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A lli-a EDIȚIE A „DACIADEI" - CONTRIBUȚIE SPORITĂ 
LA DEZVOLTAREA SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ ROMÂNESC

® Capitala se află pe primul loc fi la juniori I

• Brașovul domină, firesc, arena sporturilor de iarnă

Marca competiție națională 
„Daciada" a însemnat — Și la 
cea de a IlI-a ediție a sa 
un succes cu ample rezonanțe 
în toate județele tării. Prin 
marele număr de concurenți 
reuniți la startul diferitelor dis
cipline, prin pregătirea supe
rioară a concurenților. prin ca
litatea tot mai bună a evolu
țiilor, evidentă in rezultatele 
obținute, această întrecere, ca- 
re-și cucerește tradiție, fiind 
îndrăgită și prețuită de masele 
de sportivi din tara noastră, a 
adus o contribuție sporită la 
consolidarea sportului de per
formanță românesc. Talentele 
depistate cu prilejul compot f- 
țiilor au și fost incorporate in 
cluburi specializate, tinerii in- 
trînd intr-un proces de instrui
re științific, elaborat si condus 
de tehnicieni cu înaltă califi
care.

învingătoare așteptată. re
prezentativa Municipiului Bucu
rești, alcătuită din selecționate 
la toate disciplinele, s-a impus 
nu numai -la seniori si senioa
re. adică acolo unde concen
trează forțe alesj si din 
alte zone ale țării, ci și la ju
niori. dovedind prin aceasta 
preocupare pentru creșterea u- 
nor noi generații de perfor-

7. B bor 336.0 ; «. Timiș 375.1 : 
9. Sibiu 356,0 ; 10. Huneâoorș 
350.5 ; 11. Brăila 334.» ; IX 
Galati 334.5 ; 13. Arad S1«J :
14. Caraș-Severin 309.» ; 13.
Mureș 365.» : 16. Dolj 341X5 :
17. Bacău 223.5 ; 1S-1* lași si

1. M. București H734 P 5
2. Brașov îîU p ;
3. Maramureș mj» p ;
4. Prahova C7M p ;
5. Constanța i77,75 p ;

Cluj <«35 p ;

Harglita 1X3.9 ; 30. Argeș
171,1 ; 21. Suceava 14S.0 ; 2X 
Neamț 1*54 ; 33. Satu Mare 
MX» ; 34. Buzău 96.5 ; 35. Alba 
au : M. Dimbov-ta 73 5 ; 27.
Mehedinți 7X5 : M. 1 ulcea 
M.» ; 3». Bistrița-Năsăud 54.75; 
3». VEzxa 5».O : 31. Teleorman 
«1 : 32. Vaslui 3S.» : 33. Olt 
35.» ; 54. Vrar.cea 31J ; 35.
Gorj 25J : 36. Covasesa 14.» ; 
37. Botoșani 7.0 ; 3*. Sălaj 6.5; 
3». Ialomița 5.» : 44-4 „ Giur
giu si CăUnșt X».

La Chimistul

Locul 3 in ,,Cupa Mondială" la bob 4

SPIRITUL DE ECHIPA,

AMBIȚIA Șl CURAJUL

AU DETERMINAT

PERFORMANTA ECHIPAJULUI ROMÂN
De vorbă cu tovarășul Victor Năstăsescu, președintele Federației 

române de bob și sanie

Excelenta performanță obți
nută de echipajul de bob 4 
al României la una dintre cele 
mai prestigioase competiții in
ternaționale — „Cupa Mondia
lă" — vine să completeze cele
lalte rezultate promițătoare din 
sezonul actualul : locul 6 la 
„Cupa Veltins", locul 8 la con
cursurile de la Sarajevo și Igls. 
De fapt locul 3 obținut săp- 
tămîna trecută in „Cupa Mon
dială", pe pretențioasa pîrtie de 
la Cervinia (înghețată natural) 
confirmă că echipajul, format 
din Dorin Degan — pilot, Cor
nel Popescu, Gheorghe Lixan- 
dru și Costel Petrariu — lm- 
pingători, a izbutit să pătrundă 
în elita bobului mondial și că 
de acum încearcă să facă pri
mii pași spre vîrful ierarhiei. 
Obținută in compania celor mal

valoroși boberl din Europa. A- 
merlca de Nord șl Asia, per
formanta se Înscrie printre cel* 
mal bune dintre cele Înregis
trate de-a lungul anilor de re
prezentanții României, deși — 
cu excepția Iul Lixandru — e- 
chipajul este format din spor
tivi foarte tineri.

Am dorit să aflăm amănun
te și acestea ne-au fost furni
zate de tovarășul Victor Năs
tăsescu, președintele Federației 
române de bob și sanie, pre
zent la concursul de la Cer
vinia. Prima Întrebare pe car» 
i-am adresat-o s-a referit Ia 
condițiile de Întrecere.

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

meri. Pe locul II. la general, 
si pe primul la ediția de iarnă, 
selecționata Brașovului. Firesc, 
am spune, deoarece județul Bra
șov are — pentru sporturile de 
iarnă — condiții naturale, a- 
menajâri și dotări superioare 
altor județe. Desigur, si aid 
a contat munca specialiștilor, 
seriozitatea pregătirilor, con

centrarea valorilor in cluburi 
specializate, atenția acordată 
depistării, pregătirii $i promo
vări tinerelor talente.

Remarcabile performanțe a 
realizat județul Maramureș, ca
re urcă merituos pe podiumul 
de premiere al celei de a IÎI-a 
ediții a -Daciadei* de perfor
manță.

.PENTRU LOS ANGELES. DAR Șl PENTRU J.O. 88!
Cuprinzind toate disciplinele, 

fie prin campionatele naționale, 
fie prin competiții organizate 
special, ediția de vară a „Da- 
ciadei" de performantă a con
stituit un mijloc eficient de ve
rificare a potențialului sportu
lui românesc pentru Olimpiada

Rimnicu Vilcea

de La Los Angeles. Acest aju
tor prețios dat sportului de 
performanță, pregătirii „trico
lorilor* în condiții de concurs, 
s-a reflectat și in succesele in
ternaționale obținute de mișca
rea sportivă românească in a- 
nul 1933 — apro-.pe 190 de me
dalii la CM. J.M.U. și CE., 
dintre care 15 de aur —. dato
rită cărora tara noastră se si
tuează pe locul 6 in lume, in-

S:e'.is‘.ul Adrian Ghimeș a plonjat In semicercul advers fi, cu 
toate că a fost faultat de Tilvic, a reușit si înscrie.

Foto : I. MIHAICA

SECȚII DE PRODUCȚIE CU NOTE DE 10
» 9

(Continuare ia pag 2-3) jn Divizia „A“ de handbal masculin

SI ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ
9

FRlMĂȘELt S-AU DISTANȚAT Șl MAI MULT OL PLUTON...
Oaspeți ai oamenilor muncii 

de la Combinatul chimic din 
Rimnicu Vîlcea, n-am fost de 
fel surprinși aflind că acolo 
„Daciada" formează zilnic noi 
și pasionați adepți ai exereția- 
lui fizic. Nici nu poate fi al’.fei 
intr-o unitate economică În 
care mai bine de jumătate 
dintre cei ce muncesc slnt ti
neri sub 30 de ani...

Indiferent. însă, de virstă. 
„sportul a fost și rămîne o do
minantă in activitatea cotidiană 
din timpul liber a celor de la 
Chimistul. numele asociației 
noastre sportive" tine să facă 
precizarea subinginerul Ion Ga- 
băr, secretar al Comitetului 
U.T.C. pe combinat. Că, într-a- 
devăr. așa este ne-o demon
strează prezența masivă a 
muncitorilor și tehnicienilor de 
acolo în sala de sport a liceu
lui de chimie (patronat de com
binat). la cluburile de r.efami- 
liști din „zona Traian" sau în 
drumețiile si excursiile pe care 
le organizează cercul do birism 

6 JUDOKA ROMÂNI CONCUREAZĂ LA PARIS
Simbătă si duminică, in cu

noscuta sală oariziană ..Pierre 
de Coubertin", va avea loc 
prima mare competiție de iudo 
a anului : Campionatele inter-
naționale ale Franței. La star
tul acestor întreceri si-au a- 
nunțat participarea sportivi 
fruntași din nu mai outin de 
27 de țări, printre care Japonia 
si Uniunea Sovietică — cu cite 
două echipe. R.D. Germană, 
R.F. Germania, Olanda, S U.A., 
Canada. România. Italia si 
Franța (cu 4 echipe). Pe cele 
trei tatami vor evolua si 8 
sportivi români : Gheorghe Dani 
(cat. superusoară). Constantin 
Niculae si Die Șcrban (semi- 
usoară). Simion Toplicean si 
Ștefan Nagy (ușoară) și Mihai 
Cioc (grea). După cum se vede, 
la două dintre categorii, spor
tivii consacrata Niculae si To- 
olicean au fost dublați de doi 
juniori selecționați în lotul re- 

montan. situat printre fruntașe 
pe județ

Președintele asociatei spor
tive. ing. NieoUe Gavrileseu. 
fără a-si ascunde_ slăbiciunea 
pentru handbal rămîne un pă
rinte bun pentru toate ramurile 
îndrăgite de tineri. fotbal-îa- 
treceri care angajează toate 
secțiile (am fost preveniți să-i_ 
ocolim pe inginerii Mircea Da- 
vidoiu de la ..Mecanică* si A- 
lexandru Busuioeeanu de la _E- 
lectroenergetic". pentru că ris
cam să ne tină. 1 
documentare o < 
cheiată !), volei. ; 
nis de masă și 
aceste discipline 
curent în „Cupa 
competiția-sintezâ 
sportive din combinat, care se 
desfășoară după un sistem sui 
generis, pornind din ateliere, cu 
trei etape finale, in mai. au- 

în operația de 
sânt 5 mină tn- 
șah. tenis, te- 
baschet. toate 

sînt înscrise 
i Chimistul", 
i a asociației

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

orezentativ. urmînd ca cei mai 
buni să participe si la alte 
competiții de amploare din a- 
cest an. Sportivii noștri au 
plecat t.gi, la Paris.

Secvență de la un antrenament al lotului olimpic de judo. Tn 
prim-plan, finalizind procedee tehnice, M. Cioc, Gh. Dani, C. Ni
culae și S. Lazăr. Foto : D. NEAGU

Disputatâ ieri dupâ-amrază. 
cea de a 18-a etapă a cam
pionatului masculin de hand
bal. Divizia _A*. n-a produs 
nici o surpriză. Fruntașe’e cla
samentului s-au distanțat $i 
mai mult de pluton, astfel că 
„podiumul* campionatului iși 
cunoaște tocă de pe acum o- 
eupantele : Steaca. Dinamo
București si H-C. Micaur Baia 
Mare. Aceasta nu înseamnă, 
desigur, că derbyurile ultime
lor trei etape, care progra
mează mecăuT-. între ele. in or
dinea H-C. Minaur — Dinamo 
București, Steaua — H C. Mi- 
naur și Dinamo București —

' JUCĂTORII NOȘTRI N-AU REUȘIT SĂ TREACĂ 
de fotbal 

din Ecuador DE OLIMPICII CHILIENI (1-2), DEȘI...
...Țicleanu a înscris din min. 2 și echipa română a dominat mult

GUAYAQUIL, 19 (prin tele
fon). Asa cum începuseră jo
cul fotbaliștii români, cu acel 
gol înscris de ȚICLEANU (min. 
2) — voleu din interiorul ca
reului. Ia o centrare a lui Dag! 

Steaua, nu vor fi aprig dis
putate. pasionante. Scurte re
latări de la meciurile etapei 
de ieri.

