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E SCRIS PE TRICOLOR UNIRE!
125 de ani de la formarea 

statului național român nxodern 

MĂREAȚĂ OPERĂ
Ă POPORULUI NOSTRU
Panteonul istoriei na

ționale, spre care ro
mânul cată cu inima 

ți gindul, mai cu sîrg în 
momente de emoționantă a- 
ducere aminte a virtuților ți 
faptelor săvîrșite de înain
tați, așează la loc de înal
tă cinstire unul dintre eve
nimentele cele mai i 
cabile ale secolului 
— Unirea Moldovei cu 
tenia eveniment 
și-a pus o puternică 
prentă asupra existenței și 
destinului poporului 
„Unirea principatelor 
linia tovarășul 
CEAUȘESCU - a 
uriașă însemnătate 
evoluția social-politică a po
porului nostru, ea a deschis 
noi perspective dezvoltării 
forțelor de producție, anga
jării României pe drumul
civilizației moderne, consti
tuind un moment epocal in 
procesul plămădirii statului 
național unitar român".

Paginile glorioase și lumi
noase din istoria neamului 
ne inundă sufletele de k 
mensă bucurie și mîndrie 
patriotică, astăzi, cind săr
bătorim 125 de ani de la 
actul fundamental al nașterii 
statului român modern, 
la prima mare biruință 
calea întregirii.

„Unirea cea mică* 
1859, cum o numea 
deu, a însemnat un 
pas înainte spre împlinirea 
altor idealuri ale români
lor, spre independența na
țională, realizată in 1877- 
1878, spre „Unirea cea 
mare*, împlinită după a- 
proape șase decenii de la 
cea dinții, in 1918, and 
strigatul fraților de dincolo 
de Carpați, „Noi vrem să 
ne unim cu Țara I", a ră
sunat năvalnic și nestăvilit 
cind toți românii se uneau 
sub același stindard intre 
fruntariile strămoșești. A- 
tunci s-a împlinit unirea tu
turor românilor, rămînînd de 
desăvîrșit unul dintre idealu-
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rile cele sfinte ale poporu
lui, unitatea in profunzime 
a națiunii, unirea in înțe
lesul atit de limpede 
care H dâdea Mo;
Roată, eroul popular al ac
tului de la 1859, și anume 
unirea intr-o societate a 
dreptății fi echității sociale, 
fără stâpini ți slugi, 
exploatare ți asuprire, 
cest ideal suprem al 
porului român avea să se 
împlinească insă mai tîrziu, 
cind masele largi populare 
ți-au găsit in Partidul Co
munist Român călăuzitorul 
drept ți ferm care ți-a în
scris pe drapelul său de 
luptă revoluționară ridicarea 
pe o treaptă calitativ supe
rioară a unității intregului 
popor. Și, urmat de între
gul popor, partidul aducea 
— in acel luminos August 
1944 - eliberarea țării de 
sub dictatura fascisto ți de 
sub cotropirea hitleristă, eli
minarea de pe scena isto
riei a claselor exploata
toare ți, astfel, a antagonis
melor de clasă, zorii socia
lismului biruitor, realizarea 
adevăratei unități. Hora 
Unirii rămîne un imn drag 
al românilor, dar simbolul 
ei este deplin acum, cind 
România cunoaște epoca 
cea mai fertilă din intreaga 
sa istorie, epoca inaugurată 
de Congresul al IX-lea al 
partidului,-denumită de po
por, in semn de profundă 
recunoștință ți aleasă pre
țuire față de înțeleptul 
său conducător, „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU*.

Dind, după datini, o înal
tă cinstire evenimentului is
toric de acum 125 de ani, 
cetățenii patriei, indiferent 
de naționalitate, înfrățiți in 
cuget ți simțire, omagiază 
totodată împlinirile de azi, 
strins uniți in jurul partidu
lui, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae 
Ceauțescu, pe drumul bună
stării ți fericirii.

fără 
A- 

po-

In intimpinarea

„ Zilei Unirii"

In intimpinarea zilei de 24 
ani de la unirea Moldovei cu
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OMAGIU FIERBINTE PREȘEDINTELUI TARII
Marele patriot și revoluționar, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pilduitor exemplu pentru educarea comunistă a tineretului,

a tuturor sportivilor
Omagiului fierbinte pe care toți tul acestui 

scump pămint strămoșesc il aduc tovarășului 
NICOLAE -------------------- - - - • - *

împliniri a
Donară și 
tehnicienii , 
din Întreaga lor ființă, cele mai alese sentiments 
de dragoste nețărmurită și profundă recunoștință. 
O facem cu o mare mîndrie patriotică, pentru 
că in persoana tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretarul general al partidului, președintele Re
publicii. Comandantul nostru suprem, poporal 
român omagiază pe cei mai iubit fiu al său, pe 
revoluționarul comunist a cărui viață, muncă și 
luptă reprezintă o strălucită pildă de dăruire, de 
angajare totală în slujba idealurilor poporului, a 
cauzei socialismului și păcii. O facem eu marea 
mîndrie că trăim și muncim, implinindu-ne cele 

mai cutezătoare aspirații. în cea mai fertilă 
perioadă din intreaga istorie a țării, 
România socialistă a devenit 
in intreaga lume.

în acești ani de glorie, in 
toane a tovarășului Nicolae 
amprenta 
din toate 
precedent 
conjurată 
neral al partidului. Sînt multe mărturiile acestei

CEAUȘESCU cu prilejul apropiatei 
peste 50 de ani de activitate revolur 
aniversării Zilei de naștere, sportivii» 
Si cadrele clubului Steaua îi alături.

in care 
stimată și prețuită

care gindirea crea- 
Ceaușescu și-a pus 

in mod direct în minunatele înfăptuiri 
domeniile de activitate, un avînt fără 
a cunoscut și mișcarea sportivă, in- 
cu grijă părintească de secretarul ge-

Duminică noaptea, 
la Guaysqjil

puternice si multilaterale dezvoltări, succesele 
deosebite la realizarea cărora, spre marea noas

tră bucurie, și-au adus o substanțială contribu
ție si sportivii clubului Steaua.

Partidul, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne-au învățat că. și In Plan sportiv, sarcina 
principală este creșterea continuă a contribuției 
la educarea patriotică și revoluționară a tinere
tului, a maselor largi de oameni ai muncii, la 
cultivarea dragostei de patrie și popor, Ia forma
rea omului nou al societății comuniste.

Avem in față cel mai pilduitor exemplu de 
patriot si revoluționar, cel al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Avem datoria, marea răspundere da 
a învăța necontenit din acest exemplu, pentru 
ca munca si viata noastră să se contopească cu 
drumurile de aur ale construcției socialiste. „Tu
turor sportivilor noștri — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Mesajul adresat Conferinței 
Pe tară a mișcării sportive din martie 1982 — 
și în primul rînd eelor fruntași, li se cere să fie 
un model și un exemplu de urmat in toate pri
vințele, să dea dovadă de un profund sentiment 
al ....... ..responsabilității și o înaltă conștiință patrio

Colonel CORNEL OȚELEA 
președintele clubului STEAUA

(Continuare în pag 2-3)

FOTBALIȘTII NOȘTRI AU ÎNCHEIAT TURNEUL
CU 0 VICTORIE: 3-1 CU ECHIPA ECUADORULUI

GUAYAQUIL, 23 
fon). Jocul ineficace 
tilor noștri în meciul cu Chile 
a avut o replică rapidă în vic
toria si în comportarea exce
lentă din ultima zi a turneului, 
cind au întîlnit echipa Ecuado-

(prin le'e- 
al fotbaiiș-

In continuare, jucătorii români vor evolua in Brazilia, 
în compania formației olimpice a țării gazdă.

Însuflețite întreceri sportive
PE ÎNTREG cuprinsul tarii

ianuarie, aniversarea a 125 de 
. _ __ __ Muntenia, in toată țara s-au

desfășurat însuflețite întreceri sportive, care au angrenat mii 
de tineri si tinere. In rândurile care urmează, prezentăm cîteva 
din relatările corespondenților noștri.

FOCȘANL în organizarea 
C.J.E.F.3. Vrancea si a Con
siliului județean sindical din 
localitate au avut loc pasio
nante întreceri de șah, 
de masă si handbal, 
cîștigători. Gabriela Popa (Ad- 
jud) Si Em. Volcu (Focșani) la 
șah. Silvia Iluțan (Adjud) sl 
I. Iordanin (Panclu) la tenis 
de masă. 
Clubului sportiv școlar 
Focșani (antrenor, „L.L 
Tucan) la handbal. (Livin A- 
XENTE).

ORADEA. In
Ă.S.
reușită întrecere de tenis 
masă, cîștigats de Cs. Csiszar 
(Eternit). Au luat parte spor
tivi din mal multe întreprin
deri orădene. (Ilie GHIȘA).

PITEȘTI. întrecerile pentru 
cea de a 16-a ediție a „Cupei 
Unirii" la volei a fost domi
nată de formațiile C.S.Ș. Ca
racal (fete) și C.S.Ș. 2 Bucu
rești (băieți). La competiție 
au luat parte 19 echipe. (Ilie 
FEȚEANU).

BACĂU, Sala de sport a 
Clubului sportiv Șrt*-- a fost

tenia 
Printre

precum și echipa 
din 
M.prof.

organizarea 
Eternit s-a desfășurat o 

de

gazda unei competiții de tenis 
dotată cu „Cupa Unirii" la 
care au luat parte 48 de ju
niori (20 junioare) din 16 clu
buri si asociații spotive Prin
tre învingători : A. Damian
(C.S.Ș. Bacău) și Daniela Jo- 

vana (Steafua). De remarcat 
organizarea ireproșabilă a în
trecerii. (Ilie IANCU).

BRAȘOV. O frumoasă com
petiție de popice a fost orga
nizată de A.S. Rulmentul și 
dotată cu „Cupa Unirii", afla
tă acum la a 9-a ediție. Pe 
locul I s-au clasat echipele 
Textila Miercurea Ciuc (spor
tivi legitimați) si secția Role 
a Rulmentului (sp. nelegiti- 
mați). La întrecere au fost 
prezente 26 de echipe. (Carol 
GRUIA).

TULCEA. In oraș și în ju
deț au avut loc 
competiții dotate cu 
Unirii". Cele mai reușite 
fost întrecerile de tenis 
masă (cîștigate de Rodica Mo
canii si P. Marțian), șah (Ga
briel Lupu) si volei băieți 
(Gloria S.M.A. Tulcea). Meri
tă a fi evidențiat șa interesul

numeroase 
„Cupa 

au 
de

acordat unor 1 
în localitățile 
na. Isaccea și 
piliu COMȘA).

SIBIU. Sala 
timp de trei zile o competiție 
voleibalistică omagială, la care 
au luat parte patru divizionare 
„A" feminine, 
venit echipei 
tea Sibiu, care 
te adversarele 
locurile următoare : 
lalea Craiova 
Chimia Rm. Vîlcea — o victo
rie si Maratex Baia Mare. 
Cele mai bune jucătoare : Iu- 
liana Enescu (U) Anca Beșla 
și Iuliana Răcean. ambele de 
la gazde. (Ilie IONESCU).

