
In întreaga fără au loc

PASIONANTE ÎNTRECERI
IN CINSTEA UNIRII

Pe iot cuprinsul țării, sportivii noștri cinstesc prin întreceri 
urmărite cu mare interes actul istoric de la 24 ianuarie 1859, 
zi intrată in conștiința poporului român c» zi a Unirii, zi a soli
darității naționale a tuturor cetățenilor patriei.

Vă prezentăm cîlcva secvențe din acest panoramic al tine
reții în cinstea celei de-a 125-a aniversări a formării Statului 
național român, prin unirea Moldovei cu Muntenia.
GALATI : IN ÎNTRECERE, 1 090

DE SIDERURGIȘTI

PROLETARI DIN TOATE TARILE UNIȚI VA >

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Iubitorii de sport de la Uorn- 
din locali- 
amatori de 
fizic orga- 
la întrece-

binatul siderurgic 
tate. peste 1 000 de 
mișcare și exercițiu 
nizat au luat parte 
rile de sah si tenis de masă. 
S-au remarcat cu acest prilej 
frezorul I. Pojocu, modelierul 
N. Grigoraș, inginerul M. Ursu 
(șah), lăcătușul E. Stoian, e- 
lectricianul M. Garit si econo
mistul Gh. Popa (tenis de ma
să). Tot tn organizarea ce’.or 
de la Combinat. în speță a clu
bului sportiv Oțelul Galați, 
desfășurat și o întrecere de 
nifotbal la trei categorii 
vîrstă. Pe locul I. formații 
prezentind clubul organizator 
ale C.S.Ș. 1.

dotată cu „Cupa Unirii", la 
care au participat copii născuți 
în anii 1971 si 1973. reprezen- 
tînd cluburile F.C. 
Politehnica Iași, C.S-M. 
va. Gaz 
C.S.Ș, 
Neamț, 
Dinamo, 
șani. La _ 
feul a revenit echipei F.C. Ar
geș, iar la cea mică (1973) 
copiilor de la C.S.M. Suceava.

Argeș. 
Sucea- 
S.C. si 
?iatra 

Galati. Unirea- 
și Gloria Foc- 

grupa mare (1971). tro-

metan 
Bacău, 
Otelul
C-S.Ș.

Mediaș,c.s.ș.
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Așteptat derby în Divizia ,,A“ de handbal masculin

H. C. MINAUR - DINAMO BUCUREȘTI

s-a 
mi- 

de 
rc- 

Si

TOPLIȚA : 14 ECHIPE 
DE VOLEI IN ACEEAȘI 

COMPETIȚIE

„BRONZUL» CONTRA „ARGINTULUI»

FOCSANI : APLAUZE 
PENTRU MINIFOTBALIȘTI

Din inițiativa asociației spor
tive Gloria, in localitate a avut 
loc o întrecere de minifotbal.

în localitate au fost 
echipe masculine de 
feminine care și-au 

..Cupa Unirii". Pe podium, 
finele întrecerii, au urcat 
în ordine
Tg. Mureș. C.S.Ș. Toplita 
C.S.Ș.
C.S.Ș.
C.S.Ș.
zarea.

8
6

prezente 
volei si 
disputat 

la

formațiile C.S.Ș. 
. . Si

Piatra Neamț (la băieți). 
Bacău, C.S.Ș. Tonlita si 
Zalău (la fete). Organi- 
excelentă.

1
OACIAD^ |

T

DE LA „CUPA GRAȚIA" 
ROCADA MARE!

// I

I

I

La Dăbuleni, un om 
de inimă, un mare 
iubitor de bine și 
frumos — inginerul 
Sorin Crlșan — a 
asociat canalul de 
apă care trece prin 
dreptul comunei cu 
timpul liber al flă
căilor șl — cum, 
necum — a înfiin
țat acolo, tn Cimpia 
Caracalului, o secție 
de caiac-canoe. A- 
cum, echipajele din 
Dăbuleni evoluează 
la marile concur
suri de pe Snagov.

La Școala genera
lă nr. 134 de dinco
lo de Prelungirea 
Ferentari, o profe
soară de educație fi
zică — Doina Geor
gescu — a asociat 
gingășia, grația fe
tițelor din fosta ma
hala a Bucureștiului 
cu scena, cu un an
samblu de gimnasti
ci ritmici-modernă. 
Acum, elevele ace
lea stîngace, la în
ceput la 
sport, au plecat cu 
ansamblul 
turneu peste hotare, 
au apărut pe micul 
ecran, au luat pre
miul I pe țari la 
Cîntarea României.

Mai de curtnd, ta 
Liceul economic și 
de drept administra
tiv nr. 4 de pe Șos. ____
profesoara de educație fizică 
Lia Bărbulescu a asociat pro
filul acestei mari unități de 
invățimint (peste 3 000 de 
elevi, restaurant-școală, prac
tică in cele mai moderne și 
elegante hoteluri din Capita
lă) cu ținuta nu prea sprin
țară a școlarilor. Sigur, pen
tru îndeplinirea „planului la

ora de
lor fn

Viorlca Florescu (clasa X-a), una din 
listele" ansamblului de gimnastică 
modernă ol Liceului economic și de 

administrativ nr. 4 din Capitală

„so- 
ritmicâ 

drept

Viilor, recorduri", școala putea 
campioni la greutate, la 
tere. Și chiar avea .
300 de sportivi clasificați la 
judo, canotaj etc. oricum. In 
cadrul „Dacladel", sportivii

da 
hal- 

aproape

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2-3)
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Etapa a 19-a a campionatu
lui masculin de handbal, Divi
zia „A", programată mtine. este 
dominată de derbyul H.C. Bli- 
naur Baia Mare — Dinamo 
BucureștL Altfel spus, „bron
zul" campionatului încearcă să 
se dovedească mai valoros de- 
cit „argintul"— Fiind vorba de 
două puternice formații ale 
handbalului românesc, de echi
pe care în ultimii ani s-au

Divizia

permanență pe podiu- 
premiere al camplona- 
au repurtat numeroase 
în Întrecerile interna- 
este, desigur, greu de 

Intîlnirii-

aflat in 
mul de 
tulul sl 
succese 
tionale,
anticipat rezultatul 
derby programate mtine. la ora 
11. tn sala JDacia" din Baia 
Mare. Vor ÎL nu ne îndoim, 
interesante lupta dintre puter-

81 
di-

namovtștilor, precum și dis
puta pentru eficacitate a tineri
lor interi bucureștenl (Roșea șl 
Dogărescu) cu mal virstnicii lor 
colegi maramureșeni (Mironiuo, 
Flangeah Campionii, handballș- 
tii de Ia Steaua, vor lnttmpina 
al 19-lea .val" la Brașov, me-

nicul atac al bălmărenilor 
mobil-agreslva defensivă a

„A“ la handbal feminin

IN PRIMA ETAPA LA PLOIEȘTI:
4 REMIZE DIN 6 JOCURI!

PLOIEȘTI, 20 (prin telefon). 
Sala .Victoria" din localitate 
a găzduit vineri dupâ-amiază 
prima etapă a ultimului turneu 
din cadrul primei părți a cam
pionatului Diviziei „A" la hand
bal feminin, după care, cele 
12 formații participante iși vor 
continua întrecerea împărțite în 
două serii valorice. Lesne 
înțeles, deci, că acest ultim 
neu este. Intr-un anumit 
decisiv, motiv pentru care 
care echipă luptă din răsputeri 
pentru un rezultat cit mai bun.

de 
tur- 
fel. 
fle-

Prin aceasta se și explică fap
tul că in această primă etapă 
din cele 6 jocuri programate 4 
s-au terminat la egalitate 1 Dar 
iată scurte consemnări 
aceste partide :

CONSTRUCTORUL 
ȘOARA — CONFECȚIA
REȘTI 15—17 (5—9). Situate pe 
penultimul loc al clasamentului 
jucătoarele de la Confecția au 
luptat cu toată energia' pentru

Ion GAVRILESCU

de la

TIMI- 
BUCU-

(Continuare in pag 2-3)

Retrospectivă 1983 in perspectiva J. O.

a 19-a care se

CLASAM ENT LA ZI
t. STEAUA 13 ÎS • 0 517M03 34
2. Dlnama Buc. 13 15 1 2 520-407 4»
3. H.C. Minaur 18 12 5 3 498-438 45
4. Constr. Ar. 18 7 2 9 415-426 34
3. Dinamo B». 18 5 2 10 418-425 32
4. indep. CM 18 7 0 11 427-482 32
7. PoR. ’ Ura. 18 7 3 *8 401-192

8
35

8. Min. Cavnlc 18 8 1 9 440-482 35
>. ..U" CJ-Nap. 18 5 2 11 402-423 30

10. Relon Săr. 18 5 1 12 391-444 29
11. Tract B». 18 5 1 12 431-493 29
12. Constr. Or. 18 4 2 12 383-426 28

Programul etapei 
dispută, mîine : H.C. Minaur Baia 
Mare — Dinamo București, Di
namo Brașov — Steaua. Inde
pendența Carpațl Mîrșa — Con
structorul Arad* Universitatea 
Cluj-Napoca — Minerul Cavnic, 
Tractorul Brașov — Politehnica 
Timișoara. Constructorul Oradea 

— Relon Săvinești.

ciul lor tn compania dinamo- 
vistilor din localitate fiind o 
piatră de încercare. Pe acest 
„drum al invincibilității" fie-

JIDO ll A PETĂCUT TERENUL PIERDUT
• • • ULTIMII METRI!

(Continuare in pag 2-3)

Anul 1983 a fost — o spu
nem din capul locului — ho- 
tărîtor pentru judo-ul românesc 
privind participarea sa la Jocu
rile 
Ies. 
roul 
tivii 
că rezultatele _  _
competiții ale anului 
veau să le deschidă sau să le 
închidă „poarta" pentru Los 
Angeles. Deci totul depindea 
de comportarea sportivilor ncs- 
tri fruntași La camDionatele eu
ropene de la Paris si. îndeo
sebi. la „mondialele" 
Moscova.

Dar. după cum se 
competiția continentală _______
mai aid un judoka român n-a

Olimoice de la Los Ange- 
Conducerea federației, bi- 
federaL tehnicienii si soor- 
lotului reprezentativ știau 

de la marile 
1983 a-

urcat oe podiumul de oremiere. 
A fost — să recunoaștem — 
o mare surpriză neplăcută de
oarece. reamintim, inceoind din 
1980. trei ani la rînd. repre
zentanții tării noastre cuceri-

locuri fruntașe ! Antrenorii lo
tului au iustificat cu tot felul 
de argumente slaba comportare 
a elevilor lor. ocolind însă a- 
devărul — nerespeclarea Pla
nului de pregătire stabilit de

i

Mircea Munteanu RUGBYUL
ck&z itiitnă fascină.

Împliniți in octombrie, 
Mircea Muntear.u. con- 
unul dintre marii talo- 
rugbyului, are ce po-

de la

știe, la 
din luna

Mircea Frățică, un „maestru“ al victoriilor prin ippon, își dorește 
cu multă ardoare o medalie olimpică — singura care-i lipsește...