DINAMO BUCUREȘTI — 
DINAMO BRAȘOV 23—25 
(15—13). La cuplajul de ieri, 
din sala Floreasca. au asistat 
peste 1500 de spectatori, ceea 
ce atestă interesul crescînd 
pentru handbal si pentru cam
pionat Partida a fost echili
brată doar in primul sfert de 
oră. cînd cele două echipe 
au mers ..cap la cap*. De la 
8—8. insă, elevii antrenorilor 
GhiU Li cu si Valentin ăa- 
mungi s-au desprins dar. im-

— se oărea că. asemenea jucă
torilor polonezi, nici olimpicii 
chilieni na le vor putea opune 
• rezistentă deosebită. Ei si-au 
continuat ofensiva si. în min. 6, 
la o „învăluire" a lui Geolgău, 
urmată de o centrare. Cămă- 
taru a ratat din apropiere des
prinderea oe tabela de marcaj. 
In loc de 2—0. un minut mai 
tîrziu va fi 1—1 : la un fault 
comis de Munleanu II. Aumada 
a executat rapid lovitura liberă 
și COVAROVIA (de nimeni je
nat in coltul sting al careului 
mic) a „sters" balonul cu capul 
irimitindu-1 in plasă. Descum
pănită pentru Dutine momente, 
echipa noastră si-a reluat o- 
fensiva creind faze periculoase 
în min. 11 (sut puternic Klein 
din interiorul careului. M. Ro- 
driguez respinge cu dificultate), 
min. 17 („cap" Gabor, de la 
10 m. outin alături de poartă) 
Si în min. 25 (sut prin surprin
dere al lui Negrilâ deviat, in 
extremis. în corner). Si. din 
nou. peste outin timp ocaziile 

punindu-și superioritatea tn 
joc și pe tabela de marcaj : 
13—8 in min. 19, 15—9 în min. 
22. De aici, o cursă de ur
mărire pasionantă pe alocuri, 
cu Dinamo București tn per
manentă la cârmă si cu Di
namo Brașov dominată de 1- 
deea reducerii handicapului. 
Că n-a fost nici o problemă 
pentru gazde se vede și din 
faptul că, atunci cînd au for
țat. șl-au lăsat cu mult în ur
mă partenerii : min. 54, 25—18! 
Golurile partidei au fost în
scrise de Grabovschi 14, Do"

(Continuare in pag 2-3)

ratate se răzbună. In min. 33 
Aumada ii depășește oe Mun- 
teanu II. se infiltrează in ca
reu. Stefănescu nu-1 oonte opri 
decit prin fault și NUNEZ 
transformă pcnaltyul acordat, 
mareînd imparabil.

La 1—2. împotriva cursului 
locului, in dorința de a apăra 
rezultatul, fotbaliștii chilieni 
practică antiiocul acționează 
distructiv, decaiînd multe ba
loane spre tribune. Pe măsură 
ce timpul se scurge fotbaliștii 
tineri introduși ca de altfel, si 
mai vîrstnicii Ștefănescu și B0- 
loni si-au pierdut si mai mult 
din luciditate.. Intr-atît de mare 
a fost precipitarea cu care ei 
au acționat în teren incit nici 
atunci cînd. în ultimele minute 
ale locului, adversarii au rămas 
in inferioritate numerică pen
tru eliminări de ne urma tra
gerii de timp. îndeosebi a oor-

Gheorghe N1COLAESCU

(Continuare in pag 2-3)



DOI TINERI ȘAHIȘTI ÎNVINGĂTORI
IN TURNEELE DE

CALIMANEȘTI, 19 (prin te
lefon). Ultimele confruntări din 
cadrul celor două turnee in
ternaționale principale incluse 
!n programul „Festivalului șa- 
hist vîlcean" n-au avut darul 
să perturbeze ordinea consem
nată deja a clasamentului. Li
derii, atît în întrecerea mascu
lină, cit și în cea feminină, 
și-au păstrat locurile fruntașe, 
iar în urma lor au rămas în
scrise aceleași nume pe tabe
lele finale. E adevărat, doar 
rezerva de puncte de care dis
punea cîștigătorul, tînărul 
maestru international din 
R.D.G.. R. Tischbireck, l-a scu
tit de emoții în ultima rundă, 
cind el a trebuit să cedeze ex
perimentatului mare maestru 
ungur L. Barczay. O partidă 
animată s-a jucat intre I. Ar
maș — cel mai bine clasat din
tre români — și maestrul grec 
G. Makropoulos. Acesta din ur
mă. nemaiavînd șanse la pri
mul loc sau la norma de 
M.M.I. (3.5 p). a acceptat toa
te complicațiile la care fusese 
invitat din deschidere, ajun- 
gindu-se la o poziție cu ade
vărat „sălbatică" după numai 
15 mutări. Atacurile și contra
atacurile s-au suprapus simul
tan și. în momentul cheie al 
partidei, se părea că Armaș a 
ratat victoria. mulțumindu-se 
cu șah etern. Remiză ! Același 
rezultat în partidele Erdeuș — 
Spiridonov $i Ghindă — Knaak 
și încă o remiză, după între
rupere, între Armaș si Erdeuș. 
CLASAMENTUL FINAL (îna
intea încheierii a două între
rupte care nu mal pot aduce

rac

LA CALIMANEȘTI
modificări esențiale) : 1. R.
Tischbireck (R.D.G.) 6 p, 2. R. 
Knaak (R.D.G.) 5,5 p, 3. Z.
Skieski (Polonia) 5 p, 4. G. Ma
kropoulos (Grecia) 4,5 p (1), 5. 
I. Armaș 4,5 p, 6. M, Ghindă 
4 p, 7—S. L. Barczay (Ungaria), 
N. Spiridonov (Bulgaria) 3,5 p 
(1). 9. G. Kailay (Ungaria) 33 
p, 10. I. Erdeuș 3 p (1).

Un frumos succes înscrie tî- 
năra maestră româncă Mariana 
Bădici-Ionită, care termină pe 
primul loc in turneul interna
țional feminin. Ultima ei par
tidă. cu Gertrude Baumstark, 
a fost remiză, ca și cea dintre 
invitatele din Ungaria. Marika 
Nemeth și Suzana MakaL In- 
vingătoarea are 4 victorii la 
activ și 7 remize, fără înfrîn- 
gere — 7,5 p. Neînvinse rămîn. 
d° asemenea. Baumstark și 
Makai. o singură pierdere a su
ferit Ute Spate (R.F.G.), toate 
totalizind 7 p. Urmează în cla
sament S-naranda Boicu, Cris
tina Bădulescu, Judi ta Chiri- ' 
euiă si Maria Nemeth (Ungă- ' 
ria) 5.5 p. Margareta Ferevoz- | 
nic și Eugenia Ghindă 4,5 p, 
Rodiea Reich.-r 4 p, Nadejda j 
Mitescu 2,5 P.

Astfel ia sfîrsit această nouă i 
ediție, a 6-a. a „Festivalului 
șahist vilcean“. sub semnul u- 
nui succes deosebit pe plan 
sportiv și organizatoric, pentru ■ 
care merită felicitări nu numai 
jucătorii laureați, ci și gazdele 
acestei frumoase competiții. în j 
frunte cu maestrul internatio
nal prof. C. Rădulescu, inimo- • 
sul animator al șahului de pe . 
meleagurile vîlcene.

Radu VOIA

De azi, in sala „Victoria" din Ploiești

ULTIMUL TURNEU AL DIVIZIEI FEMININE DE HANDBAL
Se reia campionatul Diviziei 

«A- de handbal feminin Dv.Dă 
o pauză căre a durat trei luni 
(intre timp echipa rep-ezentati- 
vă a fost prezentă la startul C.M. 
erupă «B- din Po-lonia). sala 
sporturilor «Victoria- din Plo
iești găzduiește. în cp pin d de azi. 
cel de al patrulea turneu si ul
timul al Diviziei «A-. la încheie
rea căruia, duminică seara, vor 
fi cunoscute formațiile care can
didează pentru prima parte a 
clasamentului (locurile 1—6). pre
cum si cele din a doua jumăta
te. Mai ales aici lupta va fi a- 
eerbă. pentru evitarea retrogra
dării.

Este prematur să discutăm ce 
echipă va cîstiga această ediție a 
campionatului. în frunte se află, 
cu același număr de puncte —

ÎN DIVIZIA ,,A“
(Urmare din pag. 1)

22 — Rulmentul Brașov și Știința 
Bacău. Desigur, nu sînt lipsite 
de șanse nici Hidrotehnica Con
stanta și nici Chimistul Rm. Vil- 
cea cum. de asemenea. Construc
torul Timișoara, revelația acestui 
campionat. îsi va apăra șansele, 
atîtea cîte le mai are.

Programul meciurilor: vineri : 
Constructorul Timisoara — Con
fecția București (de la ora 10), 
Rapid București — Progresul 
București (11.15) Programul de 
după-amiază se reda la ora 13: 
Textila Buhusi — Mureșul Tg. 
Mureș, A.E.M. Timișoara — 
TEROM Iași, Hidrotehnica Con
stanta — Stiinta Bacău. Chimis
tul Rm. Vîlcea — Rulmentul 
Brasov: sîmbătă : Rapid — Tex
tila (ora 19). Confecția — Mure
șul (11.15). Progresul — Construe-

torul (15). A.E.M. — Chimistul 
(16,15), TEROM — Hidrotehnica 
(17.30). Rulmentul — Stiinta. 
(18.45) : duminică : Constructorul 
—- Rapid (10). Textila — Confec
ția (11,15),' Mureșul — Progresul 
(15), Hidrotehnica — A.E.M. (16.15), 
TEROM — Rulmentul (17.39). Sti-
inta — Chimistul (18.4.5).

CLASAMENT
1. RULMENTUL 8 6 2 0 210-172 22
2. Stiinta 8 6 2 0 178-143 22
3. Hidrotehnica 8 6 0 2 155-118 20
4. Chimistul 8 6 0 2 180-163 20
5. A.E M. 8 4 2 2 170-165 18
6. Constr. 8 4 2 2 185-181 18
7. Rapid 8 2 1 5 147-158 13
8. TEROM 8 2 1 5 171-188 13
9. Textila 8 1 2 5 143-168 12

10. Mureșul 8 1 2 5 163-188 11
11 Confecția 8 1 1 6 171-181 11
12. Progresul 8 1 1 6 135-153 11

(m) FRUNTAȘELE S-AU DISTANȚAT

ÂL
Turneul

NOTE DE 10 Șl IN
(Urmare din pag. 1)

gust și decembrie. în acest fel 
— ne asigură și ne demonstrea
ză cei din conducerea asocia
ției sportive — reușim să cu
prindem în întreceri masa de 
oameni ai muncii si să răs
pundem tuturor solicitărilor... 
Separat, pentru iubitorii spor
turilor de iarnă sînt organizate 
întreceri la schi (fond) și sanie 
cu finalizarea în luna ianuarie.

Dacă ar fi să întocmim un 
clasament al celor mai pasio
nați sportivi de la Chimistul, 
de bună seamă că ar trebui să-i 
situăm în frunte pe cei de la 
„Mecanică". Intr-adevăr. sec
ția aceasta are în lăcătușii Ovi- 
diu Pătrășcoiu și Ion Popcscu 
doi sportivi de excepție, exce
lent! fotbaliști, șahiști si jucă
tori de tenis de masă, care au 
reuișit să atragă în campionatul 
pe asociație, In întrecerile -Da- 
ciadei". marea masă a tovară
șilor lor de muncă. „Utilitățile" 
reprezintă o altă secție frunta
șă. cu note de... 10 pentru lă
cătușii Valerian Mariea și Ni- 
eolae Niculicea, ambii fotbaliști 
de nădejde. In fine, pe podium 
ar urma „B.C.M. Alchilamine". 
acolo unde lingă ing. Traian 
Tudor și lăcătușul Lainăr To- 
nea practică activitatea sporti
vă de masă zeci de tineri cin 
secție. Ceea ce nu poate fi de- 
cit lăudabil !

Am amintit de interesul celor 
de la Chimistul pentru drume
ții și excursii. Ne amintim bi
ne: pe multi membri ai acestei 
asociații, dintre care în notes-u- 
rile noastre am revăzut citeva 
nume intîlnite mai des — Do- 
rel Ciobanu de la „Propenoxid". 
Despina Ștefan si Sorin Marcu 
de la „Oxalcooli", operatori chi- 
miști în toate cazurile — au 
fost nelipsiti de la acțiunile tu
ristice organizate pe valea Ol
tului. a Jiului sau a Prahovei, 
împreună cu ei — documentele 
asociației sportive atestă — 
s-au bucurat de soare si apă, 
de aerul ozonat al munților, 
șute de tineri si tinere din 
combinat.