BUCUREȘTL 
zarea comisiei 
de atletism, pe 
cului Herăstrău s-a 
rat un cros rezervat celor mai 
vîrstnici iubitori ai alergării în 
aer liber. Distanta — 8 <100 de 
metri. Iată cîștigătorii : 40—44 
de ani. Marin Stanriu tC-I.L. 
Pipera). 45—49 de ani Vasile 
Moldoveanu (I.T.B.); 50—54 de 
ani, Viorel Visarion (I.F.A.); 
55—59 de ani. Aurel Mocanu 
(Vulcan); 60—64 de ani. Slelian 
Ungureanu (I.O.R.); 75—30 de 
ani, Iosif Kasco (Vulcan). (Ni
colae D. NICOLAE).

întreceri similare 
Babadag, Suli- 

I Macin. (Pom-

C.S.Ș. a găzduit

Trofeul a re- 
C.S.M. Liberta- 
și-a învins toa- 
cu 3—0. Pe 

Universi- 
două victorii.

In organi- 
municiDale 
aleile par- 

desfășu-

rului, pe care au învins-o cu 
3—1. Un „11“ advers cu mulți 
internaționali „A" în alcătuirea 
sa (Armas. Vega, Cuvi. R. Va
lencia), astfel că oficiali ai 
federației ecuadoriene au făcut 
propunerea ca această întîlnire 
să inaugureze palmaresul direct 
al primelor reprezentative ale 
celor două țări. Fotbalul practi
cat de selecționata noastră di
vizionară a lăsat o toarte bună 
impresie, dovadă că ziarul 
local „Expresso" menționa în 
comentariul său că „unspreze- 
cele" român s-a dovedit un 
„exigent examinator". care 
n-a lăsat nici o speranță for
mației ecuadoriene. pe toată 
durata partidei.

Performanța fotbaliștilor noș
tri trebuie apreciată si prin 
depășirea unor condiții de joc 
destul de neobișnuite pentru ei. 
Temperatura foarte ridicată 
(plus 35 de grade) și terenul 
tare, cu denivelări au consti
tuit dezavantaje pentru forma
ția care construia, *n rolul a- 
cesta apărând mereu selecțio
nata noastră divizionară.

Stefănescu și jucătorii con
duși de el în teren au început 
puternic meciul si s-au instalat 
în jumătatea de teren adversă 
chiar din start. In min. 11,

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag 2-3)

Al doilea reportaj la... 2,30 m

Cît de mult poate schimba o 
performanță, una singură, ima
ginea de ansamblu a unui în
treg concurs atletic I Duminică 
spre ora prânzului, către sfirși- 
tul celor două zile de întreceri 
ale etapei de zonă a campiona
telor naționale de atletism pe 
teren acoperit, cei prezenta In 
sala ,,23 August" din București 
erau gata să afirme lă debutul 
atleților în noul sezon nu adu
sese nimic spectaculos, oferind 
un concurs surprinzător de .cu
minte". Fără o bună parte din 
atleții fruntași, cu unele ve
dete încă nepuse la punct cu 
pregătirea specifică, nu putu
sem remarca decît buna dispo
ziție de concurs a Ginei Ghio- 
roaie — 6,48 m sîmbătă. la lun
gime. cu două încercări depă-

șite destul de lungi. în iur de 
6,70 m.

Mai rămăsese de desfășurat 
doar întrecerea săritorilor în 
înălțime. în care erau ’nscrișl 
doi din primii trei săritori ai 
țării. Eugen Popescu și Con
stantin Militaru. Trec dmindoi, 
ușor, la 2.10 m. La 2.15 m Po
pescu sare cu aceeași ușurință. 
Militaru renunță.
reușesc amindoi la prima *enta- 
tivă. Atmosfera
schimbă brusc. La 2 24 m orima 
încercare e nereușită oentru a- 
mîndoi. Ioan Soter antrenorul 
celor doi stelisti îl scoate din 
concurs pe Poneseu care nu

Vladimir MORARU

La 2 20 m

în sală se

(Continuare in pag 2-3)



• OMAGIU FIHIBINTEPREȘEDINTELUI TĂRII
(Urmare din pag. 1)

tică, răspunzind cu demnitate, 
prin rezultate valoroase, con
dițiilor de care se bucură în 
tara noastră, dragostei si pre
țuirii cu care sint înconjurați 
de masete iubitorilor de sport", 
în același timn. secretarul ge
neral al partidului ne-a cerut 
să înțelegem si să acționăm eu 
toată dăruirea pentru ca fieca
re sportiv să fie pătruns de o 
profundă dragoste si răspunde
re față de patrie, de popor si 
să facă totul, să dea tot ce este 
mai bun. pentru a reprezenta 
cu cinste culorile patriei in în
trecerile sportive, pentru a nu 
știrbi cu nimic, ci. dimpotrivă 
* spori îna'tul prestigiu de care 
România socialistă se bucură 
astăzi în rindul tuturor națiu
nilor lump.

Ne-am străduit și ne vom 
strădui și mai mult, vom face 
totul pentru ca și în continua
re sportivii clubului Steaua, 
multi dintre ei campioni olim
pici, mondiali și europeni, per
formeri de mare valoare, pre- 
tuiti pe toate meridianele, să 
dovedească și pe mai departe 
înaltul patriotism care-i animă, 
marea dorință de a-și îndeplini, 
cu cinste și demnitate, misiu
nea deosebită ce le-a fost în
credințată de a reprezenta cu
lorile patriei în cele mai mari 
competiții internaționale. Este 
angajamentul nostru ferm in a- 
cest an al Jocurilor Olimpice, 
la care sportul românesc va 
trebui să realizeze o nouă si 
viguroasă afirmare. Pentru că. 
la om. totul trebuie să fie fru
mos. si gîndul. și chinul, și 
victoriile în muncă si viață, de
sigur și în arenele sportului 1

La finele primului tur al Diviziei feminine „A“ de handbal

RULMENTUL BRASOV — IN FRUNTEA CLASAMENTULUI

ACTUALITĂȚI DIN
• CEI mai buni 19 sportivi 

AI ANULUI -S3 alături de doi 
jucători a* gazdelor. vor lua 
parte Za una dinire cele mal 
importante competiții interne ale 
sezonului, „Top 12*. oreanizat de 
CJT.E.F.S. Mures si federația de 
specialitate !a 3 ii ÎS ianuarie. 
La această a doua ediție au drept 
de participare : masculin — A- 
Fejer. E. Florescu. V. Uorea. S. 
Crisan. Cr. Ro mar. eseu. S. Ca uri. 
St. Moraru. T. Gheorghe. Cr. 
Tiu ear. C. Tema, plus S. Naidin 
51 FI- Vaida : feminin — Maria 
Alboiu, Liana Urzică, Kinea 
Lohr Carmen Gâgeatu. Otdlia 
Bădescu. NLa-daîera Leszay. Ma
rta PAun. Anca Cheîer, Daniela 
Pădurarii Serban. Mariana Gaf- 
tea. plus Daniela Popovici si 
Rodi ca Urba novici. In cazul unor 
abandorxirî de ultim moment, pe 
Msta rezerve or figurează Cr. 
Ienat. M NJeorescu, Gabriela 
Kadar si Nela Stotaea.

• NOUA EDIȚIE a CAMPIO
NATULUI DIHZTEI .A“, care 
va debuta la 3 februarie ca tur
neul de sală programat La Arad, 
•e va tfssfițura după o nouă for
mulă. După întrecerea de la A- 
rad. In urma căreia se va sta
bili o primă Ierarhie, disputele 
vor continua în cadrul a patru 
turnee, găzduite pe rînd de fie
care din ceJe patru componente 
ale grupei valorice respective. 
Acestea vor avea loc după cum

TENIS DE MASĂ
urmează : 25—26 februarie la
Craiova (ml și Tg. Mureș (f) se
ria I. București. Tg. Mureș (m), 
Tg. Mureș. București (f) seria a 
n-a : 28—28 aprilie la Buzău 
Îmi șl B. Mare (f) seria 1, Cluj- 
Napoca. București (m). Rm. VÎI- 
cea. Ciuj-Napoca (f) seria a 
n-a ; 25—30 septembrie la Bucu
rești (m + fi seria 1, Bistrița, Od. 
Secuiesc fm). Brasov. Cugir (f) 
seria a n-a; 17—18 noiembrie la 
Craiova (m) si Arad (t), se
ria I, Constanta. Tg. Mureș 
(m) Iași, București (f) seria a 
n-a.

Componența grupelor este ur
mătoarea : masculin — seria I : 
Universitatea Craiova I, Progre- 
sul nRUC București A.S.A. 
Muntenia Buzău, Universitatea 
Craiova n ; seria a Ii-a, grupa 
I : C-S-M. Cluj-Napoca, Sticla 
CJ5.Ș. Bistrița. Stirom C.S.Ș. 2 
București. C.S.S. 2 Știința IJPIPS 
Constanta, grupa a n-a : înfră
țirea Tg. Mureș Constructorul 
Tg. Mureș. Mecanică fină Bucu
rești. C.S.S. Tehnoutilaj Od. Se- 
cuiesc ; feminin — seria I : Ju
ventus ’83 București. FAIMAR B. 
Mare. CS Arad, înfrățirea Tg. 
Mureș ; seria a H-a grupă I : 
Constructorul Tg. Mureș, C.S.M. 
Iași Metalul C.S.Ș. Hm. Viloea, 
Tractorul Brașov, grupa a Il-a : 
Progresul ITRUC București Meta
lurgistul Cugir. C.S.M. Cluj-Na
poca, Spartac C.S.Ș. 1 București.

Al doilea reportaj la...
(Urmare din pag. 1)

poate stâpini „bătaia" din cau
za dezlipirii covorului de co- 
ritan. Militaru continuă, el sare 
4in cealaltă parte. Trece 2,24 m 
din ..a doua*. Cere apoi 230 m 
un centimetru peste recordul 
național, patru centimetri peste 
recordul persocal. reahzat in 
aceeași sală cu 11 luni în urmă 
E oare o simplă bravură ? Nu. 
Militare sare din prima inc-r- 
care. devenind al doilea săritor 
român dincolo de 2,30 m, pri- 

în sală si al treilea per
former mondial al sezonului 
după sovieticii Kotovici (2,32 
m) 5i Sereda (2,30 m). De pe 
margine, Ioan Soler tace sem- 

2,32 m. Proaspătul re- 
oordman dată nă din cap, e de 
altă Părere, și pe tabelă apar, 
m ordine, un doi. un trei și 
On șase ; 2,36. Recordul mon- 
mal indoor al lui Iașcenko este 
2.35 m. Pentru prima dată un 
**i! V român atacă un record 
n»n<iiaJ la înălțime. Ștacheta 
eade de trei ori. dar totl cea 
pnezenț; și-au ținut răsuflarea 
la fiecare din Încercări. Nimeni 
nu credea, poate, la 2,30 m.

Mur

iar 
a d

Am p 
menită 
țara no 
vizia „ 
etapă a’ 
de azi 
etapei ii 
delor p 
oare va

TG. MUREȘ — 
(6—10). Deși 

! în față, 
totuși

MUREȘUL 
PROGRESUL 12—16 I 
cu adversare dificile 
bucureștencele au făcut 
față cu mult succes. Au înscris: 
Dorgo 3, Pereș 3, Laszlo 3, Băr
bat 2, Stroia 1, respectiv Panait 
9, Manolescu 2, Cămui 2, Biro 1, 
Crișu 1, Oltean 1.

HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
— A.E.M. TIMIȘOARA 22—23 
(11—9). Fără Ștefanovici și Cojo
caru, timișorencele s-au impus, 
totuși. în fața constănțencelor, 
care, după opinia noastră, au 
crezut prea repede în victorie. 
Au înscris: Gheorghe 8, Dimofte 
5, Bocăneală 4, Matarangă 2, Ca- 
zacu 2, Sanda 1, respectiv Popa 
11. Luțaș 8, Ionescu 2, Boici 2.

TEROM IAȘI — RULMENTUL 
BRAȘOV 21—29 (11—12). La în
ceputul primei reprize, joc echili
brat, apoi brașovencele s-au impus 
fără dificultate (25—16 în min. 
52). Au marcat: Popa 5, Turbatu 
4. Covaliuc 3, Avădanei 2, 
ban 2. Horga 2, Crețan 2, Oneț 
1, respectiv Oacă 11, Călin 6, 
Tache 5, Beschi 3, Neică 2, Pă- 
truț 2.

ȘTIINTA BACAU — CHIMIS
TUL RM. VÎLCEA 19—19 (13—13). 
Rezultat echitabil, la sfîrșitul u- 
nui meci foarte frumos, disputat 
în Urni felele unui total fair-play. 
Au înscris: Hrițcu 4, Lunca 4, 
Moszi 4, Ciubotaru 4, Voinea 1, 
Danilof 1. Găitan 1, respectiv 
Verigeanu 7, Andronache 3. T0- 
rok 3, Morariu 2, M. Petre 2, Ti
pi L Pestrea 1. Au arbitrat foar
te bine Marin Marin și Ștefan 
Șerban (București).

Ion GAVRILESCU

nescu 1, Boici 1, Kovacs 1, res
pectiv Verigeanu 8, Torok 8, Pes- 
trea 6. Morariu 4. Andronache 
3, N. Petre 2. Bun arbitrajul cu
plului D. Purică 
(Ploiești).

TEROM IAȘI — 
CA CONSTANȚA 
Pare de necrezut, 
au pierdut un meci ca șl... cîști- 
gat, dacă ținem seama de evo
luția scorului: 12—9 (25). 2L—17
(46). Din min. 46 leșencele s-au 
considerat Învingătoare, în timp 
ce constăințencele au continuat 
să lupte pentru fiecare minge. 
Și (aproape) imposibilul s-a pro
dus, handbalistele de pe Litoral 
clștigînd in extremis. Au mar
cat: Avădanei (foarte bună In 
acest meci) 7, Covaliuc 7, Tur- 
batu 4, Popa 3, Corban 2, Hor- 
ga 1, respectiv Dimofte 9, Ca- 
zacu 5, Matarangă 4, Gheorghe 
2. Bocăneală 2, Vasiiache 2, Gă- 
lan 1.

RULMENTUL BRAȘOV — ȘTI
INȚA BACAU 22—23 (10—9). A
fost un derby incandescent, de 
ridicat nivel spectacular și, une
ori, cu reale virtuți tehnice. Du
pă o perioadă de tatonare (5—5 
în min. 14) s-a desprins mai în- 
tîi Rulmentul (8—6 în min. 24 și 
12—10 în min. 37), apoi Știința 
(16—14 în min 
menținut egal, _ , ,
secunda 59 a ultimului minut de 
joc. Da 22—22, în ultima secundă 
a meciului, Știința a beneficiat 
de o aruncare de la 9 m. In 
fața întregului zid al brașoven- 
ceior, Ciubotaru 
de excepție 
Au 
che 
chi 
lof 
tan

vineri, 
sala
Plo- 

tur al 
hand-

Cu turneul disputat 
sîmbătă și duminică _ 
sporturilor „Victoria" din 
iești s-a încheiat primul 
Diviziei feminine ,.A“ de 
bal, prilej cu care au fost sta
bilite și cele două grupe valorice. 
Pentru locurile 1—6 vor juca e- 
chipele: Rulmentul Brașov, Ști
ința Bacău, Chimistul Rm. Vil- 
cea. Hidrotehnica Constanța, 
A.E.M. Timișoara și Rapid Bucu
rești, iar pentru pozițiile “ 
se vor întîlni formațiile 
structorul Timișoara, 
București, Confecția , ,
Mureșul Tg. Mureș, TEROM Iași 
și Textila Buhuși (enumerarea 
echipelor a fost făcută în ordi
nea locurilor din clasamentul fi
nal al celor patru turnee). Cam
pionatul se va relua în ziua de 
19 februarie, în grupele valo
rice urmînd să se dispute două 
tururi, fiecare cu fiecare, acasă 
și în deplasare.

Rezultatele înregistrate în zi
lele de sîmbătă și duminică:

SÎMBĂTĂ

în

7—12 
Con- 

Progresul 
București,

RAPID BUCUREȘTI — TEXTI
LA BUHUȘI 16—14 (7—5). Victo
rie netă a tapidistelor. Au mar
cat: Oprea 7, Grigore 5, Dobre
3. Rusu 1. respectiv Popovici 5,
Haidău 3, _ _ -
Leonte 1.
Mihalascu și N.

CONFECȚIA 
MUREȘUL TG. MUREȘ 21—23 
(11—12). Bucureștencele au con
dus pînă în min. 26 (10—91), a-
vînd momente cînd s-au distan
țat și cu 3 goluri. Mureșul a 
marcat apoi a revenire, a ega
lat, detașîndu-se la 4 goluri:
18— 14 în min. 41. Au marcat: 
Nuțu 5, Grigoraș 5, Pădureanu
4, simion 3, G. Constantinescu 
2, V.
del 1, 
Dorgo 
Albeș 
Iamandi si Tr. Ene (Buzău).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA
19— 14 (11—7). Progresul, redeve
nită, în sfîrșit, o ECHIPA, s-a 
impus fără dificultate, chiar mai 
categoric decât arată scorul fi
nal. Au înscris: Panait 7, 
sipeanu 5, Manolescu 4, 
2, Oltean 1, respectiv Rădoi 
Cojocărița 2, Pălîci 2. Melinte 
Oncu 2, Tor joc L Chiriță 
Gerber 1.

A.E.M. TIMIȘOARA - 
MISTUL RM. VÎLCEA 
(9—16) 
a fost mai mult decîț evidentă. 
Autoarele golurilor: Luțaș 8,
Ștefanovici 5. Neurohr 2, Popa 
2. Cojocaru 2, Cîmpeanu 1, Io-

Varga 3, Buftea 2,
Au condus bine Gh. 

. Iancu (Buză-u).
BUCUREȘTI —

min. 41. 
Grigoraș 5, 

3, G. - 
Constantinescu 1, Amaran?

6, 
2, 
R.

respectiv Pereș 6, Fejer 
"5, Bărbat 3, Laszlo 
1. Bun arbitrajul lui

Ni-
Cămui 

3, 
2, 
1,

CHI-
23—31

Superioritatea vllcenoefLor

V. Erhan
HIDROTEHNI-

24—25 (15—10).
dar leșencele

46). Scorul s-a 
apoi, pînă în...

cu o fentă 
a înscris direct ! 

marcat: Călin 7, Oacă 5, Ta- 
4, Neică 3, Furtună 2, Bes-
1, respectiv Lunca 7. Dani- 

4, Moszi 4, Ciubotaru 4, Găi-
2. Voinea 1, Hrițcu 1. Au 

condus foarte bine I. Păunescu 
și T. Curelea (București).

duminica

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
— RAPID BUCUREȘTI 20—26 
(11—15). pel mai bun meci al ra- 
pidistelor de pînă acum în a- 
cest campionat. Au înscris: 
Jocărița 6. Oncu 5, Pălîci 4, 
linte 3, Tor joc 2, respectiv 
gore 8, Oprea 6, Dobre 3, 
fan 3, Stanciu 3. Rusu 2. Moldo
van 1.

TEXTTLA BUHUȘI — CONFEC
ȚIA BUCUREȘTI 14—22 (7—12).
Au înscris: Bortaș 4. Haidău 3, 
Buftea 3, Varga 2, Popovici 1. 
Racliș 1, respectiv Amarandei 6, 
Grigoraș 5, Pădureanu 3, V. Con- 
stantinescu 2, Nuțu 2, Mălurea- 
nu 2, Simion 1, G. Constantines- 
cu 1. Au arbitrat bine I. Mano- 
liu și Șt. Ocneanu (Sibiu).

Co- 
Me- 
Gri- 
ște-

2,30 m C. MILITARU ATACĂ RECORDUL MONDIAL !
dar acum toți fl luau în serios... 
Poate pentru că s-au convins 
că Militaru și-a luat el însusi 
in serios talentul..

Celelalte rezultate: FEMININ
50 m: Lucia Militaru (Steaua)
6.3, Natalia Caraiosifoglu (Rapid)
6.4, Carmen Sîrbu (C.S.Ș. 4, n.
1967) 6,4; 50 mg: Alina Grecu
(Steaua) 7,2, Despina Ionescu 
(C.S.Ș. 4) 7,3, Gabriela Zaharia
(Viitorul) 7^ ; lungime : 
Ghioroaie (Steaua) 6,46 m, 
men Sîrbu 648 m, Mirela 
gheru (C.S.Ș. Ploiești, 
6.13 m; înălțime: Monica 
(Metalul) 1,78 m, Octavia __
(Dinamo) 1,74 m, Cristina Ivașcu 
(I.E.F^.) 1,70 m; greutate
mona Andrușcă (I.E.F.S.) 
m, Liliana Is ac (Dinamo) 
m. Jana Căpățînă (C.S.Ș. ““ 
Ma — Dinamo, n. 1968) 
MASCULIN: 50 m; Paul 
(Steaua) 5,9, Ovidiu 
(I.E.F.S.) 6,0, Gabriel
(C-S.Ș. Ploiești) 6,0: 
Zsolt GyongyOssy (I.E.FJS.) 
Nicolae Zegan (Steaua) 6,8, 
drian Tone (Dinamo) 6,9; înăl
țime: Constantin Militaru (Stea
ua) — 2,30 m, record, Eugen Po
pescu (Steaua) 2,20 m. Silviu 
Sta fiu o (Steaua) 2,05 m; lungime; 
Laurențiu Budur (Steaua) 7.59 m, 
Vasile Dima (Steaua) 7.50 m, Ga
briel Băra (Steaua) 7,10 m; tri- 
plusalt: Bedroa Bedrosian (Di-

n.

CONSTANTIN MILITARU

Matei 
Nii

Manga-
14,ÎS m.
Stanciu
Achim 

Hurmuz 
50

Ghio-
Daniel

name) m, Adrian
roaie (Steaua) 15,57 m, 
Gheorghe (Steaua) 16,09 m; pră
jină ----- “ -
4.90 m, Dan Ganea 
m. Aureii Aștileanu

Răzvan Stănescu
(Steaua) 4.80
(Steaua) 4,80

(Steaua)

m; greutate;
(Steaua) 17.22 
(Dinamo) 13,78 
(I.E.F.S.) 113,48 m.

Sorin Tirîchiță 
m, Iulian Mirică* 
m. Ion Baligă

Cor-

★

Retrospectivă hipică 1983 (III)

ORGANIZAREA ALERGĂRILOR NECESITĂ, ÎNCĂ, unele Îmbunătățiri

SERIA 
rești; 2 
3. C.S. 
poca ; 5 
ghita; 6. 
Electrom 
Steagul 
mared B

Grupa
ua Bucu 
șoara, 
la Cluj- 
poca, A
C.S. sat 
Tg. — 
Tg. Mur 
Brașov,

SERIA 
3. C.S. 
A.S. Pan 
Craiova; 
Băilești: 
Vîlicea; 7 
tești; 8. 
9. CJS. P

Grupa 
Reșița, C 
va, A.S. 
pa B — 
iova, A.S 
A.S. Ch 
pa C - 
Dacia Pit 
tina, C.

