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Miine, in ultima etapă
a Diviziei „A“

de handbal masculin
mai grăbit campionat de 

miine la
Cel 

handbal va ajunge 
linia de sosire ! Etapa a 21-a 
a celei de a 26-a ediții a în
trecerii masculine. 
„A“, va definitiva

CLASAMENTUL LA
1. STEAUA
2. Dinamo Buc.
3. H.C, Minuui
4. Indep. C.M.
5. Constr. Ar.
6. Dinamo Bv.

20 19 1
20 16 1

0 563 448 59
3 570-460 53
3 555-4M 50

11 480-523 38
11 456-477 35
12 459-473 34

20
20
2C
20

13 4
9 0
7 2
6 2

7. Poli. Tim. 20 8 3 9 453-450 39
8. Min, Cavnic 20 8 1 11 490 543 37
». „V Cj.-Nap. 20 6 2 12 458 475 34

10. Constr. Or. 20 6 2 12 426-463 34
11. Relon Sâv. 20 6 1 13 437 484 33
12. Tract. B«. 20 6 1 13 483 546 33

Programul etapei a 
se desfășoară miine: 
București — Steaua (sala Rapid, 
din Giuleștl, de la ora 11). H.C. 
Minaur Baia Mare ■ ‘ '
dența Carpați Mirșa, 
Brașov — “ 
Minerul 
Timișoara, 
Napoca — 
Tractorul Brașov — Relon Săvi- 
nesti.

Divizia 
ierarhia.

2t-a. 
Dinamo

Indepen- 
Dinamo 

Constructorul Arad; 
Cavnic — Politehnica 

Universitatea CluJ- 
Constructorul Oradea,

prilejuind sărbătorirea laurea
telor : STEAUA, Dinamo Bucu
rești si H. C. Minaur Baia 
Mare. Vom cunoaște — tot 
miine — cele două echipe re
trogradate în divizia secundă.

Ca de obicei, ultima etapă

Fază din derbyul Steaua — Dinamo București, disputat la 8 ia
nuarie : Marian Dumitru aruncă 
rajul apărării 

programează derbyul derbyuri- 
lor. meciul dintre 
Dinamo 
de 
lui. 
fica 
sau 
ta.
Orgoliile celor două 
fanion vor genera desigur 
dispută 
derby,

torma title
Steaua, 

campionatu- 
modi- 

clasate 
aceas- 
aprig. 

echipe- 
_ _ o

dirză. un adevărat 
Steaua dorește să in-

București si 
fapt apogeul 
Deși nu mai poate 
ordinea primelor 
poate tocmai pentru 
meciul se anunță

După campionatele naționale de schi ale Juniorilor
'va

DISPUNEM DE ELEMENTE TALENTATE. DOTATE

la poarta dinamoviftilor peste ba- 
Foto : Dragoș NEAGU

cheie neînvinsă un campionat 
pe care l-a dominat copios, 
in timp ce Dinam.-, București 
se ambiționează să dovedească 
progresul realizat in ultimul 
timp piin atingerea nivelului 
campioanei incontestabile. A- 
ceste team-uri. care pot fi și 
două variante ale echipei 
tionale. au capacitatea să 
nizeze o intîlnire la înalte 
valorice si spectaculare.

o parte se vor afla Nicolae 
Muuteanu. Adrian Simion — 
Constantin Petre. Vasile Stin
gă. Adrian Ghimeș Virgil Ni- 
euîae. Marian Dumitru. Dumi
tru Berbece și colegii lor. de 
cealaltă parte. Virgil Marchi
dan. Claudiu lonesen — Aihan 
Omer. George Dogărescu. Mir-

na- 
fur- 
cote

De

SI AȘTEPTAM
J ș

SALT VALORIC Hristache NAUM

Exact peste 8 luni, la 23 iulie 1984. pe stadionul de 
100 000 de locuri „Los Angeles Memorial Coliseum" 
va avea loc ceremonia de deschidere a celei de a 

XXIII-a ediții de vară a Jocurilor Olimpice moderne. La 
Los Angeles va fi după-amiază atunci cînd se va aprin.de 
flacăra olimpică1, iar la București vor fi trecut cîteva ore 
după miezul nopții, primele ore ale zilei de 29 iulie...

S-a consumat repede un cidu olimpic de 4 ani din care 
a mai rămas doar o jumătate de an, perioadă scurtă si 
foarte importantă pentru cei care doresc să cucerească 
laurii olimpici. Candidații noștri olimpici se numără printre 
harnicii sportivi ai lumii care se pregătesc să obțină me
dalii și puncte la Los Angeles, Ei știu că au de apărat o 
poziție remarcabilă a sportului românesc în concernul olim
pic si mondial, care, din anul 1976. de la Olimpiada de I» 
Montreal, menține România între locurile 5 si 8 în lume, deci 
între primele 10 țări din cele 158 de _ 
O.N.U. și înaintea altor țări cu veche tradiție in sport

In anul .1983, după 7 ani de la Olimpiada de Ia Montreal, 
cînd România ajunge pentru prima oară în primele 10 țări 
sportive ale lumii, sportivii români ocupă în clasamentul 
pe puncte al campionatelor mondiale cu sporturi olimpice 
locul al 6-lea, cu 157 de puncte. Această poziție remarca
bilă este obținută fără aportul unor sporturi care, pînă 
anul trecut, au adus medalii si puncte, cum sînt scrima, 
tirul si boxul. Ele privează acum de aproximativ 30 de 
puncte clasamentul pe care îl publicăm în interiorul zia
rului. Dacă adăugăm și faptul că luptele au recoltă mini
mă. de 13 puncte. în anul 1983, cu mult sub posibilitățile 
luptătorilor noștri, rezultă rezerve importante pentru de
legația României la Olimpiada de la Los Angeles.

De aceea, unii sportivi de renume din loturile noastre olim
pice rămase debitoare in anul preolimpic, la care, pe lin
gă sporturile enumerate mai sas. se adaugă atletismul si inotul. 
su datoria să se pregătească in următoarele 6 luni in așa 
fel. incit la Olimpiada de vară 1984 să se exprime Ia cota 
maximă a posibilităților lor. Această cerință se aplică și 
sporturilor care an avut realizări de prim-plan in 1983. ca 
gimnastica, canotajul și caiac-canoea.

Prin urmare, se poate spera. în mod justificat, la creș
terea zestrei de puncte și medalii a sportivilor români in 
anul olimpic 1984, fată de anul 1983.

Pe plan organizatoric și tehnic preparativele olimpice au 
început încă din toamna anului 1980. cu o etapizare a 
selecționărilor pregătirilor, antrenamentelor și concursuri- 
lor. iar acum etapa finali pune in fata sportivilor, antreno
rilor și tehnicienilor din sporturile olimpice sarcina de a nu 
pierde nici a oră de pregătire, de a nn face concesii 
la disciplină, de a realiza forma cea mai bună in perioa
da eelor 14 xile de concurs de la Los Angeles, de a avea 
ambiția de autodepăsire de a crede in forțele proprii, de 
a lupta cu tot ceea ee au mai bun si mai valoros în forța 
lor fizică și morală, pentru obținerea de rezultate cît mai 
inalte, de medalii de aur. argint si bronz, de puncte cît 
mai multe, tndeosebi. cistirarea de medalii de aur de ti
tluri de campioni ojimuiei. trebuie să fie in obiectivul tutu
ror sportivilor români capabili de o asemenea maximă per
formantă deoarece clasamentul ne medalii de aur ta Jocu
rile Olimpice este deosebit de important iar in anul 1983 
România, deși ocupă un loc merituos al 8-lea va fi nece
sar să-1 îmbunătățească la Los Angeles.

încrezători In devotamentul, talentul si voința de afir
mare a sportivilor noștri olimpici, să urăm acum, cu 6 
luni inainte de intrarea în competițiile olimpice, SUCCES 
DEPLIN PREGĂTIRILOR PENTRU LOS ANGELES !

țări membre ale

S-au încheiat campionatele 
naționale de schi alpin pentru 
juniori. Deși disputată in con
diții grele. întrecerea a atras la 
starturile curselor de slalom 
special și slalom uriaș aproxi
mativ 80 de schiori și sch.oare

Claudia Postolache 
Brașov) o autentică

(Dinamo 
speranță 

a schiului nostru alpin 
Foto : N. DRAGOȘ

tnscrierea a fost limitaiâ. fiind 
admiși in concurs doar schiori 
care au acumulat punctajul ne
cesar participării. In aceste 
condiții, starturile au avut un 
număr optim de concurenți 
ceea ce a permis ca fiecare să 
beneficieze de Dirtii bune, ne
deteriorate de un număr exce
siv de mare de schiori, cum s-a 
întimnlat la alte ediții ale cam
pionatelor. In acest fel. trierea 
valorilor s-a făcut in mod o- 
biectiv și nu au mai existat 
plîngeri la adresa organizato
rilor.

Deși 
(ceață, 
soare), 
avîntat în curse cu tot curajul 
cu toată puterea, oentru a de
monstra acumulările înregistra
te. Spre deosebire de alte edi
ții. traseele actuale au supus 
schiorii la grele încercări. Sla- 
lomul special a avut loc pe o 
porțiune dificilă a „Sulinaru 
lui" (Zidul mare), iar slalomul 
uriaș ne Pîrtia Lupului, pină in 
Poienița Cristianului. A fost 
plăcut să urmărim în întrecere 
tineri schiori 
putîndu-și cu 
doare titlurile

(Continuare in oag a 4-a)

Astăzi și miine.

la Tg. Mureș
,1 TOP 12“

Aurel NEAGU

EXAMEN IMPORTANT
AL TENISULUI NOSTRU DE MASĂ

vremea a tost potrivnică 
ger. vînt puternic, nin- 
tinerii competitori s-au

si schioare dis- 
o deosebită ar- 
puse în ioc. De-

Paul IOVAN

(Continuare in paq 2-3)

* La start, cei mai buni 24 de 
europeni ai tinerei generații in dispută cu „vechea gardă 
important criteriu de testare înaintea „europenelorr 

partide in

Unu! din punctele de vîrf 
ale activității competitionale 
interne a tenisului de masă se 
va consuma, simbătă si dumi
nică. în Sala sporturilor din 
Tirgu Mureș. Cei mai buni 24 
de jucători și jucătoare (pri
mii 10 în clasamentul federa
ției. plus doi reprezentanți ai 
gazdelor) se vor 
startul celei de a doua ediții a 
întrecerii dotate cu 
„Top 12", turneu organizat în 
urma inițiativei C.J.E.F.S. Mu
reș, în 
nostru

Fără 
în care 
partide 
mai puternică dispută din te
nisul nostru de masă în unele 
privințe chiar mai puternică

jucători ți jucătoare * Campioni
— • Un

• 130 de

individual.decit campionatul 
oentru că în ea sint angajați 
doar jucătorii si

prezenta la

trofeul

colaborare cu 
de specialitate, 
îndoială acest 
sînt programate 
constituie poate

torul

turneu.
130 de 

cea

jucat oar 
eu rezultate dintre cele mai 
bune t>e plan national si in
ternational. Plasat de aseme
nea. la numai trei luni înain
tea campionatelor europene de 
la Moscova, actualul turneu de 
Ia Tg. Mures constituie un 
important criteriu de apre
ciere a valorii de moment a 
sportivilor susceptibili de se
lecționare. oferind din timp po
sibilități de adaptare a măsu
rilor ce se Impun pentru rea
lizarea formei maxime în a- 
prilie.

