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Handbalul masculin la finele campionatului

ACTUALELE SUCCESE ALE ECHIPEI STEAUA
Șl SUPORTUL CAMPIONILOR SĂI MONDIALI
încheiată duminică, cea de 

a 26-a ediție a Campionatului 
masculin de handbal Divizia 
„A“ s-a dovedit a fi una din
tre cele mai... rapide. întreaga 
competiție. Cuprinzînd 21 de e-

mul se referă la creșterea im
presionantă a numărului de 
spectatori Ia meciurile din cam
pionatul Diviziei »A*. Pornind 
de la faptul că Palatul sportu
rilor si culturii din Capitală

citat eforturi deosebite. Ne re
ferim la Dumitru Berbece, 
George Dogăreseu. Tudor Roșea. 
Aihan Omer si la portarii Mir
cea Petrin si Adrian Simion. 
Sigur, unii dintre ei erau cu
noscut-, dar saltul valoric rea
lizat în acest sezon i-a propul
sat In rândurile consacratelor.

Beferindu-ne la evoluția e-
Hristoche NAUM

(Confhtucre ir. pag 2-3)

ci apărare agresivă încearcă să-i stopeze elanul lui Vasile Stingă. 
Fază din derbyul Dinamo București — Steaua, disputat dumi
nică in sala Rapid Foto : D. NEAGU

tape. s-a disputat în 72 de 
zile ! Noua formulă, cu patru 
turnee în perioada 19 august — 
20 septembrie 1983 si cu 10 e- 
tape programate între 22 de- 
cembrit 1983 si 29 ianuarie 1984, 
s-a dovedit a avea avantaje si 
dezavantaje. Care au fost pre
ponderente ? Despre plusurile, 
minusurile si importanta lor în 
progresul valoric al handbalu
lui nostru ne vom ocupa in
tr-un comentariu viitor, astăzi 
dorind să dăm intiietate citorva 
caracteristici generale si anali
zei evoluției unora dintre for
mațiile din prima scenă com- 
petițională.

Două lucruri ni se par a fi 
ieșit pregnant in evidentă. Pri

s-a dovedit neîncăpător la der
byul Steaua — Dinamo Bucu
rești. în afara celor aproape 
6 000 de spectatori din tribune, 
alte 2—3 000 căutînd .biletul in 
plus*, vom sublinia faptul că 
în aproape toate celelalte cen
tre — Baia 
radea. Arad 
s-au disputat 
Afluența de 
dește nu numai priza handba
lului. ci si creșterea nivelului 
valoric si spectacular al intil- 
nirilor. deci progresul general 
al echipelor noastre. Un al doi
lea aspect îl constituie eviden
țierea unor jucători tineri pe 
parcursul acestei condensate e- 
ditii de campionat, care a soli-

Mare. Brașov. O- 
s.a. — partidele 
cu «casa închisă", 
spectatori dove-

Divizia „A“ de lupte greco-romane

PRIMA ETAPĂ,
PRIMELE SURPRIZE!

Nicolae Zamfir 
(Dinamo Bucu
rești) finalizează 
spectaculos o cen- 
turare laterală in 
meciul cu Grigore 
Ene (Progresul 

Brăila)

Prima etapă a Diviziei „A“ 
de lupte greco-romane, cu 36 
de echipe la start, s-a în
cheiat cu numeroase rezultate 
surprinzătoare. Formații frun
tașe în edițiile anterioare sau 
cu îndelungată activitate în pri
mul eșalon s-au aflat, de astă 
dată, in dificultate și chiar ne
voile să cedeze întîietatea unor 
divizionare fără performante 
deosebite, dar dornice de afir
mare.

SERIA I. Arad. Redutabila e- 
chipă a clubului Steaua nu mai 
are. credem, nevoie de prezen
tare. Iată, însă, că duminică, în 
sala Gloria din localitate, ea a 
terminat doar la egalitate (5—5) 
cu modestele dar ambițioasele 
formații C.F.R. Timișoara și 
C.S. Arad, cîștigînd. totuși, da
torită punctajului tehnic, dar 
și acela la limită: 20—19 cu 
C.S. Arad si 21—19 cu C.F.R. 
Ce n-a reușit Steaua a izbutit 
echipa arădeană: 6—1 cu C.F.R. 
(O. BERBECARU — coresp.).

Foto : L BĂNICĂ

înotătoarea Car
men Bunaciu a 
avut o foarte fru
moasă comportare 
la concursul inter
național de la 
Amersfoort (Olan
da). desfășurat în 
ultimele zile ale 
săiMămînii trecute. 
Eleva antrenoarei 
emerite Cristina 
Șopterian a termi
nat învingătoare în 
toate probele de 
spate, performante
le înregistrate de- 
monstrînd o exce
lentă pregătire si 
formă sportivă. 
Astfel, ea a stabi
lit CEA MAI BU
NA 
TA 
IA
CU 
d-o

PERFORMAN- 
EUROPEANA

50 M SPATE,
29,63. întreeîn- 
pe aceea a

sportivei Ina Kle
ber (R.DG.) —
29,67 în decembrie 
1982. în afara acestei presti
gioase reușite, o premieră în 
natația 
realizat
100 m 
nind a

noastră; dinamovista a 
un timp foarte bun Ia 
spate — 1:02,68, deve- 
doua performeră mon

dială a anului, după Kristia 
Otto (R.D.G.), cronometrată la 
începutul lunii cu 1:02,61. De 
asemenea. Carmen Bunaciu a 
ciștigat șl proba de 200 m 
spate, cu 2:15,39.

Anul Jocurilor Olimpice de la Los Angeles

LA ÎNOTĂTORI, 0 LINIȘTE NUMAI APARENTĂ =q$p
• Robert Pinter și fluturele • Cit poate cu adevărat Anca

Pâtrâșcoiu ? • Intre bazin
Era Încă vacantă și. majori

tatea fruntașilor si speranțelor 
natatiei noastre fiind la virsta 
școlii, toate drumurile lor pă
reau că au dus pe Valea Pra
hovei, la Sinaia sau Bușteni, 
înotători. poloiști. săritori 
Excepțiile (absențele din grup) 
se puteau număra pe degete, 
una avind, ce-i drept, sonori
tatea numelui sportivei căreia 
ne-am obișnuit să-i spunem, pe 
drept cuvint, port-drapelul na
tatiei românești — Carmen Ba- 
naciu, — rămasă la București 
spre a-și pregăti participarea 
la concursul de la Amersfoori. 
Respectiva perioadă, cu acumu
lări fizice, ozonificare era. la 
prima vedere, nespectaculoasă. 
liniștită. O liniște, vom vedea, 
numai aparentă. însuși faptul 
că se lucra susținut (cuvint ce

Cluj-Napoca. .Triunghiula
rul* A.S.A. Cluj-Napoca — Bi
horeancă Marghita — C.S. Sa- 
tu Mare a fost dominat de tî- 
năra formație clujeană, debu
tantă în Divizia „A*. care a 
obținut victorii categorice : 
9—1 cu Bihoreancă si 7—3 cu 
C.S. Satu Mare. Spre surprin
derea unanimă, o altă debu
tantă. Bihoreancă, a ciștigat în 
fața echipei din Satu Mare, 
aflată de multă vreme în pri
mul eșalon. Ce-i drept, rezul
tatul a fost egal. 5—5. dar cu

punctajul tehnic favorabil for 
matiei din Marghita : 22—18. 
(Gh. LOZINCA — coresp).

Tg. Mureș. Succes spectacu
los al noii divizionare Electro- 
mareș din localitate : 8—2 cu 
Steagul roșu Brașov (formație 
aflată de nenumărate ori în 
turneele finale divizionare) si 
5—4 cu Simared Eaia Mare.

(Continuare In pag 2-3)

sute șivrea să sugereze chiar
sute de repetări de .lungimi" 
intr-o zi) in apă. la bazinul de 
la .Montana*, spune mult, mai 
cu seamă In cazul înotătorilor, 
cei mai indrituiti. in familia 
natapei. să privească cutezători 
spre marile competiții ale aces
tui an

in grupul băimărean (pentru 
că se lucra pe grupuri) un pre
miu pentru hărnicie i s-ar cu
veni lui Robert Pinter. Băiatul 
acesta tenace, cu privire des
chisă. mereu zîmbitor. știut mai 
degrabă ca specialist la liber. 

.e_ convertit acum de maestrul 
Gheorgbe Dimeea la stilul flutu-

matematică !
re. Calculele antrenorului emerit 
par juste: Robert poate urca 
pe podiumul europenelor de 
juniori la 200 m. Ba. sînt șanse 
să încheie cu medalie și altă 
probă, visul atnîndurora fiind 
.de aur*. Drept pentru care 
elevul înoată fără crîcnire, iar 
profesorul — el, veșnicul ne
mulțumit — nu-si ascunde satis
facția. Din tot grupul (mai erau 
Teodora Hauptrichi, Eniko Pa- 
lencsar, Andreea Hidegkuti, Ma- 
ricica Cuiică. Adriana Șerban,

Geo RAEȚCHI

(Continuare In pag. a 4-a)

h» iBcepot campionatele republicane de patinaj viteză

FAVORIȚII AU CONFIRMAT
MIERCUREA CIUC, 30 (prin 

telefon). Campionatele republi
cane de poliatlon rezervate se
niorilor au început luni dimi
neață în localitate. în program 
figurează (în ordinea desfășu
rării) următoarele probe : 500 
m. 1 500 m, 1 000 m și 3 000 m 
fete ; 530 m 5 000 m. 1 500 m, 
10 000 m la băieți. La start 
s-au aliniat 15 fete si 24 de 
băie i. majoritatea alergătorilor 
aflati la virsta junioratului, care 
și-au obținut în concursuri an
terioare dreptul de participare.

