3. Norbert Schramm 
(R.F.G.) 7,4 p, 4. Jozef Sabov- 
cik (Cehoslovacia) 8,2 o 5. Hei
ko Fischer (R.F.G.) 10.6 p. 6. 
Vladimir Kotin (U.R.S.S.) 11.0 p.

Pentru a treia oară, oerechea 
britanică Jayne Torvill și Chris
topher Dean a intrat în oosesia 
titlului continental în oroba de 
dans, la capătul unei veritabile 
demonstrații, înainte de toate 
foarte originală și inspirată ex
trem de precisă etc., etc. Pen 
tru evoluția lor cei doi nat na 
tori au primit cele mai mari 
note din întreaga competiție 
de șase ori nota maximă — 6 ! 
Clasamentul : L Jayne Torvill- 
Christopher Dean (M. Britanic) 
-4 p, 2. Natalia Bestemianova

TELEX o TELEX • TELEX o TEIEX

In cadrai concursului de 
aUeusm de ta Vilnius 
earn pionul mondial Ser- 
rhei Bubka a realizat 
dumăclcâ. un rezultat de 
5J1 m ta săritura cu pră
jina. ca care a devenit re* 
cord mac mondial de sală 
Precedentul record (5.80 
m) era deținut de anul 
trecut de la 4 februarie 
de la Toronto de ameri
canul B.H OlsorL

ATLETISM • A 41-a ediție a 
crosului ^Memorialul Mueuerza* 
desfășurau ta EI Goi bar In Spa
nia. pe IM km. a avut pe pri
mele locuri pe: Jordi Garote 
fSpecia) 17ST. 1. Constantine Es- 
parcia (Spania) 2t:13. 3. Franci 
Gonzales (Franța) M :17-

AUTOMOBIUSM • După 12 e- 
tape ate ralyxAut Paris — A!ger 
— Dakar ta moto conduce be’* 
teanol Bahter (BMW) cu 44.12.33 
•jraoat de francezul Auriol (BMW 
ta 11 ritt. tar ta auto lideri sir* 
francezii Metee-Lemovr.e fPors- 
dMl.

BOX • Americanul Ray .Boom 
Boom* Mancini fi-a păstra< 
titiol de campion mor.dal 
(W.B.AJ ta cat. ușoară In me
ciul de ta Rene, prevăzut pentru 
13 reprize, arbitrul a fost nevoi* 
sl oprească lupta in repriza • 
treia, din cauza evidente: infe- 
rioritlți a adversarului său 
Bobby Cbacon. Mancîn! si-> a- 
părac astfel titlul per. tru a pa
tra oară. în palmaresul său fi
ind îneertae 2t de victorii si doar 
9 înfrîn^ere • La Sterline 

bert Meier. Stefan Engels. Wolf
gang Rottf. Bernd Schuster: a- 
taeantf: KMus Ataofs. Pierre LK- 
tbarskl, Kari-Hefnz Rummeoisge 
Mlcfiael Rummenigge Rudi V51- 
ler. Herbert Waas.

DET. HI (Agerpres). — în ca
drul turneului international de 
fotbal de ta Calcutta, echipa Ar
gentinei a dispus cu scorul de 
1—• (P—0) de formația Indiei
Unicul gol al partidei a fost 
marcat de Ricardo Gareca

CAMPIONATE

SCOȚIA. Din cauza viscolului 
puternic meciurile etapei a 21-a 
a campionatului național au fost 
aminate.

ANGLIA (et. 23): Birmingham

Andrei Bukin (U.R.S.S.) 4,0 p,
3. Marina Klimova-Serghei Po
nomarenko (U.R.S.S.) 0,0 p,
4. Karen Barber-Nicky Slater 
(M. Britanic) 8,0 p, 5. Olga 
Volojinskaia-Aleksandr Svinin 
(U.R.S.S.) 10,0 p, 6. Petra Born- 
Rainer Schonbor (R.F.G.) 12,0 
p etc.