Municipiul Tg. Mures este o 
gazdă ideală, acolo aflîndu-se

Miine, etapă inaugurală in Divizia „A“

REÎNTÎLN8RE CU CEI MAI BUNI LUPTĂTORI

iubitori 
dovadă

ai tenisului 
că este sin- 

cu 
.A" !

suficiente premise 
fa
de

numeroși 
de masă, 
guru] oraș din provincie 
patru echipe in Divizia 
Iată. deci.
pentru o ambiantă foarte 
vorabilâ unor confruntări 
valoare.

Cine sint competitorii ?
Atit în întrecerea feminină, 

cît și în cea masculină se vor 
afla la start palete" bine cu
noscute — Andras Fejer (de
ținătorul titlului la simplu). 
Liana Urzică (fostă campioană 
europeană si componentă a e- 
chipei naționale) Stefan
raru. Simion Crișan ș.a. — dar, 
mai ales, tineri jucători, lau- 
reati la diverse competiții in
ternaționale : Otilîa Bădescu,

Mo

Emanuel FANTĂNEANU

(Continuare in paq 2-3)

Ii vom vedea din nou în a- 
rena luptelor greco-romane pe 
Ștefan Rusu. Ion Draica, Va- 
sile Andrei. Ștefan Negrișan, 
Nicolae Zamfir. Ilie Miuți Si 
Pe ceilalți sportivi <jin lotu
rile reprezentative împreună 
cu numeroși luptători mai 
mult sau mai puțin cunoscuti. 
Ei vor relua miine. după o 
îndelungată întrerupere. com
petiția republicană Pe echipe : 
DIVIZIA „A“. Întrecerile pri
mei etape se vor desfășura la

Arad, Cluj-Napoea Tg. Mureș 
(Seria I). Craiova. Băilești, Pi
tești (Seria a II-a) Cîmpulung 
Muscel, București (sala 
mo). Constanța (Seria a 
Rădăuți, București (sala 
Iești). Bacău (Seria a 
Printre cele 36 de echipe care 
iau miine startul se află Di
namo București Steaua. Stea
gul roșu Brasov Aluminiu Sla
tina. Electroputere Craiova. 
Metalul, Rapid si Progresul 
București cu vechi state de

Dina-
III- a)

Giu-
IV- a).

activitate în primul eșalon, ca 
și alte formații dornice de afir
mare ca Bihoreana Marghita. 
Metalurgistul Băilești. Chimis
tul Km Vîlcea Industria sîr- 
mei Buzău. Ceahlăul 
Neamț s.a. In Capitală, 
„triunghiulare" : Dinamo Bucu
rești — Progresul Brăila — Me
talul București (sala Dinamo) 
si Rapid București — A.S.A 
Buzău — Dunărea Galați (sala 
Ciulești). Ora primului gong: 
10.

Piatra 
două

DE „GRECO-RCMANE

Campionul national Andras Fejer. unul dintre principalii candi
dați la clștigarea trofeului „Top 12“ de la Tg Mureș

aprin.de


8.
9.

10.

In acest clas 
de țări.

TELEX OLIMPIC • TELEX

O

pen- 
pre-

față de 
a anu-

aii
Ger- 

si 3 fe
ti pre-

Au mai rămas 6 luni pînă la startul Jocurilor Olimpice de vară de la Los A

POZIȚIA ÎN CLASAMENTUL MONDIAL AL SPORTURILOR OLIMPICE ÎN ANU
STIMULENT PENTRU 0 PREGĂTIRE OLIMPICĂ DE ÎNALTĂ CAUT

DIN GENERAȚIE IN GENERAȚIE SPORTUL MONDIAL IN „TIPARUL" OLIM
Chiar dacă Ivan Patzai- 

chin va fi la Los Angeles 
pentru a 5-a oară la Jocu
rile Olimpice, toată lumea 
așteptind de la el .aur“ ca 
și acum 16 ani Ia Ciudad 
de Mexico, longevitatea în 
sportul de performanță a 
scăzut totuși simțitor, ma
rile exigente ale victoriei 
obligindu-le chiar și pe ve
detele autentice să se des
partă din ce in ce mai de
vreme de arena succesului. 
Patzaichin este o fericită 
excepție care confirmă re
gula. Pentru că. iată. din 
lotul medaliaților români 
la J.O. '80 de la Moscova, 
mai bine de două treimi 
nu se vor afla la start. în 
această vară 
geles !

Din cei pe 
plaudat 
izbînzile 
nată de 
fțățite. 
(aur la _ 
șl sol) si Sanda Toma (aur 
la schif simplu) nu se mai 
află printre ..tricolori", la 
fel ca si alți medaliați. pre
cum i 
berle 
torul 
tii și 
mitru 
Sigur, 
școala 
reușit 
— să

la Los An-

care i-am a-
4 ani pentruacum

lor in arena dorni
cele 5 cercuri în- 
Nadia Comăneci 

gimnastică: bîrnă

gimnastele Emilia E- 
și Melita Ruhn. luptă- 
Petre Dicu. voleibaliș- 

boxerul Du- 
multi a',: 

! grea. Dar 
românesc a 
pinâ acum

călăreții. 1 
Cinere și 

pierdere 
sportului 
— ca și .

_ asigure noi generații 
de talente, candidați îndrep
tățiți la victorii olimpice, 
la performanțe de răsunet 
mondial. Marea lor majori
tate și-au și probat talentul 
în marile întreceri preolim- 
pice. la campionatele lumii, 
la cele europene sau la 
alte întreceri cu caracter

Ecate- 
Agache 

tmbogă- 
olimpic 

româ- 
medalii 
— la

mondial. Gimnastele 
rina Szabo. Lavinia 
și colegele lor au 
țjt în acest ciclu 
tezaurul sportului 
nesc cu numeroase 
— inclusiv de aur
„mondiale" și „europene"-, 
la canotaj Valeria Racilă, 
iar la canoe Costică Olaru 
sînt „șefii de promoție' 
mai îndreptățiți la 
olimpice, numeroși 
colegii lor avînd 
aspirații : Anișoara 
ciu, deținătoarea fabulosului 
record mondial la săritura 
în lungime (7.43 m). se 
pregătește asiduu să trans
forme .argintul" primelor 
campionate mondiale în 
„aurul" primei participări 
la Olimpiadă, la podiumul 
ealifomian sperind si fă- 
cînd eforturi de Împlinire 
Si Vali Ionescu Gungime). 
Maricica Puică (3 000 m).
Mihaela Loghin (greutate) 
Si — de ce nu ? — proas
pătul recordman la săritura 
in inăltime Constantin Mi
litam Echipa de handbal 
i-a pierdut, firesc, pe Radu 
Voina. Stefan Birtaian. A- 
drian Cosma și alții, dar 
locul lor l-au luat tineri 
deosebit de dotați : Dumi
tru Berbece, Tudor Roșea, 
George Dogărescu ș.a. : as
piranți la gloria olimpică 
sînt și halterofilii, judoka 
luptătorii și boxerii, înotă
toarele. trăgătorii, scrimerii, 
care se vor alătura „tre
imii" medaliaților rămași în 
„prima linie" a candidaților, 
cu Corneliu Ion, Ivan Pa
tzaichin — Toma Simionov 
și Ștefan Rusu „capi de co
loană".

De-a lungul celor 4 ani

se 
de 
se 

ge- 
ni- 
ani

După rezultatele din anul 1983, 
România pe locul 6 in clasamen
tul pe puncte și 8 pe medalii.

„ACUM ESTE RINDUL VOSTRU
SA REPREZENTAȚI CU CINSTE
SCUMPA NOASTRA PATRIE*

cei 
cununi 
dintre 

aceleași 
Stan-

dintre două ediții ale Jocu
rilor Olimpice se consoli
dează tradiții, așa cum 
intîmplă în gimnastică, 
pildă, unde „ștafeta" 
predă din generație în 
nerație la același înalt 
vel. sau se reiau peste
(Viorica Viscopoleanu. cam
pioana olimpică și record
mana mondială de la Ciu
dad de Mexico, își vede a- 
cum împlinite speranțele în 
talentul și sîrguința Ani- 
șoarei Stanciu) se nasc noi 
ambiții de promovare în 
ierarhia olimpică, evidente 
în preparativele handbaliști- 
lor care, după două medalii 
de bronz și una de argint, 
aspiră acum la cea de aur. 
sau se afirmă noi discipli
ne : haltere, judo.- Caru
selul generațiilor este im
pus de viață, de goana 
sportului spre noi înălțimi, 
de afirmarea tot mai timpu
rie a unor talente de excep
ție. El are frumusețea lui, 
adueîndu-ne in scenă noi 
personalități, stiluri diferi
te. un spectacol mai pasio
nant. mai fascinant. Are, 
desigur, si o . semnificație 
profundă : existența poten
țialului necesar formării 
generațiilor în ritmul și la 
nivelul exigențelor mereu 
creseînde, apariției conti
nue a unor noi sporturi în 
arena marii performanțe, 
care să asigure noi ascen
siuni ale mișcării 
Sportul românesc 
dit — spre lauda 
ceasta forță și.
Jocurile Olimpice t 
Angeles vor aduce o nouă 
și strălucită confirmare.

„DORESC
SA URCE
PE CEL MAI

sportive, 
a dove- 
lui — a- 

sperâm, 
de la Los

Hristache NAUM

Tabelele alăturata, realizate 
presa străină, prezintă o situație a 
sportului mondial In 1933 în perspec
tiva Jocurilor Olimpice de la Los 
Angeles. Clasamentele pe puncte și 
medalii acoperă o bună parte din 
disciplinele olimpice, 17 sporturi cu 
203 probe, din totalul de 21 de spor
turi cu 220 de probe cane vor fi
gura în program la Olimpiada din 
vară. La 15 ramuri din 
samentul pe puncte a 
in urma 
campionatele________ ____________
de-a lungul anului trecut. La tnot. 
unde nu au fost programate cam
pionate mondiale, punctele au fost 
acordate in funcție de Jstele anuale 
ale performanțelor. în condiții olim
pice (cu numai trei ooncurenți de 
țară pe probă), iar la box de re
zultatele din „Cupa Mondială". Men
ționăm că la tir figurează doar pro
bele cu aer comprimat, armele cu 
glonț neavind programate campio
nate mondiale în 1983.

Chiar dacă nu sint complete, cla
samentele reușesc sa prezinte un ta
blou destul de exact al ierarhiilor 
de forțe prin numărul mare de spor
turi si probe luate în calcul. Un 
tablou complet la această oră n-ar 
diferi decit intr-o măsură nesemni
ficativă de cei prezentat, fără a 
aduce schimbări spectaculoase.

Sportul românesc este situat pe 
locui ȘASE in clasamentul pe puncte 
și pe locul OPT in cel pe medalii. 
Sint poziții onorante, care ilustrează 
atît forța de ansamblu a mișcării 
noastre sportive (clasamentul pe 
puncte), cit și existența unui număr 
de vedete „de podium" capa oile să 
asalteze locurile de frunte ale .to
purilor" diferitelor sporturi și probe.