Mircea Munteanu pariind ba
lonul cu impetuozitatea-i carac
teristică

ÎNCEPE IN PRIMA LINIE
A venit punctual la întilnire. 

cu un prichindel de vreu 6 ani 
de mină — Bogdan, băiatul lui. 
cuminte, cu privire pătrunză
toare. Cu el, cu MIRCEA MUN
TEANU, dialogul se leagă iute, 
mal cu seafnă cînd n vorba de 
rugby. De Steaua, de care e 
legat „sufletește" de vreo 14 
ani. După o trecere pe salteaua 
de lupte, a primit primele no
țiuni în sportul cu mingea ova
lă la Dinamo, de la Gogii 
Ghiondea, apoi Ia fostul Club 
sportiv școlar bucureștean cu 
Cornel Munteanu. Dar și de 
națională, în care a apărut de 
45 de ori. fiind, la egalitate cu 
Enciu Stoica, pe locul a’, patru
lea într-un clasament al selec
țiilor din toate timpurile. La 31

de ani. 
ofițerul 
sideral 
neri ai 
vesti—

— Cum e rugbyul acolo. în 
prima linie?

— Teribil ! Acolo e inima 
jocului, locul unde se dă lupta 
cea mai importantă. Acolo simți 
dacă adversarul cedează sau e 
prea tare. Trebuie să gindești 
rapid, mai ales in rugbyul din 
ultima vreme, cînd stilul pilie
rului dreapta advers din marile 
echipe supune talonerui. prin-

Geo RAEȚCHI

seră titluri de campioni euro
peni sl alte medalii, de argint 
si de bronz. Să mai subliniem 
că înaintea „europenelor" de 
la Paris sportivii fruntași oar- 
ticipaseră la turnee internațio
nale In U.R.S.S.. Bulgaria Un
garia. R.D. Germană si Polo
nia. Dar. exceptînd turneul din 
Bulgaria, ei nu s-au situat oe

conducerea federației si acro
bat de Comisia olimnicâ 
C.N.E.F.S. Pină si de 
oionatele balcanice de 
grad (16—21 martie) 
întors fără nici un
campion, spre deosebire 
multe ediții anterioare oe care

a 
la cam- 
la Bel- 

ei s-au 
titlu de 

de

(Continuare in pag 2-3)

în 7 și 8 februarie, la Galați
-........... .. ....................-

ROMANIA FRANȚA LA HOCHEI

(Continuare in pag 2-3)

Patinoarul artificial din Ga 
lăți va găzdui — după consu
marea jocurilor lin penultimul 
tur al campionatului Divizie: 
„A“ — o foarte atractivă întil- 
nire de hochei Intre echipele

de seniori ale 
Franței, 
disputa 
de 7 și 
o bună 
bele echipe.

României și
Cu acest prilej se vor 
două meciuri în zilele 
8 februarie, prilejuind 
verificare pentru am-

t



Pc marginea nnul trial in rlndul Juniorilor mici In dcrbyul Diviziei A" dc baschet feminin „NAȚIONALELE,,

VOINJA BUCUREȘTI U“ CLUJ-NAPOCA 85-72
• Studentele — la prima Infrlngere In campionat

ALE SENIORILOR LA PATI

un 
lo- 
ac-

„Multi băieți se prezintă 
calităfi fizice deosebite, fi- 
din acest punct de vedere 

perspectivă. La vîrsta lor, 
înălțimi de 1,89—1,95 m, au

trialul băieților 
tinerii antrenori 
și Ion Buhățel,

Cu puțin timp în urmă, cei 
mai buni juniori mici — fete și 
băieți — din toată tara au fost 
chemați în Capitală pentru 
trial în vederea selecției în 
turtle naționale respective,
țiune importantă și pentru ju
decarea resurselor voleiului 
nostru și pentru aprecierea ca
lității procesului de inițiere și 
instruire.

Am fost la 
efectuat de 
Martin Rauch
pe sub ochii cărora au trecut, 
in cadrul probelor de control, 
toți cei circa 70 de sportivi. La 
sală, cu carnetul de notițe în 
mină și foarte atent, cx-inter- 
nationalul Fetrică Stanca, acum 
antrenor la echipa de juniori a 
Tractorului din Brașov. Am a- 
pelat la însemnările sale. pe 
care le considerăm în măsură 
să ne creeze o imagine destul 
de veridică a situației existen
te la baza performanței.

Să spicuim din aceste insem-

LA STARTUL RETURULUI
Duminică se sfîrșește și vacanța 

com petiționară a echipelor Divi
ziei naționale de juniori și șco
lari. începe returul campionate
lor, în care participantele por
nesc de la următoarea situație:

FEMININ, grupa A : 1. C.S.Ș. 
Piatra Neamț 14 p, 3. C.S.Ș. 
Focșani 13 p. 3. CSȘ Suceava 12

■ ---- ---- " -- - css
CSȘ 
PJ>-
8 P. 
rrw- 

__ 14 P.13 p. 3. 
p a««. 
07^). 5.
(13:13) —

p, 4. CSȘ Bacău 11 p, 5. 
Gh. Gbeorghlu-Dej 10 p. I. 
Tricolorul Lie. M. Viteazul 
iești 9 p. 7. Penicilina laș: 
•. Ceahlăul P. Neamț 7 p : 
pa B : 1. CSȘ 1 Constanu 
1. Dinamo București 
Confecția București 13 
4. CSȘ TuTcea 12 p 
Rapid București 9 p 
o neprezentare. 0. CSȘ Bărila 9 
p (7:17). 7. CSȘ MedckHa t p. 
0. CSȘ Călărași 1 p : gmp< C : 
1. CSȘ Lie. Matei Basarah Bucu
rești 14 p. 2. CSȘ Dîmbovița Tlr- 
goviște 13 p. 3. CSS Pitești
12 p. 4. CSȘ Brașo’-la 11 p. 5
Viitorul București 10 p. <. CSȘ 
1 București 9 p. 7. CSȘ Rm. VE- 
cea 7 p (6:10) — o neprezentare. 
0. CSȘ Alexandria 7 p (1^1) ; 
prupa D : - ~
Craiova 14 
Caransebeș 
tulescu n
Sibiu 
io p 
ș exa ra 
(8:18).

. __ _______ _
Napoca 14 p. 3. CSȘ Tg. M.reș
13 p. 3. CSȘ Turda 1! p (14:1*
4. CSȘ - -
5. CSȘ Zalău 9 p. «. CSȘ TL-mă-
veni 8 “ ----  ‘ ~ ’
Mare 8 
rea-C:

1.

1. CSȘ N. Tîtuiescc 
p. 2. CSȘ Expiormin 
13 p. 3. CSȘ N. Tî- 

Craiova 12 p. 4. csș
(11:12). 5. CSS Beștta 

«. CSȘ _.U- Tîmî- 
7. CSS Deva 8 p

10 p 
<10:1®.
» P. .
8. CSȘ Tg. Jiu < p (3 -1» : 
E : 1. CSȘ Viitorul Ciuj-

Satu-Mare 11 p CL3-1S).

p n«:15). T. CSS J Baia 
p O:W). t CSȘ M-ercc- 

!uc 6 p — aîtimel-e tre'. 
echipe, cu c’te o t*

MASCI LIN. srupa A : 1. CSS 
Tricolorul Lie. M. Viteazul Plo
iești 11 p (15 1. CSS Sucea
va 11 p 05:1). 3. CSS Pa»
Neamț 10 p. 4. CSȘ Rm. Sâ-at 
» p. 5. CSȘ Buzâu 3 p 00:13). 
«. CSS Lie N. Gane Flltlcenl I 
P (9:14). 7. CSȘ Bacău C p (CSS 
Focșani s-a retras din campio
nat) : prupa B: 1. Dinamo 
resti 14 p. J. CSS Tulcea
3. CSS Energia București
4. CSȘ Lie. ind. U CFR 
restl 10 p (11:14). 5. CSȘ 
““ p (11:14). 4. CSȘ 1 Constanta

B'jcl-
11 P.
11 P- Buc-a- 
Bri'-l

10 _  _________ _
10 p (11:15), 7. CSȘ Galați 8 p. 
8. CSȘ Medgidia < p _____ __ Z.
1. CSȘ Steaua București 14 p. 
2 .CSȘ Lie. N. Titulescu Cra cva 
13 ‘ ----
4. 
te 
io 
io _____ ______
rești 9 p. 8. CSȘ Tg. Jta 7 p; 
grupa D : 1. CSȘ Explormin Ca
ransebeș 13 p (20^). 2. CSȘ ,.U“ 
Timișoara 13 p O®:7). 3. CSȘ
Blaj 11 p (14:11), 4. CSȘ Oraș
dr. P. Groza 11 p (13:13). 5.----
Ocna Mureș 10 p (13:13) 8.
Hunedoara 10 p (12:14). 7. 
Simleu Silvani ei 9 p, 8.
Oțelu Roșu 7 p : grupa 
1. CSȘ 2 Baia Mare (I)

2. CSȘ Tg. Mureș _ r 
(29:7), 3. CSȘ Viitorul Cluj-Na
poca 13 n (19:9). 4. CSȘ Dej 11 _ . - (icit),

(10:10-..

er-jp» c:

p. 3. CSȘ 1 București ■ p. 
CSȘ Tînărul petrolist Tirg
10 p (13:13). 5. CSS Siatina 
p (13:15). «. CSȘ Rm. VTcca 
o (10:17). 7. Viitorul Bucu-

css 
css 
css
CSȘ

E :
U p
13 p

p. 5. CSȘ Toplița 9 p
6. CȘS Satu Mare 9 p ______

7. CSȘ Zalău 8 p (8:20). 8. CSȘ 
2 Baia Mare (TT) 8 p (5:19).

FÎÎEMIEREA CELOR MAI BUNI
AUTOMOBIUȘTI Al TĂRII
Astăzi, de la ora 17,30, 

Federația de automobilism și 
karting organizează in sala de 
festivități a Hotelului ..Parc" 
din Capitală premierea celor 
mai buni automobilist! șl con
ducători de kart in activitatea 
din cursul anului 1983. Urmea
ză o gală de filme.

nări.
cu 
ind 
de 
cu 
sanse de afirmare în volei... Se 
observă, totodată, eă săritura o 
efectuează cu usurintă,_desprin- 
derea 
foarte 
ba de 
dește _________ ___
in apărarea din linia a doua. 
Pasa de sus si lovitura de atac 
se efectuează in general bine— 
Minusurile in pregătirea acestor 
copii mi s. par insă prea mari 
si multe. De pildă, diferența 
dintre săritura de pe Ioc i cea 
cu elan este mică, lipsește co
ordonarea Ia săritura cu elan, 
poziția în teren si deplasarea 
la faza dc apărare sînt deficita
re. Am rămas insă complet 
dezamăgit de tehnica acumulată 
pină acum, execuțiile fiind in
corecte (mai ales preluarea din 
serviciu) șî imprecise. La capi
tolul ridicători se stă foarte 
rău. din cei 70 de jucători tes
tați doar 3 au spus că au făcut 
asa ceva, dar nici unul nu mi 
s-a părut de perspectivă, după 
cum din toti nu văd să apară 
jucători completi... Ca o conclu
zie generală, mi-am notat eă 
ceva material uman există, dar 
instruirea Iasă de dorit Copiii 
știu pufin volei în raport cu 
anii dP cind lucrează—“

