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Astăzi, în Divizia „A“ de handbal masculin

CUPLAJ ATRACTIV
ÎN SALA FLOREASCA

Lipsiți duminică de partide 
în campionatul masculin de 
handbal. Divizia „A“. sDecta- 
torii bucuresteni 
astăzi de un

masculin 
„A“. 

beneficiază 
cuplai de atrac-

tionali dar — slntem siguri —- 
oaspeții se vor strădui să-și 
valorifice sansele. să infirme 
aceste calcule ale hîrtiei. La 
Baia Mare. H.C. Minanr por-

Cele două echipe fruntașe ale handbalului nostru, Steaua și Di
namo, l. ----- - - ’ —
Sala Floreasca, Iată o fază din ultima confruntare 
Vinamo, in care Stingă (Steaua) aruncă la poartă

evoluează azi in Capitală, susținind jocuri atractive in- - . - - — ... . Steaua —
șt înscrie.

tie. Ei vor putea urmări evo
luția primelor două formații în 
clasament. Steaua si Dinamo 
București. în compania unor e- 
chipe apartinînd — si ele — 
grupei de elită a campionatu
lui : Independenta Carpati Mîr- 
șa si Dinamo Brașov. Sigur, 
prima șansă o au gazdele, două 
echipe puternice, numărînd în 
rîndurile lor numeroși interna

partida cuneste favorită in 
Constructorul Arad.

Apele se vor învolbura din 
nou în grupa locurilor 7—12. 
„Poli" Timișoara, o echipă tî- 
nără. pe care antrenorul Con
stantin Jude o pregătește să 
ioace un rol important în edi
ția viitoare a campionatului,

(Continuare in pag. 2-3)

Numeroși iubi
tori ai schiului 
sa tnSiinesc, la 
fiecare sfirșit (te 
siptimtnd, pe 
ptrtaie incdpczt- 
te din Poiana 
Brașov.
Foto: D . NEACU

„DACIADA" - PREZENȚA DINAMICA 
PE HARTA SPORTIVA A ȚÂRII

Clasamentele întrecerii județelor la sflrșitul anului
ui puternic stimulent pentru noi realizări In

1983 constituie 
acest an

Anul care s-a încheiat recent a prilejuit, firesc, întocmirea 
a numeroase bilanțuri și in sportul românesc, „radiografii'' 
obiective (iu majoritatea cazurilor), care au evidențiat re

zultatele marilor campioni, dar în același timp au arătat convin
gător progresele remarcabile înregistrate in atragerea tineretului 
in practicarea organizată a exercițiilor tizîce și sportului. Intre 
aceste mărturii se înscriu și clasamentele pe județe, Ia sportul 
de masă și de performanță (etapele de iarnă și vară) ale celei 
de a 3-a ediții a marii competiții sportive naționale „Daciada". 
aprobate de Comitetul Executiv al Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport.

Apreciind că aceste clasamente pot și trebuie să constituie un 
puternic stimnlent pentru realizări superioare in cca de a 4-a 
ediție a „Daciadei", aflată, la ora actuală, in plină desfășurare, 
le publicăm, incepind cu cele din sportul de masă, însoțite de 
eîteva prime eoneluzii, urmînd să revenim asupra principalelor 
învățăminte desprinse din ediția trecută a marii competiții spor
tive naționale.

Județe pc „podium", Județe (Încă) sub posibilități
O sinteză a întrecerii Intre 

județe pentru desfășurarea la 
un nivel cît mai ridicat a edi
ției din 1983 a „Daciadei* (e- 
tapa de iarnă și cea de vară) 
ne arată că Bucurestiul este, 
de departe, un cîștigător meri
tuos, 
clasamentul general 
apreciabilă diferență 
— nu numai pentru 
populație mult mai 
cît oricare județ, ci

ocupind primul loc in
— cu o 

de puncte 
că are o 

mare de
și pentru

că. anul trecut, organele spor
tive și factorii cu atribuții din 
capitala tării au manifestat 
multă și constantă inițiativă in 
căutarea unor noi forme de 
practicare a exercițiilor fizice 
și sportului. In organizarea per
manentă a Întrecerilor. în îm
bunătățirea continuă a colabo
rării dintre toate organismele

CHIMISTUL RM. VÎLCEA
VA INTÎLNI PE

SPARTACUS BEKESCSABA
IN SEMIFINALA „CUPEI F.I.H.“

LA HANDBAL FEMININ
ZURICH, 18 (Agerpres). — 

Miercuri s-a efectuat la Basel 
tragerea la sorți a meciurilor 
din cadrul semifinalelor cupe
lor europene de handbal. în 
competiția feminină „Cupa Fe
derației internaționale de hand
bal" echipa CHIMISTUL RM. 
VÎLCEA va întîlni (primul joc 
pe teren propriu), formația 
SPARTACUS _ BEKESCSABA 
(Ungaria). în cealaltă semifina
lă echipa cehoslovacă ISKRA 
PARTIZANSKE va juca în com
pania formației vest-germane 
VLF OLDENBURG. Meciurile

Secfia de gimnastici ritmici a Clubului sportiv școlar Brașovia 
se bucură de o frumoasă reputație pe plan național, prin rezul
tate remarcabile obținute atit in intreceri cu caracter intern, cit 
fi internaționale. Mihaela Tănase, Ioana Tatu. Oana Stănescu, 
Magdalena Graef — iată doar citeva dintre talentatele gimnaste 
crescute in orașul de la poalele Timpel. Iată o imagine de la 
unul din antrenamentele secției, Mihaela Tănase exerslnd la 

panglică.
Foto : Dragoș NEAGU
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București 3 126
2 262
2 121
2 015
2 053
1 936

o. 
P-
p. 
p. 
p. 
p.

tur se vor disputa între 13—19 
februarie, iar returul între 20 
— 26 februarie.

BOB HOWE
(Australia)

VA ARBITRA MECIUL 

ROMÂNIA - S.U.A. 

ÎN „CUPA DAVIS“
Fostul jucător australian Bob 

Howe a fost desemnat de Fe
derația Internațională de Tenis 
drept arbitru principal al ln- 
tilnirii de „Cutia Davis" dintre 
echipele României si S.U.A., 
programată la București între 
24 si 26 februarie. Ca arbitri 
de scaun vor funcționa brita
nicii Bob Jenkins șj David Mer
cer.

1. Municipiul
2. Prahova
3. Sibiu
4. Cluj
5. Suceava
6. Alba
7. Brașov 1 949 ; 8. Galați 1 876;
9. Hunedoara 1 860 ; 10. Bihor 
1 836 ; 11. Mureș 1 831 12. Arad 
1 827 ; 13. Iași 1 830 ; 14. Bacău 
1 785 ; 15. Timiș 1 749; 16. Con
stanța 1 738 ; 17. Vîlcea 1 736 ; 
18. Harghita 1 731 ; 19. Caraș- 
Severin 1 716 ; 30. Dîmbovița 
1 697 ; 21. Argeș 1691 ; 22.
Maramureș 1637 ; 23. Gorj
1 608 ; 24. Satu Mare 1 576 ; 25. 
Botoșani 1 568 ; 26. Dolj 1557; 
27. Sălaj 1 538 ; 2S. Covasna 
1516 ; 29. Bistrița-Năsâud 1 496; 
30. Mehedinți 1 494 ; îl. Tulcea 
1 484 ; 32. Neamț 1 469 ; 33.
Buzău 1 441 ; 34. Brăila 1 428 ; 
35. Teleorman 1 370 ; 36, Vran- 
cea 1 359; “ “
38. Vaslui 
1 122 ; 40. 
rașl 989.

și. Giurgiu 1 312 ;
1 276 ; 39. Ialomița 
Olt 1 092 ; 41. CălA-

chemate să
plin al „Daciadei' _ .
cui 2 ocupat de județul Pra-

Dan GÂRLEȘTEANU

asigure succesul de- 
i“. Desigur. Io-

(Continuare in pag 2-3)

MEDICINA SPORTIVĂ
ÎN PAS CU CERINȚELE 

SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ
La Iași s-au desfășurat re

cent lucrările Consfătuirii de 
medicină sportivă, prilei 
dezbatere si valorificare a unor 
cercetări aplicative medico- 
sportive menite să contribuie 
la creșterea potențialului bio
logic al soortivilor de perfor
mantă si la păstrarea si pro
movarea sănătății acestora. Cu 
acest prilei s-a marcat si un 
important moment — împli
nirea a 30 de ani de la înfiin
țarea Policlinicii județene Iași 
Dentru SDortivi — trei decenii 
de frumoase realizări.

Manifestarea științifică la care 
ne referim a reunit o serie de 
specialiști reputati ai medicinii 
românești din toate centrele 
universitare, din institute ale 
Academiei de Stiinte Medicale

de

si. bineînțeles, cadre medicale 
si de altă specialitate care lu
crează in mișcarea snortivă sl 
In rețeaua de medicină SDor- 
tivă.

Dezbaterile, axate Pe două 
probleme maiore. au prilejuit 
un valoros schimb de expe
riență si. tn final, conturarea 
unor metodologii cu aplicație 
imediată in asistenta sportivi
lor fruntași.

Astfel, la tema I — „Medi
cali» efortului (de susținere sl 
refacere dună efort)" — con-

Conf. dr. IOAN DRAGAN, 
directorul Centrului de Medici

nă Sportivă

(Continuare in pag. 2-3)

Ar.ul Jocurilor Olimpice de la Los Angeles

Clasarea floretistei Elisabeta Guzganu pe 
un Ioc onorant în „topul" primelor 10 spor

tive românce ale anului 19S3 a mirat pe unii („intr-un an în care 
scrima noastră nu s-a făcut remarcată la campionatele mondiale?"), 
dar a și fost considerată de alții drept firească („după ani și ani, 
o reprezentantă a scrimei românești urcă din nou pe podiumul 
mondialelor de tineret și apoi dobîndește medalia de aur la Uni
versiadă”). De la această poziție controversată am și pornit dia- 

1 -2- —"... 1 a „noului val".logul cu purtătoarea de cuvînt

— Care dintre momentele-virf 
ale anului 1933, „mondialele" 
de tineret, de la Budapesta, 
Universiada, de la Edmonton, 
și campionatele mondiale, de 
la Viena — enumerate în or
dine cronologică — crezi că 
te-au reprezentat mai exact, E- 
lisabeta Guzganu 7

— ...Fiecare în parte, pentru 
perioada respectivă și situația 
concretă, dar șl toate la un 
Ioc, pentru ce știu, ce pot și 
ce șanse mai am in perspec
tivă.