După cum se poate vedea in ta
belul punctelor, gimnastica și caia- 
cul-canoea isi aduc cele mai masive 
contribuții la totalul celor 157 de 
puncte, svind, eu M și respectiv 43 
p, mai mult de Jumătate din cifra 
totali. Bine reprezentat este cano
tajul, cu 22 p (realizate doar in pro
bele feminine !). în mare progres 
față de trecutul nu pros Îndepărtai 
se află halterele, cu 14 p. Sub as-

rezultatelor 
mondiale

cele 17, cli- 
fost alcătuit 
obținute la 
desfășurate
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2 R 0 G 150 10.5 37 10 21 71 ?14 33.5
3 5 U A I5t 18.5 11 23 5 1 5 13 170 6
4 R e G 65.5 3.5 14. 19 7 6 3 44
5 Bulgaria 21 1Q5 1.5 10 2 15 3 20
6 R0MÂNI4 10 î 43 1 3 44
7 1 »a "a 20 36 4 8.5 2 13
6 ungea 5 6 5 10 28 10 2 9
9 Cenosiovaca 59 9 6.5 14 2 6

10 Japonia 3 40 3 6 27
1 > Polonia 27 3.S 3.5 5 i
12 Canada 16 T 3 3 1.5 7 3 31

teptâri și sub posibilități sînt iouâ 
sporturi importante, atletismul, cu 
numai 10 puncte — dar în progra
mul ol impic figurează nu mai puțin 
de 41 de probe atletice ! — șl lup
tele, cu 13 puncte, disciplină de for
ță și tradiție la noi, care de obicei 
se apropia. în toate bilanțurile, de 
valorile gimnasticii, caiacului și ca
noe!. Notînd șl „debutul" gimnasticii 
ritmice, constatăm absența unor 
sporturi^ din acest clasament. Expli
cabile sînt doar cele ale trăgătorilor 
și handbaliștilor, deși ..Super-cuDa 
campionilor mondiali și olimoiei**  ar 
fi putut constitui un criteriu de in
cludere a acestui sport în tabel, dar 
nu și cele ale boxerilor si — mai 
ales — scrunerilor. Fără cîteva con- 
traperformanțe la marile competiții 
din 1983, totalul sportului nostru ar 
fi ajuns in jur de 200 de puncte, cu 
care și-ar fi consolidat poziția a G-a. 
O poziție prestigioasă, repetăm, în 
acest clasament (in care figurează 
51 de țări), în care putem găsi pe 
locul 13 Marea Britanie, pe locul 14 
R.P. Chinezi, pe locul 18 Franța...

Important, în perspectiva olimpică, 
este ca disciplinele fruntașe să-și 
păstreze ..greutatea specifică**  (aici 
sint concentrate martie noastre va
lori olimpice), ©ele absente acum

1. U.R.S.S.
2. R.D.G.
3. S.U.A.
4. R.F.G.

ROMÂNIA 
Cehoslovaci 
Cuba

să-șl facă loc In 
portante prin 
llmpice (atletls 
dubleze ..produ 
mai important 
tal olimpic" să 
mul rînd din „ 
din punctele m

CA TRICOLORUL
INCA 0 DATA
ÎNALT CATARG!“

„VISUL CEL MAI FRUMOS?
TITLUL OLIMPIC

CU RECORD MONDIAL !“

©După clinele Waldi, castorul Amilii și u 
cotele Jocurilor de la Miinohen (1972), Mon 
cova (1980), întrecerile de la Los Angeles s 
semnul lui „Sam, vulturul olimpic", c 
Morre de la „Walt Disney Productions*1.
• Pictogramele celor 23 de discipline ( 

demonstrative, baseball-ul și tenisul) sînt 
utilizate la edițiile trecute și au fost 
Bright.

© Realizarea Filmului oficial al J 
Olimpiade a fost încredințată corpora^ _ 
și regizorului Bud Greenspan, de trei ori 
miului Emmy.

© Aproximativ 8 000 000 de bilete vor fi 
doritori să urmărească întrecerile olimpice, 
tre acestea se vor vinde în alte țări deci 
sută urmînd să fie rezervate pentru a s 
C.I.O.. ale sportivilor, oficialilor și presei.

© Temperatura medie a lunilor Iulie și 
geles este de 23 de grade. în ultimii tr 
28 iulie — 12 august, perioada „olimpică**,  
pitații. Media precipitațiilor în lunile Iulie 
pe ultimii 40 de ani, este de aproximativ

© Din 1956, numărul probelor de pe afișu 
continuu: 1956 (Melbourne) — 145; 1960 ( 
(Tokio) — 162; 1968 (Ciudad de Mexico) 
1976 — 198 ; 1980 — 2>03. La Los Angeles se 
titluri olimpice. Din cele 17 probe suplim 
de la Moscova, 14 sînt noi, Iar 3 (toate la 
dispariții temporare de pe afiș. Tirul (4 
(3 probe) sînt sporturile cele mai favoriza 
tere. ■

PROGRAMUL JOCURILOR OLIM

dimineațăParalel cu crește
rea prestigiului ge
neral pe care Ro
mânia socialistă E 
cunoaște, de la an 
la an. pe plan in
ternațional, sporesc 
în aceeași măsură și 
responsabilitățile pe 
eare noi, performe
rii, le avem or. de 
cite ori reprezentăm 
țara în marile com
petiții internaționa
le. Sînt mândru că 
port și eu pe umeri 
o asemenea răs
pundere. sînt min- 
dm că succesele pe 
care le-am 
au 
sporirea _ 
niului de trofee ale 
mișcării 
sportive, la 
rea cotei -----------— .---------
popoarele lumii privesc reușitele sportului ro
mânesc.

Ne aflăm intr-un an în care va avea )oc 
Olimpiada de vară de la Los Angeles. Va fi. 
probabil, pentru m'ne. ultima ocazie de a mai 
intra în posesia unei medalii olimpice, pentru 
că voi împlini. în curând, 33 de ani. în același 
timp, la această virstă mă simt în plenitu
dinea forțelor psihice, am acumulat o bogată 
experiență competițională, am reușit să obțin 
cîteva performanțe de valoare. între care tit
lurile de campion olimpic, la Moscova, si cel 
european, în 1977, la București. Doresc din tot 
sufletul ca la Jocurile Olimpice din luna ture 
să pot repeta mult rîvnita reușită de la poli
gonul Mîtisci și să intru din nou în posesia 
titlului de campion olimpic. Pentru atingerea 
acestui ideal am pornit în acest sezon la o 
pregătire multiplă, mult mai susținută lecît în 
anii precedenți. Vreau d:n toată ființa mea ca, 
acolo, departe, la poligonul din parcul Prado, 
tricolorul românesc să mai urce o dată si im
nul țării mele scumpe să mai răsune o dată 
în cinstea victoriei mele.

Sînt conștient de marile greutăți cu care 
este presărată calea realizării acestui vis mi
nunat, de faptul că, în momentul de față, a 
devenit din ce în ce mal greu ca la proba 
de pistol viteză să te apropii de performanța 
maximă, 6n0 de puncte, așa cum cred că se va 
întîmpla la Olimpiadă. Sînt. însă, hotărît, așa 
cum dealtfei sînt toți cei care aspiră să facă 
parte din delegația olimpică a României pentru 
Los Angeles, să nu precupețesc nici un efort, 
să nu renunț la nici o posibilitate, cit de 
mică, de a mă pregăti la cel mai înalt nivel.

Acesta este — așa m-au învățat cei aproape 
18 ani, de practicare a sportului de Înaltă per
formanță — unicul drum pe eare se poate 
ajunge pe culmile măiestrie snort’ve.

CORNELIU ION 
campion olimpic

Ieri 
r.e-a vizitat la re
dacție ANIȘOARA 
STANCIU. Laureata 
anchetei Asociației 
Presei Sportive din 
România a primit 
trofeul acordat relei 
mai bune sportive 
românce din 1933. o 
frumoasă cupă de 
cristal. Apoi, re
cordmana mondială 
la săritura în lun
gime ne-a declarat: 

„Mă bucură foarte 
mult acest trofeu, 
le mulțumesc tutu
ror gazetarilor spor
tivi care au partici-

* “ și
a- 
da

----- __  —------ și
să vorbească și mai 
frumos despre performanțele mele**.

— Anișoara, simbătă 28 ianuarie sînt exact 
șase luni pînă la startul Jocurilor Olimpice de 
la Los Angeles—

— Știu. Și eu număr lunile, săptămânile, 
chiar zilele, dar nu pînă la 28 iulie, cînd in- 
cepe Olimpiada, ci pînă Ia 9 august, ziua fi
nalei Ia săritura in lungime...

— E. poate, inutil să întrebăm o recordmană 
mondială ce obiectiv și-a fixat pentru Los 
Angeles. Totuși...

— Visul cel mai frumos este, desigur, să cîș- 
tig titlul olimpic cu un nou record mondial, 
așa cum a făcut Viorica Viscopoleanu îa 19G8, 
la Ciudad de Mexico. Dar, mărturisesc, n-aș 
fi... prea supărată dacă s-ar împlini doar pri
ma jumătate a dorinței mele !

— Adversare ?
— Heike Daute. desigur, dar nu numai ea. 

Proba a evoluat rapid, recordurile stabilite de 
Vali Ion eseu si de mine au înlăturat, narcă- 
o barieră psihologică. N-a fost ca în cazul lui 
Beamon, care a „închis" proba masculină cu 
acel 8,90 m.

— Daute a sărit 6.99 m în sală...
— Nu mă impresionează. Recordul în sală 

trebuie să treacă și el de 7 m. E firesc. Eu 
nu mi-am fixat obiectiv de performanță 
tru sală, deși voi concura, ca mijloc de 
gătire.

— Cînd ? Unde ?
— Duminică plec la Sindelfingen (R.F. 

mania) pentru două concursuri, la 1 
bruarie. Apoi,Ia 14—15 februarie, voi 
zentă la „naționale".

— Cum este Anișoara Stanciu acum, 
Anișoara Cușmir din aceeași perioadă 
lui trecut ?

— Fără falsă modestie, mai puternică, 
spune profesorul Ion Moroiu, o spun probele 
și normele de control. Și sper s-o spună și 
ruleta, cît de curînd, dar mal ales Ia vară !

— Succes, Anișoara. Vom pregăti o cupă și 
pentru viitoarea anchetă T

Vladimir MORARU

că pentru a reuși,

Deși au trecut 16 
ani. țin minte totul 
atât de bine, de 
parcă a» fi tos» ieri. 
Era în 196S, anul 
Olimpiadei a XlX-a. 
pe care 
găzduiască 
Mexicului 
sportivii, 
cu multă 
spre această ediție 
a Jocurilor, pentru 
că ele aveau loc la 
jumătatea lunii oc
tombrie, o perioa
dă puțin obișnuită 
pentru noi, la o al
titudine de peste 
2200 m, de aseme
nea total neobișnui
tă, șl la un deca
laj de cîteva „fuse" 
orare. Totul era 
deci nou pentru 
noi, dar știam 
intr-adevăr, la Ciudad de Mexico, aveam nea
părată nevoie de o pregătire cu un conținut, 
cantitate și calitate neobișnuite, altceva decit 
făcusem pînă atunci, in peste un deceniu de 
activitate atletică. Și am lucrat tot anul '68 
fără sâ știu ce e odihna, pe viscol sau arșiță, 
pe ploaie, pe vînt... Am tăcut o pregătire com
plexă. intensă, extrem de serioasă. Era. repet, 
singura cheie cu care puteam încerca, eventual, 
deschide ușa succesului.