Aprecieri cu care stated. fi
rește. de acord si care dove
desc că. deși elemente talenta
te. dotate pentru volei există, 
calitatea muncii de inițiere ci 
instruire nu le asigură o asi
milare corespunzătoare. De axă. 
de la baza de masă a perfor
mantei. pornesc multe nerjun- 
suri a’e voleiului!

le este lejeră... Rezultate 
bune s-an obtiuut la pro- 
6X8 metri, ceea ce dove- 
posibilităti de mobilitate

I

TG. MUREȘ, 20 (prin telefon). 
In ziua inaugurală a ultimului 
turneu (dinaintea stabilirii gru
pelor valorice 1—6 și 7—12) al 
Diviziei „A” de baschet feminin 
s-au desfășurat cîteva meciuri 
deosebit de interesante, In frun
te cu tradiționalul derby dintre 
Voința București șl Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca, ac
tuala și, respectiv, fosta cam
pioană a târli. începutul parti
dei a fost favorabil dujencelor, 
dar, de la jumătatea primei re
prize, bucureștencele au luat ini
țiativa șl au ciștigat cu 85—73 
(43—33). Cu un lot mal complet, 
dominind lupta sub panouri 
(Ștetania Borș a fost cea mal 
bună la acest capitol), imbinind 
armonios experiența majorității 
jucătoarelor cu elanul tinerelor 
Introduse mai de curtnd In echi
pă și fiind excelent conduse de 
antrenorul Marian ~' Z 
baschetbalistele de la Voința s-au 
impus prin acțiuni

Au marcat : Borș 26, Filip 22.
Tomescu 8, Grecu 

Vasile 3, Gera 2 
respectiv 

Dragoș 6,

Strugaru,
_  _ ~ ~ - -**—1 poziționale, 

alternate cu contraatacuri efi
ciente. La Universitatea — aflată 
la primul insucces in actualul 
campionat — »-a făcut resimțită 
indisponibilitatea a două jucă
toare de bază (Gabriela Kiss și 
Anne-Marie Kirr), iar prestația 
Magdalcnd Pili nu a fost in 
măsură sâ suplinească Ineficaci
tatea coechipierelor sale. Am re
marcat in senirop deiuiul In Di
vizia ,A' al junioarelor Aurora 
Drago* șl Envedi Tinde (prove
nite de la C.S5. VMtot-il Cluj- 
Napoca. antrenor Boria Pop).

Hegheduș 9, 
8, Strugaru 7, 
pentru învingătoare,
Pali 43, Bolovan 12, ...
Popa 5, Czegledi 4, Bagiu 2. Ar
bitrii Z. Raduly și L David au 
condus in general bine. Le re
proșăm însă unele inexactități in 
aprecierea greșelilor personale.

înaintea derbyului, forma
țiile Chimistul C.S.Ș. Rm. Vil- 
cea șl I.E.F.S. C.S.Ș. 4 Bucu
rești au furnizat o întrecere plă
cută, cu o evoluție a scorului 
interesantă. Au Învins junioarele 
din Rm. Vilcea cu 72—71 (46—35). 
Ele au condus, la un moment 
dat, cu 15 p (52—37 in min. 24), 
dar studentele au refăcut, avind 
in min. 35 un punct avans : 
65—64. tn final, elevele lui 
Moise au ciștigat pe merit

Au marcat : MIsăilă 27, Petre 
23, Barbu 15, Ionescu 10, Duțu 2, 
Trușescu 2 pentru învingătoare, 
respectiv Nicolau 19, Iatan 
Kloss 12, Pană 7, ------

- Hosszu 8. Arbitrii 
E. Silvester au < 
plină competență.
Celelalte rezultate: Politehnica 

C.S.Ș. 2 București — Mobila 
C.S.Ș. S. Mare 106—59 (57—30).
Crișul Oradea — C.S.U. Prahova 
Ploiești 75—71 (34—34). Comerțul
Tg. Mureș — Politehnica (fostă 
Universitatea) Timișoara 45—58 
(24—28). Olimpia București — 
Progresul Stirom București 80—59 
(40—28).

Dumitru STANCULESCU

Astăzi și mîine, pe pista na
turală din M. Ciuc (care in tot 
cursul acestei săptămini a fost 
aptă de concurs, găzduind con
fruntările juniorilor și copiilorj 
vor avea loc campionatele na
ționale de sprint ale patinato
rilor seniori.

Vremea se menține rece aco
lo, după cum ne-a informat ieri 
telefonic secretara corpului de 
oficiali, lldiko Timiș. Am ma: 
aflat că, alături de senioare si 
seniori, vor evolua și o serie de 
sportivi aflați la vîrsta juniora
tului care au îndeplinit bare-

m urile in 
sort. Cele 
ținute de 
l-a învin 
(1 000 m)' 
cundă pe 
probelor 
Jenei, și
urma raz 
în prezei 
denți la 
se anunți 
haela Ti 
oare au 
cerile de 
zon.

GABRIELA VOINA Șl NICO
A.

is, Blîndu 7, 
D. Oprea și 

condus cu de-

PRIMA ETAPA A DIVIZIEI „A“ DE LUPTE LIBERE
34 de echipe la startul acestei ediții
M_ne. de ia ora 10. In mai 

multe localită;i din țară, 34 de 
echipe iau startul in cadrul pri
mei etape a Diviziei „A" de 
lapte libere. întrecerile etapei 
inaugurale vor avea loc la 
Oradea, Timișoara, Hunedoara, 
Tg. Jiu. Metru, Tirguriște, Tg. 
Mureș, Brașov, București. Vas

PUNCT FINAL IN TURNEUL INTERNATIONAL
CÂLIMĂNEȘTI

Knaak (R.D.G.) 5J p, 3-4. G. 
Makropoulos (Grecia), Z. Ksies- 
kj (Polonia) 5 p, 5-6. L Armaș, 
L. Barezay (Ungaria) 4,5 p, 7-8. 
N. Spiridonov (Bulgaria), M. 
Ghindă 4 p. 9. G. Kallay (Un
garia) 3,5 p, 16. Erdeuș 3 p.

I

Iui, Brăila și Galați, echipele 
din orașele respective fiind or
ganizatoare. Chiar din prima 
etapă stat programate partide 
de mare interes. La Brașov, de 
pildă. Steagul roșu din locali
tate va primi replica multiplei 
campioane Steaua, iar cealaltă 
formație a „triunghiularului". 
C.S.M. Sf. Gheorghe, se anunță 
un adversar dificil atît pentru 
Steagul roșu, cît si pentru 
Steaua. La Hunedoara, un alt 
..triunghiular" ce se anunță e- 
chUibrat : Constructorul Hune
doara — Dinamo Brașov — 
C.S.M. Rapid Arad, iar la Tg 
Jiu, Vulcan București nu va avea 
o misiune deloc ușoară în fața 
formațiilor Jiul Petrila si Cen
trul de antrenament Tg. Jiu. 
în fine. Ia București, ta ’ sala 
întreprinderii de mașini electri
ce. se va desfășura meciul din
tre Electra, apriție în premieră 
în Divizia ,,Â“ și I.O.B. Baiș.

CAMPIONI ABSOLUTI
9

La Campionatele naționale de 
poliatlon rezeirvate juniorilor 
mari și Concursul republican al 
juniorilor mici, de pe pista na
turală din Miercurea Cine au 
participat aproape 60 de tineri 
patinatori de viteză din 12 clu
buri și asociații sportive.

întrecerile juniorilor mari au 
fost dominate de reprezenttanții 
cluburilor Tractorul Brașov (an
trenor — Emest Ulricht-Petric), 
Petrolul Poliești (prof. Adrian 
Ciobanu), Viitorul Cluj-Napoca 
(prof. Mihai Timiș) șl Voința 
Sibiu (prof. Ion Armenciu), care 
s-au angajat din start în lupta 
pentru un loc pe podium. în fi
nal, titlurile de campioni abs-o- 
I-uți pe anul 1084 au revenit bra
șoveniei Gabriela Voina (învin
gătoare în trei din cele patru 
probe din program) și ploieștea
nului Nicolae Sandu (Îndeosebi 
datorită frumoasei comportări 
din cursa de 3 000 m). Ei au avut 
ca principali adversari pe Mi
haela Timiș, Daniel Csata și 
Octavian Moga, care au avut 
satisfacția de a cîștiga titlul la 
o probă sau chiar două din pro
gram.

Fiin<j de forțe sensibil egale, 
cei mai tineri vîteziști au furni
zat întreceri atît de viu disputa
te. Incit la proba de 1 000 m doi 
alergători și anume bucureștea- 
nul Orlando Cristea (noua re
cordman la 500 m cu 41,8) și lo
calnicul Tibor Becze au fost de
clamați învingători cu același re
zultat : 1:26.7, De asemenea, bra- 
șoveanoa Mihaela Dascălu, afla
tă încă la vîrsta copiilor, a ob
ținut la 3 000 m cifre superioare

DIVIZIA
(Urmare din pag. 1)

„RUGBYUL
(Urmare din pug. 1)

«peeifie. eu 
nu poli face

de la 4 de- 
a capacității

— Să Ce meciul 
cembrie o oglindă 
echipei noastre?

— Nu! Am arătat dc atitea 
eri. chiar in ultima toamnă, eu 
Tara Galilor, eă patern jura de 
la egal eu oricine. De vreo 
zece ani Încoace s-a schimbat 
ceva în rugbyul românesc. 
Mi-aduc aminte eum, în 1973, 
un antrenor ne pasez, ia Bra
șov. să jucăm pe lot terenul 
numai la mină. El ne-a dat plă
cerea reală de a juca la mină. 

■Numele lui
„Profesorul" 
noi. Jucind astfel jncînd 
mai mult, eu eei din 
mare" a balonului oval, 
eliberat ș! de complexe, 
pe teren francez ni se mai 
un nod în (IL Ne și 
prea bine eu „cocoșii".

— Crezi, prin urmare, in va
loarea naționalei României...

— Ea valoare demonstrată 
concret, de care e-an convins, 
am citit In atitea locuri, chiar 
ti scepticii dintr-en oolț sau

Valeriu Irimeseu.
- cum ti spunem 

tot 
„lumea 

e-am 
Doar 
pune 
Știm

ÎNCEPE IN PRIMA LINIE..."

mult 
pe

Mir-

gîn- 
teren

trecut de 30 de ani. Te
bătrin pentru

altul de lume. Cred însă că la 
națională se joacă altfel. Dumi
tru. L Constantin, Alexandru, 
Paraschiv, Aldea și ceilalți ne- 
fiind parcă, întotdeauna, aceiași 
și in campionat Un campionat 
în care se aleargă prea 
după rezultat, lăsîndn-se 
planul doi spectacolul

— Ce e rugbyul pentru 
cea Munteanu ?