Am amintit, de asemenea, de 
marea pasiune a celor de la 
Chimistul, care rămîne fotbalul. 
Campionatele inter-secții re
prezintă o realitate, detinînd o 
poziție aparte în calendarul 
competitional. „Este o acțiune 
căreia 1 se acordă multă aten
ție, nu numai fiindcă fotbalul

ACTIVITATEA SPORTIVĂ
pasionează, poate, altfel, in ra
port cu celelalte sporturi. ei 
pentru că la meciurile noastre 
vin să oficieze, voluntar, desi
gur, cei mai reprezentativi ar
bitri din județ, în frunte cu 
prof. Nicolae Dinesca, divizio
nar A...“. Reflecția subingine- 
rului Ion Gabăr este bineveni
tă, explicînd. pe undeva, di
mensiunile fotbalului la Chi
mistul Rîmnicu Vjlcea și in 
general a'e activității sportive 
de masă din care s-au desprins
— prin intermediul „Dacia-lei"
— multe valori în performan
tă : în afara echipei feminine 
de handbal, divizionară ,,A“. al
tele de baschet feminin și lup
te. de asemenea. în prima di
vizie a tării. Cine le urmează 
exemplul ?

gărescu 4, Bedivan 4, Matei 2, 
Oprea 2, Roșea 1, Ștefan 1 — 
pentru Dinamo București, Mi- 
c’e 8. Ignat 4, Mintiei 3, Puiu- 
Icț 3, Cojocarn 3, Dobre 2, Bo
ta 1. Nleolesen 1 — pentru Di
namo Brașov. Deși au comis 
unele erori, piteștenii Ma
rin Tănăsescu și Ioan Gri
gori u au arbitrat, totuși. sa
tisfăcător.

STEAUA — INDEPENDENTA 
CARPAȚI MIRȘA 32—22 (14— 
11). Deși Steaua n-a prea ju
cat in acest med. ci mai 
mult... s-a jucat, întilnirea din
tre cele două formații a fost 
agreabilă. în primul rind, a 
impresionat excelenta evoluție 
a tinârului portar Adrian Si- 
mion, cu intervenții uneori 
de-a dreptul miraculoase, pre
cum și eficiența pivotului Ni* 
culae Virgil, apoi au plăcut 
unele faze realizate cu măies
trie de sportivii pregătiți de 
antrenorii Radu Voina și Otto 
Telman și — în fine — au 
fost gustate de public specta
culoasele... ratări. Echipa an
trenorului Olimpiu Savu n-a 
putut rezista campionilor nici 
chiar cind aceștia au introdus 
în formație jucători tineri. în
locuitorii titularilor s-au stră
duit să nu se vadă. absența 
vedetelor și adesea au reușit. 
Trebuie precizat, de asemenea, 
că Steaua n-a fost nici un mo
ment. pe parcursul celor 60 de 
minute, in dificultate. Ea a 
realizat ieri cea de a 18-a vic
torie consecutivă în campionat! 
Punctele au fost marcate de 
Niculae 8. Drăgăniță 6. Stingă 
6. Mirică 4. Ghimeș 3, Marc 
3. Berbece 2 — pentru Steaua, 
Tîivic 6 Matei. 4. Tătara 4,

CAMPIONATELE
Primele campionate naționale 

din actualul sezon de iarnă se 
vor desfășura sîmbătă si dumi
nică la Poiana Brașov. Este vor
ba de stabilirea ceKor mal buni 
schiori alpini juniori în ©robele 
de slalom special sl slalom uriaș.

Slalomul special se va dis
puta pe „Sulinar-, pe ..Zidul

DE SCHI ALPIN (j)
mare- pînă în .Lehman**. iar 
uriașul pe «Pîrtla Lupului-, din 
apropierea cabanei «Cristianul 
Mare- pînă în «Poienița Cristia
nului-.

Programul campionatului: «îm
băta ; slalom uriaș — fete si 
slalom special — băieți, dumini
că ; special — feite si uriaș — 
băieți.

Cornea 2, St5ckl 2, Heldauer 1, 
Becicheri 1, Zsurzsa 1 și Ia- 
kobi 1 — pentru Independența 
Car pa ti Mîrșa. Corect arbitra
jul cuplului constănțean C. 
Cristca — G. Dumitrescu.

Hristache NAUM
H.C. MINAUR BAIA MARE

— CONSTRUCTORUL ARAD
34—23 (18—11). Partidă specta
culoasă. dinamică, deseori a- 
plaudată de cei aproape 3 000 
de spectatori, care au luat loc 
in tribunele sălii „Dacia". Fa
zele de mare spectacol. care 
au ineîntat tribunele, au fost 
create îndeosebi de Covaciu, 
Măricel Voinea și Flangea. 
Conducînd în permanentă, e- 
chipa antrenorilor Lascăr Pa
nă și Petre Avramescu n-a 
avut ca obiectiv decît mărirea 
continuă a avansului. Oaspeții, 
deși au avut în Vasilache un 
bun realizator n-au putut pu
ne probleme maramureșenilor, 
superiori la toate capitolele. 
Golurile partidei au fost în
scrise de Covaciu 10. Flangea 
8, Mironiuc 7, Martha 4. Mări
cel Voinea 3 și Boroș 2 —
pentru H.C. Minaur Baia 
Mare, Vasilache 10, Ionescu 4, 
Deacu 3. Kolleth 2. Măcinic 2, 
Kusu 1 și Baranga 1 — pen
tru Constructorul Arad. (A. 
CRIȘAN — ecresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— CONSTRUCTORUL ORA
DEA 29—23 (15—10). Cu por
tarul Alexandru Buligan în 
zi de excepție și cu un atac 
eficient. Îndeosebi datorită ver- 
vei lui Alexandru Folker, Poli 
a reușit o victorie clară, pe 
deplin . meritată. Orădenii au 
alergat mult, s-au zbătut, dar 
n-au putut trece de o apărare 
fermă, de un portar care s-a 
opus cu îndîrjire. Rezultatul 
îi permite echipei antrenorului 
Constantin Jude să emită pre
tenții la primul loc în grupa 
7—12 și diminuează șansele 
Constructorului de a rămîne în 
prima divizie. Au . înscris : 
Folker 12. Giurgea 4. Janto 4, 
Arghir 2, Knuff 2. Ionescu 2, 
Voicu 1. Nagy 1 si Cioroianu 
1 — pentru Politehnica Timi
șoara. Popa 5. Kapornai 4. Po
rumb 3. Cristache 3. Zamfires- 
cu 2. Croitoru 2 Halmagyi 2, 
Vranău 1 și Tudor 1 — pen

tru Constructorul Oradea. (C. 
CREȚU — coresp.).

MINERUL CAVNIC — TRAC
TORUL BRAȘOV 26—24 (13-8). 
Cu excepția ultimului sfert de 
oră, gazdele au dominat par
tida. controlând cu aplomb 
jocul. Spre final, oaspeții echi
librează. îndeosebi pe fondul 
unei apărări mai energice. Ast
fel. ei egalează în min. 44 (13— 
18) și. apoi, în min. 47 (29—20), 
dar nu reușesc să aibă aceeași 
tărie și în final. Au marcat : 
Cojocaru 7. Iacob 5. Odae 4. 
Rigan 4. Chircu 3. Vintilescu 2 
și Kiss 1 — pentru Minerul 
Cavnic. Bodnar 12. Curițeanu 3, 
Coman 3, Andrei 2, Folosea 1, 
Pantiiimon 1, Grancea 1 și An
tal 1 — pentru Tractorul
Brasov.

UNIVERSITATEA CLU.I-NA- 
POCA — RELON SAVJNEȘTI 
22—16 (8—7). După o primă re
priză confuză, clujenii au acțio
nat lucid în partea a doua, 
și-au găsit cadența și au reușit 
să cucerească o victorie co
modă. Au înscris : Petru 7, 
Avram 4. Căldare 3. Pali 3. 
Jurcă 2, Pop 2 și Botorce 1 — 
pentru ,.U“. Zaharia 8. Iurea 3. 
Samson 2. Zăbavă 1. Lămășanu 
1 și Mucenica 1 — pentru 
Relon. (N. DEMIAN).

★
Duminică. 22 ianuarie, se 

dispută’ etapa a 19-a a celei de 
a 26-a ediții a campionatului 
masculin de handbal. Divizia 
..A". Iată programul :

în grupa locurilor 1—6 :
Il.C. Minaur Baia Mare — 

Dinamo București, Dinamo Bra
șov — Steaua si Independenta 
Carpați Mîrșa — Constructorul 
Arad ;

în grupa locurilor 7—12 :
Universitatea Cluj-Napoca — 

Minerul Cavnic, Tractorul Bra
șov — Politehnica Timișoara 
si Constructorul Oradea — 
Relon Săvinesii.

înaintea acestei etape, în 
clasamentul Diviziei ..A" con
duce STEAUA cu 54 de punc
te. urmată de Dinamo Bucu
rești 49 p. H.C. Minaur Baia 
Mare 45 p. Constructorul Arad 
34 p. Dinamo Brașov 32 p și 
Independenta Carpați Mîrșa 
32 p.
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REȘTI": I 
AntonescJ 
Dinu (Stei 
mitrescu I 
ni oare : 11
(Dinamo) | 
der (Uniri 
niori ; 1. J 
D. 2. F. q 
Gh. Pptru 
nioare : 1J 
ua) 380 
(C.S.S. L 
ignet 
niori : 1J 
2 T PgK

W 
1. AnișoS 
d. 2. Ana 
D. 3. Sild 
377 p ; jui

PRIMII
Vremea I 

natori de I 
pionatulul I 
juniorilor I 
publican a 
pind pe I 
Miercurea I 
șl terminirl

Prima pi 
de 500 m,l 
ta te sconta 
Timiș (prJ 
prof. Mihai 
Daniel Csa 
Ulrich-PetJ 
litâtUe-^e I 
nit Câmpiei 
respective. I 
cipalil ad’.j 
la distantei 

3 000 m — I 
au reveniți 
s-au imaM
r:on 
na și 
(antrenor 4 
nu) învingi 
diferență a 
te. Mihaela 
la titlul all 
general, a I 
al cursei d 

Confrunta 
fost viu di

CONTRIBUȚIE SPORITĂ
(Urmare din pag I)

LA DEZVOLTAREA SPORTULUI DE PERFORMANTA

tr-un clasament pe puncte la 
probele olimpice.

Ponderea a deținut-o, desi
gur, Capitala, îndeosebi cu pu
ternicele sale cluburi Steaua și 
Dinamo. în care sînt reunite 
mari talente ale sportului ro
mânesc și în care tehnicieni 
de frunte desfășoară o pregă
tire modernă. Reprezentativele 
Bucureștiului s-au aflat pe 
primul loc la seniori și senioa
re, dar și la juniori, ceea ce 
atestă bogata și fructuoasa acti
vitate din secțiile de juniori 
ale cluburilor și — mai ales — 
din cluburile sportive școlare. 
Alături de primul oraș al tării 
s-au situat, în fruntea ierarhiei, 
selecționatele județelor Mara
mureș (performanta reprezintă 
o confirmare a amplei activități 
care se desfășoară în acest ju
deț, a drumului său ascendent) 
șl Prahova. Remarcabile sînt și

realizările județelor Bihor, 
Brăila, Galați și Caraș-Severin. 

Dacă la nivelul seniorilor 
„Daciada ’83“ a însemnat un 
test al potențialului în vederea 
Jocurilor Olimpice de la Los ■ 
Angeles, la acela al juniorilor 
ea a reprezentat o utilă și sem
nificativă sondare a perspecti
vei. Din marele număr de per
formeri ai acestei ediții, cu si
guranță multi vor urca treptele 
pînă la lotul olimpic, formînd 
„schimbai de ștafetă" pentru 
J.O. ’88. Ii vom regăsi pe lis
tele performerilor ediției a 
IV-a, la seniori, și, apoi, in
tre cei care vor lupta pentru a 
intra în familia „tricolorilor o- 
limpici". Este marele merit al 
acestei 
cut în

tele actuale. Ci de a pune în 
valoare și viitorul, oferind ta
lentelor posibilitatea de a se 
evidenția. în clasamentul ju
niorilor pe primul 
(1 409 p), urmată
Prahova (310 p).

loc Capitala 
de județele 
Maramureș

11. Hunedoara 331,5 ; L2. Galați 
320.5 ;_13. Arad 318,5 ; 14. Ca
raș-Severin 309,0 ; 15. Mureș 
230.75 ; 16. Dolj 241.25 • 17.
Bacâu 223,5 ; 18. Iași 1-85,0 ; 19.