SERIA 
Sinaia ; 
Buzău ;

Campionatele național

FAVORITII AU9
POIANA BRAȘOV, 
fost aspră sîmbătă, 

în prima zi a

Vremea 
in Pos- 
Campio- 

alpin 
vînt 

ceață 
tine- 
dc-o- 
sub 

pînâ

a 
tăvar, 
natelor naționale de schi 
pentru juniori: ninsoare, 
puternic, în rafale, și o 
deasă, care au supus pe 
rii competitori la efoituri 
sebite.
.,buzaM Zidului Mare 
la Leman (400 metri, 
diferență de nivel), 
și-au disputat slalomul special 
pe o pîrtie dificilă, cu porțiuni 
înclinate și cu zăpadă îngheța
tă. Proba s-a încheiat cu suc
cesul meritat — deși neașteptat 
— al lui Ion Frățilă (ASA), 
care, surprinzător, a coborit 
cele două manșe fără comple
xe și a înregistrat cei mai 
buni timpi, cucerind titlul de 
campion național, pentru care 
atît el cît si 
ASA Brașov, 
nu și Marin 
rită felicitări.
propiate au concurat și prin
cipalii pretendenți la locurile 
de pe podium. Emiiian Focșe
neanu (ASA) și Aurel Foiciuc 
(Dinamo), care însă au fost 
nevoiți să se mulțumească cu 
locurile următoare. Un alt 
pretendent la titlu. Ortwin 
Fruhn, de la „Brașovia44, a 
căzut în prima manșă si a 
abandonat.

Fetele s-au luptat cu vitre
gia vremii pe pîrtia Lupului, 
unde s-a disputat 
slalom uriaș, oină 
Cristianului (900 m. 
ferență de nivel).
ceastă cursă o învingătoare- 
surpriză: tînăra Claudia Pos- 
tolache (Dinamo), aflată încă 
la vîrsta junioarelor mici. Ea 
le-a devansat în clasament pe 
colegele ei de club. Liliana 
Ichim și Delia Parate, care

Pe Sulinar, pe
Si

280 m 
băieții

antrenorii de la
Liviu Prcdelea- 

Focșeneanu, me-
Cu rezultate a-

proba de 
la Poienița
280 m di-
Si în a-

CIS3
nu s-au 
vremea r 
Un sincer 
speranță 
pin, cit 
dinamoviș 
Cristea si 

Duminic
un alt as 
rut. Soare 
tia. astfel 
condițiile 
aceasta, f 
Sulinar. i 
locuit pe 

O inter 
mutații s
bilirea pr 
ale curse 
uriaș al b

Frățilă, s- 
cund. 
cial“ 
(CSS Vatr
Brașov). < 
ma zi, CI 
sind acum 
zile de fri 
tele de la 
cucerit doi 
oană, în ti 
impus r 
Brașov.

Concomit 
concursul 
orilor mici 
DUS tot S 
două secții

REZULTA 
special, 
(ASA) 1:23 
nai, 2. E 
1:24,03, 
1:24,71, 4.
Miercurea
5. I. Alioț
6. B. Ferenc 
1:27,70 ; fe 
(CSȘ Vatra 
1:28,67 — c 
Claudia 
1:30,61. 3. K

3.

Anul hipic 1983 a fost marrnt 
de o ușoară ameliorare a Întoc
mirii programului alergărilor de 
trap, cane au fost de trei cate
gorii : clasice, condiție șl handi
capuri. Singura cursă clasică 
programată așa cum se cuvine a 
©onstituit-o Derbyul, care a de- 
•emnat pe campionul autentic al 
generației de 4 ani. Acesta a fost 
Trifoi, care a câștigat de o ma
nieră categorică, elevul antreno
rului G. Tănase dovedind o ma
re superioritate. Recordul reali
zat de el în 1983 fiind, totuși, 
mult sub posibilitățile sale 
Clt24/km), așteptăm în 1984 o 
ameliorare substanțială a iul. 
Asupra celorlalte curse clasice, 
este de spus că maniera de in- 
tocm're^a lor a fost eludată, cal 

Perjar — campionul uirfului 
^933 — nereușind nici o vic

torie. tn schimb alergători mal 
modegtL ea Laura fl Calafat, au 

vicaorM facila la ■■Pre

miul Agriculturii* și, respectiv, 
„Premiul Arcul de Triumf". 
Uneori, în unele curse obișnuite, 
găsim cai total nehandicapați, 
cum a fost cazul Suditu, în fina
lul stagiunii, căruia 1 s-a făcut 
cadou o alergare.

Arbitrii alergărilor au desfă
șurat o activitate rodnică, cu 
mici excepții însă, dintre ele ca
zurile cailor Suvan (In ziua Der
byul ui 1983) și Secret (în ziua de 

2 Ianuarie 1984) fiind cele mai 
flagrante; ambii ar fi trebuit des
calificați pentru mers neregulat 
(buestru). Un alt caz a fost cel 
al lui Ogar, care, cu H. Șerban 
în sulki. și-a creat tn galop pe 
linia dreaptă la sosire un avan
taj cu care a cîștigat alergarea, 
deși trebuia descalificat.

Asupra licențelor ridicate pen
tru performanțe contradictorii, 
cele mal nrulte erau justificate, 
dar unele nu prezentau jucti fl
oare, cum a fo6t cazul Silica din

„Criteriul cailor de 2 ani“, eleva 
lui M. Ștefănescu arătînd un vi
zibil progres. In acest sens, cre
dem că regulamentul ar trebui 
modificat, deoarece prezintă mari 
racile. Este îndeobște cunoscut 
faptul că unele alergări cu trenă 
rapidă dau recorduri foarte bune, 
în timp ce unele curse cu trenă 
falsă duc la recorduri mai slabe. 
Comisarii alergărilor ar trebui să 
se uite mai mult la modul cum 
susțin unii driveri șansele cailor 
la sosire (cazul conducătorilor 
R.L Nicolae, V. Moise și alții) 
și nu atît la niște recorduri care 
uneori pot fi greșite. Pentru a- 
nul 1984 ar trebui stabilit, de a- 
semenea, și un regulament de 
handicapate a cailor în curse în 
funcție de record, curse câști
gate și valoare, ceea ce ar duce 
la eliminarea unor deficiente.

Cu prilejul etapei de zonă a 
campionatelor naționale de sală. 
Ia Cimuulunig Muscel, Coste! 
Grasu (C.S.Ș.Ă. Câmpulung Mus
cel, antrenor Gabriel Bă des cu) a 
stabilit un nou record de juniori 
II la aruncarea greutății (6 kg) 
cu 16.38 m (vechiul record era 
de 16,32 m). Anterior, Grasu sta
bilise un nou record și ou greu
tatea de 7.257 kg — 14.90 m. Alte 
rezultate: 50 m junioare: Mihae- 
la Chindea (Luceafărul Brașov) 
6,3, greutate: Mihaela Samoîlă 
(C.S.Ș.A. Cîmpulung Muscel) 15,78 
m: 50 m seniori: Cornel Simon 
(C.S.U. Brașov) 5,7. (P. Mateoiu 
— ooresp.).

„CUPA BRAȘOV" LA EIA
Timp de trei zile, pe traseele 

din Poiana mică a Brașovului 
s-au disputat întrecerile pen
tru „Cupa Brașov* la biatlon. 
Au fost prezentf peste 100 de 
sportivi, copii și seniori. Au 
absentat, urm nd un program 
de pregătire adecvat, compo- 
nentii lotului olimpic. REZUL
TATE: 23 km, seniori: l. An
ton Moidovan (Dinamo) lhl9:25 
(6 minute penalizare). 2. Moise 
Stoian (Steagul roșu) lh21:37(2) 
3. Drago,? Iuhasz (Dinamo)

lh21:58(7);
1. Basarab
Sorin Topa
Bot (toti d< 
(7); 12 km, 
cu Diaconi 
52:10(2) 2.
ro;u) 57:23( 
cu (CSS I 
km, junior 
42:00(2), 2.
(6). 3. M. 
km. juniori
(Dinamo) <

A. MOSCU

ANUNȚ

Comisia locală de auto
mobilism și karting orga
nizează între 30 ianuarie 
și 31 martie un curs de 
oficiali pentru cele două 
discipline. înscrierile se 
pot face pînă la 27 ia
nuarie la sediul Filialei 
A.C.R. București din șos. 
Colentina 1.

„CUPA SPERANȚELOR"

Pe pîrtia din Valea Dorului 
din Bucegi s-a disputat prima 
etapă a concursului de schi 
alpin dotat cu „Cupa Speran
țelor* la copii. La întrecere au 
fost prezenti 153 de concurenți. 
dintre care 93 băieți, care s-au 
întrecut in probe de slalom 
special si uriaș. Cursele au 
fost interesante și au ară at că

munca de 
re a tineri 
poate da r 
foarte apro" 
Ziua I fete 
te (Dinamo) 
Căpitan (Pi 
ca) 1:49,01, 
(CSS Petros 
1. Cătălin I



I
I
I
I
I5.

IC-S.M.

I
Ide

I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I

. _ la
flecare grupă, de brigăzi de cite 
3 dintre cei mai buni arbitri 
specializați In această disciplină.
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DOUA PROBE

Paul IOVAN

I
I
I
i
I
Ilh4752.

I

(Dinamo)
1.

Claudia Postolache 
Brașoc) a devenit la 
campioană națională 
nioare mari Foto : D.

juniori alpini

(Dinamo
14 ani 

la ju- 
NEAGU

roșu 
GRUIA-coresp.

I
în vizită la divizionarele

V»

cronica unei competiții de anvergură 
toate nivelurile, sportul luptelor din 
publican pe echipe al seniorilor (Di- 

n acest an, cu întrecerea din prima 
ul „libere" (22 ianuarie). în numărul 
celor 4 serii a cîte '9 echipe, meciurile 

și locurile de desfășurare a parti
ta lupte greco-romane, competiție

Câmpulung; 4. C.S. Progresul 
BrăiLa: 5. C.S. Metalul București; 
6. C.S. Dinamo București; 7. 
C.S.M. Delta Tulcea; 8. C.S. Fa
rul constanța; 9 A.S. I.M.U. 
Medgidia.

Grupa A 
cel: A.S.
Industria 
Muscelul

— la Cimpulung Mus-
Carpați Sinaia. A.S.
sirmei Buzău. S.C.
Cimpulung. Grupa B 

— la București: C.S. Progresul
Brălia, Motalul București, Dina
mo București. Grupa C — la 
Constanța: C.S.M. Delta Tulcea, 
C.S. Farul Constanța. A.S. I.M.U. 
Medgidia.

SERIA a IV-a: 1. C.S.M. Sucea
va ; 2. C.S.M. Metalul Rădăuți: 3. 
C.S. Botoșani; ' 4. C.S. Nicolina 
Lași; 5. C.S. Ceahlăul 
Neamț; 6. S.C. Bacău; 7.
Dunărea Galați; 8. A^.A- Buzău; 
9. C.S. Rapid București.

Grupa A — la Rădăuți: 
Suceava. C.S.M. Metaiul Rădăuți, 
C.S. Botoșani. Grupa B — la 
Bacău: C.S. Nlcolina lași. C.S. 
Ceahlăul Piatra Neamț. S.C. Ba
cău. Grupa C — la București: 
C.SJI. Dunărea Galați, A.S.A. 
Buzău, C.S. Rapid București.