Am plecat în Mexic, optimistă. Optimismul 
Izvora din t>ot ce făcusem in atâtea șl atâtea 
ore de pregătire. Acolo, la 14 octombrie, pe 
Estadio Universitario, chiar la prima încercare, 
am sărit 6,82 m — nou record mondial, re
zultat care mi-a adus medalia de aur de cam
pioană olimpică ! Ml se împlinea visul, se îm
plinea dorința fierbinte în reușita nontru care 
mă pregătisem, credeți-mă, fără răgaz...

Vall Ionescu și Anișoara Cușmii^Stanciu au 
venit și ele. mai apoi, să-șl Înscrie numele pe 
tabelul recordmanelor mondiale, cu performan
țe la care, drept să spun, eu nici că m-am 
gîndit vreodată ! Acum este rîndul ÎOr să lupte 
pentru ca tricolorul românesc să se înalțe pe 
stindardul olimpic, la Jocurile de la Los 
Angeles.

Anișoara și Vali. dar si Gina Ghioroaie. Ma- 
rictca Pu’că si Doina Melinte. Niculina Vasrie, 
Mihada Loghln, Florența Crăcdunescu. Eva 
Zorgâ-Radulv si Încă altele, plus cîțiva dintre 
băieți, au posibilități să evolueze bine ea'i 
chiar foarte bine In concursul olimpic. In pri
mul rînd de ei depind (de cit si tom se pre
gătește fiecare) rezultatele pe care atletismul 
le va obt'ne In august, pe marele stadion „Co
liseum" de Ia Los Angeles.

Dorlndu-le tuturor succes, să-mi fie îngăduit 
Să amintesc generației de atleți de astăzi că 
cei d'n generația mea. In 1868, la Ciudad de 
Mexico, au cucerit două medalii de aur si 
alte două de arg

VIORICA VISCOPOLEANU 
campioană olimpică

urma e-o 
capitala 

și noi. 
priveam 

teamă

obținut 
contribuit ia 

patrimc-

noastre 
spori- 

de admirație și Interes cu care

pat Ia anchetă, 
le promit că în 
cest an le voi 
prilejul să scrie
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CEREMONIA DE DESCHIDERE 
TIR CU ARCUL 
ATLETISM 
BASCHET
BOX 

caiac-can:e 
CICLISM 
călărie
SCRIMA
FOTBAL 
GIMNASTICA 
HANDBAL
HOCHEI PE IARBA
JUDO
PENTATLON MODERN
CANOTAJ

TIR
ÎNOT 
SĂRITURI 
ÎNOT SINCRON
POLO
VOLEI
HALTERE
LUPTE
YACHTING
CEREMONIA DE ÎNCHIDERE 
BASEBALL (DEMONSTRAȚIE) 
TENIS (DEMONSTRAȚIE)
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Campionatele naționale de bas
chet, feminin șl masculin, con
tinuă în grupele valorice 1—6 și 
7—12, cu etape săptămînale și 
jocuri duble. Etapa de astăzi și 
miine, a 23-a din cadrul Divi
ziei „A", programează cîteva me
ciuri de mare atractivitate. In 
frunte cu cele dintre Voința și 
Politehnica București la fete, 
LC.E.D, și Rapid la băieți.

Programul etapei: FEMININ,
GRUPA 1—6: Voința București
— Politehnica București, olim
pia București — Crișul Oradea, 
Universitatea C.S.Ș. Viitorul cluj- 
Napoca — Progresul stirom Bucu
rești; GRUPA 7—12: Chimistul
C.S.Ș. Rm. Vîlcea — Comerțul 
Tg. Mureș, Mobila C.S.Ș. Satu 
Mare — C.S.U. Prahova Ploiești, 
meciul Politehnica Timișoara —
i.e.f.s. C.S.Ș. 4 București a fost 
amînat: MASCULIN, GRUPA
1—6: I.C.E.D. C.S.Ș. 4 București
— Rapid București, Steaua — Di
namo Oradea, Dinamo București
— C.S.U. Balanța Sibiu; GRUPA 
7—12: Carpațl Grup 8 Construc
ții București — Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca, Fa
rul Constanța — C.S.U. Brașov, 
Politehnica C.S.Ș. Unirea Iași — 
Academia Militară Mecanica Fi
nă București.

Partidele din Capitală se des
fășoară după următorul program: 
SALA FLOREASCA, sîmbătă de 
la ora 9 și duminică de la ora

— TWBKZSUXSiai

l
>ronz total

DUPĂ CAMPIONATELE DE
(Urmare din pag. 1) 

32 124 I
26 103 |
21 68
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sigur, ca la orice competiție, 
înaintea probelor existau favo- 
riti. Dar pronosticurile nu s-au 
adeverit deciit pe jumătate. La 
fete, spre exemplu. Liliana 
Ichim și Delia Parate (ambele 
în lotul olimpic) erau socotite 
cîștigătoare sigure ale celor 
două curse. Dar a intervenit 
forma sportivă deosebită a 
Claudieî Postolaehe (Dinamo 
Brașov), care a răsturnat cal
culele. Claudia — la doar 11 
ani — s-a impus de o manieră 
clară în cursa de slalom uriaș, 
producînd in prima zi a cam
pionatelor marca surpriză. Ea 
a devansat-o cu exact 2 sec. pe 
Liliana Ichim ! A doua zi, la 
slalom special, Liliana Ichim 
(CSȘ V. Domei — Dinamo) s-a 
revanșat, cucerind primul loc, 
în timp ce Claudia a sosit a 
doua. Delia Parate (Dinamo), 
încercînd că meargă tare, la 
inse, a greșit și a abandonat. 
Oricum, întrecerea fetelor a 
a arătat că dispunem la această 
oră de un mănunchi de schioa
re care pot face față cu succes 
la viitoarele competiții. în afa
ra celor la care ne-am referit, 
am mai reținut pe Mihaela 
Fera (Șoimii Sibiu), Suzana 
Nagy (CSȘ Miercurea Crac — 
ASA). Irina Voiculescu (Brașo- 
Via), Simona Costinaș (CSȘ Pe
troșani). Mariana Radu (Dina
mo) ș.a. Totul depinde acum de 
seriozitatea în pregătire si de 
evoluția în competițiile interne 
și internaționale, pentru că nu
mai în acest m-od aceste tinere 
schioare pot realiza saltul valo-

ARĂ
I 
I

La Tîrgoviște SPERANȚELE JUDO-ULUI IN ÎNTRECERE '

București, Metalul Aiud, C.S.Ș. I 
Unirea Iași și Rapid Oradea,

Astăzi și miine. Sala sportu
rilor din Tîrgoviște va fi gazda 
finalelor concursului republican 
de judo pe echipe pentru ti
neret și juniori. La întreceri 
vor participa cite opt echipe 
calificate in etapele de zonă. 
La startul categoriei tineret se 
vor alinia următoarele formații: 
Oțelul Tîrgoviște, C.S.Ș. Olim
pia Craiova, C.S.M. Borzești, 
C.S.Ș. 1 Oradea, C.S.Ș. Energia 

„TOP 12“ LA TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

campioană europeană. Anca 
Cheler — medaliată cu argint, 
Carmen Găgeatu — medalie de 
bronz, toate la C.E. de ju
nioare și cadete 1983. V. Flo- 
rea — bronz la C.E. 1982 etc. 
tineri care se află în plină as
censiune. mulți dintre ei com
ponents ai loturilor reprezen
tative de seniori șj juniori. Să 
mai adăugăm pe Kinga Lohr, 
Rodica Urbanovici, Daniela Pă- 
duraru Șerban, Mariana Gaf- 
tea. Daniela Popovici, Nela 

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 27 
IANUARIE 1984. EXTRAGE
REA I : 21 51 60 15 5 70 73 
8 4 ; EXTRAGEREA a II-a : 
87 90 54 12 37 43 3 1 18. FOND 
DE CÎȘTIGURI : 075.329 lei.

m SE REAMINTEȘTE Că numai 
astăzi se mai pot procura bilete

8,30: Carpați — „U“ (m. 7—12), | 
Dinamo Buc. — C.S.U. Sibiu (m. I 
1—6), Voința — Politehnica Buc. ■ 
(f. 1—6), Steaua — Dinamo Ora
dea (m. 1—6), I.C.E.D. — Rapid ( 
(m. 1—6); SALA OLIMPIA, sim- g 
bătă la ora 15,15. duminică la ■ 
ora 9,45: Olimpia — Crișul (t. 
1-6).
• Se reamintește că la toate B 

nivelurile competiționale (divizl- ■ 
ile „A", „B“, școlară și de ju
niori) este obligatoriu ca la tim- I 
purile de odinnă să participe, a- j 
lături de antrenor, întreaga echi- ■ 
pă, inclusiv jucătorii de pe ban
ca rezervelor.
• Suspendări hotărite la ulti- I 

ma ședință a Biroului F.R. Bas- * 
chet: Gă. Mădirjac (C.S.Ș. stea
ua Carpați București) — pînă la I 
încheierea ediției 1933—1984 a Di- I 
vlziei „A" șl Diviziei școlare și * 
de juniori (pentru abateri repe
tate de la disciplină), Sorin Ar- I 
delean (I.C.E.D. București) — 4 I 
etape (pentru abateri disciplinare “ 
In cadrul lotului național șl e- 
chipel de club). Adrian Flaun- I 
dra (C.S.U. Brașov) — 2 etape I 
(pentru întîrziere la o acțiune a " 
lotului național), antrenorul 
Constantin Parascbivescu (Olim- I 
pia București) — 9 jocuri, din- I 
tre care la 3 meciuri și-a efec
tuat sancțiunea (pentru atitudine 
Ireverențioasă față de arbitrul I 
meciului Olimpia — „U“ Cluj- | 
Napoca).

SCHI AIE JUNIORILOR | 
ric necesar marilor perfor
manțe. I

Dacă la fete, așa după cum | 
s-a văzut, întrecerea a fost do
minată de sportivele de la Di- ■ 
namo Brașov, la băieți s-au im- I 
pus schiorii de la A.S.A. Bra- • 
șov, care au cîștigat ambele . 
curse, prin Ion Frățilă (slalom I 
special) și Emilian Focșeneanu | 
(uriaș). Un alt favorit. Aurel 
Foiciue (Dinamo), — prea sigur I 
pe el —. a trebuit să se mul- | 
lumească în ambele probe cu 
treapta a treia a podiumului ■ 
de premiere. La băieți au ară- I 
tat frumoase calități și posibi- ■ 
lităti de progres. în afara _ce- . 
lor de mai sus, Ortvin Fruhn I 
(Brașovia — Dinamo), Peter | 
Kristaly (CSȘ Miercurea Ciuc 
— AS A), Ion Chioțea (Dinamo). I 
Ferenc Biro (CSȘ Miercurea I 
Ciuc-AS A). Radu Marian (CSȘ 
Predeal), Ion Pestrea (ASA), _ 
Mihai Ticu-Mărtoiu (Brașovia) I 
etc. ■

Deși nu au existat condiții 
prea prielnice de pregătire, din I 
cauza lipsei de zăpadă, s-a vă- | 
zut că dispunem de elemente 
(fete si băieți) talentate, dotate ■ 
pentru probele alpine, care I 
printr-un antrenament mai in- ■ 
tens, fără rabat de la ordine și . 
disciplină, pot face saltul spre I 
marea performanță. 1

în încheiere, ca și altă dată, 
un singur regret : nici Ia a- I 
ceasta ediție a campionatelor I 
naționale nu s-a ținut cursa de 1 
coborîre. Să fie chiar așa de . 
minimalizată această probă (la I 
noi), ..sarea și piperul" compe- I 
tițiilor de anvergură (Jocuri 
Olimpice și campionate mon- I 
diale) ?. |

tar la juniori vor intra re ta- i 
tami echipele C.S.Ș. 1 Bucu- I 
rești, C.S.Ș. Viitorul Pitești, • 
C.S.Ș. municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Rapid Oradea, C.S.Ș. I 
Energia București, Dinamo | 
Brașov, C.S.Ș. Unirea Iași si 
C.S.Ș. 1 Oradea. întrecerile vor I 
începe sâmbătă de la ora 9,30 • 
iar duminică de la ora 8,30. *

Stoinea, Carmen Kadar, Teo
dor Gheorghe, Cristian Tiugan, 
Călin Toma ș.a. — la rîndul 
lor cu un frumos palmares în 
multe competiții interne și in
ternaționale — pentru a avea 
o imagine mai completă a va
lorii turneului de la Tg. Mu
res. Un singur regret, ab
sența triplei campioane Maria 
Alboiu, aflată în convales
cență.