— O spun fără a sta pe 
duri: e viata mea! In
pot să mă exprim pe de-a-ntre- 
gul, să-mi arăt toate calitățile, 
chiar si sentimentele. Clar, con
vingător. Așa cum, sos. sus pe 
virf de munte, ai mare nevoie 
de aer. 
rugby.

— Ai
simți cumva 
sport ?

— Dimpotrivă ! De-abia la 
3* de ani poți spune eă ai în
țeles rugbyul, măear In bună 
parte. Știi cum să muncești cu 
adevărat cum să te păstrezi, 
cum să lucrezi chiar de nnul 
singur. E momentul maturității 
de gindire într-ua joc (și) de 
gindire.

— Cum privești viitorul ?
— Valeria Irimeseu si Theo

dor Radulescu, antrenorii re
prezentativei (cel de al doilea 
e si antrenorul meu de club), 
au o sarcină grea. Au trecut 
anii peste multi. Constantin Di
nu, un stiip eu • mare stiintă 
a postului, s-a retras (să-i mai 
amintesc, dintre pilierii pe care 
i-am simțit sau ti simt puter
nici, pe Ciornei. Bucur — 
legii din anii de început. 
Bucan, Cioaree, Cornelia. 
tre-Dorobantn, Ungnreanu,
Căinară, iar dintre taloneri pe 
tizul meu, Mircea Orielecan). 
Vine rîndul altora, mai tineri. 
Așa. ea să dan etteva nume de 
rugbyști de viitor, după mine, 
mă gindese la Laurentiu Con
stantin. la Costlcă Flore» — 
unul dintre cel mai bnni „flan-

keri" ai momentului, Ia Leonte. 
T. Cuman (un băiat foarte se
rios), ]a Giuglea, Capmarc, 
Abutoaie. Tunaru (lucrat insis
tent), la Nistor sau Hodorcă. 
Și mai sînt. Noi, cei mai vechi
— să 
trini"! 
putem 
măm,
in renume, să facem să ce vor
bească mereu mai frumos des
pre rugbyul românesc. In ce 
mă privește, sper ea "S-l să mă 
găsească in cea mai bună for
mă spre a fi chemat, împreună 
cu alti români, la selecționata 
internațională care va juca cu 
Franța în cadrul aniversării 
F.LR A. Mai intîi și întîi, însă, 
visez un an de victorii ale na
ționalei, inclusiv eu Scoția și 
Franța (cît de mult aștept re
vanșa 3. Sigur, trag nădejde să 
îmbrac eu Steaua an nou tri
cou de campion al tării și — 
ea să fiu sincer pină 13 capăt
— imi propun să joc astfel in
cit sâ urc. în fine, în fruntea 
topului celor mai buni rngbyști 
ai anului Am fost, de regulă, 
in top. chiar si al doilea, dar 
niciodată pe locul de onoare ...

nu

Si 
pe

scrieți cumva „bă- 
alături de „noul vai", 
trebuie să transfor

mai departe, numele

eo-
pe

Pe-
D.

umor junJ 
Cseh, Ioal 
dobețiu, I 
Pogoni șl 
tina j ului I 
recorduri]

REZUL1 
1 000 m 
(Tractorul 
la Tlmls 
1:37,2, 3.1
M. Ciuc] 
Voina 5] 
3. Juditi] 

5:24,5 ; d 
109,416 p

2. Timiș 1 
205,333 ; J 
Csata Cn
N. Sandi
3. O. Mol 
5 ooo m Ț 
du 8:07,31

Sibiu) 1:1
(Tnactord 
lina Bold 
3 000 m I 
Hordobetl 

5:33,7 ; d 
201,466 p,|
3. BOlOgJ
— 1. O.J
T. Becze|
3. E. Csd 
1:27,9 ; 3|
2. A. Pod
3. I. Cdol
general -| 
E. Cseh I 
P. I

U

victorie, pe care pînă la urmă 
au obținut-o. Confecția a con
dus în majoritatea timpului u- 
neori la diferente mari : 8—4
(min. 28), 10—5 (min. 35) si 13— 
11 (min. 49). Deci victorie meri
tată. Au marcat : Cojocărita 8, 
Tor joc 4, Vasu Pălici, Oncu — 
Constructorul, respectiv Grigo- 
raș 8. Nuțu 4, Mălureanu 2, 
V. Constantinescu, Amarandei, 
Pădureanu. Au condus bine D. 
Purică și V. Erhnn — Ploiești.

RAPID
CUREȘTI

H. C

— PROGRESUL BU-
12—12 (4—3) Handba-

listele d 
victoria I 
condus d 
da<2*ft-il 
cat mai I 
nu au și 
gil avan 
gore 
bre
OlleanW 
Progresu 
I. Nicola 
cilă (Bul 

TEXT!
REȘUL
6). Rezd 
echitabil 
cînd alta 
forte ad

MINAUR - DINAM
(Urmare din pag. 1)

grea

care examen nou devine si mai 
greu, asaltul adversarului pen
tru dărîmarea mitului si emo
țiile proprii alcătuind o 
povară...

în grupa a doua (7—12). me
ciuri la fel de aprige ca și In 
etapele anterioare. Constructo
rul Oradea primește vizita lui 
Relon Săvinești. Este un „der- 
by“ al celor ce încearcă sâ 
scape de retrogradare. Dacă ta 
aceste trei etape nu 
înregistra surprize 
formație va cîștiga 
acasă și-l va pierde 
deplasare, clasamentul final al

se vor mai 
șl fiecare 
meciul de 
pe cel din

acestei J 
astfel :
8. Minei 
Cluj-Na 
Br^ov 
Oradea 
nești 34 
tiei“ au 
infirmat] 
si în sp 
sînt pol 
cum, Iul 
Relon 3 
sov si I 
două dj 
ruseasca 
competil 
ști prel 
două fi

DE LA „CUPA GRAȚIA" LA
(Urmare din pag. 1)

acestui liceu ocupau primul 
loc tn clasamentul tntocmit de 
C.E.F.S. — Sector 5. Dascăl cu 
vocație, profesoara de educa
ție fizici Lla Bărbulescu a 
sesizat eă ora de sport tre
buie completată CU '
cu o întrecere care 
reseze. Astfel, pentru 
a luat ființă „Cupa 
competiție rezervată 
organizată pe grupe 
cu sprijinul conducerii liceu
lui : director Paraschiv Co
țofană, profesor de istorie, di
rectoare adjuncte — prof. Ga
briela Plrjol, Man da Barbu, 
Mihaela Roșu.

CEVA, 
să inte- 
inceput. 
Grația”, 
elevelor, 
valorice.

ROCA
Acum, fetele acelea care, la 

început, nu primeau pe ni
meni la ora de antrenament, 
dau astăzi spectacole de gim
nastică ritmică-modernă, au o 
ținută tmpeeabilă. Cind stnt tn 
practică. Ideea a fost prelua
tă și de ceilalți profesori de 
educație fizică de la acest li
ceu — Rodica Șabanov, Vio
rel Apolzan, Ioniță Nicolae. 
tn cadrul orelor de sport, bu
năoară, o parte dintre elevi 
lucrează tn grupele rezervate 
gimnasticii de Întreținere. Cind 
suplețea ia locul robusteții 
exagerate, se face „rocada 
mare’ : trecerea tn grupa va
lorică nr. I, de acum tn fru
moase costume de gimnastică.

In prima 
gimnastic 
merele li 
astăzi pi? 
namo, R< 
rica 
nescu

La 
nerală* 
nomic 
trativ 
locuri < 
oameni 
de frumo| 
dale (Lij 
drept adj 
are sală 1 
zătoare c 
tită stări 
societății,

Flori

nr 
di:



în vizită la

TEZA I divizionarele

Iirul de re
lei sînt de- 
>acz, care 
gia cursă 
ue de se- 
bcordman al

Dezideriu 
idoruț. In 
[ținute pînă 
Lii preten- 
e campioni 
Jenei, Mi- 

liela Voina,
lașat între- I 
I acest se- {

I
I
I

NDU I

// BINE JOCUL...RAPID TREBUIE SA ÎNVEȚE MAI
de părere Nicolae Manca, sprinterul feroviarilor

Pe căpitanul „alb-vișiniilor“, 
Nicolae Manea, l-am „acroșat" 
în holul hotelului Silva din 
Bușteni, după un intens antre
nament de dimineață. Rapidis- 
tul ne-a luat-o înainte :

— Scoate untul din noi Vio
rel Kraus, dar asta este, ne aș
teaptă un retur... Nu mai zic 
că am recepționat ți niște sem
nale din subsolul clasamentu
lui.

VP

DUPĂ 5 ANI, A

10RI I
ar Edmond 
asela Hor
ka, Adrian 
Ke ale pa- 
imbunătățit

I
I

>ri I (f), 
!la Voina

2. Mlhae- 
uj-Napoca) 
îkely (S.C.

m — 1.
Liș 5:22,7, 

M. Cluc)
1. Voina 
absolută),

3. Bogăzi 
b — 1. D.

2:14,0, 2. 
PI.) 2:14,3, 
pu) 2:17,4 ; 
f.3, 2. San- 
8,7 ; gene- 
wx^mplon
A -

ooo in
(csș 

b Dascălu 
I 3. Cătă- 
|i) 1:42,1 ;
I 5:17,2, 2. 
I Boloaa 
I Dascălu 
L 203.200, 
B, 1 ooo m 
K Buc.) și 
Ic) 1:26.7, 
■ . Mureș) 
fzc 4:41.3. 
lie) 4:50.5, 
|) 4:52,7 ; 
1516 p. 2. 
■rut 183,566

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

— Zic unii că Rapidul este 
ușor de anihilat acasă...

— Cred $i eti 1 Sînt marcați 
sever cițiva, mai e scos și Sa
meș din dispozitiv fi, astfel, 
jocul nostru rămîne doar gră
bit, fără 
decisive.

— Dar, 
ați pus-o 
tul ați 
Steaua ați 
fericire, la 
la limită, 
scor...

orizont, fără lovituri

bine-bine, pe Dinamo 
pe ginduri, pe Spor- 
ingenunchiat-o. cu 
fost la un pas de 
Craiova s-a pierdut 
deși unii vedeau

altă parte. O spun cu regret. 
Privesc la „speranțele" noastre, 
aflate in poziția a doua a cla
samentului. Nimeni nu-ți sare 
in ochi, cum săreau pe timpul 
lui nea Costea. Ce har avea, 
ce antrenor a fost, cîți jucători 
divizionari „A" de valoare a 
dat...

— Ii cunoști bine...
— Dinsul mi-a făcut prima 

legitimație, atunci cind in Ciu
lești poposea primul titlu de 
campioană a țării. Mai notați 
ceva : in ’72—’73 am luptat pen
tru repromovare in „A" ; in ’74, 
primăvara, am debutat pe pri
ma scenă a fotbalului, in Giu- 
lești: 1—0 cu Steagul roșu... 
Retrogradări, promovări, cam 
ăsta a fost Rapidul zilelor mele 
Si ale altora. Uitasem o mare

— Cu alte cuvinte. Rapidul 
se află în alertă ?