Ca și la „libere-. Divizia 
greco-romane programează 8 
tape, meciurile fiind conduse.

1:31.S8, 4. Maria 
____ __________ 1:35,43, 5. Monica 
Solyom (CSS Baia Mare) 1:36^8, 
6. Daniela Sorescu (CSO Sina
ia) 1:39,72 ; slalom uriaș, băieți : 
1. E. Focș&neanu 2:31,77 — cam
pion național, 2. I. Frățilă 2:32,00, 

3. A. Foiciuc 2:33,39, 4. P. Crisz- 
taly 2:34,58. 5. I. Hosu (Dinamo) 
2:35,28, 6. O. Fruhn 2:35,48; fete: 
1. Claudia Postolache 1:51,96 — 
campioană națională, 2. Liliana 
Ichtm 1:53,9G, 3. Canmen Koszma 
(CSȘ Miercurea Ciuc — ABA) 
1:55,05, 4. Suzana Naghi (CSȘ 
Miercurea Ciuc — AS A) 1:55,60. 
5. Mihaela Fera 1:57,92, 6. Irina 
Voiculescu (Brașovia) 1:58.64 ; 
concursul republican, slalom spe
cial, băieți : 1. I. Cbioțea, 2. F. 
Bino, 3. M. Ticu Mărtoiu ; fete: 
1. Claudia Postolache. 2. MiTiae- 
la Fera, 3. Irina Voiculescu. ; 
slalom uriaș, băieți : 1. I. Cbio
țea, 2. M. Ticu Mărtoiu, 3. F. 
Biro; fete: 1. Claudia Postola
che, 2. Mihaela Fera, 3. Maria 
Radu.

ojan

Dinamo)
Radu (Dinamo)

Magdo (Dinamo) 45:23(7). 3.
Costel Draga (Brașovia) 46:23 
(5); 6 km, copii: L Mihai Cris- 
toloveanu (CSȘ Rișnov) 31:00(0),
2. Sandu Cruceanu (Brașovia)
32:11(0). 3. Marin Gaisler (CSȘ 
Rișnov) 32.49(1); 10 km, seni
ori: 1. D. luhasz 41:37(1). 2. 
A. Moldovan 41,40(5), 3. M.
Stoian 42:47(3); 10 km, juniori 
I: 1. Sorin Popa 40:15(4). 2. 
Caroli Anody (AS A) 40:58(2),
3. Victor Mărtoiu 
41:05(2); ștafeta 3x7,5 km: 
CSS Risnov lh32:30 2. Dinamo 
lh46:15, 2. St.

Carol

ia) 1:36,76. 2. 
(CSS Petroșani) 
tâlin Serbulea 
1:44,30: Ziua a 
Cristina Fildan 
peni) 1:23 63. 2. Ecaterina Di- 
nicu (Pionierul Lupeni) 1:32,69, 
3. Irina Savu (CSS Sinaia) 
1:40 74; băieți: 1, Cătălin Scr- 
bulea 1:33.70. 2. Horațiu Gra
ma (ASA) 1:36.75. 3. Ion Raho- 
vean-.i (Brașovia) 1:37.40.

Vasile FELDMAN-coresp.

Alin Gedeon 
1:14,14. 3. Că- 

(CSȘ Sinaia) 
Il-ă, fete: 1. 
(Pionierul Lu-
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PE NOI ÎNȘINE! u

Clieorghc Simaciu

A

LOTUL OLIMPIC IN R. D GERMANA

(Petrol ii) despre cl și eciiipa inf.
29 de aniNăscut cu aproape

în urmă (ani pe care îi va 
împlini în curînd. la 21 februa
rie). GHEORGHE SIMACIU, 
din 1976 la Petrolul, este azi 
cel mai vechi jucător al clu
bului. A venit la echipa din 
Ploiești de la Poiana Cîmpina. 
unde l-a avut ca prim antre
nor. la grupa de copii. pe 
Gogu Gavriloaia. A plecat apoi 
la Sinaia, unde a urmat școa
la profesională și a jucat la 
echipa locală Carpați. Și aici a 
dat peste un antrenor îndră
gostit de meseria lui, Costel 
Stoianovici, „de la care am în
vățat multe și îi păstrez, cele 
mai
nea: 
păți pină cînd Simaciu nu va 
juca 
eram in prima echipă", 
pul serviciului militar 
la A.S.A. Cimpulung 
venesc. a revenit la Poiana de 
unde a trecut la Petrolul.

— Deci, talentul tău...
— Nu știu cit sînt de ta'en- 

taL Știu însă că am muncit 
foarte mult ea să ajung aici. 
In comuna mea. Cornn de Jos, 
din Prahova, multi copii ju
cau fotbal, ca si acum. Dintre 
toți, trei erau considerați mai 
răsăriți, printre care și eu. Dar 
ea eram al treilea ca talent. 
După puțini ani, primii doi 
au dispărut, numai eu am ră
mas. De ce? Pentru eă mi-a 
plăcut fotbalul. Fugeam de 
acasă, de la Cornn, la antrena
mente, Ia Poiana. Mă certau 
si mama, si tata, îmi mai 
trăgeau si cîte o chelfănca’.ă, 
dar a doua zi plecam din nou.

— Ce antrenori au mai con
tribuit la apariția jucătorului 
Simaciu In fotbalul nostru?

— Am tinut și tin si acum 
foarte mult la Valentin Stă- 
nescu, la Viorel Mateianu. 
Cînd mă iniîlnesc cu nea Ti- 
nel, ne imbrătișăm. Asiă-toam- 
nă am fost adversari, Rapid a 
jucat Ia Ploiești. Asta nu m-a 
împiedicat să deschid seria go
lurilor noastre. Și nea Viorel a 
vrut să facă o treabă frumoasă 
la 
de 
tu

Jocuri la Karl Marx Ștadt
reunește și lotul olimi.c, cart

frumoase amintiri. El spu- 
«Nu voi pleca de la Car-

la seniori». La 18 ani 
In tim- 
a jucat 
Mo’.do-

Petrolul. Mai ales că era 
pe la noi. Nu a reușit. Dar 
dinsul a fost de vină, ci

noi, jucătorii. Ne spunea că 
pregătirea fizică „este a jucă
torului", adică jucătorul tre
buie să se îngrijească in.otdea- 
una să fie într-o condiție li
rică bună. Și noi nu l-am as
cultat, l-am inșelat si... ue-am 
înșelat. In primul tur de cam
pionat. cînd ne-a fost antrenor, 
am marcat 12 |
toamnă, numai 

rece cu toții am 
gătirea. In multe 
duceam la pauză 
$it, pierdeam. Am zis că 
trebuie un om dur.

— Si Petre Dragomir este 
unul dintre aceștia?

— Este. Doar de 
nuarie ne-a luat in 
ne-am lămurit. De 
îl cunoșteam. A antrenat multe 
echipe din județ. Le-a 
în situații grele si a 
le salveze, ba chiar 
destul de sus. Lingă 
nea Edi (n.n. Eduard 
mai blajin. îl completează foar
te bine. Numirea lor a avut 
Ioc cu prilejul unei ședințe de 
analiză tinută la club. A venit 
lume din tot județul. Nu mai 
era Ioc în sală si multi stă
teau pe afară. Ne-am dat sea
ma cit de mult iubește publi
cul echipa; publicul care a ră
mas în minte si în inimă cu 
Petrolul de acum două dece
nii și nu ne iartă cînd greșim. 
O să facem totul ea să scă
păm de retrogradare. Păcat de 
așa public!

Mirceo TUDORAN

golnri. Astă- 
două! Deoa- 

i neglijat pre- 
: meciuri con- 
, și, spre sfîr- 

ne

ta 13 ta- 
primire si 
fapt, noi

,luat“ 
reușit să 
•e-a dos 

dinsul, 
Juhasz).

• Odată 
il dorește i 
jucători noi, ,_____ ,__ ______ ___ ____ _____ _
Juhasz. Cu alte cuvinte, s-a refăcut, dar pe alt plan, linia "mediană _ 
orației ploleștene d*m anii uhlmului campionat cîștigat (1965—66). • O
neașteptată revenire în echipă: fostul fundaș Decu Cringașu, după pere
grinări de cițiva ani pe la Timișoara și Brazi. „La 32 de ani, Cringașu
poate rezolva cu succes postul de libero* (P. Drogomir) • In afară de
faptul că a jucat (bine) mulțl ani Ic Petrolul, Petre Drogomir a făcut 
parte și din lotul național care a întreprins un turneu in America de Sud, 
in ianuarie 1967. Fructul acestui turneu l-a constituit șl volumul „Cu fotba
lul _pe_ continentul sud-americon*, apărut cu ani în urmă. Aceste note de 

gazon*. P. Drogomir (on- 
• Paralel cu activitatea 

Buzău, C.I.L Sighet Ind. 
Brazi etc. Pe ultima a 
în „C*. pe locul l, în

' '?«P®rea pregătirilor pentru retur — un retur pe care
cit mai begat în puncte — Petrolul oliniază nu numai cițiva 
, ci și un cuplu inedit de antrenori: Petre Dragcmir — Eduard 

I. linia mediană a for-
• O

drum cu test urmate de romanul „Băieții 
Uenoc de eat I) are in lucru alte două 
de reporter, a pregătit mai multe echipe: 
sirmei Ci mp ia Turzii, Oltul St. Gheorghe, 
promovat-o o dată în ,,B", tor acum a 
eerie, cu un avans de 6 p • Din lotul 
gare portarul Haroîombie, fundații Bon ți____,_______
tru sezonul de primăvară. Petrolul va beneficia de jucătorii: 
Nlcolesroi — portari; Butufei, Baroianu, I. Toma, 
deși; N. lazăr. Pancu, O. Grigore, I. Solomon,

de pe 
volume.
G lor ta 
Chimia 
losct-o „ . . . ____ _
de csiaTcamnâ au primit dezle- 
Savu, atocantui Marico. • Pen- 

I—A. Toma, Jipa, 
Staneiu, Cojocara — fun- 

"• vr. vrigore, i. ootomon, B. Moconu - mijlocași;
Co.cteanu, C Moldoveanu, Simaciu, Călin, Libiu, Dumitrache II, Calinca - 
_ In afora tor. fuedoțil Gușe și omntitul Crin ga șu (ambii de la

“ ” (revenit de 
de meciuri 

cu Petrolul; 
cu Dunărea 
partidei cu 
12 ianuarie, 

fost sancțio- 
un campionat intr-un

ataconți. I _ __ _______________ _
Chimia Brozr), Inc n toții Vasilescu ’(Poicac Cîmpina) șf Pană
la Luceafărul) # Pic externi și-ou ștab ! it un bogat program 
de verificare: 25.!. - la Brazi, cu Chimia; 26. I. - Io Băicoi 
28.1. - la St * --------------
C.S.U. Găleți;
C.S. Tirgoviște 
jucătorii Libiu, 
nați cu ..ultim 

singur tur- (P.

Gheorghe cu I.M.ASA; 29. 1. - k> Ploiești
1-H. — Io Tîrgov:yte cu GS-: 5.H. — returul 

Io Ploiești etc. • Lc pienoro clubului, ținută Io
Gălcțeanu, Butufei, I, Torta șl Cojocoru ou 

avertisment", > „Trebuie să jucăm 
Drogomir).