1. M. București 5692,5 p
2. Maramureș 877,0 p
3. Prahova 634,0 p
4. Brașov 581,5 p
5. Constanța 573,75 p
6. Cluj 389,25 p
7. Bihor 383,0 ; 8. Timiș 375,0
9. Sibiu 350,0 ; 10. Brăila 338,0

competiții de a fi 
revistă nu numai

tre- 
for-

FINALELE CONCURSULUI REPUBLICAN DE JUDO
După încheierea Întrecerilor din 

cadrul etapelor de zonă ale 
Concursului republican de judo 
pentru echipe de tineret și de ju
niori, au fost desemnate tomna- 
tiile care vor participa» în zilele 
de 28 și 23 ianuarie, in Sala spor
turilor din Tlrgoviște. la finalele 
competiției. S-au calificat, la ti
neret. Oțelul Tîrgoviște, C.S.Ș. 
Olimpia Craiova, C.SJW. Borzești, 
C.S.Ș. 1 oradea, C.S.Ș. 5 Energia 
București, Metalul Alud. C.S.Ș.

Unirea Iași șl Rapid Oradea, iar 
la Juniori C.S.Ș. 1 București, 
C.S.S. Viitorul Pitești, C.S.Ș. mu
nicipiul Gh, Gheorghiu-Dej, Ra
pid Oradea, C.S.S. 5 Energia 
București, Dinamo Brașov, C.S.S. 
Unirea Iași și C.S.S. 1 oradea. 
După cum se vede atit la tineret, 
cit șl la Juniori echipele orădene 
s-au calificat pentru turneul fi
nal, succes realizat șl de forma
țiile C.S.S. Unirea lași șl de 
C.S.S. 5 Energia București.

LA SPORTURILE DE
Principala constatare prile

juită de lectura ierarhiei jude
țelor, alcătuită pe baza rezul
tatelor realizate in etapa de 
iarnă a „Daciadei", este că 
Brașovul are, în momentul de 
față, ponderea principală in 
sporturile hibernale. Această 
realitate are la bază condițiile 
naturale propice, existența unei 
baze materiale adecvate, un 
număr sporit de specialiști cu 
multă experiență, precum și un 
cadru organizatoric mai bine 
definit ca în alte județe, date 
fiind puternicele cluburi Dina
mo, A.S.A. și Tractorul. Tot în

(307 p). Brașov (235 p). Bihor 
(213.5 p). Arad (212,5 p), Cluj 
(183,5 p), Brăila (180,5 p), Con
stanța (166,5 p). Sibiu (165,5 p); 
iar la junioare 1. București 
759,25 p, 2. Maramureș 317 p, 
3. Prahova 210 p, 4. Hunedoa
ra 161 p.,5. Constanta 160,5 p, 
6. Brașov 125,5 p, 7. Cluj 109,75 
p, 8. Caraș-Severin 99 p, 9. Ga
lati 88,5 p, 10. Bacău 70,5 p.

Argeș 171,0 ; 20. Suceava 121.0; 
21. Harghita 105,0 ; 22. Neamț
105,0 ; 23. Satu Mare 102,0; 24. 
Buzău j06,5;25. Alba 82,5 26. 
Dîmbovița 73,5 ; 27. Mehedinți 
72,5 ; 23.Tulcea 6G,0 ; 29. Vîlce-a 
50,0 ; 30. Bistrița-Năsăud 44,75 ; 
31. Teleorman 40,0 ; 32. Vaslui 
39,0 ; 33. Olt 35,0 ; 34. Vrancea 
31,0 ; 35. G-orj 25,5 ; 36. Co- 
vasn-ț 14,0 ; 37. Botoșani 7,0 ; 
38. Sălaj 6,5 ; 39. Ialomița 5,0; 
40-41 Giurgiu si Călărași 2,0.

IARNĂ, UN LIDER AUTORITAR: BRAȘOVUL
7 i

Brașov s-au concentrat și o 
seamă de sportivi talentați, de 
perspectivă, care beneficiază 
aici de posibilități mai bune 
de pregătire și de ocazii mai 
multe de a concura în compa
nia unor performeri de peste 
hotare, condiție actualmente e- 
sentială și pentru creșterea va
lorică a sportivilor ghetii și ză
pezii. Toate aceste atuuri se 
concretizează în cele 312 puncte 
pe care Brașovul le pune între 
el si următorul clasat. Munici
piul București. Capitala (locul 
2) și Harghita Cocul 3) ocupă 
celelalte trepte ale podiumului,

primul gratie poziției privile
giate de centru sportiv al tă
rii, al doilea mulțumită hoche
iului. disciplină toarte agreată 
pe aceste meleaguri.

Pe de altă parte însă, sînt 
de făcut unele observații în 
privința celorlalte județe mon
tane. mai precis a ierarhiei lor 
in ceea-ce privește „producția" 
de performeri ai gheții și ză
pezii. Surprinde, bunăoară, fap
tul că în clasamentul juniorilor. 
Harghita (locul 2) depășește 
Prahova, că Suceava și Hune
doara — județe cu ppofil mun
tos — sînt depășite de altele

de... cimpii 
biul sau B 
tează total 
nioarelor. 
„floarea" 
(cu excepfl 
Sibiul. Hu
Prahova s 
două a cla

Si mai 
sa în orical 
samente d 
nioare, juri 
unor iudețl 
cu tempera 
arareori, cil 
relativ bura 
plini sarcil 
competiție I 
„Daciada" 1 
tre acestea 
mureș. Com 
cea. Caraș-I
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turilor de 1 
diției a III 
disciplinelel 
însemne ul 
de meditați 
re. la nivj 
burilor, sed 
performant! 
trenorilor J 
activca.MH

1. Brasoi
2. M. Bu
3. Hargn
4. Cluj
5. Prahol
6. Sucea
7. Hun ea 
tați 14;
10 p ; 1|
Mureș 5 
4 p ; 13.
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Rm. Vîlcea — I.E.F.S. C S.S. 4 
București (71—72). Universitatea 
C.S.S. Viitorul Cluj-Nopoca — 
Voința București (74—65). Uni
versitatea Timisoara — Comerțul 
Lie ..Bolyai“ Tg. Mures (84—67). 
Olimpia București — Progresul 
Stirom București (61—55).

Clasamentul la zi : 1. Clui- 
Napoca 38 d. 2. Olimpia 35 d. 3. 
Voința 34 p, 4. Politehnica 31 o 
5. Crișul 30 p, 6. Univ. Timișoa
ra 28 n. 7 Progresul 28 n. 
mistui 26 p., 9. Mobila 24 
C.S.U. 23 D. 11. I.E.F.S 
12. Comerțul 21 p
• Al doilea turneu (din 

secund) al Diviziei sco- 
de i uni ori se va disputa 
si 27 ianuarie. în urmă- 
localități : feminin (in 
seriilor): Deva. Sibiu.

8. Chl- 
p, 10.
22 D.

cadrul
turului 
lare si 
între 25 
toarelp 
ordinea _______ _ _____ _____
Rm. Vîlcea. București : masculin: 
Tîrgoviste. Oradea. București. 
Constanta.

OMPETIȚIONALA LA TIR
a de- 
cu 3 

e cele

pucu- 
| 1. E. 
. 2. V. 

W. Du- 
se- 

r-Popa 
k Țoa
le: iu- 
ia) 562
7 p. 3.
8 : ju- 

(Stea-
?răciun 
<ihaela 
L^»77 p.

c.

p,
_______ „.3 _ ____  
namo) 554 p: junioare : 1.

, briela Demșa (Letea) 370 p.
Simona Stefan (Steaua) 365 
3. Daniela Dumitrescu (C.T. 
lexandria) 356 p.

„CUPA A.S.A. ORADEA- î pușcă, 
seniori : 1. M. Dumitru 
Clui-Napoca) 560 d: juniori : 

Opriș (C.S.U

tea Bacău) 562 
(Steaua) 555 p.

2. D. Neagu 
O. Visan <Di-

Ga-

n.
A-

L.U-
- . _ 1. 
Oradea) 568 p.

2. M. Dell (CFR Arad) 556 P. 3.
Mocsy (,.U“ Clui-Napoca) 553 

„ . senioare : 1. Maria Popa
(C-S.IT. Oradea) 380 o: junioare : 
1. Olimpia Rus (A.S.A. Oradea) 
370 p. 2. Claudia Cazan (C.S.M. 
Cugir) 359 p 3 Adriana Avram 
(C.S.M. Cugir) 354 p.

c. n:

L. 
d :

„CUPA UNIREA FOCSANI* 
pușcă, junioare : 1. Lucica Ponea

384 
|no) 380 
ISteaua) 
lor (Le-

(Unirea Focsani) 375 d. 2. Ma
riana Brumaru (Unirea Focșani) 
371 p. 3. Elena Burghiu (Unirea 
Focșani) 362 p.

F JUNIORI LA PATINAJ VITEZĂ
■ii pati- 
le cărn
ii .
Ijlui re- 
fti înce- 
lă din 
■5 grade 
trade.
Im, cea 
li rezul- 
jMihaela 
I său —
Io /vanul
I Ernest 
|-si ca
ii deve- 
| prtTbeV 
br prin- 
lemenea 
Im și 
Ititlurile 
h care 
Ik^ante-

•■n<u 
l^vioba-
Irti la o
I pă ca
ca ndi da 
amoniul 
ul ’ tur

ierarhiile stabilite la întrecerile 
precedente, datorită faptului că 
favoriții sint de forte sensibil e- 
gale. Brașoveanca Mihaela Das
călii. aflată încă la vîrsta copii
lor, a fost întrecută la 500 m de 
cons tăn teanc a Ileana Cleteșteanu, 
dar a cîștigat alergarea de 1500 m, 
bucuresteanul Orlando Cristea l-a 
depășit foarte greu pe mureșea
nul Edmond Cseh, iar întâietatea 
în proba de 1500 in băieți și-au 
disputat-o localnicii Tibor Becze 
și Adrian Pogoni.

mici au 
pîndu-se

■ că Si- 
fl absen- 
Htul ju- 
flpii^es:
I munte 
fli). iar 
fliava și

a

Iste lip
fl 5 cla- 
lori. se
pare) a 
■muntos, 
I si, nu 
lateriale 
Ki inde-
■ marea 
lațională 
lată. In- 
I Mara- 
I. Vran- 

lidelă a 
■iferftele 
rea spor- 
lentul e- 
ladei“ la 
lebuie să 
I subiect 
p cei ca- 
lor. clu- 
Ipelor de 
i al an- 
ttlor care 
■Kill.

REZULTATE: juniori I, (f), 500 
m — 1. Mihaela Timiș (Viitorul 
Cluj-Napoca) 46,6, 2. Liliana Co
man (Petrolul Ploiești) 43,0, 
Gabriela Voina (Tractorul 
48.8 : 1500 m — 1. Gabriela Voi
na 2:31,7, 2. Judith BogOzl fo.C.M. 
Ciuc) 2:38,1, 3. Hajnalka Szekely 
(S.C.M. Ciuc) 2:38.2 ; (b), 500 m
— 1. D. Csata (Tractorul 
42,3, 2. N. Sandu (Petrolul 
43,0, 3. O. Moga (Voința ! 
44,3 ; 3000 m —1. N. Sandu
2. O. Moga 4:49,3, 3. D. 
4:59,4 ; juniori H (f), 5M m 
Ileana Clețeșteanu (C.S.Ș. 
stanța) 46,9. 2. Mihaela ~ 
(Tractorul Bv.) 48,0.
Hordobețiu (C.S.Ș. Sibiu) 43.7 ; 
1500 m — 1. Mihaela Dascălu 
2:34.5, 2. Cerasela Hordobețiu 
2:36,6, 3. Erika Kopelfnagy (S.C.M. 
Ciuc) 2:36.9 ; (b), 500 m — 1. O. 
Cristea (Triumf Buc.) 41,8, 2. E. 
Cseh (Mureșul Tg. Mureș) 42.9,
3. T. Becze (S.C.M. Ciuc) 42.8 :
1500 m — 1. T. Becze (S.C.M. 
Ciuc) 2:19,2, 2. A. Pogoni (S.C.M. 
Ciuc) 2:21,3, 3. E. Cseh 2:21,4.

3.
Bv.)

BV.) 
PI.) 

Sitriu) 
4:45,7, 
Csata 

i — 1.
Con- 

Dascălu 
3. Cerasela 

Sibiu)
1. Mihaela
Cerasela

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
■
I
I
I
I
I
I
J

I
I
I
I
I
I
I

LA MINE, EU AM GREȘIT1 »

punctulae i PROBLEMA NR. 1(<

...afirmă fundașul Unirersității Craiova. Nicolas Tilihoi
Nicolae Tilihoi, de opt ani la 

Craiova, penultima transferare 
a echipei din Binie, aproape 
că a și uitat că provine de la 
Brăila atit de mult c-a inte
grat orașului de adopțiune.