— Mai exact, e in „priză", 
ambiționat la maximum și de 
ceea ce se vorbește pe seama 
echipei. Știți care este dife
rența dintre o... gărgăriță țț 
Rapid ? Gărgărița are maț 
multe... puncte. Vedeți, tocmai 
din cauza punctelor Rapidul a 
tras atitea ponoase mai bine 
de un deceniu. Sase ani la rînd 
să stai în „B“, sd te ineci mereu 
la mal... Am stat mult departe 
de Divizia „A", iată marele 
nostru handicap. Și In tot a- 
cest timp cîți jucători s-au 
perindat in Giulești... Așa că 
nici nu-i de mirare că Rapidul 
înseamnă azi mai puțin ca t a- 
loare. Șt. atunci, lui i-au rămas 
doar munca. autodepășirea, 

„ceea ce a și încercat, de multe 
ori...

— A fost o mobilizare ma
ximă. Tradiția Rapidului, dorul

• Rapid a urcat la munte (la Bușteni) la 16 ianuarie pentru 12 zile 
da încărcare a ,,bateriilor' • Trei nume noi în lotul echiipei, toți trei —
rețineți I — otoconți : Constantin Epure (de la divizionara ,,B“ Carpați 
Mirțo), Marius Ionel (divizionara „B” Constructorul Craiova) și Florea
lordache (divizionara „C- ICSIM București). • lată șl numele celorlalți
jucători, care asudă din plin la antrenamentele conduse de Valentin Stă- 
nescu șl Viorel Kraus t Mânu, I. Gabriel, Șt. Ghuler - portari ; Popescu,
A Dumitru, Băjan, Mlncu, Sameș, Pîrvu, Ti fă - fundași ; Ion Ion, P. Pe
tre, P. Daniel, SițcS, Șt Popa - mijlocași ; Cojocaru, Manea, Aron, Da
maschin șl Avram — inointași • Dintre toți aceștia, Popescu, A. Dumitru, 
Tiță, Ion Ion șl Manea ou urmat tratamente de refacere (in perioada 
vacanței) Ic clinica de balneologie a spitalului Brîncovenesc — condusă de 
prof, dr. doc. N. Telefcl. „In general, starea de sănătate a jucătorilor este 
bună, ne asigură medicul echipei Rapid. Ștefan Birzu. Doar două cazuri 
speciale mai avem : Tiță și Avram au un program aparte ; primul a avut 
o_ ruptură musculară tn toamnă, al doilea vine după o răceală pulmonară, 
fără urmări-. • Analiza turului urmează să fie făcută la întoarcerea din 
„stagiul-montan-; pornind de Ic... „punctele pierdute crasă, mal ales 
acelea din jocurile ra F.C Olt F.C Bihor, Politehnica lași și F.C Argeș, 
declară Valentin Stănescu. La ultimul meci, cu Piteștiul, am pus... capacul, 
cum se zice : noi am avut două bare. Iar ei au dat două goluri. Insistăm 
,a direcția creșterii capacității ofensive a echipei, mal exact

T — cîte ratări am 
marcajului in faza defensivă-.

12 februorie. Rapid urmează să plece

p« linia măririi preciziei In șuturile expediate la poartă 
avut in toamnă I Lucrăm șl la capitolul r • ■ • • 
• Pentru perioada 30 ianuarie — ’ ’
intr-un turneu in Grecia.

m\\\\\\\\\\\\\\wi
de revanșă. Și pe „afară" am 
mai scos noi ceva. Nu uităm 
insă că ne-am și chinuit pe 
teren propriu. Morala: trebuie 
să învățăm mai bine jocul, a- 
poi să-i mai iuțim. Cu 
nu se poate merge la 
Vedeți dv., Rapid a fost 
moașă poveste ți noi 
de azi — căutăm s-o 
nuăm, cum putem. Tot atît de 
adevărat este insă că de jos 
nu prea vine nimeni; nici din

elanul 
infinit, 
o fru- 
— cei 
conti-
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Haidău 7, Bortas 3, Fopovici 2, 
Leonte 2, Racliș — Textila, 
Laszlo 6, Dorgo 4, Pereș 4, Băr
bat — Mureșul. Au condus bine 
I. Manoliu și 
Sibiu.

A. E. M. 
TEROM IAȘI 
Timișorencele 
jul în prima parte a 
cînd s-au impus printr-un joc 
mai bine legat și mai eficient. 
Ele au ajuns să conducă în 
min. 44 cu 23—19, lăsînd impre
sia că vor cîștiga ușor. Dar 
ieșencele au avut o puternică 
revenire și au egalat rapid 
(23—23 în min. 49). Finalul jo
cului a fost echilibrat și palpi
tant. Au marcat : Lnțaș 7, Popa 
6. Cojocaru 5, Neuhrohr 3, 
Șteîanovici 3, Boici 2 —A.E.M., 
Covaliuc 11, Avădanei 5, Tur- 
batu 5. Corban 2, Popa 2, Cre
tan — TEROM.

IIIDOTEHNICA CONSTANȚA 
— ȘTIINȚA BACĂU 17—17 
(7—7). A fost unul din cele 
două mult așteptate derbyuri 
ale primei etape. Si așteptările 
nu ne-au fost înșelate, ta sen
sul că am asistat la un joc fru
mos. Ambele echipe au avut

Șt. Ocneanu —

TIMIȘOARA -
26—26 (14—12).
au avut avanta- 

întîlnirii

scurte, dar intense perioade de 
dominare și eficacitate. De la 
3—3, Știința s-a detașat repede 
la 7—3 (min. 25) pentru ca tot 
atît de repede Hidrotehnica să 
egaleze : 7—7 (min. 29). De no
tat că Hidrotehnica a evoluat 
din min. 16 fără una dintre cele 
mai bune jucătoare ale sale 
(Leonte descalificată pentru 
trei eliminări) și că — în... con- 
pensatie — Știința a ratat 4 
aruncări de la 7 m. Au marcat : 
Dimofte 8, Gălan 3, Matarangă 
2, Vasilache 2, Gbeorghe, Bocă
neau — Hidrotehnica. Lunea 6, 
Ciubotaru 6, Hrițcu 2, Voinea. 
Danilof, Găitan. Bun arbitrajul 
lui R. Iamandi $1 Tr. Ene — 
Buzău.

CHIMISTUL RM. VlLCEA - 
RULMENTUL BRAȘOV 23—25 
(11—12). Victorie meritată a 
brașovencelor. Chimistul a re
zistat doar 20 de minute, după 
care Rulmentul s-a impus 
printr-un Joc precis si bine 
gîndit. Au marcat : Verigeanu 
9, Torok 9, Pestrea 2. N. Petre 
2, Morariu — Chimistul, Oacâ 
8. Marian 7. Călin 4, Tache 4, 

Rulmentul. Foarte 
fi

Neică 2
bun arbitrajul hri M. Marin 
Șt. Șerban — București.

Turneul continuă simbâtă 
se încheie duminică.

fi

Ic

le

ti 
>1

f

li

bucurie : 2—1 cu Universitatea 
Craiova, in finala Cupei Româ
niei, in 1975 ; ambele goluri au 
fost marcate de mine.

— O ultimă întrebare. Ce pă
rere ai de Damaschin 7

— Are multe calități. E un 
fel de Cămătaru. A avut si are 
Încă niște complexe, exact cum 
le-a avut și Cămătaru. L-a a- 
dus la echipă, mai intii, Nelu 
Motroc, insă, l-a cedat repede. 
Era rigid, miza doar pe forță. 
Acum, Damaschin a crescut 
mult. 11 simt, are mai multă 
încredere in el. Asta contează. 
Suporterii — ți nu numai ei 
— trebuie să-l ajute, așa cum 
l-au ajutat craiovenii pe „no- 
uarul" naționalei.

Stelian TRANDAFIRESCU

Mai ales în fotbal, 
cîteodată un refren 
„Putea să ajungă un 
jucător ! Cu multe, 
multe meciuri în echina na
țională..." Sint destule astfel 
de exemple de fotbaliști care 
au trecut pe lîngă marea 
performanță. Nu o să le 
reamintim acum, pentru că 
ce a fost a trecut, nu se 
mai poate repara nimic. 
Rîndurile de fată au însă 
ca subiect un jucător în 
plină activitate, cane a ratat 
o șansă și are — în cariera 
lui— o a doua sansă de a 
se consacra printre marile 
valori.

... L-am văzut prima oară 
în primăvara lui ’78. La o 
selecție de tineri. Era tuns 
scurt și toată lumea îl 
marcase pe teren. Toți vor
beau ’ . 1 ___ _ __
„L-ați văzut pe tânărul ăla 
blond, ăla tunsu’, ce 
are?!“
l-am mai zărit pină acum ?“ 
„Nicolae îl cheamă. E din 
Buzău, de la

... A doua oară l-am ur
mărit în joc în... echipa o- 
limpică, în februarie 1979, Ia 
Split, într-un meci de neui
tat. Selecționata noastră (cu 
Ștefănescu, Cristian. Cămă
taru, Doru Nicolae, Mulțes- 
cu, Radu II, Stan etc.) întil- 
nea o echipă „care mm co 
focț‘ pe vremea aceea» pe 
Hajduk Split, campioana de 
atunci a Iugoslaviei, forma- 
Se cu 11 internaționali, în
tre care omul nr. 1 era Sur- 
jak (căpitan la Hajdrak 
la națională). înaintea 
tidei, antrenorul Florin 
lagian. recunoscut mare 
tician, avea o singură 
blemă care i se părea _
nerezolvat. „N-am om care 
«ă-1 țină pe Surjak ! E su- 
per-clasă... O să încerc la 
început cu Nicolae, băiat cu 
calități deosebite, și dacă nu 
merge nici cu el 11 schimb 
sau pun doi oameni pe li
derul lor de joc..." Na am 
să vă repovestec acum tot 
meciul (scor final : 0—0),
vreau doar să spun că Ni
colae a jucat toate cele 90 
de minute în fata lui Surjak 
și_ celebrul iugoslav nu 
văzut ! Nicolae i-a luat 
te mingile înalte și l-a 
cat perfect în mingile 
jos. L-a anihilat total 1

... Au trecut anii. Chemat 
o vreme, din cînd în cind,

auzi 
amar: 
mare 

foarte

re-

după meci de el.

- ------- , — sitofă
„De unde o fi, că nu

Și 
par- 
Ha- 
tac- 
pro- 

de

S-a 
toa- 
blo- 

pe

„CUPA SPERANȚELOR"

pe la loturi, ca rezervă. Al. 
Nicolae a pierdut pînă la 
urmă ,.trenul" lotului natio
nal. Din vina lui ? Și da și 
nu... Din vina altora ? Și 
da și nu...

Un lucru rămîne incontes
tabil. Nicolae a fost în toti 
acești ani un fundaș foarte 
bun. Mari calități atletice, 
siguranță ieșită din comun, 
sobru, „băiat cuminte", e- 
xemplar în viața de toate 
zilele... Și totuși. Nicolae nu 
mai apărea în lotul natio
nal... Sigur, concurenta a 
fost mare. dar. oricum. Nico
lae era uitat de tot...