— Sună ca o șaradă, nu vrei 
s-o „dezlegi" 7

— Să încerc. Am să încep cu cei 
doi „poli" opuși : „mondialele" 
de tineret și cele de seniori. La 
„Sportcsarnok" din Budapesta 
am obținut medalia de bronz,

primăvară, la Budapesta, în 
semifinală ! Chiar după aceea, 
in vară, Ia Viena, in proba pe 
echipe, in meciul cu Italia, am 
invins-o cu 5—1.„ între aceste 
două competiții s-a desfășurat 
Universiada, unde am dobindit 
titlul individual, dar unde 
m-am și accidentai, în între
cerea pe echipe, cu Franța. Pi
ciorul drept, de bătaie, nu s-a 
putut restabili in scurtul in
terval care a despărțit Edmon
ton de Viena. Nu încerc o

la „Wiener Sporthalle" nu am 
ajuns in finală, ambele com
petiții revenind floretistei „nr. 
1“ • anului, italianca Dorina 
Vaccaroni. Ei bine, cu ea m-am 
îniilnit de șapte ori plnă acum 
și doar o dată am pierdut, in

scuză, ci doar o explicație. Am 
tras și eu și antrenorii mei 
concluziile de rigoare și acum 
mă încălzesc mult mai temei
nic. Cred că la „mondialele" de 
tineret și la Universiadă am 
dat măsura capacității mele,

dar la confruntarea de la Vie
na, intr-0 întrecere mal dură, 
nefiind nici in plenitudinea

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. 2-3)



CUPA CARAiMANUL“
LA SCHI FOND

Pe Valea Cerbului. de lîngă 
Bușteni, los concurent! din 13 
asociații sportive au participat la 
prima ediție a „Cupei Caraima- 
nul" la schi fond, rezervată cate
goriilor mici de sportivi. Iată cî- 
teva dintre rezultatele înregistra
te — juniori I (15 km): 1. s. Bos- 
tig (A.S.A. Brașov) 52:24, 2. I. 
Crișu (A.S.A. Brașov) 52:32, 3. V. 
ciță (A.S.A. Brașov) 54 :54 ; ju
niori II (10 km) : 1. M. Șerban 
(A.S.A. Brașov) 34:51, 2. P. Pol- 
gar (C.S.Ș. Baia Sprie) 37:1B. 3.
N. Stoian (Steagul roșu) 37:30 ; 
juniori III (10 km) : " ”
pa (C.S.Ș. Vatra Dome:) 36:52, 
V. Călina (C.S.Ș. Vatra “ 
33:33, 3. C. “___________
C. Lung Moldovenesc) 38:55 : co
pii I (5 km) ; 1. Gh. Timiș 
fC.s.s. Baia Sprie) 15:5O, 2. N. 
Timiș (C.S.S. Baia Sprie) 16:35, 3. 
F. Suică (C.S.Ș. Sinaia) 
copii II (5 km) : 1. I. ___
(C.S.Ș. Vatra Dornel) 20:22, 2. 
Stancu (A.S.A. Brașov) 20:46, 
M. Anghel (Caraimanul Bușteni) 
21:02. La fete s-au impus : Otilia 
Gruiescu (Constructorul Reșița), 
Rodica Ungureanu (C.S.Ș. Vatra 
Domei), Daniela Filaru (C.S.Ș. 
Vatra Dornei), Tina Titienar (Con
structorul C. Lung) și Lenuta Di- 
culescn (C.S.S. Vatra Domei).

Victor ZBARCEa — ooresp.

1. V. Șotro- 
“ . 2. 

Bornei) 
Piticaru (Constructorul

20:14 ;
Merghiș 
’ B.

3.

PRIMII CÎȘTIGĂTORI Al „FESTIVALULUI
CALIMANEȘTI. 18 (prin te

lefon). Se apropie de sfirșit 
întrecerile celei de a 6-a ediții 
a „Festivalului sahist vîlccan". 
Una dintre cele mai frumoase 
si mai importante competiții 
ale șahului nostru, intrată în 
tradiție, si-a desemnat — încă 
din seara 
primii 
urmă îi 
mîine. 
două 
principale, 
nin.

Peste 350 de concurenti au 
luat narte la turneele deschise 
tuturor categoriilor de jucători 
si este de menționat faptul că 
mai bine de jumătate 
aceștia sînt tineri de 
școlară, elevi si eleve 
„Festivalul" le-a oferit 
mirabilă vacantă sahistă. 
festivitatea de premiere dom
nea o atmosferă iuvenilă. multi 
dintre cei ce au venit la masa 
iuriului pentru a-si primi bine
meritatele premii si diplome 
fiind copii abia trecuti Peste 
pragul scolii. A fost cu ade
vărat un festival tineresc, o 
convingătoare demonstrație a

zilei de marți — 
laureati. Pe cei din 
vom cunoaște astăzi si 
cînd se încheie cele 
turnee internaționale 

masculin si femi-

dintre 
vîrstă 

cărora 
o ad-

La

is

marilor resurse de talent si en
tuziasm pe care le deține șahul 
românesc.

Si acum, nelipsitele clasa
mente : Turneul masculin open 
(international), reunind 84 de 
concurenti. a fost cîstigat de 
E. HOSZU (Voința Aiud) cu
8.5 o (din 11 posibile), urmat 
de M. Ciolac (Mecanică fină 
Buc.) si C. Navrotescu (Unirea 
Iași), ambii cu cite 8 p. Cite
7.5 p au acumulat P. DOdu 
(Minerul Moldova Nouă). M. 
Marin (I.T.B.). Cr. Ioncscu 
(Mecanică fină Buc.) Th. Grze- 
sik (R.F.G.). N. Gordan (C.S.U. 
Brașov). O. Pușcașu (I.C.E.D. 
Buc.), iar cu cite 7 a s-au 
clasat pe locurile următoare A. 
Kostantinov (Bulgaria) si 
Bondoc (Voința Tîrgoviste).

Turneul de categoria I 
revenit lui G. CĂLINESCU 
(Politehnica Buc.) cu 8.5 p. se
condat. cu același număr de 
puncte, de P. Antemia (C.S.Ș. 1 
Buc.).

în turneul feminin al candi
datelor de maestre, ne primul 
loc s-a clasat SIMONA CRETU 
(Spartac Buc.) cu 7 d. urmată 
de Stela Radu (Chimia Brăila)

D.

i-a

„DAC!ADA11
(Urmare din peg. 2)

hova spune, de la sine, foarte 
mult. Să adăugăm, însă, că în 
acest județ s-a desfășurat o ac
tivitate în mare progres față 
de ediția trecută. Alte județe 
fruntașe sau cu realizări supe
rioare față de anii trecuți : 
Sibiu, Cluj, Suceava, Alba — 
ultimul menținîndu-și o poziție 
bună prin permanentizarea sis
temului de concursuri și între
ceri, ca și prin numeroase ini
țiative locale. Sigur, potenția-

PREZENTĂ DINAMICĂ PE HARTA SPORTIVĂ A ȚĂRII
Iul, tradiția, baza materială, nu
mărul cadrelor 
sînt diferite și, 
toate acestea, 
echitabil să ne 
te privirile (și critica) spre ju
dețele codașe — Ialomița, Olt 
sau Călărași. Și aici se puteau, 
fără îndoială, obține rezultate 
mai bune, dar, parcă, ne aștep
tam, ca în primul rînd să 
„urce" mai sus județe cu po
tențial superior — Brașov, Hu
nedoara, Iași, Caraș-Severin 
sau Argeș.

de specialitate 
ținînd seama de 
poate n-ar fi 
îndreptăm toa-

Cine arc zăpadă $1 gheață..
în întrecerile etapei de iarnă, 

municipiul București 
doar locul 13—14,

ocupă 
împreună cu

Mai

Cluj 505 ; I
10. Iași 462 

449 ;

1. Suceava 647 p.
2. Harghita 615 p.
3. Prahova 602 p.
4. Brașov 563 p.
5. Sibiu 513 p.
6. Alba 513 p.

județul Bistrița-Năsăud l 
sînt și alte exemple care de
monstrează că în etapele 
iarnă hotărîtoare sînt, înainte 
de toate, zăpada și gheata ! 
Dealtfel, pozițiile fruntașe ocu
pate de județele Suceava, Har
ghita, Prahova, Brașov, Sibiu,

de

Alba — deci primele 6 cla
sate — reprezintă o confirmare 
a acestei idei. Bineînțeles că 
realizările n-au venit de la si
ne, doar prin existența profi
lului de munte, prin condițiile 
favorabile existente. A fost ne
voie de muncă și pricepere și 
ele n-au lipsit în județele a- 
mintite, ca și în altele, pe 
care cititorul le poate recu
noaște cu ușurință din lectura 
clasamentului. Se apreciază însă 
că, totuși, și alte județe aveau 
posibilități „să facă mai mult“ ! 
Am aminti, doar, Hunedoara, 
Caraș-Severinul, Maramureșul, 
zone cu tradiție în sporturile 
de iarnă, cu oameni destoinici 
și — altădată — cu frumoase 
succese în acest domeniu. Pen
tru că în Ialomița sau Călă
rași...

7. Mureș 509; 8. 
Hunedoara 469 ;
11. Caraș-Severin 449 ; 12.
Dîmbovița 427 ; 13-14. Munici
piul București și Bistrița-NJ- 
sâlul 425 ; 15. Bihor 425 ; 16.
Maramureș 420 ; '
18. Covasna 376 , 
356 ; 20. Gorj 343 : 
335 ; 22. Tulcea 327 
326 ; 24. Sălaj 319 , 
303 ; 26. Bacău 283; 
cea 286 ; 28. Buzău. 
Timiș 219 ; 30. Olt 
Vaslui 219 ; 32. Giurgiu
33. Mehedinți 203 ; 34. ____
Mare 193 ; 35. Teleorman 177; 
36. Dolj 175 ; 37. Brăila 149 : 
38. Constanța 148 ; 39. Galați 
123 ; 40. Ialomița 135 ; 41. Că
lărași 72.

„Vară fierbinte" In majoritatea județelor!

17. Argeș <17;
19. Botoșani 

2L Arad 
23. Neamț 
25. VDcea 
27. Vran- 
277 ;
216 ;

29.
SI.

209 * 
Satu

Cam aceasta ar fi concluzia 
analizei etapei de vară a „Da- 
ciatfei" la sportul de masă, e- 
tapă dominată firesc de bucu- 
reșteni, urmați — după efor
turi lăudabile — de județele 
Galați, Prahova, Sibiu, Con
stanța sau Cluj. în general, s-a 
muncit mai bine, cu mai multă 
inițiativă și răspundere, jude
țelor amintite adăugîndu-li-se 
altele, cu rezultate bune : Ti
miș, Bacău, Bihor, Dolj... A 
fost, într-adevăr, o vară în ca
re, putem spune, în toate jude-

țele țării tineretul a semnat o 
prezentă permanentă în în
trecerile organizate sub generi
cul „Daciadei". Vrem, însă, în
totdeauna, maî mult și mai bi
ne ! Pentru că, așa cum s-a 
dovedit adesea, se poate ! Toc
mai de aceea, apreciind străda-

L Municipiul București 2 700 p.
2. Galați 1 748 p
3. Prahova 1 660 p.
4. Sibiu 1 603 p.
5. Constanta 1 590 p.
6. Cluj 1 560 p.
7. Timiș 1 530 ; 8. Bacău 1 497 ;
9. Arad 1 492 ; 10. Alba 1 443 ;

SAHIST VÎLCEAN
si Rodica Rădulcseu (Voința 
Rm. Vilcea) cu 6,5 d. In turneul 
feminin de categ. I. învinsă- 
toare a fost Mălina Nieoară 
(C.S.Ș. Viitorul Pitești) cu 8,5 
d. urmată de Laura Caplar 
(C.S.S. Timișoara) cu 8 p.