Favoriții au confirmat aștep
tările. ..Capul de afiș* al reu
niunii inaugurale l-au consti
tuit confruntările din proba de 
sprint în care a evoluat și 
candidatul la apropiatele J.O. 
de Ia Sarajevo. Dezideriu Je
nei. Confirmînd bunele apre
cieri de pînă acum și bine 
condus de maestrul sportului 
Andrei Okoș. D. Jenei a reușit 
să parcurgă distanta de 500 m 
în 39,9. fiind al patrulea re
zultat sub 40 de secunde r 
care îl înregistrează în decurs 
de două săptămîni pe inelul 
de gheată din Miercurea Ciuc 
(39.8 la ..Cupa României*. 39,2 
și 39.1 la campionatul de sprint 
— ultimul timp reprezintă re-

Sîmbătă și duminică, la Brașov
DUBLU SUCCES AL BIATLONIȘTILOR ROMÂNI

„CUPA 16 FEBRUARIE» LA LUPTE GRECO-ROMANE
„Cupa 16 Februarie" la lupte 

greco-romane, oom-petiție de tra
diție, va reuni ta Brașov, sîm
bătă și duminică, un mare nu
măr de tineri

întreaga țară. Ca în fiecare an, 
antrenorii loturilor reprezentative 
de tineret și juniori vor selec
ționa, la finele întrecerilor, pe

întrecerile juniorilor din ca
drul competiției internaționale 
de biatlon dotate cu trofeul 
„Cupa Ungaria*, de la Gal- 
yateto, au fost dominate de 
sportivii români, care s-au cla
sat pe primele locuri în pro
bele de 10 km si 20 km. La 
10 km a ciștigat Basarab Abri-

un minut penalizare), urmat de 
Sorin Pop* — 34:23.0 (2 minu
te penalizare). Proba de 20 km 
a revenit, de asemenea. lui 
Basarab Abriham, cronometrat 
în lh 14:23,0 (6 minute pena
lizare). locul 2 fiind ocupat de 
Sorin Popa — lh 16:27,0 (7 mj-

cordul actual al pistei). Lupta 
pentru cucerirea celorlalte două 
medalii s-a dat între experi
mentalii patinatori Mircea 
Vrinceanu si Emerîc Mikloș 
(aflat în primul an de senio- 
rat) și de reprezentanții „nou
lui val*. Orlando Cristea și 
Edmond Cseh, cîștig de cauză 
avind în final plusul de rutină 
în tehnica luării turnantelor. 
Plasați Pe locurile 4 și res
pectiv 5, Cristea si Cseh. ju
niori de 16 ani. progresează da 
Ia o zi la alta.

Cea de a doua probă mascu
lină. 5 000 m. a revenit unui 
alergător de cursă lungă. An
drei Erdelyi, într-un pasionant 
duel cu mai tînărul vitezist 
Emerjc Mikloș. Deși specialist 
la sprint. Dezideriu Jenei a 
dovedit că are resurse si pen
tru distantele lungi, el ureînd 
pe podium si la această probă 
și, ca atare, menținîndu-se în lup. 
ta pentru dobîndirea invidia
tului' titlu de campion absolut.

Disputele feminine din pro
gramul primei zile au fost do
minate. în absenta unor senioa
re de valoare, de reprezentan
tele generației tinere. Probîn- 
du-și calitățile clujeanca Mi- 
baela Timiș (antrenată de ta
tăl ei. Mihai Timiș) s-a impus 
clar în cursa de 500 m. iar 
brașoveanca Gabriela Voina 
(pregătită de antrenorul Emest 
Ulrich-Petric) a îmbrăcat tri
coul de campioană la 1 500 m, 
dar în cursa pentru titlul de 
campioană absolută maj con
curează sibianca Cerasela Hor- 
dobetiu și brașoveanca, de 14 
ani. Mihaela Dascălu. O men-

Traian IOANIȚESCU



Azi, la sa-l cunoaștem pe candidații noștri

DERBVUL CAMPIONATULUI
STEAUA - S. C. MIERCUREA CIUC

olimpici Ia „Sarajevo 81

GALATI, 30 (prin telefon), 
în turneul gălătean din cadrul 
primei serii valorice a Diviziei 
,A“ la hochei pe gheată, '.uni au 
fost programate trei iocuri care, 
în general au fost calme, favo
ritele evoluînd ceva mai reținut 
în vederea derbyurilor din ul
tima etapă. Totuși, ele au obți
nut victoriile scontate. Să 
menționăm doar că în partida 
Dinamo—A vîntuî 
riei a fost decisă 
repriză, cind dinamoz'știi 
avut 
cînd 
Iată 
nări

Pisăru (D). respectiv Sandor I 
2, Eros, Andrei și Csata (A). 
A condus la centru E. Both, 
ajutat la cele două linii de M. 
Presncanu si D. Trandafir.

DEZIDERIU JENEI-UN PATINATOR
CARE VREA Șl POATE MAI MULT

soarta victo- 
in ultima 

au 
o revenire puternică mar—
trei eoluri inul după altul, 
însă cîteva scurte consem- 
de la aceste trei partide.

DINAMO—AVÎNTUL GHEOR- 
GHENI 8—5 (2—2, 2—2, 4—1). 
Partidă foarte echilibrată în pri
mele două reprize, hocheiștii din 
Gheorgheni luptîndu-se să scape 
de ultimul loc. Ei au făcut mari 
eforturi pentru a obține, dacă 
nu victoria, măcar un ioc egal, 
conducînd cu 1—0 (min, 4), 2—0 
(min. 7) și chiar cu 4—2 (min. 
34). lăsînd impresia că vor fur
niza a doua mare surpriză a în
trecerii. Dinamovistii s-au mo
bilizat exemplar, au egalat : 
4—4 (min 361 și după ce au mai 
fost conduși încă o dată la în
ceputul ultimei reprize, au ega
lat din nou : 5—5 (min. 45), 
dună care au înscris cele trei 
goluri de care aminteam, unul 
mai frumos ca altul, asigurîn- 
du-și victoria. A.u marcat : So- 
lyom 4. Tureanu 2. Moroșan și

S. C. MIERCUREA CIUC— 
PROGRESUL MIERCUREA 
CIUC 5—1 (3—0, 2—1, 0—0). Jo
cul a început foarte rapid, in 
nota de evidentă superioritate 
a echipei Sport Club,'care după 
11 minute da joc conducea cu 
3—0 în continuare însă, ritmul 
partidei s-a ..stins" și către 
sCrșitul ei am asistat la un 
meci fără prea multe valențe 
tehnieo-tactice. Au marcat : E. 
Antal 2. K. Antal, Z. Nagy și 
Todor (S.C.). respectiv Peter 
(Progr.) A arbitrat la centru 
N. Enach». ajutat la cele două 
linii de Șt Enciu și S. Dinu.

STEAUA—DUNĂREA GA
LATI 8—3 (3—4. 4—0. 1—3). Au 
marcat : Cazaca 2. Nistor 2, O- 
liniei, Gereznly. Hălăucâ, Gîiga. 
respectiv Zaharia n 2 și Chi- 
rită I. A arbitrat D. Trandafir, 
ajutat la cele două linii de L 
Beeze și $t- Eneiu.

în turneul de la Galați, pe
nultimul înaintea ultimei etape 
programate marți, Steaua are 6 
puncte avans fată de S, C. 
Miercurea Ciuc. Iată programul 
jocurilor : ora 10 : Dinamo—Pro
gresul ; ora 15 : Dunărea — A- 
vîntul ; ora 17,30 : Steaua—S.C. 
Miercurea Cine.

O regulă nescrisă a pa
tinajului spune că drumul 
performerului în probele de 
sprint trece obligatoriu prin 
poliatlonul mare, prin acele 
distante lungi care asigură 
o bază solidă pentru 
celerarea vitezei. Așa 
început ucenicia, în 1 
cu 12 ani proaspătul i 
pion absolut de sprint 
tării noastre. Deziderin Je
nei (născut 
iunie 1960 
are 1.70 m 
kg greutate 
care la vîrsta junioratului 
și chiar în primul an de 
seniorat a fost laureatul 
unor concursuri naționale de 
poliatlon. Specialiștii îi În
trevăd un frumos viitor la 
poliatlonul mare, dar — 
deocamdată — el r.’mîne 
credincios problemelor de 
sprint

Lăsînd în suspensie pro
blema opțiunii definitive, 
să încercăm să rezumăm ac
tivitatea acestui tînăr vite- 
zist în probele de patinaj- 
sprint. care l-au propulsat

ac- 
și-a 

urmă 
cam- 

t al

în ziua de 25 
la Cluj-Napoca, 
înălțime și 70 

de concurs),

în arena 
lent autentic și 
goare. Dezideriu 
cendent dintr-o 
sportivi : mama 
cuta sprinteră la atletism 
Ema 
la J.O.
1952 ; 
emerit 
jucător 
mai mare — Nicolae Jenei- 
jr. campion de patinaj la 
500 m juniori și seniori) a 
trecut prin mina mai multor 
tehnicieni. Se pare că și-a 
descoperit vocația sub în
drumarea antrenorului Dan 
Lăzărescu, în pregătirea că
ruia a reușit în actualul 
sezon să urce pe podium in 
cîteva concursuri desfășura
te la InzelL unde a devan
sat specialiști ai genului din 
U.R.S.S.. Norvegia. Olanda. 
Japonia Franța. Italia, R.F. 
Germania si alte țări cu o 
veche tradiție. Dorind ne
spus să facă parte din de
legația sportivilor români 1t 
apropiatele J.O. de la Sa
rajevo. tînărul nostru cam-

intematională. Ta- 
plin de vi 
Jenei (des- 
familie do 
— cunos-

participantăKonrad,
de la Helsinki din 

tatăl — profesorul 
Nicolae Jenei, fost 
de hochei ; fratele

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE PATINAJ-VITEZĂ
Călin ANTONESCU