■ Competiția se va desfășura 
sistem turneu, cu două re
uniuni sîmbătă (orele 9—13 și 
16,30—20) și una duminică 
(8,30—12).

I 
I 
I
I
I
I 
I

LOTO rRONOSPORT INFORMEAZĂ
cu numerele alese de participant! 
pentru tragerea Loto 2 de dumi
nică 29 Ianuarie 1984. Cel ce do
resc să asiste la desfășurarea 
tragerii sînt invitați la ora 16 în 
sala clubului sportiv Progresul 
din București, str. dr. Staieovicl 
nr. 45: numerele cîștigătoare vor 
fi transmise In cursul serii la

In vizită la 

divizionarele ,rA“

„SPER CA ÎN ACEST RETUR SĂ NU MAI AVEM EMOȚII *
■»

- ne spune despre echipa sa băcăuanul €. Solomon
Costel Solomon este, fără în

doială, unul dintre cei mai re
prezentativi jucători de fotbal 
ai Bacăului Născut și crescut 
în orașul de pe Bistrița, el și-a 
început cariera sportivă în ca
drul Liceului cu profil de fot
bal din localitate (azi Clubul 
sportiv școlar de fotbal), după 
care în 1978 a trecut la Sport 
Club Bacău, devenind destul de 
repede titular al acestei divi- 
ționare „A". Ulterior, și-a făcut 
debutul și ca jucător interna
țional. promovînd pină în pri
ma reprezentativă a țării. în 
primăvara anului trecut. însă, 
după o evoluție mai slabă în 
meciul susținut la Belgrad de 
selecționata noastră olimpică — 
al cărei component devenise 
intre timp —. s-a renunțat la 
serviciile sale, fapt care, fi
rește, l-a afectat foarte mult.

„M-am frămintat îndelung 
pentru cele întimplate atunci, 
ne spune el. Am avut, desigur, 
partea mea de vină pentru în- 
frîngerea suferită de echipa 
noastră și apreciez că scoate
rea din lot a fost o sancțiune 
care mi se cuvenea în acel mo
ment. Este. cred, de înțeles că 
aceasta mi-a tăiat elanul si în
crederea în propriile posibili
tăți".

— Conducătorii si antrenorii 
echipei tale de club apreciază, 
totuși, că. după cele întimplate. 
te-ai remontat destul de repede 
și ai avut un final de campio
nat. dar mai ales un sezon de 
toamnă foarte reușit, remar- 
cîndu-te prin evoluția ta con
stant bună.

— Intr-adevăr, cei de la club, 
antrenorii, coechipierii și pu
blicul băcăuan m-au ajutat să 
depășesc relativ repede impasul 
moral în care mă găseam. Cum 
întreaga noastră echioă s-a 
comportat, în general, bine, în
deosebi in toamnă, mi-a fost 
și mie mai ușor să-mi revin.

• Co de obicei, echipa băcăuană a efectuat pregătirea de iarnă la 
Slănic Moldova, unde a beneficiat, ca și alte loturi de sportivi, prin 
grija conducerii stațiunii (director: M. Ghibilic) și a complexului „Nemiro" 
(responsabil: I. Rădescu), de condiții dintre cele mai bune 0 La această 
etapă de pregătire, antrenorii Costică Radulescu (principal) și Dumitru 
Chirițâ (secund) au avut la dispoziție următorii jucători: Mangeac, Dinu, 
Popa șl Cobuz - portari; Viscreanu, Andrieș, Cărpuci, C. Solomon, Lunca, 
Andronic și Artene — fundași ; Avădanei, Șoșu, Mihuț, Dudu Georgescu, 
Penoff, Ursicâ șl lancu — mijlocași și înaintași 0 Șoiman — care a urmat 
In această perioadă un tratament medical și a efectuat un program 
special de pregătire la Bacău — a plecat apoi cu lotul olimpic în turneul 
din R.D. Germană 0 Tinărul și talentatul Adolf a fost șl el plecat cu 
selecționata de tineret in turneul din India 0 „Consider — ne-o spus 
antrenorul Costică Rădulescu - că echipa a făcut în toamnă vizibile pro
grese atît pe planul jocului prestat, cit și ol rezultatelor obținute. Gola
verajul negativ ne supără insă, demonstrind că finalizarea lasă încă serios 
de dorit. Echipa și-a creat, îndeosebi la meciurile de pe propriul teren, 
multe ocazii, dar s-a ratat enorm. Preocuparea noastră principala râmi ne, 
deci, îmbunătățirea finalizării, acțiune la care urmărim o participare mai 
activă și a jucătorilor din liniile dinapoi". 0 In prezent, echipa băcăuană 
se află intr-un turneu în Egipt.

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR
• F.C.M. PROGRESUL BRĂI

LA VIZEAZĂ PODIUMUL. După 
cîteva antrenamente efectuate în 
orașul de pe malul Dunării, e- 
chipa a plecat la Slănic Moldo
va, unde își va continua pregă
tirile pînă la 28 ianuarie. Antre
norul Viorel Mateianu are la 
dispoziție următorul lot: Trofin, 
Brătianu, Francu — portari; Pan- 
țuru, Caraman (venit de la Pe
trolul ianca) Coman, Moroianu, 
Trifina, Neicu, Nicola, Chirițâ, 
Gașpar — fundași; cireașă, Da
rie, Petrache, Droceanu (promo
vat de la formația de juniori), 
Ciubotariu — mijlocași; Drăgoi, 
luga, Pîrlog, Bulancea, Marin, 
Grigore (venit de la Chimia Bră

ila), Lazăr, Nehoianu (promovat
de la echipa de juniori) — îna
intași. „Echipa se pregătește a- 
siduu — ne-a spus O. Ulhman, 
președintele clubului —, deoarece, 
atît oamenii muncii de la între
prinderea Progresul, care ne tu
telează, cît și organele locale 
doresc ca în această primăvară 
să se producă un reviriment în 
comportare și, firesc, să obțină 
rezultate favorabile, care în fi
nal să ne ducă pe podium. Dar, 
în același timp, dorim să for
măm o echipă capabilă în cam
pionatul viitor să lupte pentru 
promovarea în Divizia „A“,
• UNIREA SLOBOZIA: COM

PLETARE SUBSTANȚIALA A 
LOTULUI. De la 9 ianuarie, an
trenorul G. Teodorescu a înce
put pregătirea în vederea retu
rului. Lotul pe care-1 antrenea
ză cuprinde multe nume noi, 
astfel că, în primăvară, va pu
tea să formeze un „11“ capabil 
să aibă o comportare bună și 
să urce cîteva trente în clasa
ment. Iată noutățile: Bocman
(fundaș, de la Metalul Mija), 

televiziune și radio. O De ase
menea astăzi, este ultima zi de 
depunere a buletinelor pentru a- 
tractivul concurs Pronosport de 
miine, care cuprinde meciuri 
din cafnnionatele divizionare .,A“ 
șl ,.B“ ale Italiei. ÎNCERCAT! 
SA VA NUMĂRAȚI ȘI DV.. MÎI- 
NE. PRINTRE MARII ClȘTIGA- 
TORI LA SISTEMUL DE JOC 
PREFERAT !

Deși, trebuie s-o spun, nu joc 
pe postul care-mi place mie 
mai mult.

— Adică..
— Cel de libero. Pe acest 

post am fost, dealtfel, folosit in 
selecționata de tineret cu un 
randament foarte bun. La noi, 
în echipa de club, ca libero 
joacă, de o bună vreme. Căr- 
puci, care s-a acomodat perfect 
acestui rol, incit nici nu cred 
că ar mai putea trece cu a- 
ceeași eficiență intr-un alt post, 
înțelegînd, deci, această situa
ție. nevoile echipei, am devenit 
fundaș central de marcaj. în- 
trucîi prin accidentarea lui 
Lunca n-a existat o altă so
luție mai bună.

— în pofida celor întimpla
te, sînt încă destui cei care 
cred in posibilitățile tale» care 
consideră că ai putea reveni în 
lotul reprezentativ. Să nu ui
tăm că ai ca argument si ti
nerețea. in luna mai urmind a 
împlini frumoasa virată de 25 
de ani.

— Voi fi, desigur, foarte fe
ricit in acea zi în care mi se 
va putea spune că merit încre
derea de a reveni in mijlocul 
tricolorilor. Știu că depinde in 
primul rind de mine, ca aceas
tă zi să vină cîndva. Dar, rea
list fiind, îmi dau seama că. 
fără a juca din nou libero, 
ziua despre care vorbeam s-ar 
putea să nu fie atît de aproape.

— Cum apreciezi șansele e- 
chipei tale de club în returul 
campionatului ?

— In anii din urmă, sezoane- 
le de primăvară au fost mai 
grele pentru echipa noastră de- 
cît cele de toamnă, fiind ne- 
voîți să facem mari eforturi 
spre final pentru a scăpa de 
emoții. Sper ca de această dată 
să nu se mai întimple Ia fel. 
Deocamdată stăm binișor, cu 
un +3 in „clasamentul adevă
rului". Cei nou veniți. în spe-

Lică (fundaș, de la Laromet 
București), Marchidan (mijlocaș, 
de la Electrica Titu), Tătaru II 
(mijlocaș, de la Autobuzul Bucu
rești), cimpoeru (Înaintaș, de la 
Electrica Constanța) și Clhridean 
(portar, de la Rapid Fetești). In 
lot mal figurează: Leontin, Soa
re — portari; Drăguț, Cristea — 
fundași; lancu, Sanlcoi — mij
locași; Toma, Lupu, Damaschin 
— Înaintași. „In afara antrena
mentelor de la Piatra Arsă, în
tre 19 și 31 Ianuarie, în zilele 
următoare vom începe să susți
nem și meciuri amicale, ne-a 
declarat G. Teodorescu, antreno
rul echipei. Eu sper că în urma 
acumulărilor fizice din această 
perioadă și a completării Iotu
lui, care în toamnă era Insufi
cient numeric, tn final vom o- 
cupa un loc ferit de emoțiile 
retrogradării".