FOTBALIȘTII NOȘTRI
(Urmare din pag 1)

formația noastră a înscris un 
gol perfect valabil. nevalidat 
în mod eronat de arbitru.

După pauză, jucătorii neștri 
au reluat ofensiva la poarta lui 
Guerrero pe care, in min. 48, 
la ..capul" lui Cămătaru, 
salvat stîlpul sting 
Mai tîrziu a fost 
Iordache să treacă 
ții, dar el a reușit 
mingea la șutul h .. _ 
venit însă minutul 52 și BU- 
LONI a deschis scorul. La o 
lovitură liberă executată de 
Bălăci, mureșeanul a catapultat, ' 
de la 30 de metri, balonul în 
plasă, la vinclu. „Un gol cum 
Ia Guayaquil nu prea s-a vă
zut!" — avea să ne spună un 
coleg la masa presei. După 
nouă minute, același Bălăci a 
, pus” o minge pe capul lui 
IORGULESCU, urcat in linia

l-a
: al porții, 

rindul Iui 
. prin emo- 
să blocheze 

ui Cuvi. A

și Erfurt
cum se știe, se 
final de la Los 
„23 August" din

Astăzi se 
află in cursa de calificare pentru turneu) 
Angeles. Reunirea va avea loc la hotelul 
Capitală, la ora 9.

Ău fost convocați următorii jucători :
Portari ; Speriatu, Mânu;
Fundași : Bărbulescu. Roman, Stancu, Dumbescu, Bogdan; 
Mijlocași : Pană, Rada. Suciu. Bozeșan. Balint.

Coraș ;
Înaintași : Georgescu (F.C. Bihor). Damaschin, 

Cioacă, Nica. Văetuș. Șoiman.
Antrenorul „olimpicilor", Gheorghe 

ieri că acest lot se va deplasa mîine, 
blica Democrată Germană, pentru un turneu de 
jocuri. Primul se va disputa la 26 ianuarie, la Karl Marx 
Stadt. In compania echipei cu același nume. Celălalt meci 
este programat după două zile. în 28 ianuarie, la Erfurt. 
După acest turneu, lotul va reveni în țară, pentru o scurtă 
perioadă de pregătire, după care se va deplasa în Emira
tele Arabe Unite, unde va susține, de asemenea. cîteva 
jocuri.

Staicu, ne-a
25 ianuarie.

SI DIVIZIONARELE
u

Irimescu,

Biro I,

informat 
in Repu- 

două

li

ÎN TOIUL PREGĂTIRILOR
• GLORIA BISTRIȚA VREA 

SA MICȘOREZE DISTANȚA 
FAȚĂ DE LIDERUL GLORIA 
BUZĂU. Cu o nouă conducere 
tehnică — Ilie Savu. secondat 
de jucătorul Gh. Hurloi •— e- 
chipa și-a reluat pregătirile la 
15 ianuarie, la Codrișor. în 
imediata vecinătate a orașului 
Bistrița. Nici o noutate față de 
lotul de jucători folosit _ în 
toamnă, adică: Nalaț, Mîndri- 
Iă, Bologan — portari; Ilovan, 
Kortesi, Andreicuți, Hurlai, Cer- 
venschi, Minciu — fundași; 
G. Constantinescu, Moga, Butu- 
za, Florea, Coman — mijlocași: 
D. Florian, Nicolac, Dănilă, 
Gibi, Dosan — înaintași. La 
începutul lunii februarie, cînd 
se va încheia prima etapă a 
perioadei pregătitoare, forma
ției bistrițene i s-a___  ___________ asigurat
un bogat program de jocuri de 
verificare. Iată-1; la 2 februa
rie. cu Foresta Bistrița, la 5 
februarie, pe teren propriu, cu 
Gaz metan Mediaș, la 9 fe
bruarie, în deplasare, cu Chi
mica Tîrnăveni. la 12 februa
rie. acasă, cu Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca. la 15 lebruarie. 
la Zalău, cu Armătura, la 19 
februarie, la Bistrița, cu Chi
mica Tîrnăveni, la 22 februa
rie. la Cluj-Napoca. cu Steaua 
C.F.R. si la 26 februarie. la 
Mediaș, cu Gaz metan. Vice
președintele clubului. Jean Pă- 
dureanu, a făcut următoarea 
declarație: „Sîntem deciși să ne 
îmbunătățim jocul pe toate 
planurile, inclusiv sub aspect 
spectacular. Vrem să fim « 
permanentă pepinieră de creș
tere a elementelor tinere >us-

ȘTIRI • ȘTIRI •
• TURNEU INTERNAȚIONAL 

LA ORADEA. In organizarea lui 
F.c. Bihor, simbâtă și duminică 
va avea loc la Oradea un atrac
tiv turneu internațional de fot
bal. Participă echipa Videoton 
din prima divizie a campionatu
lui Ungariei, alături de divizio
narele „A" Sportul studențesc si 
F.C. Bihor. (Iile GHIȘA — co- 
resp.).
• DINAMO IN PORTUGALIA. 

Ieri a părăsit Capitala echipa 
Dinamo, care efectuează un tur
neu in Portugalia la invitația 
clubului , de prima divizie F.C. 
Farenoe.' Bucureștenil vor susține 
primul joc la 25 ianuarie, in

AU încheiat turneul cu o victorie
iniiia 
de la 
a trimis în plasă. După 2—0, 
echipa noastră a acționat cu 
un plus de dezinvoltură. Nu 
trecuseră nici două minute de 
Ia golul Iui Iorguleseu si sco
rul a devenit 3—0, după o ac
țiune finalizată de CAmATARU. 
Spectatorii au aplaudat mai 
departe momentele de fotbal 
frumos oferite de fotbaliștii ro
mâni. Gazdele au 
de onoare în min.
VALENCIA.

în fața a peste 
tatori. arbitrul N. Roales 
(Ecuador) a condus următoarele 
formații:

SEL. DIVIZIONARA: Lung 
(min. 46 Iordache) — Negrită 
(min. 55 Iovan), Iorguleseu, 
Stefănescu. Ungureanu — Ți- 
cleanu, Boloni, Klein (min.- 63 
Hagi). Bălăci — Geolgău (min. 
63 Lăcătuș). Cămătaru.

la o fază fixă, care — 
aproximativ 10 metri —

reușit golul
71, prin R.

15 000 spec- 
N.

ECUADOR: Guerrero — King, 
H. Valencia, Quinores. Bravo — 
Armas, Vega (min. 46 Florii), 
Cuvi (min. 63 Castillo) 
guelo (min. 
lencia (min. 
dones.

In celălalt
Ionia 2—1 (2—0). Fotbaliștii 
din Chile au terminat pe pri
mul loc al turneului urmați de 
jucătorii noștri, de cei din 
Ecuador și de cei din Polonia.

★
Luni seara, lotul 

jucători a plecat, 
spre Florianapolis. 
joc al selecționatei 
va avea loc miercuri, 
oraș. în compania echipei o- 
limpice a Braziliei. în conti
nuare. fotbaliștii noștri vor 
evolua la Curitiba, sîmbătă. tot 
în compania olimpicilor brazi
lieni.

55 Mera). R.
55 Cardenas),

joc. Chile —

Ar- 
Va- 
Or-

Po-

nostru de 
cu avionul. 

Următorul 
divizionare 

în acest

ceptibile de-a promova în eșa
lonul superior.. Sperăm ea dis
tanta dintre noi și Gloria Bu
zău să se micșoreze vizibil".

• DELTA TULCEA 1ȘI VA 
STRÎNGE RÎNDUKILE PEN
TRU A EVITA RETROGRA
DAREA. Echipa de la Dunăre 
și-a început pregătirile în lo
calitate. la 15 ianuarie. Peste 
trei zile a avut loc ședința de 
analiză a turului campionatului, 
jucătorii recunoscând în spirit 
autocritic, slăbiciunile si lip
surile lor din toamnă, ei anga- 
jindu-se să se pregătească e- 
xemplar In această iarnă pen
tru a avea 
mai bună 
chiul lot au 
tori: Procap 
S.N.C. Tulcea 
pid București 
mese: Micu, 
București, Vasilache7 de 
S.N.C. Tulcea. Farcaș, de 
„speranțele" Corvinului. și Gri- 
goriu, de la .speranțele" lui 
F.C. Argeș. De ieri, formația 
pregătită de Dumitru Stefan se 
află la Govora, unde va ră- 
mine pină la 4 februarie. Pri
mul joc de verificare, la 9 
februarie cu F.C.M Brăila, 
în continuare Delta Tulcea va 
juca cu Dunărea C.S.U. Galați 
și cu Dinamo Unirea Focșani. 
Florin Isofache, prim-vicepre- 
ședinte al clubului, ne-a 
«Am credința că vom 
retrogradarea. Băieții 
puși pe fapte mari se 
nează exemplar si sint 
eă în retur vor recupera tere
nul pierdut".

o comportare cit 
în retur. Din ve- 

plecat trei jucâ- 
și lonescu la 
și Zonea la Ra- 
Noutățile se nu
de la Viscofil 
« ia

la

spus: 
evita 
sint 

antre- 
sigur

ȘTIRI • ȘTIRI
companii organizatoarei turneu
lui. iar La tS ianuarie vor evolua 
in compania unei alte formații 
de prin» Hgâ. Portimonense. în 
programul dinamoviștilor mai fi
gurează alte 2—3 meciuri in Por
tugalia.
• S1ECIUL UNIVERSITATEA 

CRAIOVA — F.C. BIHOR, din 
cadrul „Cupei României", bro- 
gramat la 15 februarie, se va 
desfășura pe teren neutru, la 
Timișoara. conform Ințelegesii 
dintre cele două echipe. Cea de 
a doua restanță din ,Cupă‘, Pe
trolul Molnești — Dinamo Bucu
rești, va avea Ioc la 12 februa
rie, la Momești.

X

LOTO-PRONOSPORT UFORMElZl
TRAGERII• CÎȘTIGURILE 

PRONOEXPRES DIN 18 IANUA
RIE 1984. cat. 1 : 1 variantă 25% 
— autoturism „Dacia 1300“ ; cat.
2 : 1 variantă 100°,. a 39.651 lei și 
5 variante 25% a 9.913 lei ; Cat.
3 : 32,75 variante a 2.724 led ; Cat.
4 : 122,50 a 728 lei; Cat. 5 : 247,75 a 
360 lei : Cat. 6 : 9.823,75 a 40 lei; 
Cat. 7 : 292.75 a 200 lei ; Cat. 8 : 
5.115.25 a 40 lei. REPORT CATE
GORIA 1 : 19.215 lei. Autoturis
mul „Dacia 1300“ de la categoria 
1 a fost obținut de CIMPOIEȘ 
VIORICA din Suceava.
• MARI SUCCESE LA ÎNDE- 

MÎNA TUTUROR ! e Pentru iu
bitorii de Pronoexpres care nu 
și-au procurat încă bilete, cît și 
pentru cei ce doreso să-și spo
rească șansele de mari succese 
la tragerea de miercuri 25 ia
nuarie 1984. se reamintește că 
astăzi este u’.Cma zi de partici
pare. Tragerea este nrosramată 
la ora 14,30 în sila Clubului spor
tiv Progresul d’n București, sir. 
dr. StaicDvici n-. 42 : numerele 
cîștigătoare urmează a f! trans
mise la te'ev^ane și radio în 
cursul serii
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Vladislav Tretiak este un adevărat „înger păzitor* pentru 
poarta echipei sale, campioană a lumii. Anul trecut el a 
fost declarat cel mai bun hocheist din Uniunea Sovietici. 