(Urmare din pag. I)

„CUPA STEAUA“ LA ATLETISM
între competițiile tradiționale 

ale atletismului de sală este și 
cea dotată cu „Cupa Steaua". 
Ediția din acest an a concursu
lui va avea loc miercuri și joi 
(in ambele zile, cu începere de 
la ora 15) în sala complexului 
„23 August". Vor lua parte

multi dintre atletii fruntași 
aflati în plină pregătire în ve
derea importantului sezon al 
anului ’34. Miercuri, deci, de la 
ora 15. vor avea loc probele : 
60 mg B, triplusalt, 60 m B și F, 
înălțime B, greutate F și lun
gime F.

tiune pentru junioara constăn- 
țeancă Ileana Cleteșteanu (an
trenor prof. Octavian Rue 
care, cu cele mai puține zile 
de rulaj pe gheață, a reușit să 
se numere printre animatoare
le cursei de 500 m, cucerind 
medalia de argint

REZULTATE: —
m : 1.
Cluj-Napoca) 47,3 
republicană, 2. Ileana Cleteștea
nu (C.S.ș. Constanța) și Cerase- 
la Hordobețiu (Voința Sibiu)

senioare, 500
Mihaela Timiș (Viitorul 

campioană

48,1, 4. Cătălina Bologa (Voin
ța Sibiu) 48,3, 5. Gabriela Voina 
(Tractorul Brașov) 48,6, 6. Lilia
na Coman (Petrolul Ploiești) 
48,8 : 1500 m : 1. Gabriela Voina 
2:30,9 — campioană republicană, 
2. Cerasela Hordobețiu 2.31,7, 3. 
Mihaela Dascălu (Tractorul Bra
șov) 2:32,9, 4. Mihaela Timiș
2:33,7, 5. Gabriela Szenkovlts
(C.S.M. Cluj-Napoca) 2:34,3, 
Judith Bogdzl (S.C.
Ciuc) 2:36,4. Seniori - 500 m : 
D. Jenei (I.M.A.S.A. Sf. Ghenr- 
gbe) 39,9 — campion republican,

5.
6.

Miercurea
1.

HS EZ- DIVIZIA A"

HANDBALUL MASCULIN LA FINELE CAMPIONATULUI (Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

chipelor este necesar să sub
liniem performanta formației 
Steaua. Nu este o surpriză că 
a cîștigat. o face pentru a 18-a 
oară. Se impune însă să sub
liniem tocmai faptul că repe
tarea succesului a devenit — 
In această epocă de orogres ra
pid în snort — o chestiune de 
mare dificultate. La Steaua e- 
xistă un climat deosebit de fer
til pentru handbal care asigură 
continuu generații de jucători 
de înalt nivel valoric, o puter
nică sudură sufletească si o 
mare dragoste pentru club. A- 
cesta este secretul „tinereții 
fără bătrînete" a echipei Steaua. 
Cînd au părăsit echipa o se
rie de mari vedete (Cristian 
Gațu, Gabriel Kicsid. Werner 
Stockl și alții) se credea că 
Steaua va... apune, dar. iată, 
astăzi de vorbește des ore Ma
rian Dumitru sau Dumitru Ber
bece la fel ca despre renumitii 
lor înaintași în rezervă aștep- 
tînd si alti tineri prilejul de 
a-si dovedi măiestria si atașa
mentul fată de handbal si de 
club. Poate că nu este de prisos 
să amintim că între factorii 
care îi dau Stelei posibilitatea 
să strălucească se află un co
lectiv tehnic (Radu Voina si 
Otto Telman — antrenori. Gh. 
Goran — instructor), ca si Cor
nel Oțelea — președintele clu
bului. alcătuit din foști cam
pioni mondiali maeștri emeriți

ai sportului și antrenori eme
riti.

Dinamo București a progresat 
evident. Citiva dintre jucătorii 
săi se află pe drumul obținerii 
valorii maxime (George Dagă- 
rescu și Tudor Roșea), iar e- 
chipa — în întregul ei — a 
urcat o treaptă, mai ales dato
rită apărării deosebit de active, 
mobil-agresive. avansate pină 
la 10—11 m. Performantele sale 
au fost grevate de inconstanța 
portarilor, și de nervozitatea 
lucătorilor care acționează sub 
apăsarea unei atmosfere ce ar 
trebui înlăturată. Ei au imp”e- 
sia că toti arbitru 
trivnici si au ajuns 
pînă si deciziile... 
Lucrînd mai mult 
(de ce nu se apelează la servi
ciile lui Cornel Penu ?). întă
rind disciplina si destrămînd 
atomtsera de neîncredere Di
namo București — care are la 
ora actuală, cel mai valoros lot 
de jucători — poate să reali
zeze o spectaculoasă ascensiune 
valorică.

H.C. Minanr Baia Mare este 
echipa cea mai bine instruită 
din campionatul nostru. Jocul 
său combinativ. fructificarea 
calităților unor îucători cu a- 
iutorul unor scheme ingenioase, 
pregătirea tehnîco-tactică supe
rioară se datorează Drofesiona- 
litătii antrenorului Lascăr Pană. 
Acest tehnician nu negii iează 
nici un amănunt, ajntîndu-se 
în elaborarea sistemului de joc

de înregistrări video, de obser
vațiile pe care le face Ia fie
care meci, de informațiile pe 
care le culege personal sau le 
găsește în materialele de spe
cialitate referitoare 
întreceri.

la marile

le sint po- 
să conteste 
favorabile, 

cu portarii

CLASAMENT

1. STEAUA 21 19 2 0 587-472 61
2. Din. Buc. 21 16 2 3 594-484 55
3. H.C .Minaur 21 14 4 3 563-511 53
4. Indep. C.M. 21 9 0 12 503-551 39
5. Co-nstr. Ar. 21 7 3 11 476-497 38
6. Dinamo Bv. 21 6 3 112 479-493 36

7. Poli Tim. 2i 8 3 10 475-478 40
8. Min. Cav. 21 9 1 11 518-565 40
9. U. Cj.-Nap. 21 6 3 12 478-495 36

10. C-onstr. Or. 21 6 3 12 446-483 36
11. Tract. Bv. 21 7 1 13 509-569 36
12. Relon Săv. 21 6 1 14 460-510 34

La egalitate de puncte s-a luat
In considerare golaverajul. Cele 
trei echipe de pe locurile 10—12 
au Înregistrat următoarele dife
rențe : Universitatea Cluj-Napoca 
—17, Constructorul Oradea —37 șl 
Tractorul Brașov —60. Au retro
gradat în Divizia „B“ formațiile 
Tractorul Brașov șl Relon Săvi- 
nești.

Apoi a fost rindul lui Simared 
să furnizeze o mare surpriză, 
întrecînd Pe Steagul roșu 
scor : 7—3 (C. ALBU — 
resp.).

SERIA A Il-a. Craiova, 
ciuri frumoase. spectaculoase 
6i, deopotrivă, echilibrate in 
reuniunea în care si-au dispu
tat intiietatea Electropulerc 
Craiova, C.S.M. Reșița si Pan
durii Tg. Jiu. Electroputere — 
C.S.M. 5—5 (punctai tehnic 
21—19); Pandurii — Electropu
tere 5—5 (punctaj tehnic: 21— 
19) ; C.S.M. — Pandurii : 6-< 
(St. GURGUI — coresp.).

Băilești. Prima reuniune di
vizionară de lupte din localita
te. urmărită, firește, cu mult 
interes, a debutat cu victoria 
echipei gazdă, Metalurgistul, în 
confruntarea cu Chimistul Hm, 
Vîlcea : 7—3. în continuare 
însă, atît Metalurgistul cit și 
Chimistul au fost nevoite să 
cedeze Intiietatea rutinatei e- 
chipe C.S.M. Craiova, câștigă
toare cu 6—4 în ambele me
ciuri. (Gh. GHEORGIIIȘAN - 
coresp.).

Pitești. Cele trei foste

la 
co-

Me

a

pion a înregistrat o ascen
siune de formă care l-a 
permis să doboare opt re
corduri naționale, neclintite 
de aproape cinci ani. Dar 
mai bine să lăsăm să vor
bească cifrele : 1 000 m, 12 
ianuarie 1983 — 1:19,24 (v.r. 
1:19.39 deținut din 5 martie 
1979 de Vasile Coroș) ; 11 
decembrie 1983 — 1:19,16 ; 
18 decembrie 1983 — 1:18,99 ;
8 ianuarie 1984 — 1:18,24 ; 
500 m, 7 ianuarie 1984 —
38,85 (v.r. 38,88 aparținea
din 5 martie 1979 Lui V. 
Coroș) ; 8 ianuarie 1974 — 
38,73 ; poliatlonul de sprint, 
18 decembrie 1983 — 157,745 
p (v.r. 157.800 stabilit la 5 
martie 1979 de V. Cor'"' 
8 ianuarie 1984 — 155,970 p. 
Prin urmare, tînărul profe
sor de educație fizică Dc- 
zideriu Jenei (a luat Exa
menul de stat anul trecut 
cu nota 10) are toate mo
tivele să vrea si să poată 
mai mult.

Traian IOANIȚESCU

2. M. Vrînceanu (Voința Sibiu) 
41,6, 3. E. Mikloș (S.C. J“ 
rea Ciuc) 42,0, * "
(Triumf București) 42,2, !
Cseh (Mureșul Tg. Mureș) 42,4, 
6. Z Zakarias (S.C. Miercurea 
Ciuc) 42,5. 5000 m — 1. A. Erdelyi 
(I.M. A.S.A. Sf. Gheorghe) 7 48,4 
— campion republican, 2. E. Mik
loș 7:49,4, 3. D. Jenei 7:50,0, 4 Z. 
Zakarias 7:55,1, 5. A. Bakos (Mu
reșul Tg. Mureș) 7:56,8, 6. A. 
Lakatoșf I.M. A.S.A. Sf. Gheor
ghe) 8:01,0.

