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Anul Jocurilor Olimpice de la Los Angeles

CU MIILE DE
SE JOACA

KILOGRAME

Halterofilul Vasile Groapă pregătește un ^aruncat“, sub privirile 
antrenorului Ștefan Achim. Foto : Ion MIHAICA

In sala in care am pătruns, 
o duzină de tineri se ioacă. 
Darcă. cu sutele si cu miile 
de... kilograme. Le aruncă în sus 
și le lasă apoi să cadă. Impac
tul discurilor de otel cu po
deaua este asurzitor, dar nu 
într-atît incit să-i... multu-

Foto : Ion MIHAICA

mească deplin pe membrii lo
tului nostru olimpic de haltere 
(Gheorghe Mattel și Vasile 
Cocioran — cat, 56 kg ; Gelu 
Radu — cat. 60 kg ; Virgil 
Docta — cat 67,5 kg ; Dragomir 
Cioroslan — cat 75 kg ; Petre 
Becheru si Constantin Urda?

Turneul sud-american al tricolorilor

A

FOTBALIȘTII NOȘTRI iNTlLNESC
lN AL DOILEA MECI SELECȚIONATA

OLIMPICA CHILIANA

- cal 822 k? ! Nicu Vlad — 
cat 90 kg; Vasile Groapă — 
cat 100 kg ; Stefan Tkșnadi
— cat 11» kg). Astfel, oe mă
sură ce se înaintează in timp, 
la capetele barelor se adaugă 
noi si noi discuri, pentru că 
fiecare din ei este convins că 
orice decibel în plus este esal 
cu o sansă in plus pentru pașa
portul de Los Angeles. Iar noi. 
cu palmele la urechi, ne gîn- 
deam că acest drum se poate 
să ducă. în sfîrsit. Dină De una 
din treptele pbdiumului celei 
de a XXIII-a Olimpiade. Să 
ascultăm părerea antrenorului 
principal al lotului, prof. Stefan 
Achim : „Pregătirea in ultimul 
ciclu olimpic a început cu ba
teriile încărcate. Din februarie 
intensitatea va atinge valori 
maxime, in așa fel incit parti
ciparea 
Spania, 
pentru 
formă
Urmărim dezvoltarea continuă 
a forței, pe baza creșterii ne
întrerupte a volumului de 
muncă, fată de anul trecut, 
concomitent cu finisarea indi
viduală a tehnicii fiecărui spor
tiv. De aproape 8 ani punem 
accentul ne forță, intrucit a- 
vem nevoie de oameni din ce 
in ce mai puternici.
buni tehnicieni”.

Si cum acest lucru 
o serie de condiții, 
oal existenta unei ____ ____
pline de sănătate am cerut me
dicului lotului olimpic de hal
tere. dr. Gabriel Ioniță. cîteva 
date : „Programul competițio- 
nal intern si international al 
halterofililor noștri fruntași a 
fost mult mai incărcat decit 
de obicei în anul 1983. re-a 
sous medicul. Cu toate aceslea.

lt CE. din mai. in 
să ne afle in plin efort 
obținerea virfuloi de 
Ia Jocurile Olimpice.

nu numai

presupune 
in princi- 
stări de-

Horia CRISTEA

Două imagini inedite surprinse, In aceste zile, de fotoreporterul 
nostru Drago? NEAGU. pe oare le includem in bogatul album 
sportiv Si de vacanță al acestei ierni. Prima ii reprezintă pa 
elevii Școlii generale 190 din București, in drum spre Gura Di- 
ham, a doua — pe cei mai mici oaspeți ai bazinului din Bra>- 

șov. Fiecare imagine cu frumusețea și semnificațiile ei...

Reportaj de vacanța

IN LUMEA COPILĂRIEI FERICITE

• Modificare de ultimă oră in programul din Ecua
dor • Intre meciuri, antrenamente intense £ In Bra
zilia — două partide probabil cu selecționata olimpică 

a țării-gazdâ
GUAYAQUIL, 17 (prin tele

fon).. Mal intîi de toate trebuie 
spus că în programul inițial al 
turneului a intervenit o modi
ficare, dictată mai ales dș re
zultatele primei zile. Selecțio
nata noastră divizionară nu va 
mai juca al doilea meci en e- 
chipa olimpică a Ecuadorului, 
adică a țării gazdă, ci cu 
»ll“-le olimpic al statului Chile.

S-a considerat că partida E- 
cuador — Selecționata divizio
nară a României este derbyul 
turneului și că e bine să se

dispute in ultima zi. pentru a 
atrage cit mai mul ți spectatori 
in tribunele stadionului Modelo. 
Dar, indiferent de adversarul 
pe care II va avea In față, așa 
cum au hotărh antrenorii Mir
cea Lucescu Si Mircea Rădules- 
cu, echipa noastră efectuează 
un intens program de pregă
tire, fiind prevăzute antrena
mente chiar $i In zilele cu me

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2-3)

(Continuare tn pag 2-3)

Urcăm la Voineasa, a- 
ceastă veritabilă perlă tu
ristică a județului Vilcea, 
In căutarea taberei Consi
liului Național al Organiza
ției Pionierilor. Intîlnim, 
peste tot. copii echipați ca 
pentru munte, cu săniuțe, 
cu schiuri și mai ales eu 
multă.., voie bună ! Urcă și 
ei — împreună cu noi — in 
„Tabăra copilăriei fericite1’ 
cum o 
toți cei ce fac _____ _
Voineasa, în aceste zile...

Firesc. Pentru că acolo, 
in pitoreasca așezare de pe 
Lotru, tn împărăția brazilor 
inveșmintați in promoroacă, 
copii din întreaga țară tră
iesc zile de o frumusețe a- 
parte, iși petrec util și a- 
greabil o parte a vacanței 
de iarnă, învățind un sport 
sau perfecționindu-se, luind 
parte la seri culturale, vizi-

numesc, sugestiv, 
popas la

tind împrejurimile, 
concurează In atractimtate 
Voineasa însăți.

Pentru una din mezinele 
taberei, Luminița Pavel, din 
clasa a 2-a a Școlii gene
rale nr. 203 din Capitală, 
zilele petrecute in feerica 
stațiune turistică vilceană 
au fost ca un vis. Ea ne-a 
povestit cu lux de amănunte 
momente din excursia fă
cută la hidrocentrala de la 
Ciunget sau la Obîrșia Lo
trului, despre pasionantele 
întreceri din cadrul „Dacia- 
dei albe” la săniuș, șah ți 
tenis de masă, sau despre 
serile de neuitat cu diapo
zitive prezentate de prof, 
dr. Gh, Ploaie, cu imagini

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

BASCHETUL IN PLINĂ ACTIVITATE
• De vineri, la Tg. Mureș, turneu decisiv pentru sta

bilirea grupelor valorice ale Diviziei feminine „A'

Săptămina viitoare se reia campionatul masculin • La

5 februarie, atractivâ reuniune prilejuită de intilnirile

dintre selecționatele naționale „A” și „B”, masculine și

feminine • Premierea celor mai buni baschetbaliști și

a cițtigâtorilor „Trofeului eficacității1

IUS BĂLĂCI

Dc vorbă
cn învingătorul

ILIE BĂLĂCI 7» VREAU SA REDEVIN
Iui... Gentile NUMĂRUL I IN 19841“
Ilie Bălăci a urcat In avionul de Ecuador, . _______________ ________

cată de vreme. In ultima zi petrecută In Poiana Brașovului am putut schimba 
cîteva cuvinte cu Jucătorul numărul unu al anilor 1981 și 1982. Convorbirea a 
avut loc în sala de gimnastică de lingă Ruia, In timp ce profesorul de cul
tură fizică medicală Rednic,’ fost jucător de volei la „U“ Cluj-Napoca, îi po
trivea benzile de cauciuc menite să accelereze refacerea tonusului muscular la 

set de benzi îl însoțește pe Ilie Bălăci 
a .................................

după ce a fost incert o bună bu-

Anamaria Gera (Voin
ța) — cu mingea Și 
Gabriela Nagy (Cri- 
tul). două dmtre spe
ranțele 
nostru 
care le

baschetului 
feminin pe 
vom revedea

cu prilejul 
mure șan.

t urne ului

prima
genunchiul cîndva traumatizat. (Acest 
și In turneu, pentru întărirea deplină

— Deci. Ilie. se pare CĂ—
— Da, se pare eă totul merge bine. 

Doctorul Denischj a deda eă ligamen
tele nu sint atinse, că e vorba doar 
de menise, doctoral Radu, prietenul 
nostru din Craiova, m-a operat, ge
nunchiul a și „ținut” la zăpadă... așa 
că restul intră in sarcina plăjii Pa
cificului și a voinței mele™

— Ce-ai făcuț în pauză 7
— M-am gindit. M-am gindit mult, 

Mi-am dat seama eă lumea te uită 
foarte repede. M-a durut faptul că nu 
figures in anchetele de iftrțit de an. 
Șl-a adus aminte de mine doar Da
niel Lăzărescu, de Ia Rapid, probabil 
pentru «ă a dat cu ochii de mine ia

genunchiului reintrat în... joc).
vestiar, la Craiova, unde venisem să-J 
salut pe nea Tinel.

— Ai lipsit In partea a doua a a- 
nului.