Telefoto : A.P.-AGERPRES

Espinho 3—1. Pe pri- 
locurl : Benfica 28 p, F.C. 
26 p, Sporting 20 p, Braga 
pe ultimele : 14. Salgueiros 

15. Estoril 7 p, 16. Espinho

C. E. de patinaj viteza

T. KOPACZ ȘI-A RECONFIRMAT VALOAREA
de 
au

Campionatele europene 
patinaj viteză, de la Larvik 
constituit unul din testele con
cludente în vederea apropiate
lor Jocuri Olimpice de la Sa
rajevo. E interesant de retinut 
că. în pofida faptului că pati
natorul olandez Hilbert Van 
der Duim — campion mondial 
în 1982 — a reușit să-și men
țină titlul continental cSști- 

gat anul trecut la • Haga, pe 
pista din Larvik reprezentanții 
generației tinere, pe care multi 
antrenori au dorit să-i treacă 
prin sita deasă a selecției pen

au concurat curajos
un loc pe podium, 
bucurat că printre a- 

s-a aflat și vitezistul 
Tiberiu Kopacz, care a 

să cucerească medalia de 
(cea mai bună perfor- 
românească) la proba de 

devans nd 
U.R.S.S.. Olan- 

R. D.
Germania,

tru J.O.. 
pentru 
Ne-am 
ceștia 
nostru 
reușit 
bronz 
mantă 
5000 m cu 7:11.81, 
patinatori din
da. Norvegia. Austria. 
Germană. R.
Suedia. Polonia. Italia si alte 
țări cu o veche tradiție 
acest sport. El a sosit pe 
cui 5 la 
8 la 1500 
la 10 000 
venit al 
din Europa 
după Hilbert van (lor Duim,

F.

in 
lo
pe
10

500 m (cu 39.70), 
m — (2:02,59). pe 

m (15:10,73) și a dc- 
cincilea

(cu
poliatlonist 
189,260 p), 

____  l» 
norvegianul Rolf Falk-Larssen, 
olandezul Frits Schclij si An
dreas Ehrig din R.D.G.

In acest moment de bilanț 
al eforturilor depuse de Tiberiu 
Kopacz (22 ani 1.78 m înălți
me. 73 kg. mecanic de între-

tinere la întreprinderea mini
eră din Bălan) și antrenorul 
său Dan Lăzărescu, în campa
nia pentru J.O. de la Sarajevo, 
se cuvine să derulăm cîteva 
secvențe din filmul afirmării 
în arena internațională a vite- 
zistului din Miercurea Ciuc, 
Anul trecut, cînd a debutat în 
C.E. de la Haga, el a terminat 
— spre surprinderea unor teh
nicieni care nu-i prevedeau un 
progres de natură să-l pro
pulseze în
de viteză — pe locul 5 la 5000 
m. 8 la 1500 m șl 11 la 10 000 
m. ocupînd poziția a zecea în 
clasamentul general. S-a cre
zut atunci că a fost vorba doar 
de o ..zi bună”. Iată că reve
lația de anul trecut nu m mai 
că și-a reconfirmat valoarea, 
dar a făcut pași însemnați pe 
drumul consacrării. emitind 
acum pretenții justificate la a- 
firmarea In arena olimpică. Să 
nu ne grăbim, insă, cu con
cluziile, pentru că maestrul 
sportului Tiberiu Kopacz si co
legii lui vor avea o misiune 
mult mai grea la Sarajevo, 
unde se vor confrunta cu ad
versari deosebit de puternici, 
printre care și patinatorii de 
viteză americani, japonezi si 
canadieni.

Troian IOANIȚESCU

„INTERNAȚIONALELE" DE JUDO 
ALE FRANȚEI

Campionatele internaționale 
de judo ale Franței, desfășu
rate în sala ,Pierre de Cou
bertin* din Paris, s-au înche
iat cu următorii învingători 
(tn ordinea categoriilor) : Ren- 
nella (Italia), Yamamoto (Ja
ponia). Dyot (Franța). Aka- 
hashî (Japonia), Seisenbacher 
(Austria), Hyong Joo (Coreea 
de Sud) gi Parisi (Franța). Sin
gurul judoka român care a 

superioare, 
grea), s-a 
pentru lo- 

(Coreea de

ajuns in tururile 
Mihal Cioc (cat. 
accidentat in finala 
cui 3 cu lk Soo 
Sud).

ZOLT BALAZS, ÎNVINGĂTOR 
IN CONCURSUL DE SCHI 

DE LA TAȘKENT
Zilele trecute în noua 

țiune a sporturilor de 
Tslmgan. din apropierea 
șuiul Tașkent (U.R.S.S.), a a- 
vut loc un concurs internațio
nal F.I.S. cu participarea unor 
schiori valoroși din Uniunea 
Sovietică. Cehoslovacia, Polo
nia Si România. Din țara 
noastră au fost prezenți Lilia
na Ichim. Delia Parate, ~ 
Balazs. Mihai 
dara. Alin Năstase, 1 
Focșeneanu și Ortvin 
Intr-o cursă de slalom 
extrem de interesantă si 
tată, victoria a revenit 
rului nostru Zoii Balazs, care 
s-a impus în fața unor con-

Zolt 
Biră, Vili Po- 

Emilian 
Fruhn. 
special 
dispu- 
schio-

FRANCESCO MOSER
NOU RECORD MONDIAL!
La interval de numai 3 zile ci

clistul italian Francesco Moser 
și-a corectat recordul mondial în 
proba de o oră pe care-1 sta
bilise la 19 ianuarie cu rezulta
tul de 50,808 km. In cea de-a 
doua tentativa efectuată luni pe 
velodromul olimpic din Ciudad 
de Mexico** Moser a realizat 
51,15135 km.

PE GHEATA
ȘI PE ZAP ADA

Linz. In cadrul competiției 
de mare fond denumită ..Wor- 
Idloppet*, cursa de 60 km — 
„Dolomitenlauf* — a fost cîș- 
tigată de suedezul Bengt Hassis 
în 3.00:14. Pe locurile următoa
re: 2. Lasse Frykberg (Suedia) 
3.01:13. 3. Heini Simon (RFG) 
3.02:16.

Davos. Concurs de patinaj 
viteză: combinată sprinteri: 
Gaetan

1.
Boucher (Canada) 

148,530 p (37.38 — 1:14,09 — 
37,47 — 1:13,27). 2. Serghel 
Hlebnikov (URSS) 149,265 p. 1 
Uwe Mey (RDG) 151.250 p; 
multiatlon: 1. Marc Mitchell 
(SUA) 165,966 p (39,68 — 4:13,

' .. j.
Even Aas (Norv.) 167.597 p, 
‘ Dave Silk (SUA) 168,070 p; 
combinată sprintere: 1. Karin 
Busch (RDG) 161.830 p (41 05 — 
1:20,84 
Christa 
162,470 
(URSS) 164,340
1. Sabine Brehm (RDG) 174,042 
p (43,07 — 2:08,67 — 1:24,66 — 
3:34,51). 2. Andrea 
(RDG) 175,884 p. 3. 
Docter (SUA) 177,825 p.

Borlaenge. Ultima
selecție pentru J.O. a fondiș- 
tilor suedezi: 50 km: 1. An
ders Larsson 2.20:44 2. Anders 
Blomqvist 2.21:04.

57

3.

1:58.84 7:21.11),

— 40.38 — 1:19,96). 2. 
Rothenburger (RDG) 

p. 3. Natalia Petrușeva 
p: multiatlon:

Schulze 
Mary

cursă de

Campionatnl 
igrupa 

a 
urmă-

• Avînd. in pri
mele două decenii 
ale secolului XX. 
ca arie de răspîn- 
dire America de 
Nord, țările scan
dinave si Europa 
centrală. 
IUL a 
o prezență perma
nentă In progra-

cepind din 7 
bruarie) se desfă
șoară cite o reu
niune. cuprinzind 
6 partide. In să
lile Zetra si Sken- 
derija. Sînt califi
cate următoarele 
12 echipe, tmpăr- 
tite in două serii: 
seria I : 
Suedia, 
mania, 
lonia. 
seria a 
hoslovacia.
da. Finlanda, SUA, 
Austria. 1 
gia. Primele 
clasate in 
două grupe 
minării

1. Zolt Balazs 
1:33,17, 2. Vadim Jangolenko 
(U.R.S.S.) 1:33,56 3. Vili “ 
daru (România) 1:34.25 
Mihai Biră 1:34.64. După cum 
se vede, si ceilalți sportivi 
români au avut evoluții bune. 
In cursa fetelor. Liliana Ichim 
a obținut un meritoriu las 6 
în compania unor schioare re
dutabile, în care prima a fost 
Olga Loginova.

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA JAJCE

BELGRAD, 23 (Agerpres). 
în runda a 12-a. penultima, a 
turneului international femi
nin de șah de la Jajce (Iu
goslavia), marea maestră Mar
gareta Mureșan a cîștigat la 
iugoslava Gordana Markovid, 
iar Dana Nuțu a remizat cu 
Veroczi. egalitatea fiind con
semnată si tn partidele Niko- 
lin — Maximovicl. Gaprindaș- 
vili — Macek, Szmacinska — 
Pihajlid, Aleksandria — Petro- 
vicL Erenska a cîștigat la 
Fischdick. în clasament con
duce Nana Aleksandria cu 8,5 
puncte, urmată de Verdczi — 
8 puncte, Gaprindașvili și E- 
renska — 7,5 puncte. Dana 
Nuțu si Margareta Mureșan — 
cu cîte 6 puncte etc.

FOLOișn și înotători 
IN CONCURSURI 
INTERNAȚIONALE

Lotul reprezentativ de polo 
al țării noastre a plecat ieri 
la Budapesta, unde va susține 
un scurt stagiu de pregătire 
comună cu selecționata Unga
riei. vicecampioană mondială 
și europeană. Delegația, con
dusă de antrenorul federal A. 
Grințescu, cuprinde 
cunoscut! ca Spinu, 
Hagiu, Ardelean.

IUGOSLAVIA. In zilele dina
intea deschiderii oficiale a 
„Olimpiadei albe** (6 lebrua- 
rîp), la Sarajevo se vor des
fășura lucrările celei de o 
șaptea sesiuni a Comitetului 
Internațional Olimpic.

FRANȚA. Anul acesta 
sărbătoresc opt decenii 
existență a Federației france
ze de fotbal. Intre multele 
materiale documentare care 
preced sărbătorirea evenimen
tului am găsit unul care ni 
se pare foarte interesant, cei 
referitor la căpitanii 
zentativei „cocoșului 
In clasament, pe 
locuri se află: Roger Marche 
în 42 de meciuri 
naționalei, Michel 
25, Jean Djorkaeff 
rius Tresor — 21

R.F. GERMANIA, 
tația Școlii superioare 
mana de sport din Koln, 
bliclstul român Victor Bănciu- 
lescu a luat parte la 
nat da publicistică 
In cadrul căruia a 
conferință cu titlul 
sportivă și mișcarea 
pică*.