Turneul international feminin 
a aiuns la ultima rundă. _ Se 
menține lideră Mariana Bădici- 
Ioniță eu 7 p (din 10 posibile), 
urmată la o jumătate de punct 
de Suzana Makaj (Ungaria) si 
Gertrude Baumstark. Ultima 
rundă se anunță decisivă, pro- 
gramind partidele Ionită — 
Baumstark si Nemeth- — Ma
kai.

Surprize în turneul masculin 
de mari maeștri : Makropoulos 
(Grecia) a pierdut la Ksieski 
(Polonia). în timp ce liderul. 
Tischdirck (R.D.G.). a cules un 
punct prețios Ia marele maes
tru bulgar Spiridonov si a re
mizat cu campionul României, 
M. Ghindă. înaintea ultimelor 
două runde. în clasament con
duce Tischdirek cu 6 o (din 8), 
urmat de compatriotul său R- 
Kaanak cu 5 p si G. Makropou
los 3,5 p (2 partide mai 
Cel mai bine clasat 
concurentii români — I. 
cu 3,5 p (din 7).

u

puțin), 
dintre 

Armas

Radu VOIA

CINE M LUA
Se știe că patinatorii de 

viteză continuă să fie la 
discreția vremii, ei pregă- 
tindu-se mai mult pe... us
cat in vederea diferitelor 
concursuri de pe pistele na
turale de dimensiuni 
pice. In ultimii ani, 
darul competițlonal 
nu s-a putut derula 
din cauza... căldurii, „ 
F.R.P.", „Cupa României", 
campionatele de juniori sau 
seniori

rupte, 
sau

, nulate 
meteorologice nefavorabile.

In căutarea unor soluții 
de suplinire a lipsei gheții 
naturale in vederea prelun
girii sezonului competițional, 
federația de resort a tradus 
din Buletinul Uniunii Inter- 

z naționale „Regulamentul spe
cial pentru concursurile de 
patinaj viteză pe piste re
duse", pe care au loc cam
pionate mondiale și alte 
confruntări internaționale. 
Astfel, intr-o broșură de 15 
pagini (ce va fi urgent ex
pediată tuturor secțiilor de 
patinaj) sînt cuprinse : di
mensiunile pistei și schița 
respectivă (cu un oval de 
111 m). probele de concurs 
(400. 500. 800, 1 000, 1 500 și 
3 000 m), structura corpului
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calen- 
intern 
ritmic 
„Cupa

INIȚt
de oficia 
reguli in 
șurării ao 
ceri, care 
gramate ] 
aproape 1 
tificiale'H

După 
dea, „inel 
duse pq 
clasice dJ 
m), cited 
lungi (1 3 
tru juniq/iind adesea intre-

chiaarmînaa-f,unct:uL/3e /|

datorită condițiilor juniorilon 
aceste pi 
timpii m| 
instruire I 
petițional 
ideal pel 
talente îl 
siuni oij 
altfel, ini 
șitul acel 
artif icial I 
va fi gal 
de nivel 1 
trofeul J 
va lua îl 
nizării d 
locale ? 1 
la comis 
și asocil 
secții de| 
care 
noare

be 
ar
Trl

ELISABETA GUZGANU, CU MASCĂ (de scrimă
(Urmare din pag. 1)

forțelor, am capotat. Am dobîn- 
dit, însă, încredere in forțele 
proprii și am depășit, cum se 
spune, stadiul turului III, mă 
pot enumera, deci, printre pro
tagonistele oricărui concurs in
ternațional. Cam asta pot a- 
cum...

— Cum îți explici eșecurile 
de pe planșele autohtone, ne
reușind încă să te impui în 
campionat, de regulă în 
„vechii gărzi" ?

— Știu eu ?... Explicațiile 
mai multe, dacă stau să 
gîndesc bine. Trăgătoarele

fața

sînt 
mă 

=______ ____  ____ mai
experimentate, Marcela Zsak și 
Aurora Dan, de exemplu, co
lege de lot reprezentativ, au _— 
pe lingă valoare —, mai multă... 
răbdare. Ați văzut doar că zi-

lele trecute, Ia prima fază a 
campionatelor naționale, după 
Ce am întrecut-o pe Aurora, am 
pierdut în... prelungiri, la Mar
cela (asaltul fiind însă consi
derat de toată lumea drept 
foarte frumos). Apoi, în anul 
trecut, am evoluat în competi
țiile interne fie după pauze 
datorate accidentărilor, fie obo
sită. $i mai este ceva : trag 
tot mai greu cu începătoarele, 
cu florctistele dezordonate. Să 
nu credeți că este vorba de în
fumurare. dar mă chinui să 
găsesc «cheia» acțiunilor făcute 
Ia intimplare...

— Dar, după cum ai și în
ceput să observi, cred, aseme
nea adversare „incomode" poți 
întîlni și pe planșele interna
ționale. Și atunci ce faci, te... 
predai ?

— Acol 
buie să 
care dat: 
pentru c

HOCHEIUL - iN PLINĂ ACTIVITATE COMPETIȚIONALA

9 C.J.E.F.S. GALAȚI a ini
țiat o Interesantă competiție 
polisportivă, „Cupa Dunării", 
rezervată juniorilor, Ia atle
tism, box, lupte greoo-romane. 
handbal șl volei și la care 
Participă reprezentanți al ju
dețelor Brăila, Tulcea, Vran- 
cea și, bineînțeles, Galați. în
trecerile se vor desfășura pe 
mal multe etape, în fiecare 
reședință de județ. Prima dis
pută va avea loc zilele aces
tea, la Galați, la lupte. • LA 
GHEORGHENI a luat ființă 
primul club sportiv muncito
resc — C-S.M. Viitorul. El 
grupează toate secțiile de per
formanță din oraș — hochei, 
baschet, fotbal, schi, tenis, 
aeromodelism șl alpinism. 
Președintele clubului este Iosif 
Vanyalos, iar vicepreședinte 
loan Rus. • ÎN ORGANI
ZAREA asociației sportive Re- 
ductorul Reșița, care funcțio
nează pe Ungă întreprinderea 
KENK, a avut loc, la com
plexul montan Semenle, edi
ția a H-a turneului de șah 
,.R.R.R.“. La categoria maeș
tri a cîștigat Alexandru Cri- 
șan (Universitatea Brașov), cu 
8 p, din 10 posibile, la cate
goria I Lucian Tench® (AE.M. 
Timișoara) 7,5 p, iar la cate
goria a H-a Toma Oorgă 
(Energia Mintia) 3 p. Intere
sant de subliniat că micuțul 
Mihai Grunberg, in vîrstă de 
7 ani (fiul maestrului inter
național Sergiu Grunberg), a 
ocupat locul 5 la categoria I, 
iar la categoria a H-a vetera
nul competiției, Gheorghe Mu- 
reșan. In vîrstă de 78 de ani, 
s-a clasat pe locul al treilea. 
• PESTE 100 DE COPII ȘI 
JUNIORI, care practică spor
tul în... kimono la A.S. Ra
pid Arad. C.S.M. Arad șl Vic
toria Nădlac, au participat Ia 
un reușit concurs de judo 
desfășurat în sala Casei de

cultură a sindicatelor din ora
șul de pe Mureș. Cu acest pri
lej a avut loc și o demons
trație feminină de judo. • A 
ÎNCEPUT ediția a IV-a a
competiției șahiste „Trofeul
ziarului Delta", organizată de 
redacția ziarului tulcean. sub 
egida F-R. Șah și a Comitetu
lui județean Tulcea al U.T.C. 
Concursul are două etape, de 
dezlegări și turneul final de 
joc„ care va avea loc la toam
nă. Participanților merituoși li 
se acordă șl categorii de cla
sificare (pînă la norma de 
maestru). Ediția precedentă a 
turneului a fost ciștlgată de 
către Mircea Șuteu, director 
tehnic la I.C.N.U. Tulcea. • 
IN ZILELE VACANȚEI de iar
nă a elevilor. Consiliul muni
cipal Brașov al pionierilor și 
șoimilor patriei a organizat în 
Poiana Brașov cursuri de 1- 
nițlere la schi. Micii schiori, 
Începători șl avansați, sînt în
drumați de un colectiv de an
trenori în frunte cu cunoscu
tul specialist Ion Sullcă. Con
comitent, funcționează și un 
centru de inițiere în patinaj, 
pe patinoarul artificial Tîmpa, 
aparținînd cooperației mește
șugărești • CONSILIUL JU
DEȚEAN PENTRU EDUCA
ȚIE FIZICA ȘI BPORT 
MUREȘ a organizat la 
Sovata, etopa județeană a 
„Cupei pionierului" la tenis 
de masă, în care au evoluat 
130 de concurențl. Au ieșit 
învingători următorii : Emese 
Demeter (Șc. gen. 13 Tg. Mu
reș) și Daniel Mireștean (Șc. 
gen. Ațintiș) — la categoria 
11—12 ani, Claudia Oltean (Șc. 
gen. 2 Luduș) șl Emil Majlat 
(Șc. gen. Chibed) — la 
13—14 ani.

RELATĂRI DE LA : T. 
rîopol, Cs. Malnasi, D. 
van. O. Berbecaru. P. Comșa, 
C. Gruia ș! I. Fekete.

cat

Si- 
Glă-

f

11. vncea 1 423 ; 12. Bihor
1 411 ; 13. Suceava 1 406 ; 14.
Hunedoara 1 391 ; 15. Brașov 
1 386 ; 16. Satu Mare 1 383 ; 17. 
Dolj 1382 ; 18. Iași 1 353; 19.
Mureș 1322 ; 20. Mehedinți
1 291 ; 21. Brăila 1 279 ; 22. Ar
geș 1274 ; 23. Dîmbovița 1 270; 
24. Caraș-Severin 1 267 ; —
Gorj 1 265 ; 26. Maramureș
1217 ; 27. Botoșani 1212 ; 23.
Sălaj 1 209 ; 29. Teleorman
1133 ; 30. Buzău 1164 ; 31. Tul
cea 1 157 ; 32. Neamț 1 143 ; 33. 
Covasna 1 140 ; 34. Giurgiu
1133 ; 35. Harghita IM; 36. 
Vraneea 1 073 ; 37. Bistrita-Nă- 
săud 1 070 ; 38. VaSlul 1 006 ; 
39. Ialomița 1 007 ; 40. Călărași 
917 ; 41. Olt 876.