întrecerile se vor încheia marți 
după-amiază, cînd vor fi cunos- 
cuțl noii campioni absoluți al 
țării pe 1984

4. O.

CITIȚI NUMĂRUL 1 (ianuarie)
AL REVISTEI ILUSTRATE

Din sumar :

de

de peste hotare

SPORT
stadion...

,casă bună” cu sportul
• Anișoara Cușmir, dincolo
• Ladlslau Bolonl — medicina face ____________ __ .____
• Prezentarea activității sportive în județul Brașov
© Jocurile Olimpice die iarnă, evenimentul sportiv nr. 1 al 

lunii februarie
• La turneul final al C.E. de fotbal, România în „grupa șan

selor egale"
@ De trei ori stop-eadru : Cristian Udrea (hochei), Alice Dă- 

nilă (tenis) Cristina Szakacs (sărituri)
• Două pagini de ilustrații 

sportiv".
• Orizont extern : „Turneul celor 5 națiuni" la 

dlancle sportului, Caleidoscop fotbalistic, Agenda 
rie, un reportaj despre boxerul Larry Holmes.
• Rubricile : Viața sportivă, Cutia cu scrisori, Cuvinte lncru-

la „Magazin

rugby, Meri- 
lunil februa-
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Olt, dar 
cred că

cieri și,
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5. E.

I

Da- 
Sla-

dctl
— Adri 

că 1983 
al tău. N 
trenorul 
spus că 
viu e bu

• Pe fot 
de lucru, 
antrename 
Caransebeș
componenț 
FI. Halagi 
hotel*, d‘ 
replicat : 
de lucru, 
acest luc 
greșeli in 
Popescu, 
virful de 
stat acum 
gicn era 
muncii de 
ale noastr 
minat pe 
G Deliu, 
puternic^. 
F. C. -©It. 
Carons eb e 
zionara „ 
se gîndeșt 
lui Dudu 
joc*. • 
• După 
Rotaru, ca 
antrenor 
ca-re F 
Bumbes 
M. Popesc 
Roșiori, S 
ronțe), Re 
debuta în 
ultimul fii

DE LUPTE GRECO
divizionare 
cia 
tina 
au 
complet schimbate si bine pre
gătite. Rezultate : L. C. Dacia 
cu Aluminiu 5—4 (un meci res
tant) si 6—2 cu Progresul (două 
meciuri restante); Aluminiu — 
Progresul 
restante), 
resp.).

SERIA 
Muscel, 
dirzenie _____
multi tineri dornici de afirma
re» Muscelul din localitate a 
repurtat victorii clare în ambe
le meciuri : 7—2 (o partidă a-
mlnată) cu Carpati Sinaia 51 
7—1 (o partidă aminată și alta 
încheiată prin dublă descalifi
care) cu Industria sîrmei Bu
zău. în cea de a treia întilni- 
re. Carpati — Industria sîrmei 
6-4. (D. RADULESCU - co 
resp.).

București. In sala Dinamo, 
am avut din nou prilejul să-i 
revedem în concurs pe unii 
dintre cei mai buni luptători 
ai tării, componenți ai echipei 
clubului din ?os. Ștefan cel 
Mare. Multipla campioană n-a

Lupte club
Pitești. Aluminiu 
și Progresul București 

prezentat formații com-

4—3 (trei întîlniri 
(I. FEȚEANU — co-

A III-A.
Concurînd cu
si avînd in formație

Cimpulung
multă In 

de 
ap

£•

SA ÎNCURAJAM VOCAȚIA COPIILOR PENTRU JOCURILE SPORTIVE!
împreună cu mal mulți colegi, 
la Școala generală 39 din Capita
lă, cu puțini ani in urmă. Ne 
propuneam să stimulăm gustul 
elevilor pentru baschet. Federa
ția de resort ne-a pus atunci la 
dispoziție o serie de filme cu 
meciuri ale unor echipe faimoa
se, precum Harlem sau diverse 
echipe naționale din elita mon
dială, adevărate pledoarii pentru 
frumusețea acestui s»port. Le-am

Este binecunoscută înclinația
copiilor pentru jocurile sportive. 
Mirajul unei mingi, indiferent
de forma sau mărimea 
fascinează de îndată ce o 
nesc și-i află rostul, din 
preșcolarității, cînd lumea jucări
ilor prunciei începe să Piardă te
ren în fața jocurilor de mișcare. 
Școala, prin programele sale 
complexe, ordonate șl riguroase 
susține aceste firești înclinații ale 
copiilor. Se face Insă, oare, destul 
în acest sens în orele de edu
cație fizică și, mai ales, de co
lectiv sportiv?

Ca fostă baschetbaliste, 
a cunoscut satisfacțiile 
sebite pe care le aduce 
formanța, dar mai ales ca dascăl 
de educație fizică cu clțiva ani 
de experiență, mi-am pus ade
sea aceste întrebări. Pe alocuri 
se face mult, din cite am con
statat, pentru dezvoltarea pasiu
nii pentru jocuri, dar, din păca
te, ------- ’ • - ■

el, îl 
in tit
anii

care 
deo- 
per-

Cuvîntul specialistului

numai pe alocuri. Pentru că 
nu peste tot, în toate unitățile 
de învățămînt, se folosesc for
mele șl mijloacele cele mal efi
ciente de a spori Interesul ele
vilor pentru jocul sportiv, __
peste tot 11 se dezvăluie convin
gător frumusețile șl tainele. Dar 
acolo unde s-au depus eforturi.

nu

prezentat copiilor apoi, primind 
acces gratuit la meciurile ăe 
campionat și ale reprezentative
lor țării, am purces la adevăra
te pelerinaje organizate piln 
săli... Efectul a fost deosebit 
creind un mare entuziasm în 
rindul copiilor. S-a trecut apoi 
la organizarea unei activități de 
masă in școală, o activitate ce 
devenea tot mai pasionantă. Fie
care clasă avea echipa el, iar 
școala era prezentă cu reprezen
tative în eșaloanele junioarelor 
III, junioarelor II șl divizia na
țională școlara. La sugestia co-

lație remarcabilă și rezultate 
dintre cele mal pozitive: vedeam 
cu ochii cum copiii se dezvoltau 
frumos la trup și la suflet, de
veneau mai sociabili, mai cura
joși, mai buni, mai drepți mal 
uniți, iar cei mai talentați abor
dau cu succes drumul perfor
manței, încurajați de colegi. Ast
fel, din această mică unitate s-au 
lansat snre echipe de primul eșa
lon Mălina Froiter, care a ajuns 
și în lotul național, Irina Al- 
Atar, Margareta Anghelina, Do
rina Pîrvan și altele.

O experiență frumoasă a colec
tivului didactic al acestei școli 
pe care încercăm să o reedităm 
și la Liceul industrial nr. 37 din 
Capitală unde funcționez și eu 
de curînd. O experiență care 
mi-a dovedit că — așa cum s-a 
afirmat adesea — copiii noștri 
au talent înnăscut pentru 
jocuri sportive, dispun de multă 
fantezie și inventivitate, ca și de 
calitățile fizice în măsură să le 
concretizeze. Și răspund cu mult 
entuziasm inițiativelor de acest 
fel. Noi, dascălii, trebuie să le 
încurajăm această vocație. Și 
pentru a-1 cîștiga ca adepțl 
ai practicii aport! ve, și pentru 
a întări baza de masă a per
formanței

avut, fire 
greșul Br 
cut-o cu 
10—0 și 
rești : 8
emeriti I 
Cuc au o 
zenti mu 
virtuozita 
cedeelor 
de f 
sebit 
nirea
matii. 
talul, 
ocupă 
Gheorghe, 
7—3.

Constan 
start. Far 
ruri nete 
cea și 8— 
Pentru de 
în meciul 
așteptat 
frunfare. 
grea. Dar 
lămurit, 
devenise < 
la puncta 
echipei ti 
coresp.).

SERIA 
chipă cu 
Metalul R 
tat pînă 
campion ! 
pus net I 
oaspete. C 
Botoșani» 
același sc 
scontat su 
nene în o 
7—3. (M. 
resp.).

Bacău, 
tat sub s 
S.C. Bacă 
nic 22—18 
Neamț Si 
Nicolina 
(punctaj t 
egalitate* ! 
Abia dup 
prin tuș a 
gătoarea 
(I. IANCI

Bucureși 
a venit* î 
pentru „t: 
București 
A.S.A. Bt 
na] victoi 
7-3 cu I 
A.S.A. în 
rea și A. 
egalitate, I 
prima la |



vizita

găsit la Herculane, intr-o ..zi densă"

echipei. Adrian Bumbescu
ASPIRA LA LOCUL 3 SAU 4...“

Portrete ale viitoarelor adversare din CJF. '«

SPANIA: SELECȚIONER NOU. ECHIPĂ NOUĂ
Așadar, din nou Spania ! Din nou naționala 

noastră va întîlni puternica reprezentativă ibe
rică ! De data asta nu in preliminariile C.E., 
așa eum s-au petrecut lucrurile în edițiile din 
1962—*64, 1974—*76 și 1978—*80. ci în faza finală 
a întrecerii celor mai puternice echipe de pe

continent. Meciul cu Spania, programat Ia 14 
iulie (ora 20.30, ora Franței) pe stadionul 
„Geoffroy Guichard" din Saint Etienne oraș 
aflat la 521 km sud de Paris, va însemna de
butul nostru în această fază superioară a celui 
de al 5-lea campionat al Europei

Calificarea la... numărătoare
e pare 
un an 
si an- 

ne-a 
inter-

apre- 
destie,

un bun randament. împreună 
eu prietenul meu Cătoi am al
cătuit nn cuplu de fundați cen
trali pe care echipa se poate 
bizui.