— Tocmai asta e. E 
un pic din scenă, ca 
tuL S-a uitat eă am , 
cînd ziarele scriau că 
tul lui Gentile... S-a 
contribuție la victoria de Ia 
holm, deși abia îmi duceam picio
rul... S-a uitat eă m-am Jucat de cî
teva ori cu Tresor, Ia Craiova... Că

loan CHIR1LĂ

! destul să ieși 
să se uite to- 

jucat cu 
am scos 
uitat că

Italia, 
sufle- 
am o 

Stock-

(Continuare in pag. 2-3)

.. Inaugurată 
săptămînă a 
ticiparea 
seniori si junioare la turneele 
din Polonia), activitatea com- 
petitională la baschet devine 
ne zi ce trece tot mai intensă. 
Săptămina aceasta, de Pildă, 
îsi reiau întrecerea cele 12 par
ticipante la campionatul nati
onal feminin, ele urmind să-sl 
dispute. în Sala sporturilor din 
Tg. Mures, ultimul turneu dina
intea stabilirii grupelor \ alo- 
rice 1—6 si 7—12. Este lesne 
de înțeles interesul stîrnit de 
acest turneu in cursul căruia 
urmează să aibă loc si partide 
intre fruntașele clasamentului : 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Voința București. Voința — O- 
Umpia București ai Voința —

încă din
anului (Prin Dar- 

reprezentativelor de

Politehnica C.S.S. 2 București. 
Turneul se va desfășura vineri, 
sîmbătă si duminică.

Sîmbătă 28 si duminică 29 ia
nuarie se vor disputa întîlnirile 
primei etape a turului al treilea 
al Diviziei masculine „A*,  care 
programează etape săptămînale. 
cu jocuri duble. Desigur, ma
joritatea meciurilor sînt atrac
tive. dar cel mai mare interes 
îl stirnesc derby-urile Dinamo 
— Steaua. Acestea vor avea 

în zilele de 25—28 februa- 
si 31 
fiind

loc 
rie 
ele 
etape ale 
pectiv. 4

martie — 1 aprilie, 
incluse in ultimele 
tururilor 3 sL res- 

ale competiției.

(Continuare in pag. J-J#



VILI PODARU (schi alpin)

olimpici pentru „Sarajevo ’84**

SS-I cunoaștem pe candidații noștri

X

In concursul fie patinaj viteza rezervat copiilor

TALENTELE CONFIRMĂ...

In cam

STEAUA C

schior care a 
început practicarea sportului 
chiar cu schiul. Născut la 5 
septembrie 1961. Vili Podaru a 
îndrăgit de mic Timpa. Vara, 
firnareună cu părinții, a urcat 
de nenumărate ori Dantele sale 
înclinate, s-a jucat Drin poie
nile oline de soare si verdeață. 
Dar frumusețea Brașovului este 
la aoogeu In timonl iernîL A- 
tunci orașul caDătă nn eanect 
deosebit. Vili, ca orice conW, 
aștepta cu multă nerăbdare 
mantia albă de nea. Zăpada 
I-a atras de la o vîrstă fra
gedă. iar schiurile l-au ineîn- 
tat. Cel care 
cu acest sport 
rul dinamovist 
caiet. Cind era 
si-a dus oentru 
schiurile. Experimentatul das
căl de la Dinamo Brasov a în
trevăzut în prichindelul viol si 
neastîmoărat ne viitorul schior 
de performantă. Au urmat ere 
de antrenament intens, cu o 
disciplină severă si. ca urmare, 
cu satisfacții deosebite. „Nea 
Gică". împreună cu grupa sa 
de elevi, era văzut zilnic ne 
pantele Postăvarului. Vili a de
prins reDede tainele alunecării 
si virajelor De schiuri. La 10 
ani a fost prezent si la pri
mele Întreceri oficiale rezer
vate categoriei respective de 
Vîrstă. Rezultatele înregistrate 
au fost socotite lncuraiatoare 
de antrenorul său.

An de an Vili Podaru a a- 
cumulat noi cunoștințe tehnice 
Si tactice. La 16 ani era socotit 
cel mai bun schior alpin din 
generația sa. Au apărut si pri
mele titluri de campion, cuce
rite atît în cursele de slalom 
(sDecial si uriaș), cit si la co
borî re. Cînd tncă mai era ju
nior. a participat cu rezultate 
dintre cele mai bune sl la În
trecerile seniorilor. Cînd toată 
lumea se aștepta ca rezultatele 
bune să erupă din Dlin. a urmat 
o oerioadă mai slabă a schio
rului de la Dinamo Brașov. 
Antrenorul secției de seniori.

l-a împrietenit 
a fost antreno- 
Gheorghe Ros- 
în clasa I. Vili 

prima oară

Kurt Gohn. i-a acordat insă 
credit in continuare si Vili Po
dara a început din nou să se 
imDună în fata celor mai buni 
schiori aloini ai tării. Datorită 
rezultatelor înregistrate, a fost 
cooptat in lotul olimpic al tării 
si. împreună cu colegii .le sport 
și antrenorul Kurt Gohn. se 
află in aceste zile la mai multe 
concursuri in U.R.S.S. Perioada 
scurtă care a mai rămas Dină 
la startul J.O. de iarnă face ca 
pregătirile să se desfășoare 
non-ston. La Sarajevo Vili Po
dani poate să demonstreze că 
cei care au crezut in talentul 
său au avut motive.

Paul IOVAN

Dacă vremea n-a fost priel
nică seniorilor și juniorilor par- 
ticipanti la „Cupa României", 
in schimb, copiii si speranțele 
patinajului viteză au beneficiat 
de un timp excelent, întrecerile 
concursului republican rezervat 
celor mai tineri alergători des- 
fășurindu-se, luni și marți, la 
Miercurea Ciuc pe o pistă de 
gheață cu un coeficient sporit 
de alunecare.

La start s-au aliniat aproape 
90 de fete și băieți între 8 si 
14 ani. din 13 cluburi si asocia
ții sportive.' Din nou. Mihaela 
Dascăln. elevă a antrenorului 
Ernest Ulrich-Petrie, s-a impus 
ca un autentic talent, 
detașat toate probele 
gram, 
nuat 
între 
Popa 
van care in prima zi de con
curs și-au împărțit victoriile : 
46.3 ș; 4L5 la 500 m și. respec
tiv, 1.36.0 și 1ta 1 000 m. 
Decisivă în clasamentul general 
a fost confruntarea din proba 
de 1 500 m. consumată marți, in 
care primul a trecut linia de 
sosire Cosmin Popa cu 2:27,9. 
Disputindu-și intiietatea cu ar
doarea specifică vîrstei lor. Mi
haela Staneiu. Mircea Alba, 
floria Timiș. Gabriela Vagașy, 
Robert Finta. alte fete și bă
ieți s-au prezentat în progres.

ciștigind 
din pro- 
a conti- 
intiieta'e 

Cosmin

La băieți însă, 
duelul pentru 

bucureșteanul 
și clujeanul Ianoș Moldo-

1.

Ciuc) 160,383. 
(Mureșul Tg.

(b), 500 m și
(Triumf Buc.)

Kolo (C.S.Ș. M.
3. Emeșe Antal 
Mureș) 160,900 ;
1 500 m C. Popa
46,3 ; 2:27,9 ; 1 000 m — I. Mol
dovan
1:35.4 ;
143,600,
H. Dristaloru
153 533; copii II (f) 
1 000 1 ' ■ 
(c.ss.
general 
Bl an ca 
108.675, 
(C.S.Ș.
500 m
Albu (Petrolul Ploiești) 51,7 și 
1:44,5 ; general — 1. Albu
103,950, 2. M. Vaida (Petrolul 
PI.) 108,100, 3. Z. Balogh (C.S.Ș. 
M Ciuc) 111,650 ; speranțe, (f), 
500 m și 500 m — Gabriela Va
gașy (C.S.Ș. M. Ciuc) 61,5 șl 
60.8 ; ”___
122,30, 2. Ana-Maria Perez (Mu
reșul
Laura
128,300 ; (b), 500 m și 560 m —
I. Robert Finta (S.C. M. Oue) 
57,2 si 57,8 ; general — 1. Finta 
115,00. 2. Rorla Timiș (Viitorul 
Cluj-Napoca) șl Radu Popescu 
(C.S.Ș. Sibiu) cite 120,400 p.

CE FAC, INSA
(Viitorul Cluj-Napoca) 

general — 1. Popa 
2. Moldovan 144,866, 3.

(C.S.Ș. C-ța) 
500 m și 

Staneiu 
și 1:48,7 ; 
106,550, 2.
M. Ciuc)
Horvath

m' — Mihaela 
Sibiu) 52,2 

— 1. Staneiu 
Balasz (C.S.Ș.

3. Tunde 
M. Ciuc) 108,750 ; (b) — 
și 1 000 m — Mircea

general 1. Vagașy

Tg. Mureș) 
Borș (C.S.Ș.

124,400. 3.
M. Ciuc)

★
Azi și mîine vor avea loc, pe 

Pista din M. Ciuc. campionatele 
naționale de poliatlon 
juniorilor mari. Tot 
zile se va desfășura 
republican deschis 
mici.

rezervate 
In aceste 
concursul 
juniorilor

CONCURSURI DE SCHI

Dominat de derbyul dintre 
Steaua si S.C. Miercurea Ciuc, 
care polarizează la fiecare tur
neu atentia. campionatul primei 
serii valorice a Diviziei ~A“ la 
hochei are. însă, si alte con
fruntări interesante, orecum si 
unele Drobleme care merită a 
fi discutate. Mai intîi. se im
pun a fi spuse cîteva cuvinte 
si despre celelalte echiDe. de
oarece despre Steaua, lidera 
clasamentului care a realizat 
frumoasa performantă de a cîs- 
tiga net derbyul amintit, am 
scris.