25.

niile activiștilor sportivi res
pectivi, ne exprimăm părerea 
că ele puteau atinge cote su
perioare în unele județe, cum 
ar fi, de exemplu. Olt, Ialomi
ța, Covasna, Botoșani sau Ca- 
raș-Severin. Pentru că in lunile 
de vară nu mai era vorba nici 
de gheată, nici de zăpadă.-

• La Suceava, pe patinoarul 
artificial au început jocurile din 
cadrul celui de al treilea tur al 
campionatului seriei secunde va
lorice a Diviziei ,,A“. Iată rezul
tatele : ETAPA I : A.S.E. Sp. 
studențesc — Lotul de 18 ani 0—5 
(0—1, 0—1, 0—3), Tîrnava Odor- 
hei — Metalul Rădăuți 3—3 (1—2, 
0—0, 2—1), IMASA Sf. Gheorghe— 
Lotul de 20 de ani 3—6 (2—1, 1—2, 
0—3) ; ETAPA A H-A : Metalul 
Rădăuți — Lotul de 13 ani 4—8 
(1—3, 1—3, 2—2), IMASA Sf. 
Gheorghe — Tîrnava Odorhei 4—5 
(1—1, 2—1, 1—3), A.S.E. Sp. stu
dențesc — Lotul de 20 ani 2—6 
(0—2 2—1, 0—3) ; ETAPA A HI-A: 
IMASA Sf. Gheorghe — Metalul 
Rădăuți 5—0 (4—0, 1—0, 0—01, Tîr
nava Odorhei — A.S.E. Sp. stu
dențesc 6-4 (2—2, 2—0. 2—2), Lo
tul de 20 de ani — Lotul de 13 
ani 6—1 (3—0, 2—0, 1—1). (N. Mia- 
drescu — ooresp.).
• Pe patinoarul artificial din 

Ploiești, foarte bine întreținut și 
cu o gheață de calitate, s-a dis
putat recent primul tur al cam
pionatului Diviziei ,,B“ la hochei. 
S-a impus formația gazdă, Pe
trolul, care are în componenta sa 
cîțiva tineri talentați, crescuți și 
formați pe plan local. De altfel, 
după acest prim tur Petrolul Plo
iești conduce în clasament eu 8 
P. Urmează, în ordine, C.S.M. 
Suceava 5 _p, Unirea Tg. Secuiesc 
4 p. Electramureș Tg. Mureș 3 p 
și Hidromecanica Brașov 0 p. Iată 
rezultatele : Petrolul Ploiești — 
Unirea Tg. Secuiesc U—3. C.S.M. 
Suceava — Hidromecanica Bra
șov 8—3, Petrolul Ploiești — Hi
dromecanica Brașov 6—4, C.S.M. 
Suceava — Electromureș Tg. Mu
reș 10—3, Unirea Tg. Secuiesc — 
Hidromecanica Brașov 13—2, Pe
trolul Ploiești — Electromureș

Tg. Mureș 8—7. Eleetromures Tg. 
Muireș — Unirea Tg. Secuiesc 
6—6, C.S.M. Suceava — Unirea 
Tg. Secuiesc 2—2, Petrolul 
iești — C.S.M. Suceava 7—3 
Băltcanu — ooresp.).
• In întrecere au intrat și cei 

mai mici hochei ști, adică echipele 
formate din juniori mici (15—1>6 
ani}. Primul tur al competiției 
lor a avut loc, recent, la 
Miercurea Ciuc și a dat cîștlg da 
cauză formației locale a Clubu
lui sportiv școlar, care s-a insta
lat pe primul loc în clasament 
cu 10 puncte, învingând în toate 
meciurile : cu C.S.Ș. Gheorgheni 
11—2, cu C.S.Ș. nr. 2 Galați 4—3, 
cu C.S.Ș. Triumf București 8—-1, 
cu C.S.Ș. Sf. Gheorghe 10—2 și 
cu Dunărea Galați 15—0. Pe locu
rile 2 și 3 se află, la egalitate de 
puncte CO, echipele C.S.Ș. Gheo-r-- 
gheni (cu C.S.Ș. nr. 2 Galați 6—6, 
cu C.S.Ș. Triumf București 7—2, 
cu C.S.Ș. Sf. Gheorghe 16—0, cu 
Dunărea Galați 20—0) și C.S.Ș. 
nr. 2 Galați (cu C.S.Ș. Triumf 
București 10—1. cu C.S.Ș» Sf. 
Gheorghe 10—0, cu Dunărea Ga
lați 13—1), iar în continuare sînt 
clasate : C.S.Ș. Triumf București 
cu 4 p (cu C.S.Ș. Sf. Gheorghe 
8—6 si cu Dunărea Galați 6—0}, 
C.S.Ș. Sf. Gheorghe cu 2 p (cu 
Dunărea Galați 4—2) și Dunărea 
Galați cu 0 p. (V. Pașcanu 
coreap.).

BALUL ZĂPEZII ’84
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HOCHEI • Constituie o performanță g< 
lui înscris de Hălăucă, în meciul Steaua • 
S.C. Miercurea Clue, după 5 secunde de î 
începere 7 In mod cert, da 1 Cercetîri 
Anuarul NHL (este drept că nu unul di 
ultimele apărute) aflăm că în această Ir 
trecere de prestigiu de peste Ocean, cai 
reunește puternice formații profesionisi 
din S.U.A. și Canada, recordul în materj 
este de 6 secunde și aparține lui Don K< 
zak, de la Los Angeles Kings. Cum s 
vede, Sandu al nostru s-a ridicat, prin șt 
tul său năpraznic, pînă la nivelul recordt 
rilor din marile dispute mondiale. • Sut 
liniind din nou buna organizare a turner 
lui de la Giieorgheni, asigurată de IninM 
șll activiști sportivi locali, vom evid^B 
de această dată, pe ștefan Fodor, respos 
sabilul cantinei întreprinderii Metalurgii 
din localitate, unde toate echipele prezent 
au avut posibilitatea de a lua masa 1 
condițiuni ireproșabile. Agitîndu-se de a 
mlneața șl pînă seara, Ștefan Fodor ea 
mereu prezent și la patinoar, aducînd M 
doande cu ceai pentru sportivi șl arbitri. 
TENIS DE MASA • Dintre cele patrd 

echipe care au retrogradat din Divizia

ia- 
loc 
are

Potrivit tradiției, ITHR București organizează in luna 
nuarie „Balul zăpezii". Ca și anul trecut, balul va avea 
in stațiunea Slănic Prahova, stațiune 
posibilitatea, printre altele :

• Să afle ce e cu legenda privitoare
• Să admire muntele de sare de la
• Să viziteze muntele Piatra Verde 

tufuri sau
• Sanatoriul subteran, o mină de sare ale cărei galerii se 

întind pe mai mult de 1600 m și unde sculptorul Justin Năs- 
tase, ajutat de cițiva mineri-artiști, a „modelat" in sare fi
guri și momente sugestive ale istoriei poporului nostru.

Pe cei care doresc să participe la bal îi informăm că se 
pleacă simbătă 28 ianuarie, la ora 13, din fața hotelului 
Intercontinental, cu autocarul. Cazarea — in stațiune. Seara — 
bogat program artistic, dans, surprize.

întoarcerea în Capitală — duminică 29 ianuarie, seara, 
înscrieri se fac la toate agențiile de turism ale ITHRB, 

in limita locurilor disponibile. Preț: 276 lei.

in care turistul

la Lacu Miresii, 
Baia Baciului, 
cu zăcămintul său de

I



In vizită la divizionarele

Pornind de la un dialog tu Silviu Lung alb-negriiorcăpitanul
lumea în nreajma
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dr.

studențescși CSS
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sănătății si perfor- 
exagerările sau ero-

orhrtectul Barbu Emil Popescu : „In 
nim mai mult echipa națională ți... să

Maria Verigeanu și Edith Tordk. Ma- 
„căuta" intr-una pe sora sa 
trimițîndu-i pase „a la 
mareînd de fiecare dată goluri de 
frumusețe. Apoi rolurile se inver-

Căpitan 
in ultimele două 
prezent în toate
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Ce ți-ai spus. Silviu Lung, 
în momentul în care ai 
aflat, acum doi ani, că 

sîntem în grupă cu Italia. Ceho
slovacia. Suedia și Cipru ?

— Mi-am spus că nu avem 
absolut nici o șansă.

— Și-atunci, cînd ai început 
să speri ?

— După meciul cu Suedia, 
cînd mi-am zis că începem să 
nc facem, in sfirșit, o

— Cînd ți-ai spus că 
în cursă ?

— Abia după victoria 
Italici.

— Ce ai gindit după 
gerea cu Cehoslovacia ?

— Că singura noastră șansă 
e victoria la Stockholm. Dealt
fel, oricît de ciudat vi s-ar 
părea, cheia calificării noastre 
pentru Franța a fost ÎNFRÎN- 
GEREA DIN MECIUL CU 
CEHOSLOVACIA ! Fără aceas
tă infringere, calificarea nu ar 
fi fost posibilă.

— Îți plac paradoxurile. Fii, 
te rog, mai clar.

— E foarte limpede. Dacă am 
fi bătut Cehoslovacia, nu am 
fi putut ciștiga la Stockholm. 
Suedia ar fi ajuns Ia plus cinci 
și nici nu mai putea fi vorba 
s-o mai ajungă cineva...

buind nenumărate elemente 
biective si subiective.

Cu totul remarcabil este fap
tul că. in cadrul aceluiași son
daj, nu mai puțin de 9 jucă
tori au indicat 
cu Cehoslovacia 
noastre cu 2—1, 
s-a si încheiat 
Guadalajara.

In fine, pentru meciul cu 
Brazilia, tricolorii au indicat, 
între altele, de patru ori sco
rul de 3—2 pentru Brazilia, de 
două ori 3—3 și chiar un 4—4, 
toate aceste scoruri fiind mos
tre de previziune tehnico-tac- 
tică. deoarece meciul s-a în
cheiat. după cum vă amintiți 
(poate), cu acel 3—2. după un 
joc frumos, care a și fost re
luat 
grai.

Poate aceste pronos 
atît de apropiate de

SPORTUL STUDENȚESC DUCE DORUL TITLULUI
In formația Sportului studen

țesc un nume se repetă aproape 
etapă de etapă de 12 ani : Paul 
Cazan, exemplu de seriozitate, 
modestie si fair-play. 
al echipei 
campionate. _______ _  ____
cele 17 meciuri ale turului, iată 
premise favorabile pentru o 
discuție.