... Noiembrie 1983. După 5 
ani, Nicolae apare titular in 
partida de la Limasol, cu 
Cipru. L-au ..promovat" pes
te noapte cele două meciuri 

fără greșeală — ale sale 
Hamburger S.V. Departe 

_ a fi atît de ușor cum șiJ 
închipuiau unii, meciul de 
la Limasol s-a jucat pe mu
chie de cuțit și Nicolae a 
fos>t iarăși fără greșeală...

Este cea de a doua mare 
șansă în cariera sa. O șansă 
Pe care îi dorim să nu o 
mai scape. Are 28 de am, 
dar are toate calitățile. Ră
mîne doar 
voința, cu 
rămîne în 
formanțe.
în fața lui. Apropo de vîrs
tă, am vrea să-i amintim 
lui Nicolae că rapidistul Lu- 
pescu s-a consacrat cu ade
vărat la 31 de ani. la Gua
dalajara...

cu 
de

să lupte cu toată 
indîrjire pentru a 
trenul marii per- 

Are încă viitorul

Marius POPESCU

UN FRUMOS CADOU
PENTRU CEI MAI MICI

Incepind de luni, vlăstarele 
fotbalului nostru, copiii, se vor 
alinia la startul competiției de 
mlnifotbal dotată cu „Cupa 
Speranțelor", aflată la a doua 
ediție. In plină vacanță școlară, 
socotim inspirată inițiativa F*R* 
Fotbal, competiția avlnd darul, 
pe de o parte, să atragă un nu
măr mare de elevi la jocuri, iar 
pe de altă această acțiune de 
interes național poate scoate la 
Iveală o serie de elemente Înzes
trate, apte de a întregi, pe par
cursul anilor următori, loturile 
de juniori. In colaborare cu 
CJ4.E.F.S. și Ministerul Educației 
Si Invătamimtulul, ocmpetlția ae 
va disputa în două părți : faza 
pe zonă (Intre 23—28 ianuarie in 
6 localități) ți faza finală (între 
6—11 februarie la Brașov). La 
competiție au dreptul de parti
cipare toti jucătorii născut! în 
ani 1978. 187L, 1972 sau mal mid. 
organiztadu-se pe două categorii 

de vîrstă : I : jucători născuțl

In anii 1970—1971, II : jucători 
născuți In anul 1972 și mai ti
neri.

Sistemul de desfășurare : „fle
care cu fiecare", după sistemul 
turneu, durata meciurilor fiind 
de 40 de minute (două reprize 
a 20 de minute fiecare). Arbitrii 
vor fi delegați din județul unde 
stat programate grupele. In ca
zul ta oare două sau mai multe 
echipe acumulează același nu
măr de puncte, departajarea ta 
clasament se va face după ur
mătoarele criterii : diferența din
tre golurile marcate si primite, 
numărul de victorii. rezultatul 
direct dintre echipele aflate la 
egalitate, executarea a 5 lovituri 
de pedeapsă (sistem Cupa Româ
niei).

Iată componenta celor 8 grupe: 
BRAILA (seria I) : F.C.M. Bră
ila. F.C. Constanța, F.C.M. Du
nărea Galați, Sportul studențesc, 
Rapid București, C.S.Ș. Galați, 
Delta Tulcea. BUZĂU (seria a

JUDO-UL A REFĂCUT TERENUL PIERDUT PE... ULTIMII METRI !
(Urmare din pag. I)

le-au dominat cu autoritate, 
în schimb, juniorii, sere me

ritul lor, au cules roadele unei 
munci perseverente si conștiin
cioase : la campionatele balca
nice de la Belgrad. Silviu La
zăr (cat. superușoară), 
Ciuvăt 
Varga 
Clinei 
titlurile ____  ___ __
trei juniori români aflati în 
concurs s-au situat De locurile 
2 sau 3 ; la „Turneul Priete
nia". în Cuba, au participat 
doar trei juniori români, dar 
toti trei au urcat De Dodium 
— Adrian Clinei si-a învins toti 
adversarii. ocuDÎnd Drimul loc. 
iar Mihai Tîrlea (suDerușoară) 
și Ștefan Nagy (ușoară) s-au 
situat pe locul 2 ; în fine, la 
campionatele europene din O- 
landa.
Nagy 
bronz, 
nrinde 
Los Angeles se vor afla si unii 
dintre juniori.

(semiusoară). 
(mijlocie) si 
(semigrea) au 
balcanice, iar

George 
Andras 
Adrian 
cucerit 
ceilalți

Silvia Lazăr si Stefan 
au cucerit medalii de 

Asa că nu ne-ar sur- 
dacă în echipa pentru

Să revenim însă la seniori, 
cei care, cum menționam la 
Început, mal aveau o «ansă — 
decisivă — la campionatele 
mondiale de la Moscova (13— 
16 octombrie). După șirul in
succeselor culminînd cu eșecul 
la „europenele* din Franța, lo
tul reprezentativ a fost restruc
turat si întinerit iar pregăti
rea. din toate punctele de ve
dere. a fost axată oe respec
tarea riguroasă a olanului a- 
probat de Comisia olimpică. în 
intervalul dintre campionatele 
europene si cele mondiale nu 
s-a mai participat la nici un 
turneu internationaL Tot timpul 
a fost folosit pentru o pregă
tire cit mai severă, la nivelul 
exigentelor arenei internațio
nale. Nici un fel de rabat, nici 
o învoire pentru alte treburi 
atunci cind sportivii trebuiau 
să fie prezent! ne ..tatami" la 
antrenamente. Au fost reluate 
de la capăt multe procedee teh
nice. chiar dacă unii iudoka 
aveau impresia că la „visează"; 
pentru îmbunătățirea forței au 
ridicat mii si mii de kilograme

la haltere, iar pentru sporirea 
vitezei s-a apelat si la apara
tură electronică : pentru obți
nerea cit mai rapidă a „prize
lor" de atac, pentru deplasarea 
cit mai abilă Pe „tatami". pen
tru un moral cit mai robust 
si pentru multe amănunte tac
tice au fost efectuate antrena
mente speciale.

Si iată că. la 
compania celor 
judoka din lume, 
ma zi a campionatelor mon
diale. un sportiv român. Mlhai 
Cioc, urca oe podiumul lau- 
reatilor. cîstigînd medalia de 
bronz la categoria grea, iar în 
ziua următoare Mircea Frătică, 
la semimiilocie. a doua meda
lie de bronz pentru echipa 
României. Ceilalți iudoka ro
mâni. cu puține excepții, au 
luptat si ei cu multă dăruire. 
Așadar la întrecerile mondiale 
sportivii 
drentăt.it 
Jocurile 
Angeles.

înainte 
marea arenă olimpică, sportivii

Moscova. în 
mal valoroși 
chiar în Dri-

noștri au obtinut în- 
calificarea pentru 

Olimpice de la Los

da a intra însă în

noștri din lot. printre care cei 
consacrata — Gheorghe Dani» 
Constantin Niculae. S.imion To- 
pUcean , Mircea Frăîică, Costel 
Năftică. Mihai Cioc, si juniorii 
cei mai merituoși selecționați 
în lotul ,,mare“ — Silviu Lazăr, 
Ilie Șerban, Ștefan Nagy, Geor
ge Ciuvăt. Adrian Clinei — vor 
susține cîteva asalturi Interna
tionale. Primul a început chiar 
azi. la Paris — campionatele 
Internationale ale Franței, moi 
urmează, săptămîna viitoare, un 
alt puternic turneu in U.R.S.S., 
în martie — campionatele bal
canice (Grecia). în aprilie — 
„internaționalele" României, Ia 
care au fost invitați si reputații 
iudoka japonezi, iar în mai — 
campionatele europene (Bel
gia!.

Muncind cu toată rîvna la an
trenamente oînă la startul o- 
limnic si valorificind prileju
rile de verificare si pregătire 
oferite de competițiile interna
ționale amintite, sportivii ro
mâni îsi pot realiza dorința lor 
fierbinte de a cuceri prima me
dalie olimpică.

FOTBALIȘTI
n-a) : Gloria Buzău, Petrolul 
Ploiești, Dinamo București, Di
namo Unirea Focșani, C.S.S. 
Electroaparataj București. C.S.S. 
1 București. C.S. Tîrgoviște. RM. 
VlLCEA (seria a ni-a) : Chimia 
Rm. Vilcea, C.S.S. Rm. Vilcea, 
Universitatea Craiova, C.S.S. Ro
vine Craiova, F.C., Argeș, C.S.S. 
Șoimii Sibiu, Șoimii I.P.A. Si
biu, CSS Aripi Pitești, PIA
TRA NEAMȚ (seria a IV-a) : 
C.S.S. Piatra Neamț, Politehnica 
Iași, S.C. Bacău. C.S.S, Bacău, 
C.S.M. Suceava, Metalul Bucu
rești. BISTRIȚA (seria a V-a): 
Gloria Bistrifa, Chimica Tirnă- 
veni, F.C. Baia Mare, „U“ Cluj- 
Napoca, A.S.A. Tg. Mureș, Gaz 
metan Mediaș, Olimpia Satu 
Mare, C.S.S. Sibiu. TIMISOARA 
(seria a Vl-a) : „Poli" Timișoa
ra, F.C. Bihor. Jiul, C.S.S. Glo
ria Arad, C.S.S. Banatul Timi
șoara, Corvinul Hunedoara, Mu
reșul Explorări Deva, Progresul- 
Vulcan București. Surprinde ab
senta echipei Steaua din grupul 
celor 45 de formații înscrise I

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

LOTO DIN 20 IANUARIE 1984 
Extragerea I : 14 37 57 53 35 12 23 
17 68 ; Extragerea a ll-a : 71 81 26 
46 29 74 32 76 86.

Fond total de cîțtiguri : 1.259.387
lei, din care 244.511 lei, report la 
cateaoria 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
DIN 15 IANUARIE 1984.
3 variante 25% a 42.860 lei 
7 variante 100% o 12.858 
variante 25% a 3.214 lei ; 
25,50 a 5.042 lei ; cat. 4 : 
811 lei ; cat. 5 : 482,50 a 
cat 6 : 3.350 a 100 lei. Cițtigurile 
de categoria 1 au fost obținute de : 
Traian Șerban din Popesti-Argeș, 
Constantin Apostol din Constanța si 
Eugenia Berechet din Focșani, reali* 
tind fiecare frumoasa sumă de 
42.880 lei.

ASTAZI — ULTIMA ZI 
DE PARTICIPARE !

• Se reamintește că numai 
astăzi se mai pot procura bilete 
ou numerele alese de pârtiei; 
panii pentru tragerea 
Loto de duminică 2S 
1984. Tragerea va avea 
plnd de la ora 16 In 
bului sportiv Progresul 
rești. str. dr. Stalcovlci nr. 42 ; 

numerele cistigătoare vor ti 
transmise 1a televiziune și radio.