Rindul ar veni, in mod logic, 
echipei clasate De locul secund. 
S.C. Miercurea Ciuc. cu atit 
mai mult cu cit această secție 
fruntașă a hocheiului nostru ri
dică. în ultimul timp, unele 
probleme serioase. în turneul 
de la Gheorghenj. jucătorii de 
la S.C. Miercurea Ciuc au e- 
voluat destul de bine în toate 
celelalte iocuri. aiungind la ul
tima confruntare, cea mai im
portantă. cu Steaua, cu -zes
trea" de puncte Intactă si cu 
multe, foarte multe soerante. 
Ce s-a întîmplat. se știe. Steaua 
a ci st urat categoric cu 6—0, scor 
care trebuie exțflăcat atît prin 
comportarea foarte bună a în
vingătorilor. cit si prin replica 
slabă, neconvingătoare, fără su
port tactic si cu multe, foarte 
multe greșeli ale formației din 
Miercurea Ciuc. înceoiud cu 
cei doi portari (Fekete si Bar
tha — ambii depășiți în fazele 
„fierbinți"), continuînd cu fun
dașii. dintre care ceva-ceva_ mai 
bine au jucat 
si. întracîtva. 
timul greșind

doar 1115(1 Antal 
Sandor Gali (ul- 
si el uneori de-

REPORTAJ DE VACANȚA

•alt la băieți a ristlgat MUiai 
Mârtoiu, tn tata unor concurenți 
creditat! cu mal multe șanse, 
cum sînt Ion Frățilă, Iile Hosu 
St loan Chioțea. REZULTATE 
TEHNICE, fete : 1. Suzana Nagy 
(ASA) 133,87. I- Carmen ~ 
(ASA) 1:24,94, 1. CSaudia 
iache (Dinamo) 144.67, 4. 
na Macrea (Șoimii Sibiu) 
5. Simona Costinaș (CSȘ 
seni) 147,42. 8. ludltb
(CSȘ Bata Spele) 14941 
leti : 1. Mihal Mărtolu (Brașo- 
vla) 14544. 1. Ion Frătilă (ASA) 
14645, 3. Gheorgbe Bodeanu
(St. roșu) 147.10, 4. file Hosu 
(Dinamo) 147.10. 5. Ian Pestree 
(ASA) 148,16, 8. loan Chioțea 
(Dmamo) 128,61.

Cozma 
Posto- 
Adria- 
1:2542, 
Petro- 
GCn5k 

; bâ-

(Urmare din oag. 1)

din istoria în plină dezvol
tare a văii Lotrului. Cu a- 
mintiri de neuitat se vor 
întoarce acasă si copiii din 
comuna Moeciu Peștera, toti 
schiori, speranțe ale Clubu
lui sportiv școlar Pionierul 
din Brasov, venifi la Voi- 
neasa cu prof. George Gîr- 
bacea pentru a-și continua 
pregătirea și a-și spori... 
ambițiile de a ajunge prin
tre fondiștii fruntași ai tării. 
Marius si Ionel Folea, ca 
și ceilalți colegi de .atelier", 
au ținut să mulțumească 
pentru condițiile minunate 
ce le-au avut în tabără, 
pentru dragostea cu care au 
fost înconjurați. Pentru gru
pul de minijudoka din ju
dețul Olt, în frunte cu A- 
dria'n Vlădulescu, __
Școala generală nr. 8 din 
Slatina, Voineasa a însem
nat nu numai un binevenit 
prilej de a demonstra că s-a 
aflat printre cei mai puter
nici concurenți la ultima e-

de la

diție a 
resc de 
rețti, ci 
a spori 
in acest 
multi copii manifestîndu-si 
dorința de a se iniția si a-i 
urma exemplul...

„Sportul a fost de departe 
preferința copiilor", ne măr
turisea prof. Nicolae Pre- 
descu, directorul taberei 
C.N.O.P., care fine să com
pleteze : „Pîrtiile de săniuș 
și de schi, cluburile amena
jate în pavilioanele în care 
au fost găzduite cele aproa
pe 809 de „cravate roșii cu 
tricolor", pline în tot cursul 
zilei, sînt mărturie. Nici un 
copil n-a rămas în afara 
întrecerilor sportive ; dim
potrivă, cu toții s-au anga
jat să dea viață •Daciadei 
albe*,  să se numere printre 
concurenți la cel puțin o ra
mură de sport"

.Seria", care s-a încheiat 
duminică, a părăsit tabăra 
cu un singur regret. $i a- 
nume acela de a nu fi pre-

Festivalului pionie- 
judo de la Bucu- 
și o modalitate de 
numărul adepților 
sport al voinicilor,

zentă și Ia concursul „Cine 
știe fotbal ciștigă !*  cu tema 
România la Campionatul 
european din Franța. Ini
țiatoare. conducerea stațiu
nii Voineasa. Examinatori, 
fostul internațional Ion O- 
blemenco. antrenorul prin
cipal al Chimiei Rm. VUcea, 
și prof. Nicolae Dinescu, 
arbitru divizionar ^A". După 
concurs, cei mai isteți 16 
participanți la concurs vor 
susține un meci de mini- 
fotbal. echipa învingătoare 
urmind să primească .Tro
feul de ciocolată". In caz 
de egalitate... Vă imaginați 
cu cită emoție este așteptat 
evenimentul !

Așadar Ia Voineasa. ca. 
dealtfel peste tot în tabe
rele de vacantă, lumea co
pilăriei fericite înseamnă o- 
dihnă activă, adică drume
ții si excursii, concursuri 
si competiții organizate cu 
precădere în aer liber : în
seamnă voie bună si obraii 
rumeni, puteri noi si un 
mare apetit pentru un nou 
trimestru de scoală !

Carol GRUIA ©oresD.
• Duminică, pe trambuUzia de 

pe Cioplea, s-a disputat primul 
concurs de săritori cu scttiurite. 
P’oa'a a Impietat aaupra basnei 
desfășurări a Întrecerii. REZUL
TATE, seniori: 1. Ștefan Buretea 
(Dtoamo) 162.c p. 1. Loctotz Ba
lot (Dinamo) 1674, 1. Zottan
Benedek (Voința Odortlelu Se
cuiesc) 153,0 ; Juniori It 1. La- 
jos Baez (Dinamo) 141.8. 1. Dan 
Băleșu (Brașovia) 118,0. 3. Va-
lentin Dumitrescu (CSȘ Rlșnov) 
108 ; juniori n : 1. Atlla Mezel 
(Dinamo) 128A L Radu Ramon 
(ASA) 1234, 8. Gbeorgîie Băflă 
(ASA) 1234.

1.

Ion CODLEANU coresp.

TINERII CARE SE
(Urmare din pag. 1)

Vtnzările se efectuează in 
a fiecărui magazin.

ridicarea autoturismului DACIA 
miunicate prin filialele C.E.C.

DACIA SPORT — înscrieri 
au depus banii plnă la îl mal 1981.

înscrierile se fac la magazinul auto LD.MS. București.

I. s.
Magazlneie auto IJJJ4.S. livrează plnă 

cum uînmează : 31 ianuarie ix, autoturisme DACIA după
bucurești pînă 1& nr. 14J00/1983

si 15.500/1933 eu livrare de Ia Timișoara
si 17.000/1983 cu livrare de la ReșițaPTTEȘTI pînă la nr. 1.900/1933
Si 5.650/1983 pentru cumpărătorii din jud. SibiuBRAȘOV Ptaă la nr. 4.400/19G3 (înscriși la Brașov)
51 5.650/1933 cu livrare de la Timișoara și ReșițaBACĂU Plnă la nr. 3.330/1983

BAIA MARE pînă la nr. 4.KKV1983CLUJ pînă la nr. 3.400/19C3
REȘIȚA pînă la nr. 550/1983
CRATOVA pînâ la nr 1.900/1983
TIMISOARA pînă ia nr. 3.650/1963
IAȘI Pînă la nr. 400/1983

Pentru ridicarea autoturismului de la alt magazin dectt cel de Înscriere„l" 0131 riuicarea autotunsmulul de la alt magazin dorit cri de înscriere este necesară 
prezentarea la magazinul la care s-a efectuat Înscrierea inițială pentru obținerea scrisorii 
de transfer.

Clștigătoril C.E.C. de la tragerea din trim, n șl trim. III 
... ■ ... .. . - ja mag. auto I.D.M.S., conform

funcție de stocul de autoturisme

se pot precenta pentru 
arondării teritoriale co-

șl capacitatea de livrare

prim transfer de la autoturismul DACIA pentru cei care

nu s-au înregistrai afecțiuni de 
natură să ne pună in stare de 
alertă. Procesul de refacere i-a 
repus in deplinătatea capacită
ților lor pe absolut toti tom- 
ponentil lotului. Articulațiile 
lor. la ora actuală, se comportă 
excelent. Or. acest lucru este 
foarte important, știut fiind că 
tocmai articulațiile reprezintă 
cel mai de seamă sunort in 
realizarea condiției de haltero
fil competitiv pe Dian interna
tional".
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BASCHETUL I
(Urmare din pag. 1)

acțiune inedită va avea 
in ziua de 5 februarie. în
Floreasca si va fi priie-

O 
loc 
sala 
iuită de întîlnirile dintre re
prezentativele A si B. mascu
line si feminine, ale României, 
tn acest scop au fost formate 
următoarele selecționate : MAS
CULIN „A“ : C. Cernat. D. Ni- 
culescu. R. Opșilaru. FI. Ermu- 
raclie. Al. Vinereanu. S. Arde
lean. L Carpen. A. Netolitzchi, 
V. Pogonaru. V. Suciu. I. Io- 
nescu ; antrenori : H. Tursugian 
Si R. Diaconescu ; MASCULIN 
„B" : Gh. Oczelak. V. Căpușan, 
P. Brănisteanu. V. Constantin, 
V. Iacob. T. Becea. A. Szabo, 
V. Băiceanu. R. Boisteanu. I. 
Uglai. G. David. G. Tzachis, 
C. Ilie ; antrenori : Gh. Novac 
si N. Pirșu ; FEMININ „A" : 
Mariana Bădinici. Magdalena 
Pall. Gabriela Kiss. Luminița 
Mărînguț, Luminița Stamln, Vir
ginia Popa. Csilla Hosszu. Ro
me1 a Cristea. Constanta Grigo- 
raș, Camelia Hînda, Paula Mi- 
săilă. Lucia Cutus ; antrenori :