— Paul Cazan, anul trecut, pe 
vremea asta. Sportul studen
țesc era lider de toamnă cu 
26 de puncte din 11 victorii. 4

concentrat ca _ _____
marilor performante. Poate si 
pentru faptul că nu avem 
12-lea jucător, un public 
dent, care să ne susțină 
momentele psihologice.

— Se zice că unii jucători 
s-au mai „concentrat" la r 
rea performantă, astentind (ast
fel I?) schimbarea antrenorului, 
ceea ce a dus la pierderea unor 
puncte prețioase...

— Nu pot crede așa ceva, 
chiar dacă mici „contre" au e-

I
I

Acest dialog pune din nou 
reflectorul peste zona atît 
de vastă a psihologiei vic

toriei și înfrîngerii.
Acum 15 ani. înainte de ple

carea echipei noastre naționale 
spre Mundialul 
făcut un sondaj 
colorilor".

Pentru meciul 
cheiat cu 1—0 . 
patru jucători au indicat vic
toria Ângliei cu 1—0. alti pa
tru au pronosticat 1—0 pentru 
România, iar ceilalți zece 
indicat 0—0. Un 0—0 care, 
prezentînd majoritatea, era 
amestec de speranță și de 
ganizare a jocului pentru

au 
re- 
un 
or- 

________ _ ______ re
miză. Rezultatul de 1—0. prin- 
tr-un gol marcat în minutul 66, 
în urma unei greșeli grave de 
fundaș și portar, confirmă ideea 
că jucătorii văd desfășurarea 
meciurilor. Ia aceasta contri-

„B“. Pină la finele campionatu
lui au mai rămas insă 4 etape.
asa câ înainte de a intra în
luna februarie vom st i cine a
reușit si cine nU.
1. STEAUA 17 17 0 0 185-381 51
2. Din. Buc. 17 14 1 2 492-382 46
3. H.C. Minaur 17 11 3 3 164-415 42
4. Constr. Ar. 17 7 2 8 392-332 33
5. Dinamo Bv. 17 6 2 9 393-397 31
6. Indep. C. M. 17 7 0 10 405-450 31

7. „Poli“ Tim. 17 6 3 8 372-369 32
8. Min. Cav. 17 7 1 9 414-458 32
9. Relon Săv. 17 5 1 11 375-122 28

10. Tract. Bv. 17 5 1 11 407-467 28
11. „U‘‘ Cj.-N. 17 4 2 11 380-407 27
12. Constr. Or. 17 4 2 11 360-399 27

Programul rundei a 18-a, care 
se desfășoară astăzi : Dinamo
București — Dinamo Brașov (sala 
Floreasca, de la ora 14) ; Steaua— 
Independența Carpați Mîrșa (sala 
Floreasca, de Ia ora 15,15), H.c. 
Minaur — Constructorul Arad. în 
grupa 1—6 ; Politehnica Timișoa
ra — Constructorul Oradea. Mine
rul Cavnic — Tractorul Brașov 
și Universitatea Cluj-Napoca — 
Relon Săvinești, In grupa ’—12.

. formațiile masculine Voinîa S. 
C.S.Ș. Tehnoutilaj Od. Secuiesc, 

i prezentat la campionatul de ca- 
D intre acestea două, doar C.S.Ș. 
laj a reușit să revină pe crima 
tenisului de masă. In schimb, fe- 
a C.F.JC. C.S.Ș. Petroșani șl C.S.M. 
-au avut curajul nici să încerce.

, oare, nevoie să ne întrebăm cum 
t si se lucrează în secțiile acestor
• Bucuroși că au realizat în 1933 

de frumoase succese (câștigarea 
tulul de senioare, „Cupa Romi- 
uri la junioare și cadete), care 
at pe tinerețea componentelor e- 

de la M.I.L.C. C.P.L. București 
-și schimbe denumirea în Ju- 

Să le dorim succes șl sub noua 
, sperind că exemplul lor va fi 

de alte formații ale căror nume 
ate dintr-o înșiruire de Inițiale, 
adesea greu de pronunțat. • La 
Secuiesc, localnicii au primit lau- 
că au asigurat o organizare foar- 

* campionatului de calificare în Di- 
Să sperăm că aceleași laude le 

:1 și la adresa celorlalte gazde ale 
?r turnee ale primei divizii.

Poate aceste pronosticuri 
atît de apropiate de scor 
și chiar de joc sugerează 

că jucătorii noștri iși evaluau 
exact potențialul, calculau des
tul de bine potențialul adver
sarului, dar cutezau destul de 
puțin cînd era vorba să se 
forțeze proporțiile care modi
fică pronosticurile și aduc sur
priza.

In ultima vreme, tricolorii. în 
urma unui efort de fortificare 
psihică, fac tot mai mult ab
stracție de ierarhii. în aceeași 
ordine de idei, ei fac distincția 
între meciul oficial și jocul a- 
mical. Dovadă și faptul că ei 
au reușit să treacă foarte ușor 
peste un 1—4 cu Belgia, peste 
un 1—4 cu R.D.G. și mai ales 
peste acel 0—5 cu Țara Galilor 
în chiar anul prestigioasei lor 
calificări în turneul final din 
Franța. Mai mult, pentru ilus
trarea acestei creșteri la capi
tolul psihic, cei mai multi din
tre ei au regretat eliminarea 
Țării Galilor din turneul final...

Vrem să credem că această 
reală maturizare își va conti
nua opera și în Franța. Fot
balul nostru are un moment 
bun, care ar putea să facă din 
el un cap de serie pentru anii 
care vin.

dusă de prof. dr. doc. Valentin 
Stroescu. au participat prof. dr. 
doc. E. Grigorescu (I.M.F. IașiJ. 
conf. dr. L Drăgan 
București). dr. C. 
(C.N.E.F.S.). conf. dr. 
mitrescu. dr. N. Pavelescu și 
M. Nichifor (I.M.F. Iași), s-a 
concluzionat că medicatia efor
tului (ergotropă. trofotropă, 
neurotropă si hepatoprotectoare) 
reprezintă o realitate a spor
tului de performantă, care, a- 
plicată științific, aduce numai 
beneficii 
mantei ;
rile pot dăuna insă ațit per
formantei. cit si sănătății. S-au 
prezentat si o serie de reali
zări românești la care si-au 
adus contribuția catedrele de 
farmacologie din I.M.F. Bucu
rești și Iași, Institutul de Stat 
pentru Controlul Medicamentu
lui si Cercetării Farmaceutice. 
Institutul de Cercetări Chimio-

HANDBAL _ 
tulul masculin de handbal Divizia .A' 
află în 
crurile _____ . ...._ _
află și revenirea băimăreanului 
Volnea la potențialul cunoscut. în declin 
de formă încă de la Olimpiada de la Mos- 
oova, handbalistul de la H.C. Minaur pă
rea intrat în mediocritate. Talentul său, 
fructificat prin muncă la antrenamente, l-a 
readus însă printre cei mai eficienți jucă
tori ai primei divizii. în ultimele trei eta
pe ale campionatului Măricel a înscris 7 
goluri în partida cu Steaua, 5 în cea cu 
Independența Carpațl Mîrșa și 9 în întâl
nirea cu Dinamo Brașov (ultimele două 
meciuri în deplasare !). • Aplauze pentru 
MARIA și EDITH ! în Sala sporturilor din 
Km. Vîlcea se disputa prima manșă a sfer
turilor de finală ale „Cupei I.H.F.“ la hand
bal feminin, dintre Chimistul din localitate 
șl H.v. Enzico Swift din Roermond (Olan
da). în formația vîlceană _sînt titulare su
rorile • 
rla o 
mică, 
Edith 
mare
sau, Maria fiind cea car® primea pasele, 
pentru ca prin adevărate salturi aeriene — 
gen... Măricel Volnea — să devină ea rea
lizatoare. Spectacol de mare frumusețe, 
pentru care cele două excelente handba
liste primeau necontenit aplauzele sălii ar
hipline.

• Iarna studenților bucurețteni înseamnă, printre altele, si 12 zile (cale 
<na, aspre) in sîoțianea Tineretului de la Piriol Rece. O Au urcat aici, pen
tru programul montan, 21 de jucători : Speriata ;i Cimpean - portari ; M. 
Mihail, Cazon, Mezaroț, FI. Mărginean, Dumitru - fundași, Munteanu f, 
Lhiha'o, Pana, Șerbănică, Burchel, Boboc - mijlocași ; FI. Grigore, M. 
sandu, Coraș, Terheș, Bucurescu, Vâsii, Gheorgbe, Constantinescu - inain-

• Noutățile se numesc : FI. Mărginean, un fundaș central de 19 ani 
ae >a Industria sir mei Gmpa Turzii, și juniorii Dumitru, Boboc, Gheorgne și 
Constantnescu din pep nieza proprie. • Absenții motivați : lorgulescu, Mun
teanu II și Hagi - plecați cu selecționata divizionară în turneul sud-ame- 
ncan. • Antrenorui Constantin Ardeleanu, ajutat in pregătiri de Chihaia, 
pune un accent deosebit pe pregătirea fizică multilaterală, fără a neglija 
iatura tehn.co-tact.că, teoretică și practică. • Sportul studențesc a susținut 
un singur joc de pregătire (5—1 la Zornești, cu Celuloza ; au marcat FI. 
Gr;gore — 2, Văsîi, Bucurescu și Burcbel) și nu va mai juca pînă spre 
sfîrșitul lunii, cînd va partiepia la turneul de la Oradea (28—29 ianuarie), 
aupa care va p’.eca in Egipt. • Gindurile antrenorului Constantin Ardeleanu : 
„Pregătirile de lama vor alcătui echipa pentru retur. Toți au pornit spie 
titularizare de la aceeași linie de start. In primăvara, vom căuta sâ asi
gurăm mai multă varietate in organizarea jocului. Avem o echipă de.; cupe 
europene, dar asta trebuie s-o dovedim”. • Obiectivele studenților’ bucu-

egaluri si 2 infringeri. dubă ce 
înscrisese 28 de goluri si nri- 
mise numai 10. cele mai DUtine 
din camnionat. Acum insă...

— M-am frămintat mult și 
eu să explic acest regres ne
așteptat. Si am ajuns la mai 
multe cauze. In primul rind, 
întărirea ofensivei noastre prin 
venirea Iui Coras si Hagi a 
dus la o relaxare a apărării, 
pină acum punctul nostru forte. 
Știind că avem o linie de asalt 
Si nu un singur „puncheur". M. 
Sandu, apărarea n-a mai fost 
mereu „in priză". Au 
acele prime 7 etape 
puncte, care au creat 
generală de euforie.

— Numai labilitatea 
să explice lunga eclipsă care a 
urmat fulminantului start ?