JAPONIA, 
pic . .. ---------------
tul care va luat parte 
întrecerile

căpitan al 
Platini

Comitetul olim- 
nipon a selecționat Io* 

r la 
de la Sa ra
ti năr concu-

U.R.S.S., 
R. F. Ger- 
Italia, Po- 
Iugoslavia ; 
II-a : Ce- 

Cana-

hoslovacia. 
Germania ; la Lake 
Placid : 1. S.U.A.,
2. U R.S.S.. 3. Sue
dia

O
mondial 
,,A“) din 1983 
desemnat 
toarele clasate pe 
podium: 1. U.R.S.S„ 
2. Cehoslovacia. 3. 
Canada.

• Principalele 
forțe ale hocheiu
lui mondial 
tn ultimul 
niu. U.R.S.S., 
hoslovacia. Canada, 
Suedia, Finlanda, 
alte clteva echipe 
făcînd... naveta in-

jucători 
Costrăș, 

E. lonescu, 
alături de tineri debutanți pre
cum V. Șerban. Ragea, Fr. 
Kiss, Fantea. Lotul are un nou 
cuplu de antrenori. alcătuit 
din cunoscuții ex-internaționali 
Gh. Zamfirescu șa D. Popescu.

• La tradiționalul concurs 
internațional de la Amersfoart 
(Olanda), care se va disputa 
la finele acestei săptămîni, vor 
lua parte și Carmen Bunaclu, 

înotătoare a 
Ponta, 
juniori 
însoțiți

cea mai bună 
noastră, si Cristian 
campion european de 
anul trecut. Ei vor fi 
de Cristina Șopterian.

FL0RET1STELE IN ÎNTRECERE
Turneul feminin de floretă 

de la Budapesta a fost ciștl- 
gat de Edith Kovaes 
ria). Marcela Moldovan 
dut in ..sferturi* (5—8) 
fanek (Ungaria).

rent, patinatorul artistic Ma
sa ru Ogawa, are 19 ani, iar 
cel mai vîrstnie este biatlo- 
nistul Hiroyukl Deguchi, tn 
virstâ de 36 de ani. La femei, 
cea mai tinârâ este Yumiko 
Kato (16 ani), din echipa de 
sanie, cea mai vîrstnicâ fiind 
patinatoarea artistică Noriko 
Sato (24 ani), la dans.

PORTUGALIA. Cu victoria 
repurtată în noaptea de Anul 
Nou, la Sao Paulo, alergă- 
toarea portugheză Rosa Mota 
(campioană europeană la ma
raton In 1979, la Atena) a 
înregistrat un record al com
petiției. Este vorba de a tre
ia sa victorie consecutivă la 
faimosul cros ,,San Silvestro". 
In 1981, pe un traseu de 
8,9 km, Rosa a înregistrat 
26:45,8, în 1982 pe 13,5 km 
a fost cronometrată în 47:21,0, 
Iar la ultimul „revelion", pe 
12,6 km a obținut 43:41,59.

ZIMBABWE. Ancheta pen
tru desemnarea celui mai 
bun sportiv al țării, în anul 
1983, l-a ales pe jucătorul 
de cricket Duncan Fletcher. 
Pentru prima oară a fost în
tocmit însă >1 un clasament 
feminin, core are în frunte 
pe săritoarea de la trambu
lină Tracey Cox. Reamintim 
că In 1980, la J.O. de la 
Moscova, echipa reprezentati
vă a tînârufui stat african a 
cîștigat titlul în turneul fe
minin de hochei pe Iarbă, 
atunci în premieră olimpică.

ANUL VIITOR, PRIMUL 
CAMPIONAT MONDIAL 

IN SALA
DE • MEXICO, 
— O delegație 
internaționale

mul celor 13 edi
ții ale Jocurilor 
Olimpice de iarnă 
desfășurate pînă 
acum. Iată un cla
sament al titluri
lor cîștigate : 1—2. 
Canada si U.R.S.S. 
CÎte 5 victorii fi
nale. 3. S.U.A. 2, 
4. Marea Brita
nic 1.
• Hocheiul la 

J.O. ’84 : la fie
care doua zile (in-

fiecare cu fiecare 
(rezultatele din se
rii râm în nd vala
bile). echipa 
va acumula 
mai mare 
de puncte 
să intre in 
sia titlului 
pic.
• Primele 

clasate la ultimele 
două ediții ale 
J.O.: la Innsbruck: 
1. U.R.S.S.. 2. Ce-

care 
cel 

număr 
urm î nd 

pose- 
Olim-

trei

tre grupele „A* și 
„B“ ale Campiona
tului Mondial : 
S.U.A., Polonia, 
R. F Germania si 
R.D. Germană.
• Cea mai bu

nă performanță 
realizată de echi
pa României la 
Jocurile Olimpice 
o constituie ocu
parea locului 7 la 
ediția din 1976. La 
Innsbruck.

TELEX © TELEX @ TELEX • TELEX • TELEX • TELEX © TELEX © TELEX © TELEX

ATLETISM • In ziuă a doua 
a campionatelor de sală ale 
R.D. Germane, la Senftenberg. 
Thomas Schroder a egalat cea 
mai bună performanță mondia
lă pe 100 y cu 9,50 Alte re
zultate: feminin: 200 m: Woe- 
ckel 22,7; 800 m: Wachtel 2:00,7, 
Wuehn 2:01,1; înălțime: 
1,96 m; greutate: Muller 
m; 60 mg: Riefstah] 7.92; 
culin: 60 mg: Munkelt 
lungime: Koch 8,00 m, ____
browski 7,94 m; 890 m: Wa- 
genknecht 1:47,3. 5000 m:
Wachenbrunner 13:55.1.

HANDBAL • In turneul 
masculin din Suedia, cîstigat de 
URSS. în meciul pentru locul 
trei: Iugoslavia — Suedia 22— 
20 (10—14).

Helm
20.23 
mas-
7,75, 

Dom-

HOCHEI PE IARBA • La 
Bruxelles, congresul extraordi
nar al federației internaționale 
a desemnat participantele la 
turneul olimpic de la Los An
geles. In competiția feminină 
vor juca (într-o singură grupă): 
R.F. Germania. S.U.A.. Olanda, 
Australia. Canada si Noua Ze- 
elandă. La masculin se va

juca In două grupe, primele 
două clasate disputîndu-și. în
crucișat. semifinalele. Gr. I: 
Australia. RF. Germania. In
dia. Spania. Malaezia. S.U A., 
gr. II: Olanda. Pakistan. URSS, 
Noua Zeelandă. Canada și cîș- 
tigătoarea barajului 
nya Si Egipt.

dintre Ke-

TENIS • Finala 
demonstrativ de la 
(Porto Rico): Lendl 
Mayer 6—4, 6—3. Pentru 
3: Connors — Noah 6—4. 
6—3.

turneului 
San Juan 

Gene 
locul■ 
1—6.

CIUDAD 
(Agerpres). 
Federației 
fotbal (FIFA). condusă de pre
ședintele Joao Havelange și de 
secretarul acestui for, Joseph 
Blatter, se află in prezent în
tr-o vizită tn Mexic. gazda 
turneului final al C.M din 
1986.

In cursul unei conferințe de 
presă, Joao Havelange a pre
cizat că anul viitor, în SUA 
sau In Spania, se va desfășura 
un campionat mondial de fot
bal în sală. Tot in 1985 ur
mează să fie organizat cam
pionatul mondial de fotbal fe
minin. în Japonia. De aseme
nea, 
unei 
cea 
tori 
ma ediție urmînd să aibă loc 
în R.P. Chineză, iar cea de-a 
doua — în 1987. in Canada.

MECIUL DINTRE BENFICA 
USABONA Șl O SELECȚIONATA 

A LUMII A FOST 
CONTRAMANDAT

Intr-o telegramă adresată 
clubul Benfica Lisabona forului 
nostru de specialitate se face 
cunoscut că FJ.F.A. nu a autori
zat disputarea meciului dintre 
Benfica șl o selecționată a lumii, 
care urma să se dispute, la 14 
februarie, la Lisabona. Amintim 
că din selecționata lumii făoea 
parte și jucătorul Rodion Cămă- 
taru.

POBTUGAUA (et. 15). Benfica 
Lisabona conduce tn clasament 
(3 puncte avans față de F.C. 
Porto) grație victoriei obținute 
cu 1—0 In fața formației Portl- 
monense. F.C. Porto nu a reușit 
dedt un scor alb la Estoril. 
Alte rezultate : Boavista Porto — 
Salgueiros Porto 2—1, Farense — 
Sporting Lisabona 1—2, Penafiel 
— Guimaraes 1—6. Braga — Setu- 
bal 1—0, Agueda — Rio Ave 1—0

1985 va fi anul debutului 
noi competiții mondiale — 
rezervată cadeților (jucă- 
tntre 14 si 16 ani), pri-

Varzim 
mele 
Porto 
16 p ;
10 p, 
« p.

SPANIA (et. 19). C.F. Barcelona
— Mallorca 1—1, Valencia — Real 
Madrid 0—0, Salamanca — Athle
tic Bilbao 1—2, Atletico Madr d
— Osasuna 3—0. F.C. Sevilla — 
Espanol 2—1, Malaga — Betia 
Sevilla 1—1, Zaragoza — Murcia 
2—1. Real Sociedad — Valladolid 
2—L Cadiz — Gijon 0—2. Pe pri

mele locuri: Athletic Bilbao 30 
p. Real Madrid 28 p, Atletico Ma
drid 25 p; pe ultimele: 17. Ma
llorca 11 p. 18, Cadiz 16 p.

FRANȚA (et. 25). Lille — Laval
1— 0, Bordeaux — Strasbourg
2— 6, Monaco — Toulon 1—6, 
Auxerre — Metz 6—1, Rennes -t 
Lens 1—1. Nlmes — Nantes 1—0, 
Bastla — St. Etienne 2—1. Pe pri
mele locuri : Bordeaux 38 p, Mo
naco 35 p, Nantes 33 p. Auxerre 
32 p, Paris St. Germain 31 p (un 
joc mai puțin) ; pe ultimele : 
IS—19. Brest șl Rennes cite 17 
p, 20. Ntmes 16 p.

OLANDA (et 19). Din cauza 
timpului nefavorabil s-au desfă
șurat 5 meciuri : Helmond — Fe
yenoord 0—5, Volendam — Haar
lem 1—8, 
0—2. Tilburg 
recht 
meie 
Ajax

de

Zwolle — Groningen 
Ajax 0—2, Ut- 

— Deventer 2—6. Pe prl- 
locurl : Feyenoord 33 

30 p ; pe ultimele : 
Dordrecht 16 p, 16. Helmond 4 

BELGIA (et. 19). Waregem 
Molenbeek 0—2, La Gantoise 
Courtrai 0—1, Anderiecht — 
ralng 2—1. Beerschot — F.C. Bru
ges 1—4, Lierse — Beveren 1—2. 
Waterschei — Malines 1—0. Cer- 
de Bruges 
keren 
mele locuri : 
ralng 26 p, 
pe ultimele : 
(un joc mal 
beek 12 p.

0 In preliminariile olimnicn 
(Zona Africii), la Yaounde: Ca
merun — Etiopia 4—0 (1—0) ! Re
turul va avea loc la 5 februa-ie.
• La Port Said. In al doilea 

meci, echipa Turciei a învins cu 
1—0 (1—0) reprezentativa Egiptu
lui. în primul Joc. la Cairo, v.e- 
torla revenise gazdelor cu același 
scor.

P.
17.
P.

se-

Lfr*
pri-
Se- 
d ;

Beringen 12 p 
puțin), 18. Molen-

Antwerp 2—2. 
Standard 0—1. Pe 

Beveren 32 d. 
Anderlecht 25 
17.
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