— Ce 
opt ani 
au fost 
care am ______ ___
satisfacții ale activității mele, 
a devenirii mele ca om si ca 
sportiv. La Craiova mi s-au 
născut coniii. Alina (7 ani) și 
Răzvan (2 ani), aici am devenit 
camnion al tării _ __ ___
Cupa României, de aici 
olecat la echina 
cum si oărintii 
Craiova.

— Apropo, anul trecut, 
incenulul sezonului, erai 
nav. Se spunea că nu vei 
putea juca. Cum a fost ?

— M-am accidentat Ia 
meci cu F.C. Constanta. 
1981 : fractură de eoifiză. 
trebuiau un tratament 
gat si o Dauză la fel

repede au trecut acești 
! Poate si pentru că 
ani foarte frumoși. în 
cunoscut cele mai mari

DOAR PE LOCUL...

si am cîstigat 
am
A- 
la

națională, 
mei sint

Ia 
bol- 
mai

un

îndelun- 
de mare.

|3S3 p ; 
I «1 p ;

79 p ; 
5" p ; 
up: 

k 25 p ; 
p. Ga- 
ăsăud
: ii. 

istanța

noastră de fotbaliști : cu satis
facții. cu bucurii, cu înfrîneerL 
luind-o mereu de la capăt...

— Ce crezi că va realiza Uni
versitatea în sezonul care vine ? 
Va cîștiga campionatul ?

— E foarte greu. Dinamo este 
o echipă bună, in creștere de

KMM '.WWWWVlW

■ Pentru a! treilea an 
totea la Bușteni, unde a 
In afara pantelor din 
beneficiază aici atit_ __________ _________ ____ ___ _____ _______________
«nanul, cît șl de terenul de fotbal din oraș. • In aproximativ 12 minute, te- 
lecabina poate duce întregul grup de jucători pinâ sus, pe platoul Babeie - 
Piatra Arsa, la circa 2 000 m Înălțime, unde se efectuează antrenamente ce 
altitudine. Universitatea este prima echipă de la noi care a adoptat această 
forma de pregătire, „ajutîndu-ne să avem una dintre cele mai bune con
diții fizice pe parcursul întregului an", afirmă antrenorul secund Nicolae 
Ivan. • „De la an la an căutam să aducem cite ceva nou In pregătire, ca 
formă, ca mijloace, pentru ca să realizăm o capacitate de efort sporită1*. 
(Constantin Oțet) • „Starea de sănătate a Jucătorilor este bună, iar cei cu 
traumatisme mai vechi — Donose, Tilihoi, Irimescu — s-au refăcut. Cît des
pre Crișan, el are un singur gind, acela de a prinde lotul pentru Franța** 
(dr. V. Frinculescu). © Fosta semifinalistă a Cupei U.E.F.A ’și va încheia 
pregătirea fizică de bază ha 25 Ianuarie, după care va reveni la Craiova. 
Antrenorii C. Oțet șl N. bran au in prezent la dispoziție următorii jucători : 
Boldici, Tilihol. Donose, Irimescu, Cîrțu, Crișan, A. Popescu, Bica, Păuna, 
Bîcu, Sândoi și Drinceana din lotul primei echipe. Alături de ei se află și 
alți cîțiva tineri crescuți în pepiniera Universității : fundașii Ruicea și Bărbu- 
ceanu, mijlocașii Sorohan și Mitroi, atacantul Badea. • La Bușteni se mai 
află și grupul speranțelor clubului, „campionii de toamnă- pregătiți de an
trenorul Nicolae Zamfir : Sinescu, Tânase, Boz, D. Gheorghe șî V. Gheorghe, 
Mitre, Radulescu, Zuleam, Mușuroi, Bondrea și Luțâ. © Universitatea Craiova 
n-a mai transferat nici un jucător de șapte ani I Ultimul venit a fost «urrea 
Beldeanu. El nu s-a 
participa la un curs 
Universiâțli va avea 
cipal.

Universitatea Craiova iși incepe act./.- 
foarte bune de pregătire.

consecutiv.
găsit întotdeauna condiții 

jur, excelente pentru... încărcarea bateriilor, oltenii mo 
de cele două excelente săli de speri ale AS. Caia -

putut prezenta la pregătirile de la Bușterti, deoarece 
de antrenori în Capitala. Q Prima apariție în public a 
loc duminică, cu “Rapid, la

Prima apariție in public a 
Brașov, pe stadionul Mtmi-

<\\\\\\\\\\\^

meciuri grele 
iar eu nu

Universitatea avea 
în Cupa U.E.F.A.. _ 
mă refăcusem. Am strîns. însă, 
din dinți și am jucat partidele 
cu Bordeaux. Numai doctorul 
Frinculescu ;
cite iniectii 
în meciul de 
am lipsit. A 
mescu. Eram 
zic. dar tot 
autoincuraiat 
am revenit In echipă.

— Si acum, cum te timți *
— Nu mai am absolut nimic. 

Joc ca la 17 ani. Din punct de 
vedere fizic...

— Cînd a simțit Craiova c* 
a devenit cu adevărat o eehioă 
puternică ?

— în meciul cu Leeds, cel 
cu 2-4 
valoare

E bine că au mai a- 
Steaua. si Sportul stu- 

în

si cu mine știm 
am tăcut ! Doar 

: la Kaiserslautern 
jucat acolo Iri- 

serios marcat ii- 
timpul m-am... 
Pină la urmă.

prim-plan. Sîntem 
Păcat că a coborît 

M-as bucura să re- 
oricum. noi ne vom 

și 
ee

din Anglia. Victoria 
ne-a arătat că avem 
internațională.

— Dar cu Benfica 
fost ?

— Am ratat calificarea ca 
niște copii ! Așa este viata

cum •

valoare. 
Dărut si 
dentesc 
mai multi. 
Corvinul ! 
vină. Dar.
bate si Dentru campionat. 
Dentru Cupă. Altfel nu 
poate ! De aceea tragem aid, 
la Bușteni.

— De ce a renunțat echipa 
națională la Tilihoi ?

— N-a renunțat echipa natio
nal la mine. Am 
mîna mea. Am
Dentru partida de-----  --------
de la Stockholm, si. invodnd 
vechiul meu accident, nu m-am 
dus... Pe undeva, eram suDărat 
De selecționeri că-si aduseseră 
aminte de mine tocmai după 
înfrângerea cu Cehoslovacia. A- 
Doi nu m-au mai chemat... îmi 
pare extrem de râu. Vreau, to
tuși. ca anul acesta să Drind 
iarăși trenul si să fiu lingă.. 
Ștefănescu. în Franța.

Mirceo TUDORAN

mea.
pierdut... pe 
fost chemat 
anul trecut.

TURNEUL DIN ECUADOR
(Uimare din pag 1)

tarului, si injuriilor aduse ar
bitrului jucătorii noștri nu au 
Dutut măcar egala. Cele mai 
mari ocazii. în ultimele 20 de 
minute, le-a avut Lăcătuș (min. 
74 si 86).

Desigur. în tabăra fotbaliști
lor noștri a fost supărare Pen
tru acest ioc pierdut, care le-a 
scăzut foarte mult șansele de 
a mai cîstiga turneul. Ei au 
părut chiar exagerat de nervoși

si nemulțumiți, daca avem 
vedere că acest turneu este 
fapt un turneu de pregătire 
verificare ne timpul iernii.

în fata a peste 30 000 de spec
tatori. arbitrul Jose Mendibaro 
(Ecuador) a condus foarte bine 
formațiile :

in 
în 
Și

ROMANIA : Lung — Negrilă, 
Iovan, Ștefănescu, Munteanu II 
(min 46 Ungureanu) — Țiclea- 
nu, Boloni, Klein (min. 46 Ga
bor), Hagi — Geolgău, Cămă- 
taru (min. 46 Lăcătuș).

ADMINISTRAȚIA DE STAT
• CÎȘTIGURILE TRAGERII EX

TRAORDINARE PRONOEXPKES 
A NOULUI AN DIN 8 IANUARIE 
1381. FAZA I — categoria A : s 
variante 26% a 50.000 lei ; cat. 
B : 3 100% a 34.607 lei $1 2 25% a 
8.667 lei ; cat. C : 16 100% a 3.162 
lei și 76 23% a 790 lei ; cat. D : 
115,51 a 938 lei ; cat. E : 393,50 a 
358 lei ; cat. F : 10.485 a 60 let 
FAZA a n-a — cat. 1 : 2 100% 
— autoturisme Dada 1300 șl 7 
25% a 17.500 lei ; cat. 2 : 13,25 
a 21.561 lei ; cat. 3 : 126,50 a 2.25S 
lei’; cat. 5 : 416,25 a 686 lei ; cat. 
5 : 968.75 a 293 lei ; cat. 6 : 
31.415.75 a 60 lei. FAZA a III-a — 
cat. H : 2 100",o a 10.090 lei sau, 
la alegere, o excursie de două

CHILE : M. Rodriguez — Au- 
mada. Astorga Diaz. Broguet 
— Araya. Gomez. Vera — Nu
nez. Valdez. Covarovia.

Duminică 
meciuri ale 
— Chile și 
dor.

au loc ultimele 
turneului: Polonia 
România — Ecua-

PLENARA 
BUCURESTENI. 
la ora 16,30. în 
str. Berzei, va 
antrenorilor de
resti si Sectorul

ANTRENORILOR 
Luni 23 Ianuarie, 
sala I.S.B. din 

avea loc plenara 
fotbal din Bucu- 

aericol Ilfov.

LOTO-PRONOSPORT
locuri în U.R.S.S. sau R.S. Ceho
slovacă și eventuala diferență in 
numerar ; cat. I : 17,50 a 1.000 
lei ; cat. J : 68,50 a 200 lei ; cat. 
K : 157,50 a 100 lei ; cat. L : 
5.023 a 60 lei. Autoturismele .Da
cia 1300“ de la cat. 1 (faza a n-a) 
au revenit participantilor FLORIN 
CATRINOIU din Slnersig, Jud. 
Timiș și NICUȘOR VELUDA din 
București, iar cîștigurile de 50.000 
lei de la cat. A (faza I) pârti
ei panților ECATERINA SUSAMI 
din Sînandrel, jud. Timiș și VA- 
SILE C. PLEȘESCU din Pitești.

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 13 IANUARIE 1984. 
Cat. 1 : 1 variantă 100% — au-

S-au spus multe adevăruri 
la recenta consfătuire cu cei 
care îsi desfășoară activitatea 
In sfera fotbalului. S-a vor
bit mult si frumos si cu de
plin temei despre rezultatele 
echipei naționale, s-au eviden
țiat. de asemenea, isprăvile 
de exceptîe în ’83 ale echipe
lor Universitatea Craiova si 
Dinamo București în compe
tițiile europene intercluburi. 
anul trecut fiind considerat 
ca cel mai productiv din isto
ria fotbalului românesc. A- 
cum este momentul, a spus 
cineva din sală, să se arun
ce privirea pînă 1os. rfnă la 
baza acestui sport, pentru a 
se întreprinde cpva. în sensul 
lărgirii și întăririi ei, ca o 
condiție sine aua non a vi
itoarelor succese : ale celor 
care trebuie să vină ca să le 
confirme pe cele obținute, să 
le consolideze, să întărească 
prestigiul fotbalului nostru în 
contextul celui international. 
Acum este momentul, a în
cheiat
DUt —----- ----------- - --
prin multe, albit de ani. 
bătrinit pe gazonul celui 
îndrăgit dintre sporturi.

La tribuna consfătuirii 
perindat însă vorbitorii. — 
cei mai mu Iți dintre ei si-au 
încheiat cuvîntul cu aproxi
mativ aceeași propoziție: -dar 
despre acestea, cu alt prilej...**

— exact cum a Ince- 
acel antrenor trecut 

Im- 
mal

s-au 
lai

Adică desnre problemele codî- 
ilor și juniorilor — altă dată î 
Mereu, altă «dată... Optică 
păguboasă, cum le place uno
ra să spună, si mai mult ca 
sigur că asa si este. Dealtfel, 
ca o confirmare a acestei on
tici poate fi adus spre exem
plificare modul de prezentarp 
a problemelor eșalonului VI
ITORULUI în planul cu obiec
tivele pe care le are de înde
plinit F.R.F

Srau omis. maî întîi de 
toate, selecționatele de juni
ori. Ele nu au în 1984 nici un 
obiectiv! Iar meciurile cu 
Ungaria din preliminariile 
C.E. bat deia la usă. .