0 OLIMPIA RM. SARAT : 
„TREBUIE SA NE PERFECȚIO
NAM JOCUL ÎN ATAC, 1N SPE
CIAL FINALIZAREA". Startul 
pregătirilor a fost luat la 9 ia
nuarie, cind echipa s-a deplasat 
la Soveja, in județul Vrancea. 
Pînă la 21 ianuarie, în această 
stațiune s-a lucrat, cu precăde
re. pentru îmbunătățirea faoto- 
rului fizic. Antrenorul Cornel 
Negoescu, care a preluat echi
pa după etapa a 7-a a turului 

campionatului, are la dispoziție 
următorul lot de jucători: Tă- 
nase și Lăptoiu — portari; Gri- 
gore, Soare, Dumitrescu, Roșea, 
Panache, V. Roșu și M. Nicu — 
fundași: Toma, Dobre, Ivana, G. 
Roșu, Pușcă și Băbeanu — mij
locași; Profir, Zaharia. Oprea, 
Tone și S. lonescu — înaintași. 
Se află in curs de transfer mij
locașul Cristea, de la Metalul
I.U.T.  Buzău. Primele două 
jocuri amicale: cu Metalul I.U.T. 
Buzău șl cu F.C.M. progresul 
Brăila. Antrenorul C. Negoescu 
se declară optimist în privința 
șanselor echipei de a se menține 
in Divizia secundă: „tn toamnă 
în ultimele ia etape am adus 
5 puncte din deplasare. Echipa a 
început să intre în cadență.. Dacă 
apărarea și-a făcut datoria, a- 
cum, în plină perioadă pregăti
toare, atenția noastră se îndreap
tă spre perfecționarea jocului 
în atac. SIntern mult prea defi
citari Ia finalizare".

cîal Mihuț și Avădanei. s-au 
acomodat rapid și au devenii 
deosebit de utili echipei. Cred 
că și Dudu Georgescu, care a 
jucat cam puțin în toamnă și 
nu a înscris nici un gol, va a- 
vea o primăvară fructuoasă, pe 
măsura vechii sale reputații de 
golgeter. Și, fiindcă m-ați în
trebat de șanse, am impresia 
că nu exagerez dacă voi răs
punde că putem lupta pentru 
acel Ioc din clasament care o- 
feră dreptul de participare Ia 
„Cupa Balcanică".

Constantin FiRANESCU

Diiidinoviș(ii, in portugalia
11 €U POItTl'lOMNSE

Campioana țării, Dinamo Bucu
rești, șl-a început turneul în 
Portugalia, intîlnind în primul 
meci echipa Portimonense din 
prima ligă a campionatului lusi
tan. La sfîrșitul celor 90 de mi
nute de joc, tabela de marcaj 
a arătat scorul de 1—1. Golul 
dinamoviștilor a fost marcat de 
Viorel Radu, în min. 83. Antre
norii Dumitru Nicolae-Nicușor și 
Cornel Dinu — avînd în vedere 
pregătirea tuturor jucătorilor 
pentru dificilele meciuri cu Di
namo Minsk din cadrul „sfer
turilor" Cupei campionilor euro
peni — au rulat în acest meci 
16 jucători. In continuarea tur
neului, clinamoviștii vor întîlni, 
miine, o altă echipă din prima 
ligă, Farense.

ȘTIRI • ȘTIRI
• PREGĂTIRILE LOTULUI DE 

JUNIORI. In vederea prelimina
riilor Campionatului european de 
juniori I, lotul reprezentativ al 
țării noastre s-a deplasat din 
nou la Sîngeorz-Băi, unde va e- 
fectua un stagiu de pregătire 
centralizată. Antrenorii Marcel 
Pigulea și Costică Toma au la 
dispoziție următorul lot de ju
cători ; Zlotea, Petre. Achim, 
Moldovan, Mihalî, Cîrstea, Estin- 
ca, Tereke, Bănuță, Manea, Sa- 
bău, Bobaru, Bozeșan, Mărgărit, 
Albu, Voicu, Drăghici, Alexan
dru, Ursică, Topolinschi, Sma- 
du, Chircă și Nuță. Reamintim 
că acest lot va susține în preli
minariile C.E- o dublă întîlnire 
cu Ungaria (la 28 martie, în de
plasare, și 11 aprilie, pe teren 
propriu).
• C.S. TÎRGOVIȘTE — F.C.

CONSTANȚA 1—1 (1—0). Primul
joc de verificare al tîrgovișteni- 
lor din acest an, disputat joi. 
Agiu a marcat pentru gazde, în 
min. 36, iar Marinov a egalat, 
în min. 80, pentru constănțeni. 
Iată formația divizionarei ,,A“: 
Mia — Niculescu, Enc, Dumitres
cu, Pitaru — Agiu, Burleanu, 
Constantin — Stoichiță, Nicul- 
cioiu, O. Popescu. Au mai jucat: 
Istrate, Lică, Peniu, Ostafi T. 
Romică, Turcu, D. Manea și 
Geoacă. (M. AVANU — coresp.).
• LUCEAFĂRUL ADJUD — 

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA 1—2 
(0—1). Golurile au fost marcate 
de Sereda (min. 60), respectiv 
Drăgoi (min. 40) șl Lazăr (min. 
85). (Al. SÎRBU — coresp,).
• C.S.M. DROBETA TR. SE

VERIN — C.F.R. CARANSEBEȘ 
3—1 (0—0).
• „CUPA SPERANȚELOR" LA

MINIFOTBAL. S-au disputat 
meciurile din grupele preliminare 
ale amplei competiții de mini- 
fotbal dotată cu Cupa Speranțe
lor. Iată o parte dintre rezulta
te: seria de Ia Bistrița, la
categoria copii născuți în anii 
1970—71, pe primul loc s-a clasat 
A.S.A. Tg. Mureș (7—3 CU F.C. 
Baia Mare, 6—0 cu „U“ Cluj-Na
poca, 4—1 cu Gaz metan Mediaș, 
11—3 cu Chimica Tîrnăveni, 5—0 
cu Gloria Bistrița și 3—1 cu 
C.S.Ș. Sibiu). La categoria copii 
născut! în anul 1972, victoria a 
revenit echipei Gaz metan Me
diaș (7—1 cu Chimica Tîrnăveni, 
3—1 cu Gloria Bistrița, 2—3 cu 
A.S.A. Tg. Mureș. 1—0 cu C.S.Ș. 
Sibiu, 1—2 cu F.C. Baia Mare 
și 7—3 cu „U“ Cluj-Napoca). (I. 
TOMA — coresD.). Tn grupa de 
la Timișoara, clasamentele fina
le la cele două categorii de 
vîrstă arată astfel: 1. Politehnica 
Timișoara 12 p, 2. C.S.Ș. Bana
tul 10 p, 3. Co-rvin.ul Hunedoara 
7 p (categoria copil născuți 
Î970—7i) • i. corvinul Hunedoara,
2. Jiul Petroșani, 3. progresul 
Vulcan București (la copii 'năs
cuți în 1972). <C. CREȚU — co
resp.). tn seria de la Piatra 
Neamț, la ambele categorii de 
vîrstă cîsti?atoare sînt echipele 
C.S.S. Olimpia P. Neamf. (T. 
RADU — coresp.).



PRIMA SURPRIZĂ
DUNĂREA ÎNVINGE PE

GALAȚI, 27 (prin telefon). 
Cea de a Il-a etapa a penulti
mului turneu din cadrul cam
pionatului primei serii valorice 
a Diviziei „A“ la rodiei a cu
prins trei meciuri. Iată cîteva 
amănunte.

S.C. MIERCUREA CIUC — 
AVÎNTUL GHEORGHENI 7—0 
(2—0, 4—0, 1—0). După evoluția 
mai slabă din etapa precedentă, 
hocheiștii din Miercurea Clac 
au evoluat mult mai aproape 
de cota lor valorică cîștigind 
lejer. Au marcat : K. Antal 2, 
Todor, Demeter, Z. Nagy, Gereb 
și Bartalis I. A condus la 
centru D. Trandafir (care cu 
acest prilej și-a făcut un pro
mițător debut la meciurile pri
mei serii valorice), ajutat la cele 
două linii de M. Presneanu și 
J. Becze.

STEAUA — PROGRESUL 
MIERCUREA CIUC 9—2 (2—1,
4—1, 3—0). Steaua a evoluat la 
început evident mai slab decît 
în derbyul cu Dinamo. Pentru 
a explica afirmația, să notăm 
că Progresul a deschis scorul 
în min. 2 prin Kocsis, iar Stea
ua n-a putut obține egalarea 
decît în ultimul minut al pri
mei reprize. Atunci, la un in
terval de cîteva secunde, bucu- 
reștenii au egalat prin Cazacu

DIVIZIA DE HANDBAL
(Urmare din pag I)

cea Bedivan. Tudor Roșea. 
Cornel Durau si ceilalți „roș- 
albi“. adică majoritatea covir- 
sltoare a ..tricolorilor" care au 
cîstigat. în noiembrie trecut. 
Super Cupa campionilor mon
diali și olimpici si care — 
sperăm — vor dobîndi in vară 
prima cunună olimpică Toți, 
împreună cu antrenorii Radu 
Voina — Otto Telman si Ghi- 
ță Lieu — Valentin Samunți. 
au datoria să folosească acest 
derby pentru relevarea frumu
seții si spectaculozității hand
balului si — mai ales — pen
tru demonstrarea nivelului ca
litativ înalt la care a ajuns 
..sportul cu mingea mică* * In 
tara noastră. Sărbătoarea în
cheierii unui campionat va fi 
deplină in condițiile în care 
ambele formații vor evolua în- 
tr-o atmosferă de deplin fair- 
play.

• Lotul olimpic ai U.R.S.S. 
s-a reunit pentru un scurt sta
giu de pregătire în comun. Prin
tre cei 24 de selecționați se a- 
flă și șase jucători ai formației 
Dinamo Minsk: fundașii Șișkin 
și Iakușevski, mijlocașii Goțma- 
nov, Aleinikov, Zîgmantovici șl 
atacantul Gurinovici. în progra
mul de pregătire figurează un 
turneu în Italia, în prima jumă
tate a lunii februarie, iar In lu
nile martie și aprilie două jocuri 
de verificare cu selecționate din 
R.F. Germania (în deplasare) șl 
Cehoslovacia (ne teren propriu). 
Echipa U.R.S.S. conduce în gru
pa preliminară din care mai fao 
parte formațiile olimpice ale 
Ungariei, Bulgariei și Greciei.
• Campioana Angliei F.C. Li

verpool, s-a calificat cu dificul
tate în semifinalele „Cupei li
gii", eliminînd în sferturile de 
finală, după rejucare, formația 
de divizie secundă Sheffield 
Wednesday. Fotbaliștii de la Li
verpool. cîștigători ai trofeului 
în precedentele trei ediții, au 
oîștigat meciul la rejucare, cu 
scorul de 3—0. prin golurile în
scrise de Ian Rush (2) și Ro
binson.