JOACA CU MIILE
Ce vor face, totuși, ai noștri 

la J.O. 7 Ei reprezintă un tot 
unitar, dar numai Pentru mo
ment, pentru că unii joacă ro
lul valului care se duce, iar 
alții De al celui care vine. Iată 
două păreri aoartinînd celor in 
cauză. Debutantul Constantin 

„Cred că aș 
chiar si o meda- 
mai bun răspuns 
da după C.M. de 
Italia, unde am

Debutantul 
Urdas (19 ani) : 
nutea să iau 
lie ! Dar cel 
îl voi putea 
Juniori, din 
mari speranțe !“. Veteranul Dra- 
gomir Cloroslan (28 de ani) :

WrilNISTRATlA or STAI LtTO PRONOSPORT (NCORHEAZA
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SAMȘ! 
Auruni/tisMe

JucAp iA ioz JN n ic'!■

• TRAGEREA OBIȘNUITA 
PRONOEXPRES de astăzi, 18 Ia
nuarie 1984, se desfășoară începlnd 
de la ora 14,30 tn sala clubului 
sportiv Progresul din București, 
str. dr. Staloovlri nr. 42 ; nume
rele câștigătoare urmează a fi a- 
nunțate in cursul serii la televi
ziune si radio.

• CIȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 15 IA
NUARIE 1984. Categoria 1 (12 
rezultate) =22 variante 100% a 
3 851 lei și 372 variante 25% ■ 
963 lei ; categoria 2 (11 rezul
tate) =393 variante 100% a 344 
lei și 3 283 variante 25% a 86 
lei. întrucît numărul de clsti- 
guri de Ia categoria 3, cu 10 re
zultate, se ridică ia peste 16 000, 
și valoarea unitară a cîștiguri- 
lor fiind sub plafonul minim 
de 40 lei, conform regulamen
tului, fondul acestei categorii 
a fost atribuit celorlalte două.
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hochei Intre tur și retur

DETAȘAT; 
LTE ECHIPE?

POPASURI ÎN EȘALONUL MR. 3 /
SERIA A Xl-a : DOUA ECHIPE DIN JUDEȚUL ALBA IN LUPTA 
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Progresul Miercurea Ciuc s-au 
detașat, in unele locuri Dunlnd 
chiar Drobleme fruntașelor. La 
Dunărea Galati se continuă a- 
ceeasi sănătoasă politică de 
creștere si promovare cu curai 
a elementelor tinere, iar la 
Progresul Miercurea Ciuc se 
simte un suflu nou. echipa fi
ind mult mai discânlinată si 
mai ordonată in ioc. Cit pri- 
veste De Avintul Gheorgheni, 
este Drematur să se tragă o 
concluzie, dat fiind că noua sa 
conducere tehnică a avut Drea 
Dutin timp Ia dispoziție pentru 
a arăta ce... poate.

în încheiere, credem necesar 
să ne spunem părerea si asu
pra arbitrajului. In ultima 
vreme am fost tot mai frecvent 
martorii unor arbitrate bune, 
echilibrate, atente, fără prea 
mari diferențieri în aprecierea 
atit de controversatelor faze de 
hochei. Unii dintre arbitri — 
si vom cita ne Ștefan Enciu, 
Iulian Becze. Mihai Presneanu, 
iar dintre cei mai tineri ne 
Mihai Dinu si Emil Both — 
sînt preocupați, discută mereu 
si se corectează reciproc. în
cercând să aiungă la arbitrale 
de calitate superioară. Si tre
buie s-o spunem că în mare 
parte — spre cinstea lor — au 
reușit, mai ales în ultima vre
me. Am ținut să subliniem a- 
cest lucru pentru că mai există 
tei încă destui...! oameni de 
ovin Dreaima patinoarelor care 
încesreă să explice insuccesele 
unor echipe prin calitatea slabă 
sau nărtîrStoare a arbitratelor. 
Ceea ce nu e real.

Călin ANTONESCU
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IMUAS 
tehnica

C.Ș.Ș. 2 București 21 d. 3. E- 
lectrica Fieni 18 d (10 meciuri), 
4. C.S.U. Otelul Galati 18 p. 5. 
Urbis București 17 p. 6. Auto
matica București 16 p. 7. Jiul 
știința Petroșani 16 p, 8. Politeh
nica Timișoara 15 p (10 me
ciuri), 9 Oțel Inox Tîrgoviște 
14 p, 10. Metalotehnica Lie. „Bo
lyai" Tg. Mures 12 p (9 me
ciuri). 11. Lotus Băile Felix 
11 d (10 meciuri). 12. Automa
tica Alexandria 10 p: FEMI
NIN : 1. Rapid București 18 p 
(9 meciuri) — neînvinsă. 2. 
C.S.Ș. Viitorul Universitatea 
Cluj-Napoca 17 d. 3. Voința 
Brașov 16 p (9 meciuri). 4. 
Metalul C.S.S. Salonta 15 p, 

"5. Voința C.S.S. Sf. Gheorghe 
14 p (9 meciuri). 6. Voința 
C.S.S. Unirea Iași 14 p. 7. Ro
botul C.S.S. Bacău 14 p. 8. Tex
tila C.S.S. Gheorgheni 13 n (9 
meciuri), 9. ICEMENERG Bucu
rești 13 D. 10. C.S.S. 2 Poli
tehnica II București 13 p. 11. 
Comerțul Lie. „Bolyai" Tg. Mu
res 11 p.

Returul va începe la 26 fe
bruarie.
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panoD- 
L Pînă 
iii meu

Pînă cînd ? Nu mai este mult. 
Pînă Ia vară I Si. în sala pe 
care o părăsim, cam o duzină 
de tineri se ioacă. parcă, cu 
sutele si cu miile de... kilo
grame. Ii diriiează antrenorul 
principal Stefan Achim. secun
dat de Ilie Ienciu-Dociu. Inten
ția voinicilor care se pregătesc 
este să doboare cit mai multe 
recorduri, pentru a reface han
dicapul care îi tine, deocam
dată. în poziție de out-sideri.

UE 1984
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Cc își dorește Fiorin Marin, libcro-ul echipei Steaua?

1 „STEAUA-CAMPIOANĂ, „TRICOLORII* -

ȘANSE MULTIPLE 
DE NOI Șl MARI 
SUCCESE I
• în cadrul a 7 

extrageri cu un to
tal de 64 numere, 
oricine joacă poate 
obține :

• AUTOTURISME 
„Dacia 1300“
• MARI SUME 

DE BANI
• EXCURSII PES

TE HOTARE
Variantele de 25 

lei au drept de 
cițtiguri la toate 
extragerile I

ULTIMA ZI DE 
PROCURARE A BI
LETELOR - sîmbă- 
tă 21 ianuarie

’_ _ _ ÎN FINALĂ, LA PARIS!"
In vizită la divizionarele ,,K“

| Parcă pînă mai ieri Florin 
Marin juca la Rapid. Anii au I trecut pe nesimțite și libero-ui 
echipei Steaua și-a amintit, cu 
nostalgie, că s-au împlinit 8 ani 

Ide cind a venit pe Ghencea.
— In pragul celor 31 de ani. 

pe care-i împlinești la 19 mai. 
ai maturitatea necesară ca să I caracterizezi pe scurt Steaua de 
astăzi.

— Cu excepția mea, a Iui Ior- 
Idache si Anghelini, avem un 

lot tinăr, de perspectivă, pus 
pe fapte mari. Ei, tinerii, au I contribuit din plin la ridicarea 
valorică a echipei Steaua care, 
de ani buni, n-a mai cunoscut 
satisfacția unui sezon atit de I fructuos, cum a fost eel din 
toamnă. Am reușit, in afîrșit 
să redevenim o adevărată fa-

Imilie, o echipă legată sufletește 
Si asta a însemnat enorm. Sis
tem cu toții puși pe fapte mari. 

ILe aruncăm de pe aenm... mă
nușa jucătorilor de Ia Dinamo 
și Universitatea Craiova in 
lupta Pentru titlu.

— Cum explici acel surprin- 
| zător 1—3 de la Galați 7

— Jucătorii noștri „gustă" 
Iîncă prea mult succesele. înain

tea meciului de la Galați am 
învins categoric, eu 7—0. pe 

IF.C. Baia Mare. Această victo
rie la scor le-a cam umflat 
pieptul multora dintre noi, cre- 

Izînd că succesul va veni de la 
.sine în fața unei echipe mo
deste, dar care s-a mobilizat 
exemplar. Am pierdut pe mina 

(noastră, iuînd jocni prea ușor—
— Pe ce mizează Steaua t> 

retur 1
— Sîntem o echipă de elan. 