LA A DOUA VICTORIE

Deși are o carieră bogată in 
succese, totuși, ialâ că. linăra 
Hanni Wenzel (in fotografia a- 
lâturată) nu se poate lăuda cu 
prea multe victorii la... cobo
rire. Prima a realizat-o abia 
luna trecută, la Haus, în Aus
tria. iar a doua. acum, vineri, 
la Badgastein, tot în Austria. 
Pe o pîrtie foarte rapidă, lun
gă »de 3 016 m. cu o diferență 
de nivel de 698 m, schioara din 
Liechtenstein a reușit timpul 
ie 1:58.88. A fost urmată de : 
Irene Enple (R.F.G.) t:58.92,
Maria Walliser (Elveția) 1:59.11, 
Mihaela Figini (Elveția) i :59.28, 
Lea Sdlkner (Austria) 1:59 65, 
Gerry Soerensen (Canada) 
1:59,71 etc.

Heights, semimijlociul Milton 
McCrory și-a apărat cu succes 
titlul de campion al lumii 
(W.B.C.) dispunînd de Milton 
Guest, prin oprirea meciului în 
repriza a șasea • Un lot de pu- 
giliști sovietici, între care Vik
tor Miroșnicenko (cocoș) Piotr 
Galkin (semimijlocte) Viaceslav 
la co vl ev (supergrea). vor lua t>a - 
te la un turneu la Jakarta ’.a 
care mai evoluează boxeri din__ 
R.P.D. Coreeană, Thailanda 
Indonezia.

CICLISM • Mîine. !a Ciudiad 
de Mexico, italianul Francesco 
Moser efectuează o tentativă de 
record mondial pe 20 km (24:06,80
— Merckx) • Belgianul Rodând 
Liboton a cîștigat clclo-crosul 
din Berlinul Occ. parcurg:nd ‘20 
km in 1.01:03. L-a urmat la 
38 s olandezul Groenendaal

GIMNASTICA • Triunghiularul 
de la Beijing s-a încheiat cu re
zultatele: 1. R.P. Chineză 289,10 
p 2. S.U.A. 284,80 p, 3. Japonia 
279.85 p la bărbați, 1. R.P. Chi
neză 191.85 p. 2. Japonia 181.40 p. 
și S.U.A. 164.90 p la femei.

TENIS DE MASA • Mec! a- 
TLical la Kassel: R.F. Germania
— Ungaria 4—5 • Formația fe
minină olandeză Avânți Hazer- 
woude s-a calificat pentru sem’- 
'inalebe ..Cupei Europei* dispu- 
nlnd ou 3—1 de echipa ungară 
Kaniszka Butorgyar.

YACHTING • In campionatul» 
mondial de „Tornado", după cine, 
regate, clasamentul întrecerii" de 
ta Melbourne, este următorul : i- 
Smyth (S.U.A.) 16,7 p, 2. CairrisT 
(Australia) 19,7 p, 3. Van Biadel 
(Olanda) 27,7 p. 4. Lewis (A s- 
traîla) 28 p, 5. Sellers (N. Ze- 
etandă) 39,7 p etc.

— West Ham 3—0, Coventry — 
Watford 1—2 Liverpool — Wol
verhampton 0—1 !, Luton — Ar
senal 1—2, Norwich — Sunder
land 3—0. Notts County — Leices
ter 2—5. Stoke — Everton I—1, 
Tottenham — Ipswich 2—0. West 
Bromwich — Aston Villa 3—1, 
Queen’s Park — Manchester Utd. 
1—1. Clasamentul: 1. Liverpool 
45 p, 2. Manchester Utd. 43 p, 
3 West Ham 40 p, ...21. Stcke 
17 p (22 j). 22. Wolverhampton 
17 p.

ITALIA (et. 16 — prima din re- 
tur): Ascoll — Juventus 0—0 La
zio — Verona 1—1, Milan — A- 
vellkno 1—0, Napoli — Fiorentina 
0—0, Pisa — Roma 1—1. Samp-’o- 
ria — Inter 0—2. Torino — Ca
tania 2—0, Udinese — Genoa 
3—I. Clasamentul; 1. Juventus 23 
p. 2. Torino 22 p, 3. Roma 20 d. 
4. Florentina și Verona 19 p. ...14. 
AveUinio 10 p, 15. Lazio 10 p. 16. 
Catania 8 p.
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