Cit despre cea- mai impor
tantă dintre toate problemele 
eșalonului de la baza pira
midei. aceea a amenajării te
renurilor simple, ea a fost, 
în ordinea enumerării, a 34-a. 
ADICA ULTIMA!

E corect oare să se considere 
astfel ? Nu privim. cumva, 
totul pe dos? Nu cumva este 
necesar ca. mai întîi. să pu
nem cu totii vârtos umărul 
pentru amenajarea a cît mai 
multor terenuri simple, toc
mai pentru a atrage la fot
bal pe copii. ..seva“ fără de 
care acest sport nu va putea 
exista ?

Laurentiu DUMITRESCU

Campionatul republican de juniori I

DE LA ATACUL CONSTĂ&IENILOR
Continuăm astăzi publicarea ce

lorlalte șase serii ale campiona
tului republican de juniori L *~ 
dăugînd în final șl cîteva oon’*” 
derații care privesc întreaga în
trecere.

SERIA A vn-a
L Șoimii I.P.A. 11 1J0 1 0 27-14 21
2. Chimica Tîm. 11 7 2 2 26-10 16
3. Chim. Rm. Vil. 11 5 3 3 16-10 13
4.CSȘ Ș-tnii Slb. 11 5 2 4 13-11 12
5. CSȘ Sighi. 11 5 2 4 13-14 12
6. Carpați Mîrșa 11 5 2 4 21-27 12
7. CSȘ Rm. Vil. 11 5 1 5 16-16 11
8. CSȘ Mediaș 11 4 0 7 15-19 8
9. Gaz metan 11 2 3 6 14-20 7

10. CSM Dr. T. S. 11 3 1 7 7-14 7
11. CSȘ Drăg. 11 3 0 8 16-23 6
12. Nitram. Făg. 11 1 3 7 5-19 5
• Liderul a profitat serios de 

„recului" finalistei ediției trecu
ta. Chimica, și de faptul că echi
pa pregătită de ’ 
mia, abia s-a 
lui ’83.

SERIA
CSȘ Arad 
Strungul Arad 
Jiul Petroșani 
Rapid Arad 
Aurul Brad 
Corvlnul Hun. 
Metalul 
CSȘ Sebeș 
UTA 
Minerul Lupenl 
CSȘ Huned.
CSȘ Alba Iulia

• Și în această

Traian Popa. Chi- 
fiormat în toamna

A

U APĂRARE* BRAȘOVENILOR.
SERIA A X-a

1. FC Bihor 11 7 2 2 23- 9 16
2. Someșul S. M. 11 6 2 3 22-12 14
3. CSȘ B. Mare 11 4 5 2 14- 6 13
4. Olimpia S. M. 11 4 5 2 14- 9 13
5. CSȘ Cărei 11 6 1 4 17-17 13
6. FC Baia Mare 11 4 4 3 11- 8 12
7. Minerul Cavnic 11 4 2 5 19-20 10
8. CSȘ Oradea 11 2 5 4 6-10 9
9. Armătura Zalău 11 2 5 4 9-15 9

10. CSȘ Sighet 11 2 4 5 16-23 8
11. CSȘ Satu Mare 11 4 0 7 14-24 8
12. CSȘ Zalău 11 1 5 5 8-24 7

■ Bihorul nu vrea să se dez
mintă nici la acest nivel al ju
niorilor, conducătorii clubului 
orădean cunoscînd bine vechea 
zicală : „cum îți așterni..." Ce 
bine ar fi să gîndească așa cit 
mai multe dintre.- cluburile noas
tre 
de

și în primul rînd toate cele 
„A“.

1.
2.
3.
4.
5.«.
7.
1.
9. 

M. 
ÎL
12.

SERIA A
„U« Cluj.-N.
CFR Cj.-N. 
CSȘ Tg. M. 
C.S.Ș. Cluj-N. 
Gloria Bistrița 
A SA Tg. M. 
Avîntul Reghin 
CSȘ “ '
Ind.
CSȘ 
csș 
csș

• Speranțele

18
16
14
12
Ț2
12
14

9
8
8
7
S

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

9.

24- 4
20- 8
24-14
16-14
13- 13
14- 11
16-18 10

11
18
14
14
13
U

Reghin 
sîrmei
Gherla 
C. Turzii 
Dej

11 
11 
11
11
11
11
11
11
11

3
4
4
3
5
6
6
7
7

16-12
14- 13
9- 9

15- 15
10- 16
12-19
10-18
10-22
9-23
roșii*

_ . serie, un fru
mos duel între două echipe 
același oraș, C.S.Ș. Gloria 
StrunguL Corvlnul — campioana 
din 1983 — și U.T.A., dndva o 
performeră a Întrecerii, au pier
dut startul actualei Întreceri.

IX-a

din 
șl

ASERIA

1. ^oli- Tim. 11 7 3 1 18- 8 17
2. CSȘ C-sebeș 11 6 4 1 27-12 16
3. CSȘ Tim. U 7 1 3 23-11 15
4. CSȘ Jimbolia 11 6 2 3 27-14 14
5. CSM Reșița 11 4 4 3 12- 8 12
6. CSȘ Lugoj 11 3 5 3 13- 8 11
7. Min. M. Nouă 11 4 3 4 13- 9 11
8. CSȘ Reșița n 5 1 5 20-20 11
9. UM Timișoara ii 3 3 5 7-15 9

10. Gloria Reșița ii 3 2 6 18-28 8
ÎL CFR Timișoara ii 2 2 7 6- 9 6
12. CFR Vict. Cș. ii 0 2 9 1-28 2
• „Poli“ conduce în seria Ti-

mis — Caraș-Severin. Avantajul 
el este. Insă, toarte fragil, clu
burile școlare Banatul și cel din 
Caransebeș talonînd-o înde
aproape.

care va dezbate diferite proble
me legate de reluarea activității 
competitionale (returul campio
natelor). La plenară vor partici
pa antrenorii, instructorii si dele
gații echipelor din toate eșaloa
nele.

INFORMEAZĂ
toturism Dacia 1300 și 11 varian
te 25% a 17.500 lei : cat. 2 : 1
variantă 100% a 13.697 lei și 30 va- . . 3 .

4 :
5 :
6 : 

cat. X :

riante 25% a 3.424 lei ; cat.
37.75 variante a 3.084 lei ; cat.
59.75 variante a 1.949 lei
256.25 variante a 454 lei
435.26 variante a 267 lei ,__
2.623.75 variante a 100 lei. Report
la cat. 1 : 244.511 .........................
mul „Dacia 1300“ 
ținut pe un bilet 
revenit participantului 
GHEORGHE din 
jud. Dîmbovița.

cat. 
cat.

lei. Autoturis-
de la cat. L ob- 

Iucat 106%. a 
‘ • ILIE

corn. Gh ir deveni.

« TRAGEREA 
TO de astăzi.

OBIȘNUITA LO-
20 ianuarie 1984. 

se d-esfăsoară începînd de la ora

14.30 în sala 
Progresul din 
Staicovicl nr. 
tigătoare urmează a ti transmise 
la televiziune si radio în cursul 
serii.

clubului sportiv 
București, str. dr. 
42 : numerele cîs-

LOZ ÎN PLIC
nnumnie 
CONTINUA 
scma 
AAAmion 
cîsr/bur?' 
RĂNIȘI 
AurotumsMC

JUCAU LA LOZ LNAitC.

3
2
2
1 
2

..șepcilor 
recordmanele competiției, 

reușind s-o ciștige de OPT ORI 
în ultimele trei decenii. Nu sur
prinde, deci, poziția 'ul .,U“ cl 
mal degrabă frumoasa evoluție a 
ceferiștilor clujeni, dar șl 
slabă a 'tîrg-mureșenilor.

replica

1. csș
2. FCM
3. CSȘ
4. CSM
5. CSȘ
6. CSȘ
7. CSȘ
8. CSȘ

SERIA A
Brașovia 
Brașov 

St. Roșu 
Sf. Gh. 
Tg. Sec. 
Odorhei 
CovaSna 
M.. duc 
Cristur 
Sf. Gh. 
Gheorgh.

xn-a
7
7
5
4
6
4
2
1
3
1
1

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

36- 4
28- 2

1
1
3 20-11

17-12
15-13
12-15
7-16
2-17 7

7
4-14 6
9-17 5

2
4

16 
16 
12
12
12
10

7

2
2 
2
4 
0
2 4
3 5
5 4 
1 6
4 5 
3 6

© Iarăși, un duel nasionant în
tre cele mai productive pepiniere 
din orașul de sub Tîmpa. 
care va fi rezultatul " 
a 26-a, Brașovul va fi 
siguranță.. la turneul

Cum despre aceâstă 
despre importantul ei 
DEPISTAREA ȘI PROMOVAREA 
TALENTELOR — despre unele as
pecte negative apărute în desfă
șurarea ei vom mai scrie, acum 
să mai punctăm doar alte cîteva 
constatări oferite de lectura cla
samentelor. © Trei echipe. Chi
mia Fălticeni. C.S.M. Borzesti «n 
C.S.Ș. Tulcea. nu au la activ n.ci 
un punct ! Automatica Bucu
rești are un meci egal, ’ar C.F.R. 
Victoria Caransebeș două ! ? Cum 
explică, oare, respectivele cluburi 
comportarea echipelor lor de ju
niori ? N-ar strica să aflăm. • 
Cele mai eficace echipe : F. C. 
Constanta (57 goluri în 9 meciu
ri). C.S.Ș. Piatra Neamț (11) și 
C.S.Ș. Craiova (39). Nu-i de mi
rare că tocmai aceste formații — 
axate la bornele jocului ofensiv 
— se află și în fruntea clasa
mentelor seriilor lor. • Iată și 
grupările cu cele mai puternice 
apărări : F.C.M Brașov (cu nu
mai DOUA goluri primite». .U“ 
Cluj-Napoca, C.S.Ș. 
C.S.Ș. Arad șl F.C. ( 
goluri primite). Dar 
chipe fac parte din 
fruntașe, antrenor:! 
deci, preocupați de ; 
chip© în adevăratul 
VÎHtUlui. CADRUL ADECVAT in 
care s*e pot forma jucătorii de 
care are nevoie fotbalul nostru. 
(L. D.).

3-28

Ori- 
după etapa 
prezent, cu 
final, 
competiție, 
obiectiv —

Brașovia, 
Constanta (4 
și aceste e- 
grupul celor 

Tor f’ind, 
a alcătui e- 
sens al cu-



PE GHEAȚA Șl PE ZAPADA
Nove Mesto (Cehoslovacia). 

Concurs de fond la care au 
fost prezente schioare din Bul
garia. Cehoslovacia. Finlanda, 
Norvegia. Polonia. R.D. Ger
mană. România s.a. Lotul tării 
noastre a avut în componentă 
ce Elena Rcit. Ileana Ilanganu, 
Edith Bako si Viorica Vrăjmaș. 
In cursa de 10 km s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
1. AIzboha Havrancikova (Ce
hoslovacia) 33:01.1. 2. Gabi
Nestler (R.D.G.) 33:20,4. 3. Ker
stin Seider (Norvegia) 33:27,9... 
6. Elena Reit (România) 33:44.8 
...48. Ileana Hanganu 38:10,5... 
52. Edith Bako 38:44.2... 59. Vio
rica Vrăjmaș 39:53.8.

Jihlava (Cehoslovacia).

meci amical de hochei : Ceho
slovacia — Finlanda 10—4 (0—1, 
6—0. 4—3).

Budapesta. Turneu de hochei : 
Ungaria — Danemarca 3—4 
(1—2. 1—1. 1—1). Intr-un alt 
joc Danemarca a învins Bul
garia cu 2—1 (2—1. 0—0. 0—0).

Varese. în ioc de verificare 
pentru J. O. reprezentativa de 
hochei a Italiei a fost învinsă 
de cea a R.D. Germane cu 4—3 
(1-1, 2-0, 1-2).

Stockvik (Suedia). Cursa de 
15 km din cadrul unui concurs 
international desfășurat în lo
calitate a revenit suedezului 
Gunde Svan în 38:49,5. El a 
fost- urmat de compatriotul tău 
Torgny Mogren în 39:22.1.