Vrem ca în sezonul de primă
vară Steaua să-și bazeze joctri 

- Pe o bună circulație a batenn- 
| lui, să devină o adevărată ma

I 
I 
I
I 
I
I
I 
I
I

• St ecu a a revenit ieri de Ic munte, după un stopin ceva moi scurt ce 
de obicei, de pregătire centrolizcto • La compiesui Stasvc de L.ngâ Pre
deal, situat în inima BucegMor, fotbaliștii mîî.tan au kat cu .. ascX 
de 8 zile, pantele înzăpezite din vecinătatea taberei de la forbor % S-a 
kierat intr-un ritm deosebit, volumul șl intensitateo cekx 5 or*  zilnica de 
Instruire atingi nd parametri maximi £ S-a alergat în teta', pa teren va
riat (în panta sau cu denivelări), distanța Predeal — Bucureșt (I I X. odi- 
câ aproximativ 140 de km % Halterele, gontereîe, mingile med*cmaW  ri
dicate de sute de ori ou însumat mii de kg forță pe ,,cap“ de jucător • Cir*  
cirițele pe ateliere ou reprezentat un ok mijloc de bază pentru irr. bună
tăți rea forței, rezistenței, mobilității articulare sau detentei • Antrenor. 
Emerich Jenei, Victor Stânculescu fi Ion Vomescu — internați ano'ui d*e  ci 
de glorie ai C.C.A. — specializat în pregătirea portarilor, au avut io dr*  
poziție 17 jucători, latâ-i : Ducadam și Gherasim (promovat de la echipa 
de speranțe) — portari ; Anghelini, Belodedlci, Fedor, Fi. Marin, Tățăran, 
Eduard și Pinter (transferat de la Olimpia Sctu Mare) — fundaș. ; Stoica, 
Balint, Petcu, Pușcaș, Majaru și Lauren țiu - mijlocași ; Pițurcâ și Dloconescu 
înaintași, lordache, lovan și Lăcătuș sînt plecați cu totuf reprezentativ Ir 
America de Sud • Doctorul Marcel Georgescu ne-a făcut cunoscut bu!et> 
nul medical al celor doi absenți de la pregătire : ..Cîmpeau este încă in 
convalescență după comoția cerebrală suportată in meciul de campionat cu 
Rapid și așteaptă avizul unei comisii de specialiști, iar Ad. Ion eseu va fi 
supus unei noi intervenții chirurgicale la genunchi*  • Emerich Jenei ; „Am 
reușit la sfîrșitul turului să ocupam un merituos loc II in clasament, cu on 
lot de jucători mult întinerit, care rămine deocamdată o promisiune. Vrem 
ca în retur această promisiune să devină o certitudine, cu condiția ca jocul 
echipei să se cristalizeze în paralel cu pregătirea propriu-zisâ, la munte om 
căutat să insuflam jucătorilor o doză mai mare de încredere, obligatorie 
pentru o echipa care se vrea competitiva și pe plan extern. Ne mai preo
cupă asigurarea unui joc cit mai complex în ambele faze, de atac și apă
rare, ca și o concentrare mai mare la finalizare. Sîntem deciși, ca locul 
II sâ-l menținem șl poate chiar sâ-l.„ depășim la sfîrșitul campionatului*.  
• Steaua urmează să plece intr-un turneu de pregătire peste hotare.

I
I rr VREAU SĂ REDEVIN JUCĂTORUL NUMĂRUL 1"

(Urmare din pag. 1)

I am pus ți golul calificării in 
meciul cu Benfica... Un gol care I trebuia să reziste pînă in final 
dacă nu rata Doru Cămătarii și 
nu am fi făcut unele greșeli in 

■ apărare.. S-au uitat toate as
tea... Și mă doare faptul că 

Im-au uitat ai mei... Nea Tică 
și nea Cornel Stroe...

— Probabil că s-au uitat. Ți-ai 
Idat seama încă o dată că „ur

ma alege". Dar, în sfîr
șit, toate astea au trecut.

IA venit și Bratislava... Cum ai 
privit meciul acela final ?

— Cum l-am privit ? Mi-am 
ținut respirația, fără glumă, in I ultimele sase minute. Nu sînt 
superstițios, nici n-am să fiu. 
Dar mi-am zis, strigînd — s-a I speriat si nevasta-mea — că 
nu trebuie să mă mișc. Cam prin 
minutul 80 îi dădusem fetiței 

Imele un creion colorat dintr-o 
cutie care se afla pe masă. I- 
mediat după gol mi-a mai cerut 
unul. N-am mișcat. Eram ca I Sfinxul S-au speriat amîndouă.
..Ce-i cu tine, Ilie 1“ Eu nu 
mai vedeam nimic. Se spune că

șină de pase, pe fondul unui 
ritm susținut, mărind La ma
ximum viteza de joc Ia fina
lizare. Există • mare concu
rentă pe posturi, de exemplu 
pentru compartimentul defensiv 
candidăm opt fundași. One va 
face rabat pregătirii va pier
de— trenul titularizării. Aceeași 
emulație este si pentru cele
lalte compartimente.

— Ce-și dorește Florin Marin 
în sezonul de primăvară ?

— Steaua să câștige titlu] de 
campioană ! Echipa națională să 
joace în finala campionatului 
european de Ia Paris, iar eu 
să închid „gurile rele' care 
spun eă sînt nn jucător termi
nat. Am să le arăt că mai am 
ani buni in față. M-am pregă
tit exemplar in această iarnă 
ea să fiu ntil în apărarea e- 
ehipei mele care a primit cele 
mai puține goluri in turul cam
pionatului.

Gheorghe NERTEA

Hrușka a ajuns în careul nos
tru. Nu l-am văzut..

— Care dintre jucătorii noștri 
ti-au plăcut mai muh ?

— Toți, si în primul rînd, Bă- 
Ifini, Rednic, Ștefănescu. Ga
bor...

— Cum de ți-ai amintit de 
Gabor 7

— A jucat foarte bine. Cit 
timp a fost Gabor in teren, 
mingea a fost la noi, pentru eă 
l-a blocat perfect Pe Rada, rare 
marcase două goluri Italiei. 
Sînt convins că Gabor, stimulat 
cu biciul, ar putea fi un mare 
jucător. .Pentru că are ceva 
care alții nu au.

1— Ce anume 2.
— Știe cu mingea. Ceea ce e 

tot mai rar, din păcate...
— De ce ai fi preferat să 

cădem cu Franța ?
— Din același motiv. France

zii știu cu mingea. Și e cu to
tul altceva să te iei cu cei care 
știu Iar la capitolul ăsta, la 
națională, noi avem jucători 
mai tehnici decît francezii.

— Apropo de asta. Care este 
idolul tău mondial ?

— Cruyff, de departe. Pleca

• în această serie, fruntașele 
Unirea Aibă Iulia șl Metalul 
A lud. echipe din același județ, 
despărțite de un singur punct in 
clasament. dau o luptă pasionantă 
pentru șefie. Unirea, care a con
dus ..ostilitățile* * timp de nouă 
etape a reușit să termine turul 
pe primul loc, dar după multe 
emoții provocate de cele trei in
fringer! (0—4 cu Foresta Bistrița, 
0—3 cu EJectromureș Tg. Mures 61 
0—2 cu Mureșul Luduș). în clasa
mentul adevărului. Unirea are 
4-7 p. Cu Metalul Aiud, princi
pala ei adversară, în retur Unirea 
va juca în deplasare (în tur a 
fost 3—1 pentru jucătorii din 
Alba Iulia).
• O revelație a fost noua pro

movată EJectromureș Tg. Mureș 
care a reușit sâ ocupe locul 3 în 
clasament. Bine s-e mal compor
tat si cealaltă debutantă în divi
zie. Unirea Ocna Sibiului (locul 
5 cu 16 p).
• Au mai fost în fruntea gru

pei echipele Metalul Aiuri (3 eta
pe), Electromureș și IMIX Agnita 
(cite o etapă).

SERIA A Xll-a : TRACTORUL BRAȘOV Șl VIITORUL GHEORGHENI
- DOUA ECHIPE REMARCABILE

• Tractorul Brasov a fost, de 
departe, cea mal bună echipă In 
această grupă, obținînd primul loc 
pe merit, în urma unei comoor- 
târi remarcabile. Brașovenii s-au 
aflat în fruntea aeriei nu mal 
puțin de 14 etape și au avut u 
sipgură -înfrîngere : In etapa a 
14-a. 0—1 cu Unirea, la Crlsturu 
Secuiesc. Avlnd 9 puncte cîștigate 
In jocurile din deplasare. Tracto
rul pornește cu încredere în re
tur ii cu un atu în plus fată de 
a doua clasată. Viitorul Gheor
gheni cu care va juca la Brașov 
în tur, meciul dintre cele două 
fruntașe s-a încheiat la egalitate. 
1—L
• Ceie două foste divizionare 

. B-, Viitorul Gheorgheni și Pre
cizia Sâceie au fost printre cele 
mai puternice formații în tur 
terminînd pe locurile 2 și, respec
tiv. 3.
• O serie de echipe din aceas

tă serie au tratat meciurile din 
cadrul „Cupei României*  cu mult 
simț de răspundere și trei dintre 
de au ajuns în w16-lmile“ com
petiției. Viitorul Gheorgheni, Mi
nerul Baraolt și Precizia Săeede. 
Dintre aoestea, formația din 
Gheorgheni a depășit și cele mai 

TURNEUL SUD-AMERICAN AL TRICOLORILOR
(Vrmars din pag I)

ci uri. Conform tot unei hotă- 
rki a antrenărilor, pe parcursul 
turneulifi vor fi utilizați tot 
cei 19 jucător! care au făcut 
deplasarea peste Ocean. Astfel, 
în meciul cu Chie. de miercuri, 
de la ora 19.30 (I*  noi fa țară 
joi. ora 2,30). seleclfcnata noas
tră divizionară va wea urmă
toarea componentă : tordache — 
Negrilă, Iorgulescu, Tare, Un- 
gureanu — Țlcleanu, Boloni, 
Klein. Hagi — Geolgâu, CSUnă- 
taru. Iar ca primă rezervă Fi
gurează lovan.