• Sei Hong-Kong — Corinthi
ans 0—0.
• Sei. Kuala Lumpur — SeL 

Tokio 0—1 (9—0). La turneul din 
capitala Malaiesiei mai participă 
formații din Brazilia, Turcia și 
Tara Galilor.

cu negrele, la Llgterink (Olan
da). Van der Wiel și Nikolld au 
terminat remiză. • Turneul de 
la Dhocca s-a încheiat cu vic
toria maestrului Nisz Murshed 
(Bangladesh), care a totalizat 8 
puncte din 10 posibile. El a fost 
urmat de Manuel Aaron (India) 
7,5 p și Ye Ronguang (R.P. Chi
neză) 7 p.
TENIS • Turneul de la Phi

ladelphia: Noah — Leconte 7—6,
6— 3, Gilbert — Kriek 7—6, 6—2, 
Arias — Gunthardt 5—7, 6—2,
7— 6, Smid — Walts 4—6 6—3,
6— 2, Fibak — Testerman 7—6, 
3—6, 6—4 • Marco Island
(Florida) • Laura Arraya — 
Andrea Temesvari 6—4 6—2,
Pam Casale — Hana Mandlikova
7— 6, 7—6, Virginia Ruzicl — Iva 
Budarova 6—2. 6—3.

TENIS DE MASA • Surpriză 
în campionatele U.R.S.S.: proba 
individuală a fost cîștigată de 
Andrei Mazunov (16 ani): 3-0 în 
finala cu Aleksandr Stadnișcen- 
ko. în finala feminină: Anita Za- 
harian — Flhira Rnhtnwa 3—1.

Luptă acerbă si în subsolul 
clasamentului. Conform regu
lamentului. intrucît toate echi
pele au realizat cel puțin 50

LAUSANNE, ceremonia aprin
derii flăcării olimpice pentru 
cea de-a 14-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de iarnă de Ia Sara
jevo va avea loc la ZS ianuarie, 
in străvechea localitate greceas
că Olimpia, a anunțat Juan An
tonio Samaranch, președintele 
Comitetului Internațional Olim
pie. care' și-a exprimat cu acest 
prilej convingerea că întrecerile 
ce vor fi găzduite de orașul Iu
goslav vor cunoaște un sucoes 
deplin și vor contribui la afir
marea spiritului olimpic, a no
bilelor idealuri de pace.

r>rL ■■■■

PUGILISTUL LUNII 
IANUARIE...

în fiecare lună, organisme
le internaționale ale boxului 
profesionist alcătuiesc clasa
mente pentru flecare categorie 
In parte șl stabilesc pugills- 
tul nr. 1 al lunii precedente. 
Pentru luna ianuarie W.B.C. 
(Consiliul mondial al boxului) 
l-a desemnat pe tînărul ja
ponez Koji Kobayashi ca 
numărul unu. Kobayashi este 
campionul mondial al cate
goriei muscă și a desfășurat 
un box de calitate In meciul 
cu flliplnezul Frank Cedeno, 
pentru titlul mondial al cate
goriei respective.

UN SEZON PLIN
DE SUCCESE

Anul 1983 a fost. Indiscuta
bil, anul Jarmilei Kratochvi- 
lova, In care atleta cehoslova
că a strălucit realmente pe 
firmamentul acestui sport. 
Pentru edificare lată-1 cursele 
la care a luat parte anul tre
cut. performanța, locul ocu
pat. localitatea și data con
cursului respectiv; • 400 m
— 50,0 (1-salăi Vlena 10.2; •
800 m — 1 :58.33 (1-salăi Ja- 
blonee 12.2: • 400 m — 52,31 
(l-serii, șalăi B-pesta 5.3: • 
400 m — 49.69 (l-sală> B-pesta, 
campionatele europene 6,3: • 
100 m — 11.40 (1) praga 21.5; 
® 200 m — 20 (1-serie) Pra
ga 21.5 : • 200 m — 22.56 (1) 
Praga 215: » 100 m — 11 19 <1- 
serle) Bratislava 3.6: • 100 m
— 11,37 (3’ Bratislava 3.6: •
400 m — 48,32 (1) Pra
ga 23.6' * 400 m — 53.21 (1- 
serle) Praga 23.7: « 400 m — 
48.45 (1) Praga 23.7: • 800 m

DINAMO LA HOCHEI !
și au luat și conducerea prin 
Gerczuly. în repriza secundă. 
Lucaci a egalat (min. 30), pucul 
fiind deviat în poarta milita
rilor de crosa unui apărător. A- 
bia atunci, la jumătatea me
ciului, Steaua și-a adus aminte 
că este echipă campioană și 
în min. 32 a Înscris de două 
ori prin Hălăucă. Victoria ei 
s-a conturat și mai evident în 
ultima repriză, cînd Steaua a 
acționat într-adevăr ia nivelul 
posibilităților ei. Punctele au 
fost marcate de Cazacu 3, Hă
lăucă 2, Gerczuly, ChirițA, Po
pescu și N is tor pentru Steaua, 
respectiv Kocsis și Lucaci. A 
condus bine la centru St. Encin, 
ajutat de N. Enache și S. Dinu.

DUNĂREA GALAȚI — DINAMO 
BUCUREȘTI 5—4 (1—1, 1—1, 3—2). 
Prima mare surpriză a campio
natului. Victorie meritată a gălă- 
tenilor. Au marcat : Bujoreanu, 
Burada, Zaharia n. Dima și 
Marcu, pentru Dunărea, respec
tiv Toke, Pisăru, Solyom și Be- 
jan.

Programul de sîmbătâ : ora 10: 
Steaua — Avîntul. ora 15 : Du
nărea — Progresul, ora 17.30 : 
S.C. Miercurea Ciuc — Dinamo.

Cofin ANTONESCU

I
Biletele de intrare la 

meciul Dinamo București 
— Steaua aj fost puse in 
vin za re la casele de la 
sala Rapid și de la parcul 
sportiv Dinamo. De ase
menea. la casele de la 
Parcul sportiv Dinamo se 
găsesc tichete pentru le
gitimațiile C.N.E.F.S. In 
ziua meciului nu vor fi 
puse ta vinzare bilete $1 
nu vor fi eliberate tichete.

la sută din numărul maxim de 
puncte, departajarea formați
ilor aflate la egalitate de 
puncte se va face prin dife
rența de golaveraj. Așa stind 
lucrurile, partidele Universi
tatea Cluj-Napoca — Construc
torul Oradea și Tractorul Bra
șov — Relon Săvinești, îp care 
se află angajate toate cele 4 
candidate la retrogradare, sînt 
hotăritoare. întrucit trei dintre 
echipe pot ajunge la egalitate 
de puncte, iată diferentele de 
golaveraj înaintea ultimei eta
pe : —17 Universitatea Cluj- 
Napoca, —37 Constructorul O- 
radea. —17 Relon Săvinești și 
—63 Tractorul Brașov. Care 
dintre echipe se vor... salva 7

BELGRAD. Intr-un recent In
terviu. directorul tehnic al Jocu
rilor Olimpice de iarnă de la 
Sarajevo, Artur Takaci, a de
clarat, printre altele: „întrecerile 
sportive și, ta primul rînd, Jocu
rile Olimpice constituie un ele
ment de deosebită importanță în

— 1 :53,28 record mondial (1)
Munchen 26.7; • 800 m —
2:12,35 (l-serie) Helsinki, cam
pionatele mondiale 7.8; • 400 
m 52,40 (l-serie) Helsinki 8.8;
• 800 m — 1 :59,58 (2-semifl- 
nală) Helsinki 8.8; • 400 m
— 51,08 (l-semifinală) Helsin
ki 9.8: • 800 m — 1:54,68 (1) 
Helsinki 9.8; • 400 m — 47,99 
record mondial (1) Helsinki 
9.8: • 800 m — 1:58.79 (1)
Londra, „Cupa Europei” 20.8:
• 200 m — 22,40 (1) Londra
21.8; • 800 m — 1:55,04 (1) 
Oslo 23.8; • 200 m — 22,46 
(1) Pisa 25.8: • 400 m — 49,44 
(1) Pisa 25.8; • 800 m —
2.03,66 (1) Praga 3.9. După 
cum se vede, din cele 17 
curse finale, Jarmila n-a pier
dut decît una si aceea pe... 
100 metri 1
A.B.C.-UL VA RETRANSMITE 

JOCURILE
Nici n-au început Jocurile 

„Olimpiadei albe ’84“ șl, iată, 
o veste de peste Ocean ne 
încunoștiințează că a fost 
semnat contractul de retrans
mitere a J.O. de iarnă de la 
Calgary, din 1988, între Comi
sia de organizare a competi
ției si direcțiunea canalului 
de televiziune american 
„ABC“, cel care a achizițio
nat dreptul de retransmitere 
și a Jocurilor de la Sarajevo, 
care încep, după cum se știe, 
la 8 februarie 1984.

WESSIG PE URMELE
LUI... WESSIG

După ce. în iulie 1980, la 
Moscova, dlntr-un săritor oa
recare Gerd Wessig (R.D. 
Germană) a devenit, dintr-o 
dată. Drimul din lume, cam-

PE GHEAȚĂ Șl
Manuhelm. Meci amical de ho

chei : R.F. Germania — Canada 
(echipa olimpică) 5—4 (1—2, 1—1, 
3-1).

Helsinki. întâlnire de hochei : 
Finlanda — U.R.S.S- 2—7 (0—3. 
1—2, 1—2).

Bakuriani. Campionatele unio
nale de schi fond : 5 km femei : 
Iulia Stepanova 14:52.0. Nadejda 
Burlakova 14:58.0 ; 15 km : Vladi
mir Nikitin 40:27,0, Aleksandr Ba- 
tiuk 40:27,0 (!). Mihail Devlatia- 
rov 40:34,0 ; 20 km : Iuri Kașka- 
rov 1.02:15.

Willingen. Campionatele R.F. 
Germania : 30 km : Jochen 3ehle 
1.21:03,3 ; 10 km femei : Karin
Jăger 31:56,9.