LOTO 
Cat. 
; cat. 
lei și 

cat.
158,50 a 
200 lei;

2 
1 : 
2:
12 

3 :

specială 
ianuarie 

loc tncc- 
sala clu- 
din Bucu-
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Al 55-lea Turneu al celor 5 națiuni la rugby TURNEUL DE ȘAH DE LA JAKE

ASTAZi, LA PARIS Șl CARDIFF,
MECIURI DE CEL MAI MARE INTERES
Ianuarie este — traditional — 

luna de start a Turneului celor 
5 națiuni la rugby. Astăzi.. la 
Paris (Franța — Irlanda) și la 
Cardiff (Țara Galilor — Scotia) 
pleacă la drum a 55-a ediție a 
celei mai mari întreceri inter
naționale de rugby. în absența 
deocamdată — desigur anacro
nică — a unui campionat mon
dial. Competiția. care-si are 
programate etapele din două in 
două săpiămîni (una dintre echi
pe stînd o dată), s-a inaugurat în 
1910, odată cu participarea 
Franței, dar întrecerea tn sine 
e mult mai veche, cele patru 
țări britanice întilnindu-se încă 
din 1883 ’ 
»,Tripla 
crown).

Pentru 
putină statistică nu ar fi lip
sită de interes. In fruntea cis- 
tigătorilor Turneului este situa
tă Țara Galilor cu 20 de victo
rii, o urmează Anglia eu 18 
succese, Franța cu 12. Irlanda — 
9 și Scotia — 6. Sigur, numă 
rul victoriilor este mai mare 
decît cel al întrecerilor pro- 
priu-zise. deoarece au fost câ
teva ediții în care două sau 
chiar mai multe echipe s-au 
situat în fruntea clasamentului, 
la egalitate de puncte — fiind 
declarate învingătoare cx-ae- 
quo. Trebuie să precizăm că în 
această competiție nu se ia in

considerare esaverajul. 
succes a surîs Angliei 
al doilea. Tării Galilor 
apoi din nou englezilor, 
continuă seria pină la

Primul 
(1910), 
(1911), 

care-și 
primul

în ceea ce se numea 
coroană" (Triple

început, gîndim că

FundaftU Serge Blanco « fort 
socotit „rugbistul nr. 1 o* anu
lui 1933*. C ' ‘ ’
atu al echipei Franței fi 
tuala ediție a Turneului 

națiuni...

El rămîne principalul 
' ' ' ‘ tn os

celor f

sa a- 
in 

primul s_ic-

război mondial. Irlanda 
lăturat Angliei, in frunte. 
1912 (la egalitate)

ces scoțian trebuie căutat In 
1920. în ediția de după război, 
cînd s-a înregistrat egalitate 
între Anglia. Scoția și Tara 
Galilor, în timp ce Franța a 
trebuit să aștepte pină in... 1954 
pentru a se situa ne poziția 
fruntașă (și ea însă la egalita
te cu Țara Galilor și Anglia)! 
Să mal precizăm că intre 1931 
și 1947 Turneul nu a avut loc, 
existînd divergențe intre fede
rațiile britanice și Franța. Din 
1947. însă. întrecerea a mers 
șnur, fără incidente, stirnind un 
interes care pe măsura trecerii 
anilor a devenit tot mai mare. 
Rugbyștii galezi au realizat 
așa-numitul „mare-șlem" (adică 
numai victorii) de 8 ori (ulti
mele trei în 1977. 1978 și în 
1979, an de vîrf. în care rug
byștii noștri au avut o excelen
tă oomportare la Cardiff, piec- 
zînd la limită : 12—13 !) ; An
glia tot de 8 ori (ultimul : 
1980) ; Franța de 3 ori (1968, 
1977 și 1981) ; Scoția (1925) și 
Irlanda (1948) — câte o dată.

Cea de a 55-a ediție are 
drept principali fa voci ti pe 
rugbyștii francezi, a căror echi
pă — foarte bine echilibrată — 
a trecut cu brio test 
rile cu Australia și 
de la sfîrșitul anului 
au in plus șansa de
Pe principalii lor rivali. rug
byștii englezi, pe teren propriu 
(etapa din 3 martie), ceea ce 
ar putea înclina decisiv balan
ța victoriei de partea ..coco
șului galic*, deoarece — cre
dem — formațiile Țării Gali
lor. Irlandei și Scoției, citate 
in ordinea preferințelor, nu pot 
depăși condiția de.„ outsideri !

în runda a 
neului de Șah 
fost consemnate 
Mureșan 
roca — 
Pihajlio 
lelalte partide au fost între
rupte. în runda a 10-a : Nuțu 
— Markovicî 1—0, Mureșan — 
Aleksandria 0—1. Nikolin —
Macek 0,5—0,5, Szmacinska — 
Veroczy 0,5—0,5, Erenska —

noua a tur- 
feminin au 
rezultatele :

— Nuțu 0,5—0.5, Ve- 
Gaprlndașvili 0,5—0,5,
- Macek 0,5—0,5. Ce-

Petrovici 0,5—0,5. Partidele
Maksimovici — Pihailici și Ga- 
prindașvili — Fischdick 
întrerupt. Clasamentul : 
sandria (U.R.S.S.) 7,5 
roezy (Ungaria) — 7 
ka (Polonia) — 6 p 
prindașvilî (U.R.S.S.) 
Fischidlck (R.F.G.) 
Mureșan și Nuțu i 
— cu cîte 5 p etc.

s-au
Alek-

Ve-P.
p, Erens- 

• (1), Ga-
5.5 (1).
5 p (1). 

(România)

COMPETIȚII EUROPENE INTERCLUBURI

grupei finale : 1. Bar- 
Cantu 4 3 1 7 p. 3. 
Si Roma 4 2 2 6 p. 5. 

Si Tel Aviv 4 1 3 5 p ;
„C.C.E." (sferturi de

BASCHET ; masculin: „C.C.E/*: 
Banco Roma — Maccabi Tel 
Aviv 82—67. Colombani Cantu 
— F.C. Barcelona 64—63. Cla
samentul 
celona si
Sarajevo 
Limoges 
feminin i
finală, tur) Zolu Vicenza — 
U.B.L.V. Viena 78-47. Agon 
Diisseldorf — Levski Spartak 
Sofia 63—57. Tungsram Buda
pesta — Stade frangais Paris 
83—52.

VOLEI: masculin: „Cupa
federației* (turul secund, re-

tur) : Panathinaikos Atena — 
V.V.C. Vught (Olanda) 3-0 (in 
tur 0—3. s-a calificat formația 
olandeză pentru un punc-tave- 
raj superior. 64—60). Zonhoven 
(Belgia) — V.B.C. Paderborn 
(R.F.G.) 1—3 (0—3); feminin : 
„Cupa cupelor" : Dynamo Ber
lin — VfL Oythe (R.F.G.) 3—0 
(3—2). Uppsala Student (Sue
dia) — Ruda Hvezda Praga 
0—3 (0—3). Nelsen Reggio Emi
lia — Levski Spartak Sofia 
3—0 (1—3) : „Cupa federației" : 
Fg Jos Feuerbach (R.F.G.) — 
Ubbink Orion (Olanda) 3—0. 
(3-0).

Excepțional record al orei, la ciclism

FRANCESCO MOSER TRECE DE 50 DE KILOMETRI!
— meciu- 
România. 
trecut. EM 
a-i tntflni

• Printre onme.e 
discipline de iarnă 
practicate organizat 
șl susținut tn Euro
pa (n-a lipsit de la 
nici una dintre edi
țiile „Jocurilor nor
dice", chiar de la 
începutul secolului 
nostru) COMBINA
TA NORDICA a fi
gurat încă de la în
ceput tn programul 
J ocărilor Olim pice. 
Specialitate initial 
strict sandinavă (ti
tulatura o demons
trează ca șl... 
premația 
păstrată într-o 
reeare 
astăzi), 
nordică 
sporturi 
de la 
(70 de metri, 
form 
lui) si _____
fond (15 kilometri).

su- 
nordică.

oa- 
măsură si 

combinata 
unește două 
: săriturile
trambulină 

con- 
regulamentu- 

s chiul de

Suma punctajelor 
realizate la fiecare 
disciplină oferă or
dinea în clasamen
tul final.
• Combinata nor

dică la Sarajevo ’34: 
11 februarie — pro
ba de sărituri : 
februarie - 
de fond. 
Trambulina 
că de 70 m 
Igman-Malo 
va găzdui 
parte a 
iar traseele de 
Igman—Veliko 
je. pe cea 
doua, da i 
pe schiuri. 
cele două 
sportive stnt 2 kilo
metri. ambele aCîn- 
du-se tntr-o vale 
situată la aproxima
tiv izoo metri alti
tudine.

• Fiecare Comi
tet olimpic național 
poate Înscrie maxi
mum 4 concurent! la 
Jocurile Olimpice, 
pentru ..dubla" de 
la combinată nor
dică
• MedallatU o- 

limpici la ultimele 
două ed‘țil ale J.O.: 
Innsbruck : L U. 
Wehiing (R. D. Ger
mană) 41)394 P. L

u
- proba 
15 km. 

olimpl- 
de la 

Polja 
prima 

întrecerii.
la 

Pol- 
de a 

alergare 
Intre 
baze

Hett.ch (R. F. 
Germania) 413.700 a 
3. K. Winkler (R-D. g 
Germană) 417.H4 p: $ 
Lake Placid : L U- 
Wehling CRT). Gsr- 
mană) 432J00 p 2. $ 
J. Karjalainen (Fin- 
landa) 429.500 d. 3.
IC Winkler (R. D. § 
Germană) 425.3*1 p. § 
De remarcat că UI- 
rich Wehling a fost 
campion olimpic 
la.- ultâmele 3 «li- $ 
țU ale J.O. I
• Primii trei da- 

sațl la Campionate- 
le mondiale (1932) :
1. T. Sandberg 
(Norvegia) 426.600 n. g
2. K. Winkler CR.D. Ș 
Germană) 426.560 p
3. U. Dotzauer (R.D. 
Germană) 426.455 p.
• Principalele for- 

țe ale combinatei 
nordice pe plan în- g 
temațional sînt. în 
momentul de fată g 
sportivii din R. D. 
Germană, Norvegia, 
Finlanda, B.F. Ger- 
mania.
• Unica partid- 

pane a unui spor- 
tiv român în proba < 
de combinată nor- $ 
dlcâ a fost aceea a 
Iul Cornel Crăciun, < 
clasat al 19-lea. în § 
1952. la Oslo.

Dimitrie CALLIMACH1

Pe Pista velodromului din 
Ciudad de Mexico, ciclistul ita
lian Francesco Moser a realizat 
o Performantă excepțională, 
soulberînd recordul mondial al 
oreL Utilizind o bicicletă de 
construcție specială (asa cum 
se poate vedea în fotografie). 
Moser a parcurs în 60 de mi
nute 50,80842 km. fiind primul 
rutier care 
lor 50 de 
record era 
aparținea _____
Merckx, din 1972. 
campionul italian a 
recorduri mondiale 
— 5:48,243. 10 km

și 20 km 
marcat 
tită cu 
trebuit 
nuarie. 
bine. Moser a continuat 
leze duoă ce a doborit

23:30,848. De re- 
că tentativa — 
minuțiozitate — 

să aibă loc luni 
dar. simtindu-se

oregă-
ar fi 

23 la- 
foarta 

să ru- 
recor-

PE GHEAȚA Șl
Buhpolding (R.F. Germania). 