Adversarii noștri vor folosi a- 
ceeași echipă care a obținut un 
bun rezultat. 1—1, cu gazdele 
turneului. Ei au un lot de ju
cători valoroși, care vizează ca
lificarea pentru viitoarea edi

fantastic și mergea direct spre 
adversar, ademeuindu-I : .,hai, 
băiete, bai, că nu scapi !“ Mă 
uit și astăzi pe eîte o casetă 
mai veche cu Cruyff și am im
presia că e nn fotbal din anul 
1990. Beckenbauer aparține de 
pe acum trecutului. Cruyff joa
că încă și e mult înaintea lui 
Maradona, ea care am jucat în 
Argentina, cind Mișa Klein l-a 
ținut de mină ea un tată...

— Si dintre ai noștri 7
— Cel mai mare jucător ro

mân ar fi trebuit să fie Df 
mitm. L-am admirat atit de 
mult, incit odată, Ia Madrid, la 
acel 1—1 cu Spania, l-am aco
perit cu prețul a 11 faulturi, 
numai ca să-I văd cum le dă 
lecții... Cum am spus 7 1975 ?
Cînd au trecui nouă ani ?

— Au trecut. Ce-ți dorești a- 
cum. Ilie ?

— Să fiu cel mai bun jucă
tor al anului 1984...

— Asta înseamnă...
— Asta înseamnă că trebuie 

să adunăm trei puncte cu Sp? 
n'a si Portugalia și să ne a- 
mintim de Kaiserslautern în 
meciul cu frații Rummenigge...

© O remarcă pentru Mureșul 
Luduș, care a avut o evoluție 
frumoasă în ediția 1083/84 a ..Cu 
pei României* 4, fiind eliminată 
doar în ,,16-iimi" de că-tre divi
zionara ..A“ Sportul studentele 
(în urma loviturilor de la 11 m f).

® iată și două cifre din dis
putele acestei serii : 44 de me
ciuri egale și 314 goluri marcate

Clasamentul seriei :
1. Unirea A. I. 15 9 3 3 30-17 21
2. Metalul Aiud 15 9 2 4 32-10 20
3. Electr. Tg. M. 15 7 2 6 24-13 16
4. Inter Sibiu 15 6 4 5 21-15 16
5. Unirea Oc. Sib. 15 6 4 5 1.8-15 16
6. Șurianul Sebe-ș 15 7 2 6 23-23 16
7. Oțetul Reghin 15 6 4 5 1.6-17 16
8. Minerul Rodna 15 7 1 7 12-20 15
9. Sodn O. Mures 15 7 1 7 17-24 15

W. IMIX Agnita 15 6 3 6 13-26 15
11. Foresta B-ta 15 6 2 7 26-21 14
12. Mec. Alba I. 15 6 2 7 17-10 14
13. Metal. Tg. M. 15 5 4 6 16-L7 14
14. Mureșul Luduș 15 6 2 7 20-20 14
15. Metalul Sighiș. 14 4 4 7 14-26 12
16. Textila Năsăud 16 1 4 10 9-2fl 6

optimiste așteptări, întnecînd cu 
3—1 pe F.C. Baia Mare si in pri
măvară va juca în „optimi* 4, sin
gura echipă din Divizia ,.C" în 
această fază superioară a .Cu
pei României**.
• în această serie „brașovea- 

nâ“ (io echipe sînt din ludetul 
Brașov) s-au înregistrat 36 de 
„remize" și s-a înscris un număr
destul de mic de goluri — 316.

Clasamentul seriei :
1. Tractorul Bv. 15 10 4 1 27- 5 24
2. Viit. Gheorgh. 15 8 5 2 34-10 21
3. Precizia Săc. 15 8 2 5 21-10 18
4. Tex. Prejmer 15 8 2 5 18-18 18
5. Mureșul Top. 15 7 2 6 24-14 16
6. Min. Bălan 15 7 2 6 17-17 16
7. Utilajul Făg. 15 7 1 7 17-20 15
8. Elec. Sf Gh. 15 7 1 7 18-24 15
9. UnLr. Cristur 1'5 6 2 7 16-26 14

10. ICTM Bv. 15 5 3 7 26-23 13
11. Min. Baraolt 15 6 1 8 18-22 13
12. Metrom Bv. 15 6 1 8 15-20 13
13. Celuloza Zăr. 15 5 3 7 20-25 13
14. Chim. Vict. 15 5 2 8 15-30 12
15. Mob.Co-dlea 15 4 3 8 20-22 11
16. Torpedo Zăr. 15 3 2 10 10-30 8

Prezentarea seriilor Div’zM C !
Toma RABȘAN

ție a C.M. din Mexic.
După turneul de aici, de la 

Guayaquil, lotul nostru se va 
deplasa in Brazilia, unde va 
susține două jocuri, ambele, se 
pare, cu echipa olimpică a tri
plilor campioni mondiali. Pri
mul meci este prevăzut pentru 
25 ianuarie, la Curitiba, iar ce
lălalt va avea loc, trei zile mai 
tîrziu. la Florianapolis.

în sfîrșit, mai trebuie să 
spunem că după două zile plo
ioase. duminică si luni, vremea 
a devenit din nou foarte fru
moasă. Termometrul a urcat la 
35 de grade la umbră. în ciuda 
capriciilor vremii, și meciurile 
zilei de miercuri stîrnesc un 
rwe interes, iar echipa noas
tră este decisă să’ nu coboare 
staclxeta frumoasei evoluții din 
partida cu olimpicii polonezi, 
unanim apreciată aici.

ȘTIRI 9 ȘTIRI
• „CUPA SPERANȚELOR" LA 

MINIFOTBAL. în perioada 23—28 
ianuarie, se va disputa faza de 
zonă a „Cupei Speranțelor" la 
minifotbal, competiție rezervată 
echipelor de copil (pe două cate
gorii de vlrstă), care urmărește 
depistarea unor elemente Înzes
trate. Echipele participante sînt 
împărțite in șase grupe care se 
vor disputa In următoarele loca
lități : Brăila (grupa I). Buzău 
(H), Em. Vil cea (TU). Piatra 
Neamț (IV), Bistrița (V) si Timi
șoara (VD.
• O NOUA CONDUCERE TEH

NICA LA PETROLUL PLOIEȘTI. 
La clubul Petrolul a avut loc 
ședința de analiză a comportării 
echipei în sezonul de toamnă. Cu 
acest prilej s-au luat unele mă
suri organizatorice, printre care 
șl numirea unei noi condufceri 
tehnice, formată din antrenorii 
Petre Dragomir si Eduard luhasz, 
foști jucători ai echipei ploies- 
tene. (A. Cristea — coresp.).

© DE LA COLEGIUL DE AN
TRENORI. Carnetele de antrenori 
vor putea ti vizate in perioada 
30 ianuarie — 23 februarie 1SS4.



PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADA
PARPAN (ELVEȚIA). Coxicursul 

masculin de slalom special, din 
cadrul „Cupei mondiale" s-a în
cheiat cu următoarele rezultate : 
L Mare Girardelli (Luxemburg) 
1:47,19 (51.39 4-50.80). 2. Paolo de 
Chtesa (Ilara) 1:47.83 (5S.10 i-51.73).
3. Andreas Wenzel (Liechtenstein) 
1:47,87. 4. Franz Gruber (Austria) 
1:47.92 . 5. Stax Juien (Elveția) 
1:48,41.

• ALMA ATA (U.R.S.S.). După 
cum am anunțat, duminică s-a 
Încheiat campionatul european 
femin ■ de patinaj viteză, in care 
victor a a revenit tinereți sportive 
Gabi SchOnbrunn. din R.D. Ger
man.:. Aceasta a totalizat 174.710 
p. punctai care constituie un 
nou record mondial. Precedentul 
record, de la 22 și 23 ianuarie 
1983. de la Heerenveen. era deți
nut de compatrioata sa Andrea 
Schone cu 177.859 p.

eindhoven (OLANDA). Sovie
ticul Iuri Ivanov a dștigat sfer
turile de finală ale campionatului 
xiondial de motoddlsm pe ghea
ță (..speedway* *)-  El a totalizat 30 
p 51 a fost urmat de : Roeif Thlja 
(Olanda) M p. I. Anatoli Bonda
renko (U.R.S.S.) 23 p. 4. Vladimir 
Subo-.in (UR.SS) 21 p. 5. GQnt- 
her B-andt (R.F.G.) » p, «. An
tonin Klatovskl (Ceh.) 1*  3. Se
mifinalele C.M. vor avea loc la

• Meciuri resucate in turul 3 
al „Cupei Angliei* : Scunthorpe 
(divizia a 3-a) — Leeds Uto. «B- 
vtzla a toua) 4—2. Coventry — 
Wolverhampton 3—8.
• FLF-A a preiungH cu 

două zSe termenul de deefăra- 
rare a meciurilor <Bn preLimlna- 
riSe CJ4. In loe de 15 noiembrie 
1935 ultfcna zi a fost fixau la 17 
noiembrie a aceluiași an. La 13 
noiembrie 1S35 sint programate 
mal multe jocuri, ca de pildă 
Franța — Iugoslavia șl RJ5. Ger- 
manâ — Bulgaria.
• în campionatul Franței (et. 

24), lidera Bordeaux a tost În
vinsă la Toulon, cu 1—8, in Bmp 
ce Mcmâco a cistteat la St. Etie

Carnet extern - „RECORDURI44 D-ALE BASCHETULUI
Intr-una din grupele campio

natului noră-american de bas
chet CN.B..A) s-au IhtilniL nu 
demult echipele din Detroit s> 
Denver. La capătul unei par
tide extraordinar de disputate 
Dină in ultimele secunde sco
rul a tost esal : 145—145 ! Au 
fost necesare trei prelungiri 
pină ce o echipă (Detroit) a 
reușit să se impună si să cis- 
tiee cu 186—184 !! Este cel mai 
mare scor înregistrat vreodată 
In „N.B.A.*.  un autentic record

GIMNASTICA FEMININĂ
DE MARE

MOSCOVA. 17 (Agerpres). — 
itr-un recent interviu, fosta 
impioană olimpică, gimnasta 
ivietică Olga Korbut, a deda- 
it că, după părerea sa, „la 
ra actuală gimnastica feminiad. 
:te de mare clasă, spectamu- 
asă, cu multe elemente difi- 
le, dar și-a pierdut din liris- 
iui și exuberanța ce o carac- 
irizau cu cițiva ani In urmă.