EROARE!
w

al să se desfășoare la Morzlne. ta Franța, con
cursul de slalom special din cadrul „Cupei mondiale* a avut 
loc luni, la Parpan în Elveția, deplaslnd, cum se spune, peste 
munte. întreaga caravană a „circului alb*. In prima manșă, des
fășurată pe o ninsoare abundentă, două momente au fost dem
ne de reținut : mal tatii acela al abandonului marelui favorit, 
suedezul îngemar Stenmark, cu numai trei port! înainte de a 
le fi străbătut pe toate cele 66 ale parcursului stabilit de el
vețianul Francey și, ta replică, succesul americanului Poli 
Mahre (55.67 s). In această primă manșă. Steve, tratele eeamăn 
al acestuia, s-a clasat la 11-lea cu 56,75 s.

Pînă aici, nimic deosebit !1 Dar a intervenit, lată, e contes
tație a lui Helmut Girardelll. tatăl si antrenorul schiorului Mare 
Girardellî (un austriac concurlnd sub culorile Luxemburgului, 
dar numai in astfei de concursuri si nu și la Jocurile Olim
pice !). Invocindu-se articolul 631. paragraful L din regulamentul 
„Cupei mondiale" s-a cerut descalificarea gemenilor ameri
cani. După vii discuții (nu chiar... potolite I) Juriul. apUcind. e 
drept, prevederile regulamentului, l-a descalificat pe PIUI șl 
Steve Mahre pentru vina de a fi concurat sub o... falsă denu
mire. Adică, concret : cei doi schiori și-au încurcat numerele 
de concurs. Phil a ooborit al treilea cu numărul 13. Stere a 
fost al 13-lea cu numărul 3. dar regulamentul nu admite ase
menea... modificări ! Cu abandonul din prima manșă al Iul 
stenmark și descalificarea din final a Iul Pilii, victoria a re
venit lui Marc Girardelll (1:47.1») pe merit, indiscutabil Dar ta 
circumstanțele arătate ea nu s-a bucurat de aprecierile ce 1 l-ar 
fi cuvenit poale de drept !... (r. vil.).

TELEX • TELEX LOCUL 3 IN „CUPA

TURNEUL DE ȘAH DE LA JAJCE
BELGRAD, 19 (Agerpres). — 

în runda a 9-a a turneului in
ternațional feminin de șah de 
la Jajce (Iugoslavia), Margare
ta Mureșan a remizat cu Dana 
Nutu. rezultatul de egalitate fi
ind consemnat și în partidele 
Veroczy — Gaprindașvili și 
Pihallici — Macek. Partidele 
Aleksandria — Nikolin, Mar
kovici — Erenska, Petrovici — 
Szmacinska și Fischdick — 
Maksimovici s-au întrerupt.

în clasament conduce Nana 
Aleksandria (U.R.S.S.) cu 6,5 
puncte (1), urmată de Zsuzsa 
Veroczy (Ungaria) — 6,5 punc
te, Hana Erenska (Polonia) — 
5,5 puncte (1). Nona Gaprin-

dașviii (U.R.S.S.) — 5,5 puncte, 
Margareta Mureșan (România) 
— 5 puncte, Gisela Flschdick 
(R. F. Germania) — 4,5 puncte 
(1), Gordana Markovici (Iugo
slavia) — 4 puncte (1), Dana 
Nuțu (România) 4 puncte etc.
• In runda a 5-a a turneului 

International de sah de la 
Wijk a an Zee (Olandat, Korcînoi 
l-a învins pe Sososnko, Beliavski 
ne Miles. Nikollcl a cîștigat Ia 
Torre, iar ta oartldele Ree — 
LIgterink, Tukmakov — Andersson 
șl Adorjan — Van der Steren a 
fost consemnată remiză. In cla
sament oonduoe Korcînoi. cu 4 
o. urmat de Beliavski — 3.5 o. 
Mlles si Nlkodlcl — cu cite 3 D 
•te.

TURNEUL MASCULIN DE HANDBAL DIN SUEDIA
doua a turneului 
handbal care se 
mai multe orașe

In ziua a 
masculin de 
desfășoară în __ _  _ _
din Suedia, echipa U.R.S.S. a 
învins, la Oerebro. formația 
R. F. Germania cu 19—13 (9—5). 
Rajmanov. Karsakievici. Belov 
și Kidiaev__1
goluri. De la învinși, cel mal 
eficace a

au înscris cite 3

fost NeitzeL cu 4

goluri. La Lund. Danemarca a 
învins R.D. Germană cu 23—20 
(9—11) 1 Gluver a fost princi
palul realizator al danezilor, cu 
8 goluri La Norrkoeping : Sue
dia — Polonia 25—21 (11—9). 
Cele mai multe goluri: Jilsen 
8. respectiv Waszkiewicz 10. La 
Ystad : Iugoslavia — Spania 
20—20 (11—10).

CUPELE EUROPENE INTERCLUBURI

BASCHET
Bărbați : „C.C.E.* : Bosna Sa

rajevo — C.S.P. Limoges 
104—96 ; „CUPA CUPELOR* : 
Panathinaikos Atena — Real 
Madrid 99—97 : „CUPA KO- 
RACI* : Crystal Palace Londra

MONDIALĂ" LA BOB 4

•S3 /

SPANIA
A FOST ÎNVINSA

DE UNGARIA

atletism 9 Sub conducerea 
lui Igor Ter-Ovanesian. antrenor 
coordonator al loturilor U.R.S.S., 
un grup de atleti sovietic) va 
participa la mai multe concur
suri ne teren acoperit în S U.A. 
Vor face deplasarea, printre alții. 
Tamara Bikova. Serghei Bubka. 
Nadeida Olizarenko. Olza Mine- 
eva. Ghenadi Avdeenko. Kon
stantin Volkov. Viktor Markin. 
G Concurs în aer liber la Mel
bourne : 100 m : Alan Wells (M. 
Britanie) 10.60. 290 m: Wells 21.18. 
400 m : Gary Minihan (Austra
lia) 46,72 ; 800 m : Mike HiUardt 
(Australia) 1:46.45. 5 000 m: Bo- 
guslaw Maminski (Polonia) 
13:48.14... 12. David Moorcroft (M. 
Britanie) 14:22,13. G Trofeul „Jesse 
Owens* a fost atribuit în acest 
an atletului american Edwin Mo
ses. campion și recordman mon
dial In proba de 400 m garduri. 
Laureații edițiilor precedente at> 
fost patinatorul american de vi
teză Eric Heiden (1931), atletul 
englez Sebastian Coe (1932/ șl 
atleta americană Mary Decker 
(1983).

automobilism Q După etaDa 
a 16-a. Labe-Tambacounda a ra
liului Paris — Alger — Dakar, 
în clasamentul general continuă 
să conducă echlpaiul francez 
Metge — Lemoyne (..Porsche*) 
cu 15h41:18. urmat de Zaniroll — 
da Silva (Franța. ..Range Paci
fic”) la 2h09:01 si Cowan — Syer 
(Marea Britanie. ..Mitsubishi 
Pa1ero“) la 3h27:56 La motoci
clete. t>e Drimul loc se află bel
gianul Gaston Rahler („BMW 
980"). urmat de francezii Auriol 
(BMW 980) la 16:30 sl vassard 
(Honda 6001 la 3hl6:36. • La 
trenamentele oficiale pentru 
rele Dremiu al Braziliei la 
mula I. cel mai bun tlmD a 
realizat de Italianul Elio de 
gelis (..Lotus*) 1:33.41 De ___
urmat de Keke Rosberg (Finlan
da. ..Williams") 1:35.82 sl Patrick 
Tambay (Franța. .Renault") 
1:36,09.

BOX • Japonezul Koli Ko
bayashi este noul campion men- 
dial la categoria muscă (WBC) 
în urma victoriei prin k.o. tehnic 
în repriza a 12-a asupra filipine- 
zulul Frank Codano. ta meciul 
disputat la Tokio.

CICLISM cursa de 6 zile 
de la Rotterdam a fost cîsticată 
de perechea Rene Pljnen (Olan
da) — Urs Freuler (Elveția) cu 
597 p, urmată de Gary Wiggins 
(Australia) — Horst Schutz (R.F. 
Germania) 437 d. • Etaoa a 5-a 
a turului Venezuelel. El Vigia — 
Merida (108.3 km), a revenit co
lumbianului Samuel Cabrera în 
3h09:54. urmat 2. . 
său Reynel Montoya 
sovieticul ’ ’ ’ 
3hl2:55. In

(Urmare din pag. 1)

— Pîrlia a fost bine amena
jată și a oferit condiții norma
le de concurs, chiar și in ziua 
a doua, cind a nins. Ninsoarea 
a afectat vizibilitatea echipa
jelor, dar pista propriu-zisă a 
fost permanent 
creat condiții 
concurențiîor. 
organizare și numărul 
mare al spectatorilor.

— Știm că echipajul 
s-a aflat timp de trei 
pe locul 2. Ce a determinat 
trecerea pe locul 3 care, sub
liniem, reprezintă și el o per
formanță excelentă ?

— Datorită foarte bunei com
portări a întregului echipaj, 
bobul românesc era înregistrat 
după trei manșe cu 1:08,50, in 
vreme ce echipajele R. D. Ger
mane și Italiei aveau 1:07,70 și, 
respectiv, 1:08,87. Spre cinstea 
lor, boberii români au atacat 
manșa a patra cu ambiția de 
a-și îmbunătăți performanța și 
nicidecum de a „merge* pru
dent. Din păcate, ci au coborît 
după un echipaj polonez, care 
s-a răsturnat și a spart o por
țiune a pirtiei (la intrarea in

curățată și a 
egale tuturor 

Menționez buna 
foarte

român 
manșe

curba Bianca), spărtură care 
nu a fost bine reparată. Tocmai 
aici au nimerit boberii noștri, 
s-au răsturnat pe o parte și asa 
au trecut linia de sosire, ceea 
ce le-a adăugat aproape două 
secunde în manșa respectivă și 
i-a trecut pc locul 3. Vreau să 
subliniez că in dificila situație 
in care s-au aflat, sportivii ro
mâni nu au sărit din bob — 
cum au făcut alții 
similare —, ci s-au 
dinții* de el, pentru 
cursa. Acesta este 
foarte important, care dezvă
luie spiritul de echipă, ambi
ția și curajul reprezentanților 
țării noastre. Doresc să mai 
menționez că echipajul Româ
nia I a primit Cupa oferită 
boberiior cu cel mai bun 
din toate manșele (5,54).

După „Cupa Mondială*, 
berii români — ca și toți 
lalți. dealtfel — își continuă 
pregătirile în vederea Jocurilor 
Olimpice de la Sarajevo unde, 
prin prisma performanțelor din 
acest sezon, au perspectiva să 
obțină un rezultat care să o- 
fere certitudinea revenirii e- 
chipierilor români printre frun
tașii acestui sport, chiar și în 
cele mai mari concursuri ofi
ciale.

— Antibes 68—75. Carrera Ve
neția — Maccabi Ramat Gan 
103—77. Tours — Zaragoza 87— 
88. Sibenka Sibenik — Trieste 
94—78. Orthez — Varese 92—82. 
P.A.O.K. Salonik — Zadar 76— 
72. Juventus Caserta — Eczaci- 
basi Istanbul 94—82.

Femei : „C.C.E.* : Monting
Zagreb — Slavia Praga 67—72 ; 
„CUPA RONCHETTI* : Vozdo- 
vac Belgrad — Kremikoțki So
fia 81—83 (echina franceză As- 
nieres s-a retras din competi
ție). S.G. Munchen — U.F.O. 
Schio 94—86. Sparta Praga — 
Villeurbanne 71—74. Minior Per- 
nik — B.S.E. Budapesta 80—62.

Prima întâlnire tmicală din a- 
oest an a echibei Spaniei — care 
se pregătește pentru turneul fi
nal al C.E din Franța — s-a în
cheiat cu o surpriză. Gazdele au 
fost învinse cu 1—0 (0—0) de e- 
chlpa Ungariei. Drin golul mar
cat ta mln. 68. de Garaba. Pro- 
fițind de faptul că era liber si 
neavînd în fată decît portarul 
advers. el a expediat un sut 
extrem de puternic de la 30 ml 
In general, jocul l-a deziluzionat 
pe spectatori pentru ineficacita
tea arătată de fotbaliștii ibericL 
După acest meci, desfășurat la 
Cadiz, antrenorul spaniol Miguel 
Munoz a declarat : „A fost un 
meci din care va trebui să tra
gem multe învățăminte. Au lăsat 
de dorit atît apărarea cit si ata
cul. N-as putea evidenția dc ni
meni*. Arbîtrul englez Worral 
a oondus următoarele echipe ta 
fața celor 25 000 de speciatorL.