— Categoric ! Noi am luat un 
start lansat, căruia nici Dinamo 
nu-i mai putea face fată. dar... 
ne-am sufocat psihic. Sintem o 
echipă matură, dar ou ne-am

Farmaceutice din București Si 
Centrul de Medicină Sportivă 
din București.

La tema a II-a — „Recupe
rarea in afecțiunile coloanei 
vertebrale la sportivi"'—. dez
baterea condusă de prof. dr. 
doc. N. Teleki (I.M.F. Bucu
rești) a reunit specialiști din 
I.M.F. Iași (conf. dr. Gh. Floa- 
res. conf. dr. M. Rusa) si 
C.M.S. (dr. N. Lazâr. dr. 
Petrescu, dr. N. Ploeșteanu. 
N. Eremia). jar discuțiile
condus la următoarele conclu
zii : necesitatea unui diagnostic 
precoce, in special in cazul 
traumatismelor, pentru institu
irea unei terapii adecvate : 
potențialul biologic superior al 
sportivilor in ceea ce privește 
recuperarea. comparativ cu 
populația nesportivă : impor
tanta repausului segmenlar si. 
mai ales, a metodologiei de an
trenament în perioada recupe- 
ratorie : necesitatea ea in se
lecția sportivilor de nerformantă 
sâ se acorde o importantă deo
sebită coloanei vertebrale (ra
diografia acesteia).

Prof. dr. I. Hău li că (I.M.F. 
Iași) a organizat o , 
tundă" cu tema : 
neuro-endocrin si al 
de efort în sportul 
performanță". Si cu 
lei s-au formulat o 
concluzii cu valoare aplicativă 
în dirijarea științifică a pro
cesului de antrenament.

Manifestarea științifică de la 
Iași, cu participare internațio
nală (doi medici din R.D. Ger
mană), a fost organizată exce
lent de C.J.E.F.S. Iași, cu spri
jinul C.N.E.F.S. și al U.S.S.M.

«masă ro- 
„Reglajul 

capacității 
de înaltă 
acest pri- 

serie de

Con cursul Pronosport de 
sfîrșitul acestei săptămâni, _ _ 
cuprinde partide din campiona
tele divizionare A si B ale Ita
liei, este foarte promițător în 
obținerea de mari succese de că
tre cei mai inspirați participant!, 
lată meciurile cuprinse în pro
gram :

I. Avellino — Ascoli
II. Catania — Udinese

xistat. ca in ____ ________
— Despre cei doi noi veniti, 

Coras si Hagi. ce ne spui ?
— Coras s-a încadrat bine în 

echipă si e un cistier. nu nu
mai pentru că a marcat 9 co
luri. Hagi. însă, a făcut cîteva

lucruri foarte frumoase, 
pentru spectatori, nu si pentru 
echipă. E o valoare. însă la noi 
nu a demonstrat-o încă. Eu. ca 
fundaș, am înscris două goluri 
în tur. El. ea înaintaș, rici u- 

mai

stu-

duce 
campa

nii

nul. Așteptăm cu totii 
mult de Ia Hagi.

— Ce așteaptă Sportul 
den'ese de la retur ?

— Sportul studențesc 
încă dorul titlului de
oană ! După Sturm Graz, 
ne rămine deeît să ne batem 
pentru titlu, da. da. nentru 
titlu !

— Argumente ?
— Atmosfera bună din Kt, 

tresărirea de orgoliu a întregii 
echipe, dorul de revanșă al lui 
Hagi si FI. Grigore. setea de 
gol a lui M. Sandu care are 
numai 4 goluri si poate mai 
mult, cota internaționalilor Ior- 
gulescu, Munteanu II. Hagi și 
Coraș. care înseamnă un stimu
lent pentru noi toii.

Mircea M. IONESCU

Campionatul republican de juniori I

Iată mai jos citeva constatări la jumătatea Campionatului repu
blican de juniori I. în noua sa formulă de disputare, pe 12 serii. 

Reamintim că, in edițiile trecute, această competiție s-a desfășurat

DE

pe opt serii alcătuite din cite 16 echipe. Ce ne oferă,. așadar, o pn-
mâ „citare** a clasamentelor turului ediției 1983—1984, din cane du-blicăm astăzi situația primelor șase serii :

SERIA i SERIA A IV-a
L CSȘ P. Neamț 11 8 1 2 41-14 17 1. Fc Constanța 9 8 1 u 57- 4 17
2. CSȘ Botoșani 11 5 5 1 27-18 15 2. CSȘ Călărași 9 6 2 1 31- 5 14
3. Poli. Iași 11 4 6 1 25-13 W 3. Delta Tul cea 9 6 1 2 17-12 13
4. CSM Suceava 11 5 3 3 42-16 13 4. FCM Prog. Br. 9 6 0 3 44-12 12
5. CSȘ Roman 11 5 3 3 22-14 13 5. csș constanța 9 4 3 2 11-14 11
6. CSȘ Tg. Neamț n 5 3 3 15-15 13 6. Unirea Slobozia 9 4 1 4 11-14 9
7. Lie. Fălticeni ii 5 2 4 20-14 12 7. Dunărea CI. 9 3 2 4 13-18 6
8. CSȘ Dorohoi ii 5 2 4 19-13 12 8. CSȘ Mangalia 9 2 0 7 13-25 4
9. CSȘ 2 Iași ia 5 2 4 M-21 12 9. CSȘ Med.gid-ia 9 1 0 8 6-27 2

10. CSȘ Rădăuți ii 3 1 7 14-36 7 10. CSȘ Tuleea 9 0 0 9 4-46 0
11. Ceahl P. Nț. n 1 2 8 7-44 4 • Constănțenii n-a>u avut pro-
12. Chimia FăM. ii 0 0 11 1-45 0 bleme in tur, ei terminând ne-
• în seria aceasta, ecnipa învinși și cu un record de go-

Clubului școlar din Piatra Neamț 
s-a dovedit una dintre cele mai 
bine organizate unități de acest 
fel din fotbalul nostru (director 
— prof. R. Toma). 
golaverajul ultimei

lurl marcate, peste ȘASE 
PARTIDA ■ o dovadă elocventă 
totuși, și a lipsei de echilibru 
din această serie în care doar de 
la FCM Progresul Brăila se aș
tepta mai mult.

mia Fălticeni, care în 11 meciuri SERIA A V-a
a reușit să înscrie UN SINGUR 1. Dinamo Buc. 11 8 2 1 30-10 18
GOL ! 2. Luceaf. Buc. 11 7 3 1 38-11 17

SERIA A II-a 3. Rapid 11 8 1 2 35-ltt 17
L Partiz. Bacău U 10 1 0 27- 6 21 4. Metalul 11 6 4 1 23- 9 16
2. Oțelul Galați 11 7 3 1 26- 6 17 5. Electroapa. ia 6 4 1 19- 8 16
3. Dunărea CSU 11 7 2 2 21- 6 16 6. Dinamo Vie. n 7 1 3 19- 9 15
4. CSȘ Tecuci 11 7 1 3 20-11 15 7. Sportul stud. n 4 2 5 19-16 10
5. Unirea D. F. ia 4 3 4 18-11 11 8. Steaua ii 4 0 7 22-23 8
6. SC Bacău ii 5 1 5 15-22 11 9. Autobuzul ii 3 1 7 12-30 7
7. CSȘ Galați ii 3 4 4 16-11 10 10. Prog. Vulcan ii 3 0 8 10-33 6
8. CSȘ Bacău ii 4 1 6 14-19 9 11. CSȘ Pajura n 0 1 10 8-36 1
9. Duc. Bacău ii 4 1 6 10-16 9 12. Automatica ii 0 1 10 7-46 1

10. CSȘ Focșani ii 1 5 5 8-16 7 • Una dintre icele mai echill-
11. CSȘ Vaslui ii 2 2 7 5-17 8 brațe grupe, în care jumătate
13. CSM Borzești m 0 0 11 5-46 0 dintre echipe luptă pentru pri-
• O mare surpriză <0 constituie mul loc, deținut la sfîrșitul tu-

apariția în prim-plan a Partiza
nului 1 Cu atit mai mult, cu cît 
în această serie se află trei forțe 
ale fotbalului la nivelul copiilor 
șl juniorilor : Sport club 
Bacău și Dunărea CSU.

SERIA A III-a
10 o
8 2
8 2
6 1
6 1

nulul de juniorii clubului din 
șos. ștefan cel Mare. Cu mult 
sub așteptări comportarea echi
pelor Steaua, Progresul Vulcan, 
Sportul
ra.

și CSȘ Paju-

1. F.c. Argeș
I. CSȘ Pitești
3. CS Tîrgoviște
4. Petrolul PI.
5. Olimpia Rm. S.

6. CSS T-viste
7. Met. Plopeni
8. Gloria Buzău
9. Prahova PI.

10. CSȘ C-lung
11. CSȘ Ploiești
12. CSȘ C. Argeș

11
11
11
11
11 

11
11
11
11
11
11
11

1
1
1
4
4

4 2 5
3
3
2
2
2
2

• F.C. Argeș' și-a pus 
candidatura pentru un 
turneul final, dar replica celor
lalte două fruntașe, CSȘ Pitești 
și CS Tîrgoviște, va fi — proba
bil — foarte puternică în a doua 
parte a campionatului. Extrem 
de palidă evoluția Gloriei Buzău.

4
1
2
2
2
1

29- 7
35-12
21- 6
27-16
13-12

19-20 10
16-19
18-21
12-22 
10-31
9-32

10-27

10
7 
e 
c 
e
5

din stan
loc la

SERIA A
1. CSȘ Craiova
2. Univ. Craiova
3. CSȘ Caracal
4. Minerul Motru
5. IPA Slatina
6. Unirea Alex.
7. CSȘ Alex.
8. Const. Craiova
9. Chimia Tr. Măg.

10. CSȘ Corabia
11. CSȘ Tg. Jiu
12. Rova Roșiori
• Doar un gol 

fruntea 
două mari rivale 
Ceea oe ne lasă să întrevedem 
că între CSȘ șl Universitatea se 
va desfășura, în retur, una din
tre cele mai pasionante dispute 
pentru calificare.

15
19
16
H
11 
n 
s
8
8
8
6 
«

_ . .ia
clasamentului, pe cele 

ale Craiovei.

Fiorentina — Torino 
Genoa — Napoli 
Inter — Lazio 
Juventus — Pisa 
Roma — Sampdoria 
Verona — Milan 
Arezzo — Cagliari 
Cremonese — Perugia 
Monza — Palermo 
Trlestina — Como 
Astăzi este ultima zi

ni.
IV.
v.

VL
vn. 

vin.
IX.
X.