Feldkirchen. Campionatele Aus
triei : 15 km : Alois Stadloocr
53:33.0 ; 10 km : Werner Schwarz 
40:44,5 ; combinată nordică: Klaus

• Domeniu de 
confluență a spor
tului cu artele, pa
tinajul ARTIS
TIC a fost mereu 
prezent la Jocurile 
Olimpice de iarnă 
(individual șl pe
rechi) . Proba de 
dans a intrat in 
programul olimpic 
începind de la edi
ția din 1976. oe la 
Innsbruck.
• Patinajul artis

tic la Sarajevo : în
trecerile vor fi găz
duite de patinoarul 
olimpic Zetra (si
tuat la 8 kilometri 
de Satul Olimpic) și 
de Skenderija (pen
tru figurile impuse). 
Iată programul : 10 
februarie : dansuri 
impuse si perechi, 
nrogramul scurt ; 
12 februarie : dans 
original si perechi, 
programul liber : 13 
februarie: masculin, 
figuri impuse : 14
februarie: masculin, 
programul scurt și 
dans iiber : 15 fe
bruarie : feminin,
figuri impuse : 16 
februarie: feminin, 
programul scurt și 
masculin, programul 
liber: 18 februarie: 
feminin. programul 
liber. Gala laurea- 
ților se va desfășu
ra duminică. 13 fe
bruarie. fiind inclu
să tn Drog ramul în
chiderii oficiale a 
Jocurilor Olimpice.
• Campionii o- 

limpici ai ultimelor 
două ediții ale J.O.:

Innsbruck : Irina
Rodina si Aleksandr 
Zaițev (U.R.S.S.) la 
perechi ; Ludmila 
Pahomova și Alek
sandr • Gorșkov 
(U.R.S.S.) la dans ; 
J. Curry (Anglia) 
la masculin si Do
rothy Ha mil (S.U.A.) 
la feminin ; Lake 
Placid: Natalia Li- 
niciuk și Ghenadi 
Karponosov (URSS) 
La dans ; Irina Rod
nina și Aleksandr 
Zaițev (U.R.S-S.) la 
perechi; R. Cousins 
(Anglia) la mascu
lin și Anett Potzsch 
(R.D. Germană), ia 
feminin.
• Primii trei cla

sați la ultima edi
ție a Campionatelor 
mondiale din 1983
(luna martie): dans: 
1. Jayne Torvill — 
Christopher Dean 
(Anglia", 2. Natalia 
Bestemianova — 
Andrei Bukin
(U.R.S.S.). 3. Judy
Bloombert — Mi
chael Seibert (SUA); 
perechi: L Elena 
Valova — Oleg Va- 
siliev (U.R.S.S.). 2. 
Sabine Baess — Ta- 
ssilo Thierbach 
(R.D. Germană), 3. 
Barbara Underhill 
— Paul Martini 
(Canada); masculin:
1. S. Hamilton
(S.U.A.), 2. N.
Schramm (R. F. 
Germania), S. B. 
Orser (Canada); fe
minin : 1. Rosalynn 
Sumners (S.U.A.)
2. Katarina Witt

întărirea prieteniei și contactelor 
reciproce. Noi trebuie să facem 
totul pentru apropierea tineretu
lui, pentru educarea Iui în spi
ritul asociației, respectului reci
proc al păcii și colaborării. în
trecerile sportive se desfășoară 
după reguli ce exclud manifes- 

pion olimpic și cu 2,36 m re
cordman mondial la înălțime, 
el s-a accidentat și a dispă
rut de pe firmamentul probei. 
Dar, zilele trecute, el a rea
părut, la Arnstadt. Cu prile
jul unui concurs .Hochsprung 
mit Muzik“ (Săritură în înăl
țime cu muzică), care a avut 
loc la Arnstadt, la Karl-Marx- 
Oberschule, Wessig și-a fă
cut o promițătoare reintrare. 
El a trecut peste ștacheta 
înălțată la 2,27 m după care 
a încercat la 2,30 m și doar 
puțin l-a lipsit pentru a fi 
reușit. Pînă la vară, la Olim
piadă, este însă timp ’ destul 
pentru a redeveni Wessig cei 
de la 2.36 m !

STATISTICI... STATISTICI
Alte statistici, care se vor, 

fiecare, mai complete si deci/ 
mai reale, privind activitatea 
fotbalistică europeană a sezo
nului trecut, au stabilit ierar
hizarea reprezentativelor. Ia- 
t-o. spre exemplu pe cea în
tocmită de cotidianul elvețian 
„SPORT*  Ziirich: 1. DANE
MARCA, 2. Suedia. 3. U.R.S.S.,
4. Spania, 5. Anglia, 6. R.F. 
Germania și Irlanda de Nord,
8. Franța, 9. ROMANIA, 10. 
Portugalia. 11. Belgia, 12. Iu
goslavia, 13. Olanda, 14. R.D. 
Germană, 15. Bulgaria, 16. 
Cehoslovacia, 17. Elveția etc. 
OSTERREICHISCHE PRESSE 
— AGENTUR (A.P.A.) are o 
altă părere: 1. DANEMARCA, 
2. Spania, 3. Suedia, 4. An
glia, 5. U.R.S.S. 6. R.F. Ger
mania, 7. Franța. 8. Belgia.
9. ROMANIA, 10. Irlanda de 
Nord. 11. Olanda. 12. Scotia 
13. Cehoslovacia, 14. R.D. Ger
mană. 15 Portugalia. 16. Iu
goslavia. 17. Irlanda etc.

Rubrică realizată de
Romeo VILARA

PE ZĂPADĂ
Sulzenbacher 42-1,0 p ; sărituri : 
Anton Innauer 228 p (66,5 m 4*  
64,5 m) ; 5 km femei : Andrea 
Grossegger 21:41,7.

Meribel. Concurs de coboiîre 
pentru „Cupa Europei" : 1. Mi
chael Pldchinger (Elveția) 2:05,63, 
2. Mario Scardanzan (Italia) 
2:06,20.

Splinderuv Mlyn. Cursa femini
nă de slalom special a fost oiș
ti gată de iugoslava Dezman cu 
1:37,69. sportiva româncă Liliana 
I eh ian s-a clasat a șaptea cu 
1:42,10.

Budapesta. Concurs internațio
nal de patinaj viteză, la feminin 
victoria a revenit sportivei din 
R.D. Germană, Hoffmann — 
189,407 puncte, urmată de Rusz 
(Ungaria) — 193,953 puncte. Ga
briela Voina (România) — 201,133 
puncte.

(R.D. Germană) 3. 
Claudia Leistner 
(R.F. Germania).

• Principalele 
forțe ale patinajului 
artistic mondial 
sînt, în momentul 
de față. Uniunea 
Sovietică (mai cu 
seamă pentru pro
bele de pereeni, pe 
care le domină au
toritar în ultimele 
două decenii la ni
velul tuturor între
cerilor mondiale),
R. D. Germană,
S. U.A., Anglia, R.F. 
Germania. Canada.
• Cea mai bună 

comportare a unor 
reprezentanți ai ță
rii noastre a fost 
locul 13. realizat la 
Olimpiada d’n 1936, 
de la Garmlsch — 
Partenkirchen de 
cuplul Irina Min cu- 
lescu — A. Fieraru 
(Eisen beiser).
• La Sarajevo a 

fost inaugurat ofi
cial „Satul olim
pic". Prima delega
ție care locuiește 
în „Satul olimpic" 
este, firește, cea a 
Iugoslaviei (schiorii 
alpini).

țările de rasism, șovinism și dis
criminare de orice fel. Asigu- 
rind un climat de prietenie șl 
încredere, sportul devine un in
strument de întărire a înțelege
rii Intre tinerii din întreaga lu
me. Sperăm ca tînăra generație, 
educată într-un asemenea spirit, 
să contribuie la afirmarea și 
mai puternică a cauzei păcii în 
lume".

SARAJEVO. Comitetele olim
pice din Maroc și Portugalia 
și-au anunțat participarea la 
J.O. de iarnă de la Sarajevo, 
astfel îneît numărul țărilor par
ticipante la „Olimpiada albă" a 
ajuns la 50. Această participare 
reprezintă un record, care de
pășește cu mult precedentele în
scrieri — 37 de țări la Lake Pla
cid și Innsbruck. De asemenea, 
și numărul de sportivi a depășit 
toate participările de pînă acum, 
la Sarajevo anunțîndu-și prezen
ta circa 1 600 ooncurenți.

LOS ANGELES. Comitetul olim
pic din R.P. Chineză și-a confir
mat participarea la Jocurile O- 
limpice de vară din 1984. de la 
Los Angeles unde va deplasa o 
delegație de 300 persoane, a a- 
nunțat un purtător de cuvînt al 
Comitetului de organizare. După 
cum se știe, prima participare a 
sportivilor chinezi la o ediție de 
vară a Olimpiadelor a fost tot 
la Los Angeles In 1932.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

HOCHEI PE IARBA • Repre
zentativa pakistanului va între
prinde un lung turneu în Euro
pa. Ea va susține mai multe 
meciuri în U.R.S.S., Polonia, 
Franța, Belgia, Olanda și Spa
nia.
ÎNOT • La Winnipeg, cana

dianul Victor Davis a realizat un 
nou reoord mondial la 100 m 
bras cu 1:00,61 (bazin de 25 m).

ȘAH • în turneul internațio
nal de la Wljk aan Zee, în O- 
landa, învingîndu-1 pe filipine- 
zul Eugenio Torre, marele ma
estru Viktor Korcinoi și-a con
solidat poziția de lider, cu 8 p. 
Pe locurile următoare se află: 
2. Beliavskl (U.R.S.S.) 7,5 p, 3. 
Andersson (Suedia), Hiibner 
(R.F.G.), Nikolic! (iugoslavia), 
Ree (Olanda) și Van der Wiel 
(Olanda) 5,5 p. Tn runda a ze
cea Beliavskl, cu negrele, a dis
pus de Van der Sterren (Olan
da) Ree a cîștigat la Miles (An
glia). Sosonko (Olanda) la A- 
dorjan (Ungaria), Hiibner la 
Tukmanov (U.R.S.S.). Andersson.

AUT0M0B5LIȘTI ROMÂNI 
LA „BALTICA RALLY*'
în zilele de 11 si 12 februa

rie se Va desfășura în Uniu
nea Sovietică competiția auto
mobilistică „Baitica-Rally", pri
ma etapă — din șapte — în 
„Cupa Păcii și Prieteniei*,  la 
care vor participa si 5 echi
paje românești : Mateescu — 
Panaite, Costinean — BarbU. 
Ionescu — Pircălăboiu, Bales — 
Dicoi, Aldea — Nemeș.

CUPELE EUROPENE
INTERCLUBURI

Alte rezultate înregistrate ta 
„Cupele europene” :

BASCHET : bărbați : „C.C.E."
(turul cinci): c.S.P. Limoges — 
Colombani Cantu 108—118 (după 
prelungiri); „Cupa cupelor* : gru
pa „A“: Solent Southampton — 
Slmac Milano 63—78: clasamen
tul: 1. Simae și Cibona Zagreb 
8 p, 3. Saturn K61n șl Solent 7 
p; grupa „B“: panathinaikos A- 
tena — Scavolinl pesaro 75—76; 
clasamentul: 1. Real Madrid 9 p, 
2. Scavolinl 8 o. 3. panathinaikos 
7 p, 4. Ruda Hvezda Pardubice 

6 P: „Cupa Koraci*  (sferturi de 
finală): Le Mans — Eczaclbasi 
Istanbul 104—86, Crystal Palace 
Londra — Maccabi Ramat Gan 
77—78, K.K. Zadar — E.B. Ort- 
hez 106—93, P.A.O.K. Salonic —
S.P. Varese 81—80; Carrera Ve
neția — Ol. Antibes 71—72: fe
mei: „C.C.E.“ (sferturi de fina
lă) ; Slavia Praga — Monting Za
greb 83—71 (în tur 72—67): „Cu
pa Ronchetti” (sferturi de fina
lă): grupa „A“: Kremokotl So
fia — Vozdovac Belgrad 68—71 
(ta tur 83—81), grupa „B“s 
U.F.C. Schio (Italia) — R.C. 
France 76—68; grupa „C“: Spar
ta Praga — Bata Roma 81—87, 
grupa „D“: B.S.E. Budapesta — 
Viterbo (Italia) 77—69.

VOLEI; bărbați: „C.C.E.*  (tu
rul doi, retur): Dukla Liberec — 
U.S.C. Giessen 3—0 (In tur 3—1); 
„Cupa cupelor” (turul doi, re
tur) : Martinus Amstelveen (O- 
landa) — Levski Spartak Sofia 
3—1 (In tur 2—3); .Cupa confe
derației*  (turul doi. retur): Sta
de francais Paris — Caslo Mila
no 1—3 (6—3).

Fotbal 
I meridicune

„informația*.  
». 1. 2. 3. 4