— Să însemne F.C. Olt sl 
toamna lui ’83 relansarea lui 
Bumbescu ?

Olt i-am _ __ __ __________
petrecute în frumoasa stațiune. Dimineața — 

antrenament (un meci cu divizionara »,B" din 
iar antrenament, la care au fost peezenți toți 
nd ne întorceam de Ic terenul din Mehadia 
,cine a jucat 90 de minute poate râmîne la

— Bumbescu, Câțoi, după care ultimul a și 
m venit sâ stau în cameră*. Așadar, atmosferă 
nâ am rămas cam datori și jucătorii au înțeles 
zarea (au plecat lamandi, Pițurcă), sau făcut 

avut și accidentările in lanț (Matei, Minea, 
u), M. Popescu a devenit cam... conservator, 
area problemă de rezolvat. Toate acestea au 
*i spunea antrenorul principal. • Apropo, Hăla- 
e de Fl. Dumitrescu, care vrea să se dedice 
argumente, a jucat la cele mai mari echipe 
, U.T.A., Dinamo, Steaua, Petrolul, el a eli- 

aestru al sportului și are doar 37 de ani) șl 
niversitățiî Craiova. Așadar, o conducere tehnică 

nă Radu II. A fost in pregătiri și va juca la 
ol l*-La Mehadia, în meciul cu C.F.R. Victoria 
tâ de ex-internaționalul Cornel Pavlavici), dîvi-

, trei din goluri fiind opera lui Radu II, care 
Oblemenco și Dumitrache și să atace recordul 
că, spunea el, „am doar 27 de ani și pofta de 
Radu II, F. C. Olt l-a cedat pe Bărbulescu. 
(a suferit de hepatită), a revenit la echipă șl 
gram special, dar care trebuie să înțeleagă că 

șl sâ-l redea fotbalului. • lată lotul pe 
ici : Ciurea, Nițu, Prepeliță, Chivescu, Câțoi, 
laur, Ungureanu (din lotul de speranțe), 

Rotaru, Firănescu, Fița — 19 ani, de la ROVA 
du II, M. Le ța, Boriceanu, Râduț (de la spe- 
mi, de la Progresul Corabia, un talent care va 
în India, ~ 
ghe...

iar Despa și Barbu nu s-au prezentat,

. Sigur, 
la F.C. 
iriveste 
să dau
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>r

a
n
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pro- 
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i. Me- 
eia se 
>r Ilie

— Nu numai relansarea, ci 
deplina afirmare! în 1979, cînd 
am debutat la Universitatea 
Craiova, credeam că visul mi 
s-a împlinit. Am fost titular Ia 
Leeds, am jucat anoi 14—15 
etape, dar a trebuit să trec pe 
banca rezervelor. Perechea Ti- 
lihoi — Stefănescu era în na
țională, așa că s-a renunțat Ia 
mine. Am luat drumul Gala- 
țiuiui, am stat cinci luni fără 
să joc, am ajuns la Dinamo, 
unde am jucat anroape toate 

■ meciurile, am ciștigat Cupa ?i 
campionatul, dar a venit 
schimbul cu Al. Nicolae, 
schimb pe care l-am acceptat 
după o discuție cu profesorul 
Halagian. Iar acum nu regret! 
M-am acomodat repede. A tre
cut doar un an, dar parcă joc 
aici de cînd mă știu. Noul an
trenor m-a ajutat mult. m-a

oria cu 

ar din 
t sco- 
i Tul- 
tlgidia. 
itoarei 
U. s-a 

. con- 
egoria 
i s-au 
uitatul 
apelat 
'orabil 
?E —

iți. E- 
adiție, 
a lup- 
narele 
a im- 
lațiilor 
îi C.S. 
(ins cu 
puțin 

otosă- 
I.S.M.:

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• AFLATA In portugalia, 

ECHIPA DINAMO a susținut al 
doilea meci al turneului. De data 
aceasta campioana noastră a tn- 
tîlnlt formația Farense, care ac
tivează în prima ligă a campio
natului portughez, de care a dis
pus cu 2—1 (1—0), prin golurile 
marcate de Nicolae șl Augustin. 
Gazdele au redus din handicap 
prin internaționalul brazilian Gll.
• TRAGEREA LA SORTI A 

„OPTIMILOR" CUPEI ROMÂNIEI. 
Luni 6 februarie va avea loc tra
gerea la sorți a „optimilor" de 
finală ale Cupei României. Ope
rațiunea se va efectua la sediul 
F.R. Fotbal, la ora 13, în pre
zența delegaților echipelor parti
cipante.
• F.C. OLT — UNIVERSITA

TEA CRAIOVA 1—0 (0—0). Unicul 
gol al partidei a fost înscris de 
Radu II (min. 48). în continuare, 
Universitatea va mal susține ur
mătoarele meciuri: cu B.D.J.N. VI- 
dln (Bulgaria) la 1 februarie, cu 
Minerul Motru la 5 februarie, ou

— co- 

dispu- 
rului : 
i teh- 
il P. 
i Iași;

5—5 
ișadar. 
tc linie, 
oriilor 
i c'sti- 
i 5—4.

;meros 
liuleșfi
Rapid 

lati — 
în fi- 

enilor : 
-3 cu 
Ilună- 
nat la 
ciștigat

ADMINISTRAȚIA DI SIAT 1010 PRONOSPOftl INFORMEAtA
ClȘTIGURILE TRAGERII Pro

noexpres DIN 25 IANUARIE 1984. 
Cat. 2 : 1 variantă 100% a 34.664 
lei și 6 variante 25% a 8.666 lei ; 
cat. 3 : 14 variante 100% a 3.466 
lei și 44 variante 25% a 867 lei; 
cat. 4 : 119,50 variante a 725 lei; 
cat. 5 î 308,50 a 281 lei ; cat. 6: 
9.955,75 a 40 lei ; cat. 7 ; 272,25 a 
200 lei; cat. 8î 4.779,75 a 40 lei. 
Report la categoria 1 : 105.375 lei. 
Cîștigul de categoria 2 (100%) in 
valoare de 34.664 lei, a fost obți
nut de Nicolae Ciupagea din 
Brăila.

TN ATENȚIA PARTICIP AN TILOR

• Numai astâzi se mai pot 
procura bilete cu numerele alese 
de dv. pentru prima tragere 
obișnuită Pronoexpres a lunii fe
bruarie a.c., care va avea loc 
miine Incepînd de la ora 14,30 în 
sala clubului sportiv Progresul 
din București, «ir. Ar.

imi 
mai

invătat multe lucruri.
— Se spune, nu rareori, că 

joci prea dur.
— Se spune, dar nu prea e 

adevărat... Nu am rupt nimă
nui piciorul, nu am spart capul 
la nimeni. Sînt avantajat de 
talie si cele mai multe dueluri 
Ie ciștig corect. Pun piciorul 
mai tare La balon si, în calita
te de căpitan de echipă, 
mobilizez colegii să, fie 
dirzi, mai ambițioși.

— Ce îți propui cu F.C. Olt ? 
Ce obiectiv are Bumbescu?

— Vreau să ocupăm locul 3 
sau 4 în campionat. Avem un 
lot bun și un virf de atac. Ra
du II, de care aveam nevoie. 
Personal, doresc să joc în echi
pa națională. O întrecere „in 
trei". Iorgulescu — Al. Nico- 
lae (pe care il văd, in prezent, 
primul dintre noi) — Bumbes
cu, ar fi de real folos fotbalu
lui, avantajul pentru mine în- 
semnînd virsta, doar 24 de ani, 
pe care îi împlinesc în februa
rie.

— Ești craiovean. Universita
tea a fost în semifinalele Cu
pei U.E.F.A.. este o echipă ma
re. Nu regreți că nu joci la 
Craiova ?

— Ar însemna să mint dacă 
am să spun că nu-mi pare rău 
că nu-i port tricoul, pe care 
l-am iubit atit de mult. Poa
te mai tirziu voi reveni în ora
șul meu natal. Dar pină a'unci 
vreau să-mi fac datoria aici 
unde sînt, pentru fotbalul nos
tru, pe care orice jacător ar 
vrea să-1 reprezinte în vară, 
in Franța. Dar să jucăm noi 
toti cit mai bine în campionat 
si atunci tot fotbalul va avea 
de ciștigat. inclusiv naționala.

Constantin ALEXE

Chimia Rm. Vllcea la 8 februarie, 
toate la Craiova, șl ou Mureșul 
Explorări Ia Deva, la 13 februarie.
• A 12-a EDIȚIE A CUPEI 

„SILVIU PLOEȘTEANU*. Miine, 
start In cea de a lâ-a ediție a 
cupei „Silviu Ploeșteanu", com
petiție rezervată echipelor din 
județul Brașov. De data aceasta 
s-au Înscris 10 formații care au 
fost împărțite în două serii. Iată 
programul primelor jocuri : SE
RIA I ; I.C.I.M. Brașov — Preci
zia Săcele, Metrom Brașov — 
Carpați Brașov, F.C.M. Brașov 
(juniori I) — I.T. Brașov, Trac
torul Brașov — Textila Prejmer. 
SERIA A H-a : Chimia Orașul 
Victoria — Celuloza Zămești, 
Mobila Măgura Codlea — Răsări
tul Brașov, Utilajul Făgăraș — 
Torpedo Zărnești, Nitramonia Fă
găraș — Cimentul Hoghiz.
• OLIMPIA RM. SARAT — 

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA 
2—0 (1—0). Ambele goluri au 
fost marcate de Profir (min. 10 
șl 62). (T. Budescu — coresp.).

fi transmise la televiziune și ra
dio în cursul serii.