SPANIA 1 Buyo — Sanches 
(mln. 58 Salva) Maceda, Goicoe
chea, Camacho — Senor, De An
dres, Gordillo — Carrasco (min. 48 
Sarabia), Santlllana, Rincon (46 
Francisco). UNGARIA: Kovacs — 
Csuhay, Kardos. Garaba. Varga 
— Hannich. Nagy, Csoncradi — 
Bodonyi, TGrdcsik, Ha1sr.an.

LONDRA. Alte rezultate in 
turtle de finală ale ..Cupei 
engleze* ; Oxford — Everton 
Rotherham — Walsall 2—4.

SAINT OUEN. țn apropierea 
Parisului, la Saint Ouen. a avut 
loc Jocul amical dintre echipele 
de tineret ale Franței si Alge
riei. Francezii au învins cu 3—0 
(1—0), după un meci pe tare a- 
gentiile Internationale de Dresă 
U apreciază ca foarte dur.

VOLEI

la 
al 

1990 
CU-

in situații 
ținut „cu 
a incheia 

un aspect

start

bo- 
cei-

Bărbați : „C.C.E.* : Starlift
Voorburg- (Olanda) — Parma 
(Italia) 0—3 (meci tur). Mladost 
Zagreb — Sanitas Madrid 3—0 
(3—2). A.S. Cannes — Tyrolia 
Viena 3—0 (2—3) : „CUPA CU
PELOR* — meciuri tur : Levski 
Spartak Sofia — Brothers Mar- 
tinus (Olanda) 3—2. Rantaperi- 
kon Isku (Finlanda) — Kappa 
Torino 0—3 : meciuri retur : 
Honved Budapesta — Asnieres 
3—1 (1—3. s-a calificat forma
ția franceză avînd un punct- 
averai superior 
Amar (Spania) 
(Turcia) 3—0 
FEDERAȚIEI* : 
Sad — Panini 
(meci tur).

Femei : „C.C.E." : T.S.K.A.
Sofia — Innsbruck 3—0 (3—0), 
Teodora Ravenna — Clamart 
3—0 (3—1). S.V. Lohhof (R.F.G.) 
— Tungsram Budapesta 3—0 
(1—3) : „CUPA CUPELOR* : 
Uni Basel — Heerlen (Olanda) 
3—1 (0—3) ; „CUPA FEDERA
ȚIEI* : Paris U.C. — Victor 
Village Bari 1—3 (0—3).

— 103—98). Son
— Hisar Bank 
(2—3) : „CUPA 
Vojvodina Novi

Modena 1—3

ROMA. Printre candidatele 
organizarea turneului final 
Campionatului mondial' din 
— oe va. fi găzduit, conform
tumei alternantei, de Eurooa 
se numără si federația italiană, 
care a prezentat la F.I.F.A. un 
dosar complet. S-a 
că Italia dispune 
bine echinate, fiind 
nele din 14 orașe : 
no. Verona, Udine, 
logna. Florența. Asoo 
Roma. Napoli. Bari 
Cagliari. Pe de altă carte. în ce 
privește capacitatea organizatori
că. Italia a demonstrat de-a lun
gul anilor că poate găzdui orice 
mare competiție, precum .Tocurile 
Olimpice — cele 
1956), cele de 
-Cupa Mondială* 
si turneul final al campionatului 
european de fotbal rioi>3 si 1989).

arătat, astfel, 
de stadioane 
indicate a re

Torino. Mila-
Genova, Bo

ii. Peruela. 
Palermo si

(In 
(în 1960). 

la fotbal (1934)

de iarnă 
vară

ROMA Antrenorul rebrezentati- 
vel Italiei. Enzo Bearzot. s ple
cat în Mexic, centru a discuta 
cu reprezentant! al Federației de 
fotbal din această tară oosibiiita- 
tea unui turneu de tunsă durată 
In 1985. care va cuprinde si me
ciuri In compania echipei națio
nale mexicane. Enzo Bearzot a 
declarat că viitorul turneu mexi
can al formației italiene va con
stitui o etapă importantă în pre
gătirea pentru campionatul mon
dial din 1986.

an- 
ma- 
fOT- 
fost 
An- 
tur.

CALEIDOSCOP POLISPORTIVII (II)

de compatriotul 
3hl2:51 si 

Kulikov 
general 

___  15h42:14. 
de Kulikov 15hl5:48 si

Aleksandr 
_  clasamentul 

donduce acum Cabrera, 
urmat l_ 
Montova 151)46:10.

HANDBAL 9 Tragerea la sorti 
a semifinalelor cupelor europe
ne : CCE masculin : Metalonlas- 
tica Sabac — Honved Budapesta. 
VFL Gummersbach — Dukla 
Praga : feminin: Suedstadt (Aus
tria) — Radnicki Belgrad. Bayer 
Leverkusen <— Vasas Budapesta: 
Cupa cupelor : masculin : Bar
celona — Maccabi Rishon. Volan 
Szeged — scoga Doboi : feminin: 
Vasas Epitok — Dalma Split, 
Admira Viena — Gottwaldow : 
Cupa federației (masculin): Lo
komotiv Trnava — Gladsaxe So- 
borc (Danemarca). Tatabnnya — 
TV Grosswallstadt.

0 Marea vedetă a „Olimpiadei albe* din 
1980. de la Laice placid, a fost, indiscuta
bil, patinatorul de viteză american ” 
Heiden, care a luat startul ta toate 
cinci probe ale concursului și a obținut tot 
atîtea medalii. „The golden boy* — si a- 
ceasta nu doar pentru culoarea galbenă a 
echipamentului său I — a clștlgat toate me
daliile de aur puse în joc la patinaj viteză. 
Heiden avea atunci 21 de ani, 184 cm. 85 
kg și era student ta medicină la Wisconsin. 
A cîștigat, deci, toate titlurile de campion 
olimpic cu următoarele rezultate : 500 m — 
38,03 s, 1000 m — 1:15,18, 1500 m — 1:55,44, 
5000 m — 7:02,29. 1DOOO m — 14:26,13. La pu
țină vreme după acest strălucitor succes, 
Heiden a abandonat patinajul oompetlțtonal. 
dedicîndu-se ciclismului. La fel a făcut șl 
sora sa Beth; medaliată cu bronz la J.O. 
din 1980 (3000 m — 4:33,77), care a luat 
startul, mal apoi, ta proba de fond a cam
pionatului mondial de ciclism.
• Spprtiva sovietică Aleksandra Ciudina a 

fost înzestrată cu excepționale calități... 
multilaterale. La ediția din 1952 a Jocurilor 
Olimpice, la Helsinki, ea a cucerit trei 
medalii : două de argint (lungime — 6,14 m 
șl suliță — 50,01 m) si una de bronz (Înăl
țime 1,63 m). Un an mal tirzlu, la Festi
valul Mondial al Tineretului șl Studenții uc, 
la București, pe Stadionul Republicii, Ciu
dina a concurat la pentatlon, probă la care 
a înregistrat un record mondial cu un to
tal de 4704 puncte (greutate — 13,42 m, înăl
țime 1,63 m, 200 m — 25,5 s. 80 mg — 11,6 
», lungime — 5,81 m). In 1955, pe Ciudina 
am admlrat-o din nou la București. de 
data aceasta ta echipa U.R.S.S., cîștigâtoare 
detașată a campionatului european de vo
lei, eficacitatea Jocului ei (pe post de tră
gătoare principală) fiind cu totul remar
cabilă. In sfîrșlt, să mal spunem că Ciu
dina a jucat baschet șl hochei bandy <11
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jucători, pe un teren de fotbal), a tăcut 
patinaj etc.
• Elvețianul Eddy Hubacher a fost re

cordman național de atletism m probele de 
aruncarea greutății (19,34 m) șl aruncarea 
discului (56,78 m), ambele performante fiind 
înregistrate ta anul 1970. Doi ani mal ttr- 
ziu, la Sapporo, Hubacher a fost „Implngă- 
tor* la bobul de 2 al oelebrului pilot Vickl 
care La capătul celor patru manșe a fost 
declarat campion olimpic. Dar Hubacher a 
fost doar unul dintre atleții care au devenit 
boberi, șl încă boberi de mare valoare. Cum 
a fost cazul vest-genmanilor Willy Holdorf 
(campion olimpic la decatlon ta 1964, la 
Tokio — 7887 p), Gunther Nickel (campion 
european de sală la 60 mg), Manfred Schu
mann (fost campion național la 100 m si 
200 m) și al sullțașulul din R.D. Germană. 
Manfred Nehmer — campion olimpic 
mondial la bob de 2 și * persoane.
• In rugbyul francez au strălucit real

mente o serie de... atlețl. Unul dintre el a 
fost Geo Andră, medaliat cu argint la J.O. 
din 1908 (1,875 m la săritura ta înălțime), 
care a jucat aripă la Racing Club de Fran
ce și de 14 ori ta reprezentativa .Cocoșu
lui galic*. în meciuri rămase celebre cu 
Anglia, Irlanda și Țara Galilor. în timpul 
celui de al doilea război mondial, la 54 
de ani, Găo Andră — s-a înrolat voluntar 
și a murit. în 1843, pe frontul din Tunisia. 
Roger Failliot, recordman național la 100 
m. 200 m șl 400 m. a concurat la J.O. din 
1912 la... decatlon. A jucat și el. tot aripă 
Și tot la Racing Club, iar la 2 ianuarie 
191.1 a debutat în națională, contra Scoției. 
A înscris atunci două încercări, dar a ră
mas în istoria rugbyului francez mai ales 
pentru senzaționala cursă de urmărire a 
adversarului direct, celebrul Pearson. pe 
care l-a ajuns după 60 de metri. • Impiedi- 
cîndu-1 să marcheze. A oontrlbuit efectiv 
la primul succes al rugbyștilor francezi a-
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„Cine nu e cit de cit sportiv tirăște 
prin viața trupul altuia’'.
JEAN GIRAUDOUX (1382—1944). 
scriitor și eseist îrancez

supra oelor scoțieni (16—15). Alți atleti 
rugbyștl : sprinterii Alain Portîiault 
finalist la J.O. de la Helsinkii. Alain Sar- 
teur (vioecamplon european in 1959. ta 
Atena), decatlonistul Bernard Castang '(753u 
p ta 1967) etc.
• Un fost decatlonist. și încă foarte ta

lentat, vest-germanul Hans-Peter Briegel 
(ca atlet junior a fost component al echi
pei naționale, campion la lungime al R.F.G.) 
a demonstrat calități deosebite si ca fotba
list. In 1982, spre exemplu, a făcut parte 
din reprezentativa națională, finalistă a 
„mundialului* din Spania, după care ca 
jucător al lui Kaiserslautern, ne-a dat des
tule emoții ta partidele cu Universitatea 
Cratova, din cadrul ..Cupei U.E.F.A.*.
• Finlandezul Jussi Kurikkaia, campion 

mondial de schi, în 1937, la ștafeta 4X10 
km. șl In 1939, la 18 km, a participat în 
1948 la J.O. de la Londra, la maraton (lo
cul 8 în 2.48:48.7). norvegianul Oile Ellefs- 
ăter, campion la Grenoble ’68 în proba de 
50 km, a fost un bun alergător de 'obsta
cole (cel mal bun rezultat — 8:43.8 în 1962), 
Iar compatriotul său Martin Stokken. fost 
recordman național la 10 000 m (29:58.C in 
1949), a luat parte la mai multe ediții ale 
C.M. de schi fond șl la ..Olimmada tlbă" 
etc.

;sem.-

9 Austriaca Ilona Gusenbauer, tueeesoa- 
Iolandei Balaș-Soter la recordul man-rea ----------------- -—„ _   ________

dial la săritura in înălțime (t.92 m în 1971) 
campioană europeană la Hels’nki ta 1971. 
a fost jucătoare de baschet la Firestone 
Ehgartner Viena șl ta naționala ‘■Jrii -ale

Romeo V'LARA
P.S. în rubrica viitoare, poi'spor'i ’ii ro

mâni.