XI.
xn.

procurare a biletelor pentru tra
gerea obișnuită Loto ele vineri

de

1 
1
3
4
5
4
5
6
7
4
6
7

20 ianuarie 1984 care va avea loc 
începind de La ora 14,30 în sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Staieovici 
nr. 42.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRI.S 

DIN 18 IANUARIE 1381 
EXTRAGEREA I : 40. 35. 6.

39 29 8.
EXTRAGEREA a II-a : 17. 30. 

10. 19. 4. 42.
FOND TOTAL DE CÎSTI- 

GURI : 1.101.416 lei.



Comentariul sfyiămirii
AMPRENTA OLIMPIADEI ALBE
Apropierea Olimpiadei al

be de ia Sarajevo și-a pus 
amprenta asupra afișului 
competițional al sâptămînii 
trecute, dominat de citeva 
competiții importante in 
sporturile de iarnă, adevă
rate repetiții generale îna
intea marelui spectacol o- 
limpic.

LA BUDAPESTA, artiștii 
gheții și-au disputat titlu
rile continentale. Clasamen
tele au respectat pronosticu
rile. Katarina Witt (indivi
dual feminin) 
va — 
rechî) 
Torvill 
(dans) obținînd victorii pe 
cit de previzibile, pe-atit de 
incontestabile. Oarecum ne
scontat succesul sovieticului 
Aleksandr Fadeev la indivi
dual. unde fostul cam
pion. vest-germanul Norbert 
Schramm, s-a clasat doar al 
treilea, întrecut și de com
patriotul său Rudi Cerne. 
Vedeta întrecerilor de la 
Sportcsarnok a fost cuplul 
dansatorilor englezi, aflat la 
a treia cunună continentală. 
S-a vorbit mult, înaintea 
campionatelor, despre pro
gramul lor original — pre
zentat în premieră cu cite
va săptămini in urmă la 
campionatele naționale, la 
Nottingham — pe muzica 
Boleroului lui Ravel. Pro
misiunile au fost pe deplin 
respectate, cei doi urmași ai 
lui Diana Towler și Ber
nard Ford fermecir.d eu mă
iestria lor nu numii specta
torii. ci și pe arbitri- La 
„impresia artistică*, de pildă, 
un singur oficial a „îndrăz
nit- să scadă o zecime 
punct din nota maximă.

PATINOARUL MEDEO 
la Alma Aia, patine arul 
cdrdurilor. a fost _ 
campionatelor europene ale 
vitezistelor. N-a mai plouat 
de data aceasta cu recor
duri. a căzut doar 
mondial, la 5 000 m. probă 
în care Gabi Scbonbmnn a 
coborit sub 7:40.0 (7^9.44).
Noua recordmană s-a clasat 
prima și la 3 000 m. obținind

Elena Valo- 
Oleg Vasiliev (pe- 

și. mai ales. Jayne 
— Christopher Dean

de

de 
re- 

gazda

unuL

— în premieră — și o vic
torie fără probleme (cu 
punctaj record) în clasamen
tul poliatlonului.

PE PlRTIA DE LA CER- 
VINIA, boburile de 4 și-au 
disputat „Cupa Mondială*, 
ultimul examen important 
înaintea concursului olimpic. 
Elevii lui Dragoș Panaitescu 
(Degan. Lixandru, Popescu, 
Petrariu) au reușit frumoa
sa performantă — pe care 
o așteptam de multă vreme
— a unui loc pe podium, 
după ce s-au aflat chiar in 
vecinătatea liderilor timp de 
trei manșe. Ei confirmă sal
tul de calitate remarcat încă 
la debutul sezonului și cu
leg roadele meritate ale ri
nei pregătiri serioase de-a 
lungul Întregului an. Chiar 
dacă concursurile de bob au 
ajuns astăzi in primul rind 
o bătălie tehnologică — si
milară celei din culisele 
curselor automobilistice de 
form'ila I —. avem încrede
rea că elementul uman râ- 
mine foarte important, și pe 
el ne bazăm in afirmația 
că ai noștri nu ne vor deza
măgi la Sarajevo.

UN NOU ICAR domină 
concursurile de sărituri cu 
sehiurile. După ce a ciști- 
gat, la începutul anului, tro
feul celor patru trsm*»t!ine. 
tihăr:’ (19 arte) Jews Weiss- 
n»g (R. D Germană) s-a 
imp'zs in al patrulea concurs 
consecutiv pentru „Cupa 
Mond ală* in care este lider 
autoritar inamica revelațiilor 
de ieri. N/kacoen și Bulau.

CARAVANA schiului al
pin iri continuă marșul .Cu
pei M-mdiMe*. fără să-l aibă 
printre pretai mirii pe lau
reatul sezcculut trecut. Ptul 
Mahre. în schimb. In pe maz 
Stenmark ajunge la un re
cord ce va fi. practic, im
posibil de doborit : 76 de 
victorii in .Cupă*. Din păca
te. așa cum se știe. Jngo* 
nu va concura la Sarajevo 
din cauza mult discutatei 
.licențe B*. similară cu sta
tutul de profesionist ■

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
PARPAN (Elveția). Cel de-al doilea slalom special din 

cadrul ..Cupei Mondiale" a revenit asului suedez uigemar 
Stenmark (în fotografie), cronometrat în cele două man
șe în 1:47,36 (54,894-52,47). Stenmark obține a 76-a vic
torie în carieră într-un slalom pentru „Cupa Mondială". 
L-au urmat : 2. Marc Girardelli (Luxemburg) 1:47,63 
(54,984-52,65), 3. Franz Gruber (Austria) 1:48,58 (55,144-
53,44), 4. Bojan Krizaj (Iugoslavia) 1:48,89. 5. Lars — 
Goran Halvarsson (Suedia) 1:49,83, 6. Petar Popanghedov 
(Bulgaria) 1:50,08. In urma acestui concurs, in clasa
mentul general al „Cupei Mondiale- conduce Andreas 
Wenzel (Liechtenstein) cu 130 p. urmat de Pirmin Zur- 
brmggen Elveția) 122 p. Stenmark -
(Elveția) 98 p etc.CESK.E BUDEJOVICE (Ceho- 
slovacia). în meci amical de ho
chei. echipa Cehoslovaciei a în
trecut formația Finlandei cu 7—1 
(1—9. 5—0. 1—1). Au marcat Rus
nak (1), Hrdina, Liba. Pasele, 
Laia si Ruzicka. respectiv .Talo.

VERBIE» (Elveția). Slalomul 
super-uriaș feminin pentru XXioa 
Europei- a fost tist’gat de VrenJ 
Schneider (Elveția) în 1 JB.78. ur
mată de Eva Twardokens (S.U.A.) 
UiM și Karen Percy (Canada) 
138.71. In clasamentul competiției 
conduce Corinne Eugster (Elve- 
țiai eu 70 p.

OSLO. Prob® feminină de 11 
km dm cadrul campionatelor 
Norve«^ei a fcst c*>ugatâ de Brii 
Pectersen fc 35:55 urmată de 
Mărit Myrmael MU si Berlt 
Aucn X^4.

CINC8IS0L INUhAIINNU DT

109 p. Frabtz Heinzer
KOUVOLA (Fin

landa). Ciștigăitoril 
campionatelor națio
nale de schi (probe 
nordice) desfășurata 
în localitate 15 km : 
Juha Mieto 12:10.6 ; 
30 km : Kari Rista- 
nen 11130:34 ; femi
nin — 5 km : Pir- 
kko Maeaettae
16 29 S ; 10 km :
Marje — Lilsa Hae- 
maelaeinen 33 41.0 ; 
sărituri (70 m) : 
Jari Pulkklnen 193.1 _ ___
ml. 2. Metti Nykaenen 193.2 
(72—69S m).

BUDAPESTA. In turneul inter
național de bodiel care se dispu
tă în acest oraș : Ungaria — 
Franța *—3 (ă—2, 0—0, 6—1).

BIATLON DIN CEHOSLOVACIA

p (764—62
D

TURNEE DE ȘAH

am-

de penahzaret. 2. L Cecovik 
(UJLS^.) 35:58 (V). 3. H. Zdenex 
(Ceboaiovaca) 36:13 (D-- 11. Imre 
Lestier. dot) 38:51 (3)... L9. Vla-
dknir Todașcft (iot) 48:18 (1), 30. 
Mihai Răduiescu (iot) 40:25 (2) 
29. Ion dmpoia (Dinamo Brașov) 
4135 (1). 30. Gheorghe Berdar
(Jot) 4138 (4) _ 33. Frantise Fo- 
rtko Qot) 42:48 (f) ; 18 km, ju
niori : L O. Wagner — 
Tingtra’.d) 38:38 (H, 2. H. Dtei-
ner (Dcnamo Tingwald) 38:58 (I). 
‘ A. Bxk (R.D.G.) 38:12 (2), 4.

Brașov)
Abriham

16.

BELGRAD. 18 (Agerpres). — 
In ziua de repaus a turneului 
international feminin de sah de 
la Jajce (Iugoslavia), s-a des
fășurat un concurs-fulger. cîs- 
tigat de Gisela Fischdick (R.F. 
Germania), cu 12 ouncte din 
15 posibile, urmată de Nona 
Gaprindasvili (U.R.S.S.). Hana 
Erenska (Polonia) si iugoslava 
Macek. cu cite 11.5 puncte.

din runda 
de la Wijk

(Dinamo

3.
Sorin Popa (Dinamo 

O)— T. Basarab 
(Dinamo Brașov) 41J2 (4)... 
Sandor Csedd Got) «J» (4). In 
cursele de ștafetă, seniorii s-au 
tiasat pe Jooul i, iar juniorii pe 
locul 5.

• Toate partidele 
a patra a turneului _ __ 
aan Zee (Olanda) s-au încheiat 
remiză, cu excepția celei din
tre Van der Wiel și Ree. în
treruptă : Ligtering — Nikolici, 
Torre — Miles. Beliavski — 
Tukmakov. Andersson — Ador- 
jan. Van der Sterren — So- 
sonko. Korcinoi — Hubner. In 
clasament conduc Korcinoi și 
Miles cu cite 3 p. urmați de 
Beliavski si Hubner 2.5 p etc.