• Agențiile Loto-Pronosport 
continuă în aceste zile vînzarea 
biletelor pentru tragerea excep
țională Pronoexpres de duminică 
5 februarie 1984, care oferă posi
bilități multiple de a obține au
toturisme „Dacia i300“, impor
tante sume de bani și excursii 
peste hotare. Variantele de 25 
Iei, achitate sută la sută sau în 
cotă de 25 la sută, au drept de 
cîștiguri la toate cele «.ase ex
trageri în două faze, care însu
mează 42 de numere. Sîmbătă 4 
februarie este ultima zi de parti
cipare.

• Se reamintește că plata cîș-
tigurilor obținute Ia tragerile 
extraordinare Loto a Revelionu
lui șl Pronoexpres a Noului An 
gp pfppîiioavă *—^.s

După un Mundial catastrofal, 
fotbalul spaniol se Dare că a 
renăscut gratie noului său se
lecționer. Miguel Munoz, care 
a transformat si întinerit e- 
chipa (medie de virstă : 25 de 
ani si 7 luni), grație unei noi 
generații de jucători. Spania a 
reușit sâ smulgă calificarea sa 
in extremis, gratie acelui 12—1 
(-suspect". după cum scrie 
„LEquipe") înregistrat cu Malta 
pe linia de sosire a cursei ca
lificărilor. Doar numărul total 
de goluri marcate a separat 
Spania de Olanda.

De Ia început se Darea că in 
grupa a 7-a singurele echipe 
care vor da asaltul final vor 
fi Spania si Olanda cea de a 
treia candidată. Irlanda pier- 
zind 5 d în primele sale trei 
dueluri directe cu principalele 
candidate. Avantajul era in 
momentul acela de Dartea spa
niolilor pentru că — dacă o- 
landezii si ibericii au lăsat fie
care să le scape ate 1 p la 
orimul lor meci in deplasare 
(primii la Reykjavik, ceilalți la 
Dublin) — aceștia cuceriseră 
prima manșă a confruntării di
recte dintre cei doi favoriți. 
Mai mult, o privire De progra
mul jocurilor făcea să se creadă 
că cel al spaniolilor (depla
sare în Islanda) era măi u- 
șor decît al elevilor antreno
rului Kees Rijvers (meci în 
Irlanda). Aceste supoziții au 
fost doar partial confirmate : 
Spania a ciștigat in Islanda 
(1—0). iar Olanda a cunoscut

Fericitul
Recent, la 19 ianuarie. Mi

guel Munoz a fost sărbătorit 
pentru cei 62 de ani pe care 
i-a împlinit. „O viață dedicată 
fotbalului", s-a spus atunci, 
pentru că mai bine de cinci 
decenii M.M. le-a petrecut pe 
stadion. Mai întîi. ca jucător 
la echipele Longrones (1943— 
*44). Racing Santander (1944— 
*45). Celta Vigo (1946—*48) și, 
mai ales. Real Madrid (1948— 

’58). N-a avut renumele lui Di
Stefano ori Gento. dar. in linia 
de mijloc, unde activa, lingă 
Zarraga. a fost întotdeauna un 
jucător pe care s-a putut conta 
(6 selecționări în echipa națio
nală). De aceea a și realizat 
cu Real cele mai mari succese 
din cariera sa de fotbalist : de 
4 ori campion al Spaniei (1954. 
1955. 1957 1953). ciștigător al
C.C.E. (1956. 1957). al Cupei
Latine (1955. 1957). încheindu-și 
activitatea de jucător, a deve
nit antrenor al clubului, de
monstrând si aici valoarea sa 
prin rezultatele înregistrate, 
cîstigînd si campionatul (de 9 
ori), si Cupa Spaniei (de două 
ori), și C.C.E. (1960 1966). și
Cupa Intercontinentală (1960). 
Și totuși... După 26 de ani pe- 
trecuti la Real (1948—’74). din
tre care ultimii 14 ca antrenor, 
a fost înlocuit în primăvara lui 
1974 cu Luis Mollowny. fost 
jucător la ReaL Munoz a trecut 
antrenor la Unio Deportiva Las 
Palmas, de unde, după insuc
cesul reprezentativei la C.M. 
1982. l-a înlocuit la conducerea 
tehnică a acesteia De Santa
maria.

Ce a adus nou Munoz la e- 
chipa Spaniei ? Mai întîi. a 
renunțat la nume de prestigiu, 
precum Quini, Juaniio, Ale- 
sanco, Tendillo si Zamora. Au 
„supraviețuit" doar Arconada, 

--------- „Ce/ 23" pentru Franfa
în preliminariile C.E. M. Munoz a folosit 23 

de jucători :
PORTARI :
Arconada (Real socledad San Sebastian) — 

29 ani, 52 selecții (record spaniol), 7 meciuri ju
cate în calificări, căpitanul reprezentativei.

Buyo (F.C. Sevilla) — 26, 1, 1.
FUNDAȘI :
Bonet (Real Madrid) — 23, 4, 4. 
Camacho (Real Madrid) — 28, 43, 8. 
Gerardo (C.F. Barcelona) — 27, 5, 1.
Goicoechea (Athletic Bilbao) — 27, 6, 5. 
Juan Josâ (Real Madrid) — 26, 4, 4.
Maceda (Sporting Gijo-n) — 26, 12, 7.
Sanchez (C. F. Barcelona) — 27, 13, 1.
MIJLOCAȘI :
Francisco (F. C. Sevilla) — 21, 1, 1. 
Gallego (Real Madrid) — 25, 10, 5. 
Gordillo (Betis Sevilla) — 27, 43, 8.
Gucrri (Real Zaragoza) — 24, 2, 1.
Roberto (F. C. Valencia) — 21, 2, 2.
Senor (Real Zaragoza) — 25, 9, 8.
Victor (C.F. Barcelona) — 27, 15, 6.

atacAnti : »
Carrasco (C. F. Barcelona) — 26, 15, 5. 
Marcos (C. F. Barcelona) — 24, 17. 7. 
Martin (Osasuna) — 24, 2, 2.
Pedraza (Atletico Madrid) — 25 2, 2.
Rincon (Betis Sevilla) — 27, 6 5.
Santillana (Real Madrid) — 31, 42, 7. 
Sarabia (Athletic Bilbao) — 27. 3, 3.

Așadar, 23 de jucători de la 11 cluburi, cel 
mal mulțl (cite 5) dîndu-i vechile rivale Real 
Madrid și C.F. Barcelona.

Dintre noli jucători, cițlva au de pe acum o 
recunoscută valoare internațională, ca de pildă 
perechea de fundași centrali Maceda (libero) — 
Goicoechea (stoper la marcaj, ultimul cîștigîn- 
du-șl și o tristă faimă de jucător foarte dur, el 
fiind acela care l-a accidentat pe Maradona), 
sau lateralii Bonet șt Juan Jos6, care cunosc 
sensul cuvintelor „eficacitate" șl „realism" ; 
conducător de Joc a fost „uns" Senor, dar se 
pare că „haina" e prea largă pentru posibili
tățile lui ; dintre ataeanțl, noua vedetă se a- 
nunță a fi Hipolito Rincon, fidel adjunct al bă- 
trînului Santillana.

mari dificultăți la Dublin, unde 
gazdele conduceau la pauză cu 
2—0. înainte de a pierde cu 
2—3. Olanda părea acum mai 
bine plasată avind două me
ciuri pe teren propriu, cu Spa
nia si Malta (pe care le-a și 
ciștigat). în timo ce adversarii 
la șefia clasamentului (spani
olii) — doar unul (cu Malta). 
Si. in timp ce olandezii se 
pregăteau să-și cumpere bile
tele de avion Pentru Franța. 
Spania a dovedit că avantajul 
de a juca ultima în grupă poate 
fi decisiv...

CLASAMENTUL GRUPEI
1. SPANIA 2 4 1 1 24- 8 13
2. Olanda 3 6 1 1 22- 6 13
3. Irlanda 3413 20-10 9
4. Islanda 3116 3-13 3
5. Malta 8107 5-37 2

Marcatorii celor 24 de goluri : 
Sg — Santillana : 4 g — Maceda, 
Rincon ; 3 g — Senor ; 2 e — 
Carrasco ; 1 g — Pedraza, Victor, 
GordiUo, Sarabia și Martin (Ir
landa — autogol).

REZULTATELE 
DIN CALIFICĂRI :

Malaga, 27.X.1S82 :
Spania — Islanda 1—4
Dublin, 17.XI.1962 : 
Irlanda — Spania 3—3
Sevilla, 1C.II.1983 :
Spania — Olanda 1—6 
Zaragoza, 27JV.1983 :
Spania — Irlanda 2—4
La Valletta. 15.V.t963 : 
Malta — Spania 2—3 
Reykjavik, 29.V.1983 :
Islanda — Spania 0—1
Rotterdam, 16.XI.I983 :
Olanda — Spania 2—1
Sevilla, 21.XI.1963 :
Spania — Malta 12—1

succesor...

Santillana continuă să rămlnă< 
in pofida virstei, „virful* cel 
mai periculos al reprezentativei 

iberice

Camacho. Gordillo si Santillana, 
cărora le-au fost adăugați fot
baliști tineri, buni tehnicieni, 
veniti din toate provinciile 
Spaniei. Și se pare că Mu
noz — în ciuda victoriei asu
pra Maltei, la un scor care a 
dat naștere la suspiciuni, si a 
recentei infringed în fața Un
gariei. la Cadiz. înfrângere pusă 
mai mult pe seama -prea pli
nului" iucătorilor spanioli — a 
reușit să construiască o for
mație nouă, capabilă de bune 
rezultate.