Concurs de biatlon 
Pentru .Cupa 
eătorul ediției 
vest-germanu] 
(24 de ani).
Timpul său : 1.04:56.2. Pe locu
rile următoare : 2. Tapio Piip-

3. 
(Norvegia) 

Claudon 
min. pe- 

Fischer 
. 6. Keijd

29 km 
mondială*. Ciști- 
trecute a „cupei*.

Peter Angerer 
s-a impus clar.

ponen (Finlanda) 1.05:34.5. 
Rolf Storsveen I 
1.05:42.3. 4. Eric
(Franța) 1.06:10.7 (1 
nalizare). 5. Fritz 
(R.F.G.) 1.06:15,7 (3).
Tiitola (Finlanda) 1.06:21,3 (1).

Munchen. Meci amical de ho
chei oe gheată : R.F. Germania 
— U.R.S.S. 2—6 (1—1. 1—2,
0—3).

Budapesta. în turneul de ho
chei din capitala Ungariei : 
Franța — Bulgaria 11—4 
4—0, 3—3).

(4-1,

cadrul 
Feld-

Feldkirch (Austria). în 
.Cupei Europei".

Candidată întreaga țară
organlrarea cursei a fost 
asigurată de Asociația 
sportivă chineză a handi- 
capaților șl de omonima 
sa din Hong Kong.

un traseu lung de... 3750 
km. Țelul său este strfn- 
geree de fonduri pentru 
activitatea sportivă a 
handicapaților fizici, lorPeste cîteva luni va fi sărbătorită a XXIIl-a Oii 

piadâ a erei moderne, dupâ cere, peste patru ani. 
Jocurile se vor desfășură la Seul, iar peste alți 
patru ani la... Ei bine, pentru J.O. din 1992 exista 
o lista de mai multe orașe candidate : Parisul, 
Barcelona, Stockholmul etc. Dar iatâ câ cea mai 
nouâ candidatură nu este a unei localități (așa 
cum se prevede în 
țări I Este vorba de 
gazdă a Jocurilor 
olimpic al „Tării 
oficial candidatura 
a mai organizat o 
șanse sâ primească 
nică concurență

Avind însă în vedere dimensiunile reduse ale 
Olandei, Comitetul olimpic al acestei țâri s-a gindit 
să propună C I O varianta desfășurării întrecerilor, 
concomitent, în mai multe orașe : Amsterdam, Rott- 

distanțele din- 
kilometri, ceea 
exemplu, decît 
de tir de la

Ei bine, 
i mai multe 
Stockholmul etc.

nu este . . .
i statutul olimpic I), ci a unei... 
, Olanda, care ar dori să devină 

Olimpice din 1992, Comitetul 
lalelelor* urmînd sași depună 
la C.I.O. In 1928 Amsterdamul 
ediție a J.O. șl are acum mari 

Jocurile, deși există o puter- 
din partea Rotterdamultri.
vedere

Lipsește recordmanul mondial!

I

trece de granița ce- 
kilometri.
de 49,43195 
belgianului

în
stabilit noi 

Si la 5 km 
— 11:39,720

Vechiul 
km si 

Eddy 
trecere.

PE ZAPADA
kirch a fost Învinsă de forma
ția cehoslovacă Dukla Iglau cu 
7—6 (2—4. 1-0. 3—3) în ca
drul sferturilor de 
ale competiției.

finală, tur.

Moscova, La J.O. 
ievo. U.R.S.S. va fi 
toate probele înscrise in pro
gram. membrii delegației so
vietice (120—125 de sportivi) a- 
vînd o medie de virstă de 22 
ani. Numele sportivilor sovie
tici vor fi cunoscute peste o 
săPtămînă. printre cei ce vor 
face deplasarea la „Olimpiada 
albă* urmînd să se numere opt 
campioni olimpici si 34 de cam
pioni mondiali.

de la Sara- 
Prezentă la

dul la 20 km. obiectivul initial 
ăl încercării de ioi. Moser are 
33 de ani. 1.80 m înălțime si 
78 kg. în timpul cursei a slăbit 
3 kg. întrucît cei 300 de supor
teri italieni anunțați nu vor 
aiunge la Ciudad de Mexico 
decit duminică. Moser a anun
țat o nouă tentativă pentru 
luni !

erdam, Haga, Utrecht ș.a. In fond, 
tre ele sînt de ordinul a 50—60 de 
ce n-ar fi cu mult mai mult, 
distanța dintre Montreal și 
Acadie (peste 40 km) ‘

Rămîne acum ca
mai bună...

0 cursă

i
C I O.

de
Un alergător de 

lungă, pe numele 
David Griffiths, I_____
la Hong Kong, șl-o pro
pus să realizeze o cursă

cursă 
său 

locuind

spre 
poligonul

să facă alegerea cea

3750 km
fără precedent, pe terito
riul R.P, Chineze. El a 
luat startul din capitala 
țarii, la Beijing, ,î par
curge (evident cu etape)

O comisie internațională alcâtuitâ din Stan Eales, 
de la „Los Angeles Times’, Bert Nelson, directorul 
publicației de specialitate „Trak and Field News", 
Don Potts, renumit statistician al atletismului. $1 
Robert Pariente, director al z tarului l’Equipe și-a 
propus sâ stabilească lista celor mai buni sprinteri 
ai lumii. Dupâ discuții serioase și competente, lista 
acestora este următoarea : Bob Hayes — campion 
olimpic la Tckio In 1964 - 10,06 (9,91 s in semi
finale, cu vînt favorabil). La 22 de ani a devenit 
jucâtor profesionist de fotbal. 2. Halod Davis 
(n. 5.1 1921) Corecordman mondial Ic 100 m —
10,2 în 1941. De 7 ori campion al S U.A . in decurs 
de 4 ani (1940-43) din 80 de curse pe 100 yarzi și 
100 m a pierdut doar trei. 3. Jesse Owens (n. 12 9. 
1913) - cvadruplu campion olimpic in 1936 (la 100 
m - 10,3) Recordman mondial la 100 m - 10.2 în 
1936 4 Ralph Metcalfe (n. 29.5.1910). Recordman
mondial în 1933 — 10,3 șl, împreună cu Draper,
Wylcof șl Owens, component al primei ștafete care 
a coborît sub 40,0 s " ‘
5 Bobby Morrow (n. 
în 1956 (10.5), de trei 
al Iu* Cwenș 6 Cari 
dial la 100 m — 10, 
această listă lipsește tocmai... 
recordman mondial al „! 
1983 I..

RIO DE JANEIRO, 20 (Agel- 
pres). — In cadrul unei confe
rințe de presă ținută In orașul . 
brazilian Belo Horizonte, pre
ședintele Federației Internaționale 
de fotbal (FJ.F.A.). Joao ** 
lange, a arătat că în luna mal a 
acestui an se vor împlini “ ’ 
ani de la crearea forului 
listic “ ‘ '
țările 
se va 
traiul 
unde .. _ 
materiale informative privind 
torta sl dezvoltarea locului 
balonul rotund.

Totodată, Joao Havelange 
declarat că. in 1986, tși va depune 
candidatura pentru un nou 
mandat in fruntea F.I.F.A.

Referlndu-se la fotbalul brazi
lian. președintele F.I.F.A. a afir
mat că acesta rămîne cel mal 
spectaculos din lume. Exprimîn- 
du-sl regretul în legătură cu

Havc-
80 de 

_ _ _____________ fotba-
mondial. Printre manlfes- 
organizate cu acest orilej 
înscrie si inaugurarea cen- 
de documentare al F.I.F.A., 

vor putea fi consultate • - " * is-
cu

furtul „Cupei Jules 
Havelange a spus : ,Toată lumea 
știe cîte eforturi, cît talent 3j cite 
lacrimi, chiar, ne-au trebuit pen
tru a intra in posesia definitivă 
a «Zeiței de Aur*. Și acum, iată, 
ea este pierdută".

DELHI. — La Calcutta, în ca
drul turneului internațional dotat 
cu „Cupa de aur Jawaharlal 
Nehru“, echipa Ungariei a între
cut cu scorul de 1—0 (1—0) for
mația Indiei. Unicul gol al par
tidei a fost în ser îs de Laszlo 
Kiss. In alt joc, reprezentativa 

Chineze a dispus *c.i ’.—0 
Argentinei, 

de Zhau Da
R.P. 
(0—0) de formația 
Golul a fost marcat 
Yu, în minutul 85.

PBAGA. — Echipa 
Rot-Weiss Erfurt (R.D. Germană), 
aflată în turneu in Cehoslo/acia. 
a jucat la Praga cu formația lo
cală Slavia, pe care a învins-o cu 
scorul de 3—2 (0—1).

de fotbal

TELEX • TELEX • TELEX @ TELEX • TELEX @ TELEX

(39,8 In 1936) Ic 4X100 m, 
15.10.35) — campion olimpic

ori a egalat recordul de 10.2 
Lewis — primul campion mon-
1n 1983. $i iatâ că de pe 

Calvin Smith, actualul 
.sutei* — 9.93 s din iulie

In cadrul concursului atle
tic de sală de la Osaka, echi
pa feminină de ștafetă 1X400 m 
a României (Maria Samungi, 
Ihola Korodl, Niculina Lazar- 
cluc, Elena Lina) s-a clasat 
pe primul loc cu 3:48.18 ur
mată de Japonia si S.U.A. La 
400 m, Niculina Lazarciuc a 
ocupat locul trei

Cowan-Syer (Marea Bcițanie, 
„Mitsubishi") la 3h33:47. Li mo
tociclete. primul este belgianul 
Gaston Rahier, (BMW 980). urmat 
la 13:42 de francezul 
(BMW 980).

a

Auriol

treia a 
Suedia

cu 56,09.

• După etapa 
a raliului Pa- 

Âlger — Dakar in
Rubrică reolirată de 

Romeo VltARA

AUTOMOBILISM 
a 17-a (penultima) 
ria — rA.- “------ —
samentul general continuă 
conducă echipajul francez 
ge — Lemoine (Porsche 911) 
mat la 2hl7:47 de Zantroli-da Sil
va (Franța „Range Pacific"» si

cla
să 

Met- 
ur-

HANDBAL • în ziua 
turneului masculin din 
s-au înregistrat rezultatele : gru
pa A : Polonia — R.F. Germania 
25—22 (11—11), U.R.S.S. — Sue
dia 35—24 (15—13) ; grupa B : 
Iugoslavia — Danemarca 22—21 
(12—10), R.D. Germană — Spania 
24—24 (16—9). Clasamentele gru
pelor : „A" : U.R.S.S, « o. sue
dia 4 p. Polonia 2 p. R.F.G o o; 
,,B“ : Danemarca 4 o (65—6l>,
Iugoslavia 4 p (61—63) R.D.G. 1 
p (66—69). Spania 2 o r63—66L
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