Assen (Olanda), la 4 și 5 fe
bruarie.

MARIBOR (IUGOSLAVIA). Sla
lomul special feminin, contînd 
pentru „Cupa mondială" s-a În
cheiat cu următoarele rezultate :
1. Erika Hess (Elveția) 1:26,94
(43,004-43,94), 2. Tamara McKinney 
(S.U.A.) 1:27,00 (42,76 4-44,24). 3.
Christin Cooper (S.U.A.) 1:27,10
(42,464-44,64), 4. Hanni Wenzel
(Liechtenstein) 1:27.42. 5. Dorota
Tlalka (Polonia) 1:27,53. 6. Da
niela Zini (Italia) 1:27.86.

WENGEN (ELVEȚIA). Cursa de 
coborfre. In „Cupa mondială", 
desfășurată pe plrtia din locali
tate s-a încheiat cu victoria ne
așteptata a schiorului american 
Bill Johnson (23 de ani). Anul 
trecut el a dștieat. este drept. 
„Cupa Europei", dar In acest se
zon n-a obținut, pint acum, nid 
un rezultat rft de cit mal valo
ros. Ded : 1. BUI Johnson 2:10,89,
2. Anton Steiner (Austria) 2:11.00,
3. Erwin Resch (Austria) 1:11.08,
4. Michael Malr (Italia) î.-ULM. 1. 
Gary Athans (Canada) 2:11.53 etc.

CHAMONIX (FRANȚA). Con
cursul de sărituri pentru .Cupa 
Europei" a avut următorul „po- 
dli*n*  : L Udo Tomasl (Italia) 
21U p. 2. Perm Olsrud (Norve
gia) 138.6 P. 3. Massimo Rigorii 
(Italia) 187.3 p.

OERNSKOLDSVIK 
(SUEDIA). ' cam
pionatul Suediei la 
patinaj viteză a 
fost dstleat de 
Hans Magnusson 
care a totalizat 
30.616 P. El a fost 
urmat de Goran 
Johansson 80.593 o 
si Anders Mobere 
38.726 p.

fNNNJNXTOWNNNNNNM

Jayne Torvill ți 
Cristopher Dean — 
cei mai buni pati
natori ai întreceri
lor de ta Buda- 
peiia.

Intertoto :
M.T.L — Agerpres

in materie. In 63 de minute de 
ioc efectiv au fost realizate, 
deci. 370 de puncte ! Anul tre
cut. intr-rin med dintre Saa 
Antonio si Milwaukee, care ■ 
avu: si el trei runde de pre
lungiri. scorul a fost de 171— 
166. adică de 337 puncte. Sta- 
tasticieni- baschetului american 
au notat insă că in tocul dintre 
Philadelphia si New York, din 
martie 1962. meci fără prelun
giri. au fost înscrise 316 puncte ! 
Recordul de puncte înscrise de

CLASĂ, DAR...
Ar fi nevoie, a spus Olga Kor
but, de o nouă personalitate 
excepțională, cum a fost ro
mânca Nadia Comineci, o mare 
stea a gimnasticii mondiale*.

Antrenoare de gimnastică la 
Minsk, Olga Korbut s-a dedicat 
unui nou sport — călâria —, a- 
rătlnd că se antrenează cite 
trei ore pe zi pentru proba de 
dresaj.

ACTUALITATEA 
ȘAHISTÂ

MOSCOVA, 17 (Agerpres). — La 
Vilnius se fac ultimele piregătln 
In vederea finalei turneului can
dida ții or la titlul mondial de sah, 
în care se vor întîlni marii maeș
tri sovietici Vasili Smîslov gi 
Gări Kasparov.

Meciul va Începe la 9 martie 
și se va desfășura în ..Sala albă*  
a „Palatului de piatrăcare a 
fost cîndva sediul statului inajor 
al generalului Kutuzov. în .Sala 
roz“ a aceluiași palat se vor afla 
panourile demonstrative La care 
specialiști reputați vor comenta 
partidele celor doi finalistă. De 
asemenea, a fost amenajat un 
Centru de presă cu Unii interna
ționale directe de telefon șl telex.

Arbitrul principal al meciului 
va fi decanul de vârstă al șahiști
lor lituanieni, maestrul Vladas 
Mikenas. în zilele meciului va fi 
inaugurat și noul ..Club șahlst- 
din Vilnius.

Refterlndu-se la acest eveniment 
șahlst. președintele federației din 
R.S.S. Lituaniana. Henrikas Pus- 
kunigis a declarat : „Orașul Vil
nius nu a fost ales in mod În
tâmplător gazdă a finalei turneu
lui candidaților la titlul mondial. 
In ultimul timp aici s-au desfă
șurat campionatele unionale mas
culine șl feminine, turneul zonal 
pentru campionatul mondial mas
culin si alte mari concursuri in
ternaționale**.

BELGRAD, 17 (Agerpres). — 
După opt runde șl dis ou tarea 
partidelor întrerupte. în turneul 
Internațional feminin de șah de 
la Jajce (Iugoslavia) conduce 
Nana Aleksandria (U.R.S.S.)., cu
6.5 p, urmată de Zsuzsa Verbczy 
(Ungaria) — 6 p, Hana Erenska 
(Polonia) — 5,5 p, Nona Gaprin
dă șyili (U.R.S.S.) 5 p. Margareta 
Mureșan (România), Gisela Fis- 
chdick (R.F. Germania) — ou cite
4.5 p, Gordana Markovid (Iugo
slavia) — 4 p, Dana Nuțu (Ro
mânia), Amalia Pihailici (Iugo
slavia) . Graczyna Szmadnska 
(Polonia) — cu cîte 3,5 p, Maria 
Petrovici, Suzana Maksimovicl 
(ambele Iugoslavia) — 3 p, Vlas
ta Macek (Iugoslavia) — 2 p si « 
Zcrlca Nlkoltn (Iugoslavia) — 
13 p.

în partidele întrerupte. Aleksan- 
drta a învins-o pe Szmadnska 
iar Gaprindașvill a cisttgat la 
Petro vid.

o echipă. intr-un ioc fără pre
lungiri. este cel de 173 puncte 
marcate de Boston tmootriw 
lui Minneapolis. în campionatul 
anului 1959.

Si pentru că tot sintem la 
capitolul -recorduri" vi vom 
arăta că in 25 de ani de acti
vitate. arbitrul Mendy Rudolph 
■ condtts... 213 meciuri . A- 
ceasta înseamnă că el a con
clus circa 92 de tocuri De an 
si aproape opt partide In fie
care lună. Să recunoaștem că 
faptul In sine este. Intr-adevăr, 
extraordinar.

Dar iată încă un .record*  al 
campionatului de Dește Ocean, 
cel al... ineficacității. El da
tează din 22 noiembrie 1950 de 
la oartida Minneapolis — Fort 
Wayne. Cei 7 021 de spectatori 
Drezenti au aDlaudat victoria 
oaspeților cu scorul de... 19— 
18 !

In încheiere, vă prezentăm si 
un „record" neamerican. In 1982. 
la Jocurile Asiatice, desfășurate 
la New Delhi, in meciul dintre 
reprezentativele masculine ale 
Irakului gi R. A. Yemen a fost 
înregistrat rezultatul de 251—33 
(131—16) I

D-ale baschetului...

APRECIERI LA ADRESA
FOTBALULUI

Cel mai recent număr al re
vistei „Bulletin officiel de 
l’U.E.F,A.“. organ al forului 
conducător al fotbalului euro
pean (decembrie 1933). publică 
articolul intitulat „Un an foarte 
bun“. consacrat succeselor fot
balului românesc în anul tre
cut.

Dună ce subliniază unele re
zultate ca : ocuparea primului 
loc în grupa preliminară a C.E. 
de către echipa națională, pre
zenta Universității Craiova în 
semifinalele Cupei U.E.F.A.. a 
lui Dinamo București în „sfer
turile*  Cupei Campionilor si 
relevă meritele tinărului antre
nor Mircea Lucescu. articolul 
conchide :

•Pentru intilnirile decisive din 
toamnă. România n-a benefi
ciat de serviciile jucătorului 
său cel mai cunoscut De Dian 
internațional, Iile Bălăci. A- 
ceastă absentă nu face decit 
să sublinieze forța ECHIPEI. 
Omogenitatea, o nouă coneep-

Stopcadru: IGOR GURINOVICI - 
„TUNARUL" DE LA DINAMO MINSK

Unul dintre cei mai buni 
atacanti ai echipei Dinamo 
Minsk (viitoarea adversară, 
în sferturile de finală ale 
C.C.E., a dinamoviștîlor 
bucureșteni), la 7 martie, 
este Igor Gurinovici. Cu 17 
goluri marcate el s-a situat 
pe locul secund In clasa
mentul golgeterilor din cam
pionatul U.R.S.S. (după Ga
vrilov — Spartak Moscova, 
cu 18 goluri). De notat d 
după 9 etape el marcase 15 
goluri, dar a intervenit o 
lungă absență, determinată 
de o accidentare și Gurino
vici a reintrat in formație 
abia la sfirșitul campionatu
lui. cind a marcat alte două 
goluri. In virstă de 23 de 
ani, Gurinovici are un ex
celent simț al porții, de
tentă gi viteză debordantă.