Palmares 1983
în afara partidelor dis

putate în cadrul preli
minariilor C.E.. prezen
tate alăturat, reprezenta
tiva pregătită de Miguel 
Munoz a mai susținut un 
singur meci (amical), la 
Paris. în compania Fran
ței. încheiat la egalitate. 
Trăgind linie. Spania a 
realizat 5 victorii în cele 
șapte meciuri jucate. 1 
meci egal și 1 meci pier
dut (cu Olanda). Gola
veraj : 21—6.

Palmarese directe
Așa cum era de așteptat, cele 

mai mute meciuri Spania le-a 
disputat în compania vecinei 
sale, PORTUGALIA ; 26. Ibericii 
s-au Impus aproape cu regulari
tate. La 11 martie 1931, în preli
minariile C.M. din acel an, la 
Madrid, el au ciștigat cu 9—0. Si
tuația s-a schimbat de la 26 ianua- 
rie 1947, cînd lusitanii au reușit, la 
Lisabona, prima lor victorie : 
4—1. Și chiar dacă palmaresul 
general este net favorabil spa
niolilor cu

26 15 7 4 65—31
de atunci, din 1947, din cele 10 
partide disputate, epaniolli nu au 
mal ciștigat decît de trei ori. pal
maresul ultimelor 10 partide (10 4 3 
3 16—15) fiind favorabil portu
ghezilor.

In compania formației R. F. 
germania, spaniolii au palma
resul :

9 2 2 5 9—13

Cele două victorii ale ibericilor 
au fost obținute la Sevilla (11 fe
bruarie 1970) cu 2—0 și la Barce
lona (23 februarie 1974) cu 1—0. 
în rest, două egaluri și cinci în- 
frlngerl, cea mai dureroasă iUnd 
aceea de la 2 iulie 1982, din ca
drul Mundialului spaniol, cînd, 
la Madrid, In fața a peste 90 000 
de spectatori masați în stadio
nul „Santiago Bernabeu", echipa 
lui Jupp Derwall a ciștigat cu 
2—1, năruind toate speranțele 
gazdelor.

Cu ROMANIA, reprezentativa 
Spaniei a susținut opt partide :

8 3 3 2 15—9

După cum s-a mal scris, rezul
tate oarecum echilibrate, exeep- 
tînd o mai veche înfringere la 
scor, aceea care Inaugurează 
palmaresul : 0—6 (Madrid, 1962), 
3—1 (București, 1962), 1—1 (Ma
drid, 1975), 2—2 (București, 1975), 
1—0 (București, 1977), 0—2 (Ma
drid, 1977), 0—1 (Valencia, 1970) 
și 2—2 (Craiova, 1979), Toate, 
meciuri oficiale.

 A.

Program 1984
Spania a fost prima 

reprezentativă, dintre 
cele opt calificate în 
turneul final, care a si 
jucat Un meci interna
țional (încheiat cu o 
mare surpriză) : 0—1 cu 
Ungaria, la Cadiz, meci 
ce va avea si un retur, 
la 29 sau 30 mai, la 
Budapesta. In rest, ni' 
un alt adversar nu a 
fost stabilit. Se știe doar 
că. în februarie, martie 
Si aprilie reprezentativa 
va mai susține cîteva 
jocuri de verificare îna
intea turneului din 
Franța.



W FLACARA OLIMPICA ȘI-A ÎNCEPUT
CĂLĂTORIA PRIN IUGOSLAVIA

Dubrovnik. Un avion special 
a transportat duminică seara 
flacăra olimpică, de la Atena la 
Dubrovnik, oraș-port la marea 
Adriatică. Momentul sosirii 
flăcării pe teritoriul Iugoslaviei 
a fost salutat de Branko Miku- 
lici, președintele comitetului de 
organizare a celei de a XlV-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de 
iarnă de la Sarajevo. Flacăra 
a luminat cerul Dubrovnikului

PE GHEAȚA ȘI PE
CONCURSUL DE PATINAJ 

DE LA SOFIA

româncă Kinga 
clasat pe locul doi

Sportiva 
Șaiasj s-a 
în proba individuală feminină 
din cadrul concursului interna
țional de patinaj artistic de 
la Sofia, fiind urmată de Sabine 
Lang (R.D. Germană). Pe pri
mul loc s-a situat concurenta 
austriacă Sabine Lischka.

KARIN ENKE — 
CAMPIOANA MONDIALA

După ce cîștigase primele trei 
probe (500 m, 3 000 m, 1500 
m) din cadrul campionatului 
mondial de patinaj viteză, des-

si^rrvKf

• Proba de sări
turi a figurat se" 
parat în programul 
Jocurilor Olimpice 
încă de Ia început, 
d^eși din 1924 pînă, 
in 1960 doar sub 
forma întrecerii de 
la trambulina de 
70 m. Incepînd din 
1964, a fost intro
dusă șl proba de 
sărituri de la 90 m, 
astfel că in momen
tul de față la să
rituri se acordă 
două titluri de cam
pion olimpic.
• Proba de sări

turi la J.O. ’84 : 12 
februarie, trambuli
na de 70 m ; 18 fe
bruarie : 
na de 90 m. Ambele 
întreceri 
Comitet olimpic na
țional are dreptul 
să înscrie maximum 
patru concurenți de 
probă) vor avea
loc la Malo Polje
(altitudine medie : 
1150 m). Iată cîte-

va caracteristici ge
nerale ale celor 
două trambuline : 
70 m : plecare : 
1230 m : zonă de 
angajament ; 1149
m ; punctul critic : 
90 m ; înclinația 
zonei de recepție : 
36—37 grade ; în
clinarea pistei de 
elan : 35 grade ;
viteza Ia lansare : 
25 m/s ; 90 m : ple
care : 1340 m; zona 
de angajament : 
1149 m ; punctul 
critic : 119 m ; 
clinația zonei 
recepție 
grade ;
pistei de elan • 
grade ; viteza 
lansare : 28 m/s.
• Primii trei cla

sați la ultimele do
uă ediții ale J.O. : 
INNSBRUCK, 70 m: 

Aschenbach 
Germană)

2. J. Dan-

În
de

36—37 
înclinarea 

ss 
de

1. H.G. 
(R. D.
252 p, _ 
neberg (R. D. Ger
mană, 218 p. 3.
Schnabl 
242 p: 
Schnabl
234.8 p, 
nauer
232.9 p, 
(R. D.
221,7 p ;
PLACID : 70 m t 1. 
Innauer (Austria) 
266,3 p, 2—3. M. 
Deckert (R. D. Ger
mană) șl Kirokazu 
Jagi (japonia) 249,2

_____ K. 
(Austria) 

90 m: 1. K. 
(Austria) 

2. A. In- 
(Austrla)

3. H. Glass 
Germană) 

LAKE

trambuli-

(fiecare

LA ÎNOTĂTORI, O LINIȘTE NUMAI APARENTA
(Urmare din pag. I) 

La un moment dat, 
chiar că Anca nu-i 
ei ! S-a discutat în- 
această temă, secre- 

implicîndu-se

fiecare cu obiectivele sale) Anca 
Pătrășcoiu atrăgea însă toate 
privirile chiar și spectatorii 
ad-hoc. necunoscători, remarcîn- 
du-i instantaneu ușurința plu
tirii. eleganța stilului. în caietul 
lui Marian Slavic, fostul per
former devenit secundantul 
dascălului său de ieri, nu toate 
cifre’e acestei candidate olim
pice aveau însă darul să mul
țumească.
se spunea 
în... apele 
delung pe 
tarul federației 
direct — deși aflat în concediu. 
— s-a luat și măsura (mai mult 
sau mai puțin inspirată) a anu
lării participării la o competiție 
internațională pentru ca la ora 
normelor de control marele 
talent din Baia Mare să-și re
găsească apetitul, ambiția, adu- 
cînd acoperire prin fapte spuse
lor proprii dintr-un moment de 
relaxare. în telecabina care co
bora de la „Cotă" în Sinaia : 
„Numai eu știu cit pot !“. Dragă 
Anca, i-am spus atunci și o re
petăm acum aici, nimeni nu 
vrea altceva decît să ne arăți 
tocmai așa ceva, pînă la Los 
Angeles timpul fiind tot mai 
scurt, orice moment de relaxare 

toată noaptea de duminică, tar 
de ieri— două flăcări vor fi 
duse de ștafete uriașe, de-a 
lungul a 5 300 km, prin 16 lo
calități importante, mai înainte 
de a ajunge la capătul drumului 
— orașul olimpic Sarajevo, la 
7 februarie. O zi mai tîrziu va 
avea loc ceremonia deschiderii 
Jocurilor celei de a XlV-a 
Olimpiade albe.

fășurat în Olanda, la Deventer, 
Karin Enke mai avea de înde
plinit doar o simplă formali
tate (să termine ultima probă) 
pentru a primi titlul de cam
pioană a lumii la poliaUon. Și 
iată că patinatoarea din R-D. 
Germană n-a privit aceasta ca 
o simplă formalitate, ea da- 
sindu-se a doua în cursa de 
5 000 m cu 7:49,07. Ciștigătoa- 
rea probei a fost colega ei 
Andrea Sehone cu 7:46.04. Pe 
locurile următoare s-au clasat : 
1 Gaby Sch&nbrunn (R.D.G.) 
7:51,73. 4. Satane Brehm (R.D.G.) 
7:51,78, 5. Mary Doctor ‘ ‘ 
7:52,44, 6. Bjorg-Eva 
(Norvegia) 753,15.