FOTBAL vnetidicuno

Vkxfim» MORAKU

• Noul director al centrului de pregătire a lo
turilor olimpice ale S.U.A-, de la Colorado 
Springs, este Larry McCullum. El îi succede lui 
Robert ..Bob'" 
cztlon in 1943 
cLastă funcție.
• Comitetul

concurentelor care vor 
olimpice de la Sarajevo _ _
doMsson, K.G. Grenmark, Sven Fihlen si Roger 
Westliog ; la bob. CarlErik Eriksson, Nils Ste- 
fansson. Ulf Aakerblom. Rommy Johansson. Ro
dând Bergman. Componentei loturilor de schi, al
pin și fond, sărituri, patinaj artistic și hochei 
pe gheață vor fi anunțați la 25 ianuarie.
• Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice 

de la Sarajevo a anunțat că, odată cu înscrie
rea Senegalului și Mexicului numărul țărilor parti
cipante Ia ,,Olimpiada albă ’81“ a ajuns la <7. Acesta 
constituie un record în materie. Precedentul record,

Favoriți olimpici:

Mathias, 
Si 1952.

olimpic

campion olimpic de de- 
demislonat recent djr. a-

suedez a stabilit numele 
lua parte la Întrecerile 

i : la biatlon. Ronnie A-

înregistrat in urmă cu patru ani, la Lake Pla
cid. fusese de 37 de țări !
• Federația de box din Ungaria a selecționai 

un lot de 17 pugiliști care și-au Început pregă
tirea pentru J.O. de la Los Angeles. In cadrul 
acesteia, ei var efectua stagii de antrenament în 
Cehoslovacia si în R-D. Germană. Antrenorul 
principal al lotului este faimosul Laszla Papp, 
fost triplu campion olimpic. Referindu-se la în
trecerile olimpice. Papp a declarat : „Las Aage- 
les-ul va fi arena unor dispote extrem de strinse, 
din care vor ieși învingători doar boxerii cei 
mai bine prețăti(i tehnic, fizie si tactic. Cubane
zii vor fi foarte greu de întrecut. Șanse mari in 
cucerirea medaliilor au. de asemenea, pugîliștii 
din Uniunea Sovietică și cei din Statele Unite. 
In ceea ce ne privește, imi pun mari speranțe 
în „musca* Janos Varadi, în „greul* Gyula Al- 

vies și intr-unui dintre ,-super-greii* Ferene So- 
modi și Istvan Levai*.

• A 31-a ediție a tradiționa
lului concurs de schi fond de 
la Oslo a fost ciștigată de Tor 
Haakon Holte, care a fost cro
nometrat pe 15 km In 4553. 
Favoritul cursei. Oddvar Braa 
(cîștegător al competiției in a- 
nii 1976, 1980, 1931 și 1933), t-a 
clasat al treilea în 46:19, dar iși 
menține intacte șansele de a 
fi și el selecționat pentru J.O. 
de la Sarajevo.

• La Calcutta. în cadrul tur
neului internațional dotat cu 
.Cupa de zur J. Nehru", 
miercuri s-a disputat partida 
dintre reprezentativa R P. Chi
neze și o selecționau de tine
ret a României Victoria a re
venit jucătorilor chinezi cu sco
rul de 2—1 (1—0). prin goluri
le marcate de Li Fui (min. 36). 
La Hongziang (min. 75). res
pectiv Sertov (min. 85).
• Federația portugheză este 

ia tratative cu unele 
de specialitate pentru 
tracta citeva meciuri 
înaintea turneului final 
din Franța. Printre acestea se 
numără U.R.S.S.. Țara Galilor, 
Austria. Danemarca. Antreno
rul Fernando Cabrita a anun
țat că echipa națională va sus
ține in iarna aceasta citeva 
partide în Franța, precum și cu 
Luxemburgul, la 8 sau 9 iunie. 
Înaintea turneului final.
• Primele meciuri din sfer

turile de finală ale -Cupei li
gii engleze* : Sheffield Wed
nesday — Liverpool 2—2 (me
ciul se va rejuca la Liverpool). 
Norwich — Z ' ----- * *
Meci restant 
Q. P. Rangers 
6—0 !
• In

cea de 
sament _______ _ i
31 p. care a învins cu 2—0 
Volendam. urmată de Ajax 
28 d (5—2 cu F. C. Utrecht) 
P.S.V. Eindhoven (26 p) cu 
meci mai puțin (0—0 cu Ex
celsior). Alte rezultate ale e- 
tapei : Sittard — Helmond 
2—0. Kerkrade — Den Bosch 
4—0, Groningen — Tilburg 2—0,

Sparta Rotterdam

foruri 
a con- 
amicale 
al C.E.

Aston Villa 0—2. 
t In campionat: 

Stoke City

Olanda 
a 18-a 
conduce

s-a desfășurat 
etapă. In cla- 
Feyenoord, cu 

pe

si 
un

Alkmaar 
0—1.
• In

după 16 
conduce 
urmată de Herakliș 24 p. Aris 
22 p. PAOK 21 p. Olimpiakos 
19 p. Citeva rezultate mai im
portante : Aris — Panathinai
kos 0—1, OFI — Herakliș 0—4 !, 
Seres — Olympiakos 1—0,
PAOK — Kalamaria 4—0. Yan- 
nina — A.E.K. 1—0. Pe ultime
le locuri : 15. Yannina 9 p. Ka
lamaria 6 p.
• Seria victoriilor 

campionatului Belgiei, 
Beveren. continuă. Ea a învins 
In etapa a 18-a pe F. C. Liege 
cu 2—0 și are 30 p, cu 4 mai 
mult decît următoarea clasată. 
Seraing (26). și cu 7 p în 
față de Anderlecht (23 p) 
această etapă, numai 
partide s-au terminat la 
litate, ir^ rest victorii ale 
delor. 
Courtrai 
Standard 
raing — 
lembeek 
Antwerp

• După 18 etape,
pionatul Algeriei 
locuri se află J. — --------------
cu 41 p, urmată de G.C.R. Mas
cara 40 p și G.S.M. Elharrach 
cu 39 p. în 
ligi sînt 16

• Clubul 
să instaleze 
pei sale 4 
ziune, pentru a filma toate de
ciziile luate de arbitru... Apoi 
ele vor fi comentate. Reamin
tim că în trecut și A. S._ Roma 
a folosit această practica.

campionatul Greciei, 
etape. Panathinaikos 
detașat, avînd 28 p.

liderei 
S. K.

1
două 
ega- 
gaz- 

Principalele rezultate : 
— Anderlecht 2—1, 

— Waregem 5—3, Se- 
Beerschot 3—0, Mo- 

— La Gantoise 0—0, 
— Lokeren 2—2.

In cam- 
pe primele 

E. Tiziouzou

campionatul primei 
echipe.

Verona și-a propus 
la meciurile echi- 
camere de televi-

TELEX • TELEX 6 TELEX • TELEX O TELEX > TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

JENS WEISSFLOG (R. D. Germană)
Concursurile de sărituri cu schiuriie desfășurate în acest sezon au 
,nȘaț o noua mare vedetă, pe tînărul Jens Weissflog (R.D. Germană), 

cîștigător al tradiționalului trofeu al celor patru trambuline și lider in 
• ■Cupa Mondială". S-a născut fa 21 iulie 1964 la Erlabrunn, are 1,72 
m înâțime și 58 kg, este legitimat la Traktor Oberwiesenthal (antrenor 
Hans-Joachim Wirvterlich) și este de profesiune electrician instalator. A 
debutat în arena internațională in 1981, ocupînd locul 16 'a campio
natele mondiale de juniori. în anul următor se clasează pe locul 5 
în campionatele de seniori ale R.D. Germane la trambulina de 80 de 
metri. începe spectaculos sezonul 1983, cu locul doi in clasamentul 
general al „Turneului celor 4 trambuline" (deși debutase cu stîngul, 
locul. 27 Io Oberstdorf), cîștigînd ultimul concurs, la Bischofshof^n 
Confirmă acum, devenind automat primul favorit al săriturilor la Sa
rajevo.

AUTOMOBILISM • BrazEiandl 
Nelson Piquet, caxnpxxi mondial 
al piloțix>r de formula I. a fost 
declarat ..cel mai bun conducă
tor- al sezonului 
riu intemațkxial 
aj-omobiLsm. • 
paldi (Brazilia), 
mondial de formula 
1974. acxn In virstâ de 37 de ani. 
a anunțat că intenționează 
reintre In activitatea oomoctițio- 
nală.

BASCHET • Rezultate din gru
pele sferturilor de finală ale cu
pelor europene (masculin) : „Cu
pa cupelor* : Simac MUa.no — 
Ci bona Zagreb t2—69. Southamp
ton — Saturn Koln 82—78. Scavo- 
lini Pesaro — Ruda Hvezda Par
dubice 98—75 ; „Cupa Koraei- z 
Steaua roșie Belgrad — Le Mans 
93—84.

BOX • Marvin Hagler. cam
pion mondial la categoria mijlo
cie (versiuni unificata. WBA M 
WBC), a fost declarat de un ju
riu de ziariști de box americani

de către un lu
de ziariști de 
Emerson Fitti- 
fost campion 

tn 1S72 și

cel mai bun boxer din 1983.
CICLISM • Primul tronson al 

etapei a 4-a a Turului Venezue
la. H km contratimp pe echipe, 
a revenit echipei UJLS.S. In 
27 AL Semietapa a doua, Fria — 
El Vlgla (122.5 to), a fost tis- 
tigată de Aleksandr Krasnov 
(U.R.S.S.) In 2h49:23, urmat la 
două seccnde de compatriotul său 
Aleksandr Kulikov. In clasament 
conduce Enrique Campos (Vene
zuela) cu 12h31:49. urmat la 18 
secunde de sovieticul Olcg Kle- 
nikov.

HANDBAL • Rezultate din pri
ma zi a turneului masculin din 
Suedia (Stockholm. Vaxjoe și 
Helsingborg) : U.R.S.S. — Polonia 
28—23 (14—13) — Karșakievici 8 
goluri, respectiv Waszkiewlcz 7 ; 
Suedia — R.F, Germania 23—19 
(10—7) ; Iugoslavia — R.D. Ger
mană 22—22 (11—11) — Vujovicl
7 goluri, respectiv Dreibrodt 9 ; 
Danamaxca — Spania 22—19 (12— 
10). • La Dijon, în meci amical: 
Slavia Praga — CSL Dljon 27—20

POLO • In ultimul meci al 
turneului in Australia, la Perth, 
echipa R.F. Germania a întrecut 
echipa tării gazdă eu 6—7. Aus
tralienii ciștigaseră cele trei in- 
Ulnlri anterioare.

TENIS • John McEnroe a fost 
desemnat „campion mondial în 
1983“ de cei trei foști mari jucă
tori însărcinați să-l aleagă pa 
primul jucător al anului : ameri
canul Don Budge, englezul Ired 
Perry și australianul Lewis Hoad. 
McEnroe este șl laureatul re
vistei americana „World Tennis 
Magazine*, înaintea Iul Wllander, 
Connors șl Lendl. • Argentinia
nului Guillermo Vilas l-a fost 
anulată suspendarea de un. an 
dictată de consiliul internațional 
al tenisului profesionist. Decizia 
a fost luată de oomisia de apel, 
compusă din Vic Seixas, Bill 
Talbert șl Forrest Hainline.

TENIS DE MASA • La Buda
pesta, In semifinalele C.C.E. (fe
minini. Statistika a învins cu 5—» 
pe Vitkovlce Ostrava.
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