Iată Un scurt interviu Thl- 
bljcat de ziarul „Deutsches 
Sporteeho*  din Bertin, cu 
valorosul atacant <1 forma
ției din Minsk

— Desigur sinteți mereu 
ținta apărătorilor adverși 
care vă marchează sever. 
Cum reușiți totuși să ..scă- 
pați*  de ei 7

— Pe cît pot, manevrez 
balonul Ia mijlocul terenu
lui, unde ineere să mă 
demarc efeetuind schimburi 
de mingi eu coechipierii 
mei. Avînd viteză mare a" 
lerg in față și-mj aleg po

ȘTIRI, REZULTATE

ROMĂNESC
tie de joo. o excelentă condiție 
fizică si dorința ardentă de a- 
firmare au constituit atuurile 
echipei române în meciurile în
verșunate din grupa a 5-a. Este 
deci dificil să evidentiezi o in
dividualitate sau alta, in acest 
succes care este realmente o- 
Dera tuturor. Calificarea a fost 
primită cu o vie satisfacție in 
România, unde, oină acum, fot
baliștii se mulțumeau doar... să 
aplaude succesele SDortivilor 
români in alte discipline*.

Articolul arată că rezultatele 
bune din ultima vreme sint si 
urmarea experienței ciștigate 
prin numeroasele contacte inter
naționale. la nivel de club si 
de reprezentative.

•fi rămîne acum acestei e- 
chioe — se spune in Încheiere 
— să confirme in Franța pro
gresele realizate gratie efortu
rilor de organizare si conccotii- 
lor puse in Drac ti că In ultimii 
doi ani*.

ziția cea mai favorabilă pen
tru șut. Sint insă deseori 
faultat. La o intrare mal 
dură am fost accidentat și 
am stat mult pe tușă...

— Numeroase din golurile 
pe care le Înscrieți sint rea
lizate prin lovituri cu 
capul. Deși nu sinteți prea 
înalt, cum se explică acest 
lucru ?

— Nu contează prea mult 
înălțimea ! Important este 
plasamentul si îndeosebi de
tenta. Așa că cei „mici*  
pot fi buni Ia loviturile eu 
capul.

— Ce post preferați in e- 
chipă t

— Sint — cred eu — mal 
ataeant, decit la mijlo- 
terenuluL Dar pot juca 

orice. In atae sau Ia mijloc. 
Asta depinde si de cerințele 
antrenorului, care Îmi in
dică postul pe care să joe. 
Indicația este, desigur, In 
funcție de caracteristicile 
adversarilor și dacă meciul 
Q jucăm acasă sau în de
plasare.

— Cîte goluri ați marcat, 
pină acum. In campionat ?

— Deocamdată doar... 4’ 
în cariera mea relativ scur
tă. Doresc să intru însă în 
„elubn! celor 100*.  Viitoarea 
activitate, care sper să fie 
eîi mal lungă, Îmi va pri
lejul, sper, această satisfac
ție-.

nne cu L—8 tar Nantes a dispus 
de TJtle cu 3—1. Alte rezultate 1 
Meri — Paris St. Germain 1—L 
Toulouse — Nhnen 5—0, Laval — 
Sochaux 1—L Lens — Bastla 1—0, 
Rouen — Rennes 1—8. Pe primele 
tocuri : Bordeaux M p. Monaco, 
Nantes die 33 p. Pe ultimele 1 
13. Brest 17 p. 19. Rennes IS D. 
20. Ntmes M p.
• La Calcutta, in turneul in

ternational de fotbaL echloelo 
Poloniei si Argentinei au ter
minat la egalitate : 1—1 (0—0). 
Formația poloneză a marcat nrin 
BuncoL gotul argentinienilor 
fiind realizat de Ponce.

w/m cfâ.n ...ULTIMA ȘANSĂ
O știre sosită nu de mult la redacția poartă in ea o undă de 

tristețe. Este scurtă, foarte scurtă. Se anunță că fotbalistul en
glez, de culoare, Laurie Cunningham, care nu cu prea mulți ani 
în urmă făcea furori sub culorile redutabilei formații britanice 
Nottingham Forest și care ulterior a fost... vîndut lui Real Ma
drid, are o „ultimă șansă de a supraviețui in fotbal-. Despre 
ce șansă este vorba ? Și de ce ultima ?

Lucrurile sint simple, Laurie Cunningham nefiind nici prima 
și, probabil, nici ultima victimă de acest gen. Ajuns la Madrid 
în plină glorie, acest fotbalist, cu alură de felină, tip de 
sprinter, a făcut un timp, din păcate prea scurt, minuni sub ce

rul albastru al Spaniei. A survenit insă o accidentare ușoară. 
Nimic alarmant. A urmat un accident mai grav la genunchi. 
Cunningham a stat un timp pe tușă. A fost forțat să reintre. 
Echipa avea — se spunea — nevoie de el. A reintrat cu curaj, 
dar s-a accidentat din nou. Ciclul s-a repetat necrezut de re
pede. Și Cunningham, dintr-o mare vedetă a devenit „un ju
cător fragil", prea fragil pentru un campionat „vulcanic" (să 
răm^înem la acest termen eufemistic...) ca cel spaniol.

Conducătorii echipei spaniole au încercat să-l împrumute pe 
ici — pe colo, ca să-și mai scoată din... „pagubă". Dar lucrurile 
nu prea mergeau bine. Situația s-a complicat după primele de
clarații jenante. „Ce facem cu Cunningham ?“ La 27 de ani el 
nu m.ai apăruse în echipa lui Real Madrid din aprilie 1982 !

Și iată vestea despre care vorbeam. Lui Cunningham i se oferă 
o ultimă șansă fiind cedat lui Real Gijon, echipa din prima di
vizie a campionatului spaniol. Și dacă o ratează, el avînd piciorul 
drept de trei ori operat ? Cei ce l-au cumpărat vor neapărat 
să-și „scoată" banii. Dar „marfa" nu mai are preț...

Călin ANTONESCU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Minsk, AJofc- 

sandr Kotovtd a sărit 2.32 m la 
înălțime, cel mai bun -venita*  
mondial al sezonului. Leonid Iva- 
nușkdn si Rodion Gataulin au reu
șit 5,32 m, la prăjină • Rezulta
te din ooncursul de sală de la 
Osaka : feminin : lungime : Ca
rol Lewis (S.U.A.) 6,67 m. Robin 
Lorraway (Australia) 6,61 m. Înăl
țime : Joni Huntley (S.U.A.) 1.91 
m ; masculin : lungime : Jason 
Grimes (S.U.A.) 8.03 m, 1500 to : 
Andreas Busse (R. D. Germană) 
3:44,83, prăjină : Aleksancfr
Krupski (U.R.S.S.) 5,05 m. • Ma
ratonul de la Houston (Texas) a 
fost cîștigat de englezul Charite 
Speeding Sn 2hll:54_ urmat In a- 
celași timp (!) de italianul Ma
ssimo Magnani.

AUTOMOBILISM • După eta
pa a 14-a. Kissldougou-Freetown, 
a raliului Paris — Alger — Da
kar. In clasamentul general con
duc Metge—Lemoyne (Franța, 
„Porsche") cu 13h25:31. urmați de 
Zanlroll-da Silva (Franța, ..Range 
rover"! la 2hl7^2 șl Cowan Syer 
(Marea Britanic,..Mitsubishi”) la

3h09:38. La motociclete, pe primul 
loc se «fia helg-an-X Rahier 
(BMW), urmat la t'JS de france
zul Auriol (BMW).

CICLISM • Din cauza oondl- 
țlllor nefavorabile la Ciudad de 
Mexico, italianul Francesco Moeer 
și-a amlnat pentru a doua oară 
tentativa de (toborlre a recordu
lui mondial la 20 km care apar
ține lui Eddy Merckx. • După 
trei etape. In competiția cicllstă 
care se desfășoară ta Venezuela, 
oonduce columbianul Samuel Ca
brera. 9h43:46. urmat la 9 secun
de de venezueleanul Enrique 
Campos. Pe echipe conduce Co
lumbia. urmată de Venezuela și 
U.ILS.S.

HANDBAL • In semifinalele 
feminine ale Cupei Federației 
s-au calificat, alături de Chimis
tul Rm. Vtlcea: Iskra Partizanske 
(Cehoslovacia). ES Bekescsaba 
(Ungaria) șl VFL Oldenburg (R.F. 
Germania). ultima învingătoare 
cu 17—ÎS in retur cu BSC Osie 
O»—17 ta tur).

BUGBY « Echipa Australiei va 
Întreprinde un turneu de 13 
jocuri in Marea Britanic și Irlan
da ta toamna viitoare, lucind si 
clteva meciuri test : cu Anglia <3 
noiembrie). Irlanda (10 noiembrie) 
șl Tara Gaitior (In prima jumă
tate a Iul decembrie). Turneul 
se va încheia la J5 decembrie ca 
medul contra selecționatei ..Bar
barians".

tenis • Arthur Ashe, căpita
nul nejucătoc al echipei de tenis 
a S.U.A., a anunțat că Jimmy 
Arias a fost reținut ca al patru
lea Jucător pentru medul cu o- 
chipa României de la București, 
la 24—3S februarie. Durpă cum 
am mal anunțat, ceilalți trei com
ponent! . al formației americana 
stag John McEnroe. Jimmy Co
nnors și Peter Fleming.

YACHTING • Auetrallantd 
Cbris Cairns «La apărat titlul 
mondial la clasa Tornado, fiind 
urmat de Randy Smith (S.U.AJ 
Si Witty van Blade! (Olanda),
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