Clasamentul final al
tîtiei a fost următorul : 1. Ka

(S.UA) 
Jensen

compe-

p ; M m : 1. J. Tor- 
manen (Finlanda) 
271 p, 2. H. Neuper 
(Austria) 262,4 p. 3. 
J. Pulkkonen (Fin
landa) 248,5 p.
• Iată primii trei 

clasați la ultima e- 
dițle a campionate
lor mondiale (1932): 
70 m ; 1? A. Kogler 
(Austria) 249,3 p,
2. J. Puikkonen 
(Finlanda) 248,6 p,
3. O. Bremseth 
(Norvegia) 245,3 p ; 
90 m : 1. M. Nikae- 
nen (Finlanda) 2573 
p, 2. O. Hanseon 
(Norvegia) 255,1 P, 
3. A. Kogler (Aus
tria) 244,7 p.
• Principalele for

țe în aria interna
țională a disciplinei 
săriturilor rămin, 
bineînțeles, perfor
merii din țările nor
dice, în special fin
landezii și norvegie
nii. împreună cu ei 
aspirin d la supre
mația mondială să
ritori din R.D. Ger
mană și Austria. In 
eșalonul următor se 
situează sportivii 
din Polonia, Ceho
slovacia, Japonia, 
Iugoslavia, canada.
• Cel ---------------

rezultat 
vreodată 
sportiv i 
fost locul 
Hubert Clompe, 
Olimpiada din 1936.

mal bun 
realiza* 

de un 
român a 

I 41. Autor: 
la

împărtiți în 
Mihai Gothe, 
Miritescu. In 
e o fată, a-

prematură putînd costa. Nota 
bene : timpii ei au fost aproape 
de așteptări atunci cînd Gh. 
Dimeca a lucrat mai îndea
proape și... mai cald cu Pă- 
trășcoiu și cu Pinter. Deloc în- 
tîmplător, credem.

Prezenta medicului (dr. Marta 
Baroga), a masorului (Valeriu 
Mureșan) însemnau date firești. 
Mai puțin așteptată, in schimb, 
cea a profesorului de matema
tică Ioan Sava. Lupta cu secun
dele nu exclude „lupta" cu 
ecuațiile...

Ploieștenii erau 
două: cei ai lui 
cei ai lui Toma 
primul caz, lider 
ceastă Iulia Mateescu de la care 
se așteaptă atit de mult. O zi 
a fost, se înțelege, de vîrf, cu 
cei mai mulți kilometri inotați. 
Dacă ar fi ieșit din apă marcată 
de oboseală, ar fi trebuit să o 
credem. Dar nu ; era la tel de 
zglobie, nearătînd efortul depus, 
de parcă atunci abia urma să 
urce bloc-startul... în celălalt 
subgrup. primul campion euro
pean (de juniori) din istoria 
natației noastre. Cristian Ponta. 
Antrenorul Miritescu se arată 
mulțumit. Și de Cristian, și 
de colegii lui. Drept pentru 
care, neuitînd că e vacanță, că

ZĂPADĂ

PREȘEDINTELE C. I. O

LA SARAJEVO

JOHN MCENROE IN FORMĂ DEOSEBITĂ

meciurile 
finală.

„C.C.E." • cu meciurile 
Sarajevo — Banco Roma 
șl C.F. Barcelona

MECIURI DE VERIFICARE 
ALE HOCHEIȘTILOR SOVIE

TICI ȘI POLONEZI

Competițiile continentale mas
culine de baschet se apropie de 
final, disputindu-se 
din cadrul sferturilor de 
Iată situația la zi:

.CUPA CUPELOR". • Pentru 
semifinale (14 șl 21 februarie)

Bosna
86—77 

_ ___ _______ Maccabl Tel
Aviv 54—75 toate formațiile din 
grupa finală au susținut cite 
cinci partide, clasamentul fiind 
următorul: L Coiombanl Cantu 
și C.F. Barcelona 9 p, 3. Bosna 
I p, 4. Roma 7 p, 5. C.s.P. Li
moges șl Maccabl 8 p ;

EUROPENE DE BASCHET

SURPRIZE IN CUPELE PORTUGALIEI Șl ANGLIEI

ale 
mai

Campionul european
rin Enke 175,519 p, 2. Andrea 
Sehone 176,980 p, 3. Gaby 
Schonbrunn 181,063 p, 4. Nata
lia Petrușeva (U.R.S.S.) 181,765 
p, 5. Sabine Brehm 182,079 p, 
6. Olga Pieșikcva (U.R.S.S.) 
182,839 p.

Al treilea med amical. cu 
caracter de verificare. dintre 
reprezentativa Finlandei și cea 
a Uniunii Sovietice a avut loc 
Ia Tampere. Și de această dată 
oaspeții au avut câștig de cauză 
obținînd, din nou. o victorie 
netă : 6—2 (1—0, 2—2, 3—0).

Selecționata Poloniei, care se 
pregătește pentru Jocurile Olim
pice de iarnă de la Sarajevo, a 
susținut la Varșovia un meci 
de verificare în compania echi
pei cehoslovace Dukla Trencin. 
Hocheiștii polonezi au obținut 
victoria cu scorul de 3—2 (2—1, 
1—1, 0-0).

WASHINGTON, 30 (Agerpres). 
— Campionatele internaționale 
pe teren acoperit ale S.U.A., 
la tenis, au fost cîștigate, la 
simplu, de jucătorul american 
John McEnroe, învingător în 
finală cu 6—3, 3—6, 7—6 în fața 
cehoslovacului Ivan Lendl. Mc

în optimile de finală 
„Cupei Portugaliei", cea 
mare surpriză a constituit-o 
eliminarea liderei campionatu
lui. Benfica Lisabona. Ea a 
fost învinsă cu 2—1 de Spor
ting. Alte rezultate : F.C. Porto
— Belenenses 2—0, Guimaraes
— Salgueiros 2—1. Rio Ave — 
Varzim 2—2. Barreirense — 
Estoril 1—2. Ferreira — Vi
cente 2—1, Torriense — Montijo 
1—0.

la discotecă în 
sfîrșit de săp-

la hotelul Mon-

sportivii sînt tineri ca toți tine
rii, i-a invitat 
acea seară de 
tămînă.

Se mai aflau 
tana brăileni. Ion Ionescu, am
bițiosul antrenor, susține că în 
orașul de la Dunăre e o nouă 
efervescentă în înot. Deocam
dată, Laura Sachelarie este 
marea lui speranță, capabilă 
de cîștiguri spectaculoase în 
lupta cu timpul.

La Bușteni, alte speranțe, cu 
Gheorghe Perjaru și Doina Sava 
aflîndu-se mai întîi elevii lor 
bucureșteni — dintre care Cris
tina Deveseleanu promite să ri
dice cit de curînd „mănușa" 
aruncată de Andreea Hidegkuti 
în neașteptat de spectaculoasa 
dispută a brasistelor — dar și 
orădeanul Lazio Bay, alt nume 
de reținut

Cu ochii pe cronometre. la 
marginea bazinului, sau respi- 
rînd aerul tare al înălțimilor, 
pentru marea majoritate a 
fruntașilor înotului românesc, 
perioada de pregătire la munte 
a fost a unei liniști doar apa
rente. Toată lumea era conec
tată la teslunea viitoarelor 
dispute — Olimpiada, europe
nele de juniori, „Concursul 
Prietenia" și așa mai departe. 

stnt de pe acum calificate Olim
pia Milano, In grupa „A", și 
Real Madrid, în grupa „B“. Mari 
șanse, în grupa „A" are șl echi
pa din Zagreb (8 p) care joacă 
acasă cu formația engleză Sout
hampton (7 p) pe care a învin
s-o, în deplasare, cu 92—77. în 
grupa „B“ au cite 7 p Scavolinl 
Pesaro și Panathinalkos Atena, 
ambele urmînd să joace în de
plasare la Madrid și, respectiv, 
la Liberec. Dacă cîștigă sau pierd 
amîndouă se califică Scavolinl, 
dacă una dintre ele nierde se 
califică echipa care obține vic
toria !

„CUPA KORACI" ♦ In grupa 
„A", echipa calificată va fi deci
să de partida dintre Olympiques 
Antibes șl Maccabl ltamat Gan, 
în grupa „B“ calificată — C.A.I. 
Zaragoza, în grupa _C“, situație 
destul de complicată Zadar (9 p) 
joacă la Varese, iar Orthez (8 p) 
primește pe PAOK Salonic, Dacă 
Zadar cîștigă, se califică, dacă 
pierde și, în schimb, ciștigă Ort
hez, promovează formația fran
ceză, căreia îi este necesară în
să o victorie la o diferență de 
28 p! în grupa „D“, calificată — 
Steaua roșie Belgrad. Semifinale
le vor avea loc la t5 și 22 fe
bruarie: Steaua roșie — Zarago
za, grupa „C" — grupa „A*

Președintele Comitetului inter
național olimpic, Juan Antonio 
Samaranch, a sosit la Sarajevo 
unde a avut o întrevedere cu 
organizatorii Jocurilor Olimpice 
de iarnă, în cursul căreia și-a 
exprimat satisfacția în legătură 
cu eforturile depuse de gazde 
pentru desfășurarea în cele mai 
bune condiții a întrecerilor 
Olimpiadei Albe.

Enroe. aflat în deosebită formă 
în acest început de sezon, a 
cîștigat, alături de partenerul 
său obișnuit Peter Fleming, și 
proba de dublu. în finala căreia 
cuplul american a întrecut cu 
6—2, 6—3 perechea franceză 
Yannick Noah, Henri Leconte.

ford 0—2. Crystal Palace 
West Ham 1—1, Everton 
Gillingham (liga a 3-a) 
Oxford — Blackpool 2—1, 
mouth — Darlington 
Portsmouth — l 
0—1, Shrewsbury
2—0. Sunderland 
1—2, Swindon —

CAMPIONATE
BELGIA (et. 20) : F.C. Bru

ges — Anderiecht 1—1, Seraing 
—• Courtrai 2—0, Molenbeek — 
Lokeren 2—0, Standard — Cer- 
cle Bruges 2—0, Antwerp — 
Waterschei 4—2, Malines — 
F.C. Lidge 1—0, Beringen — 
Lierse 2—1. Beveren — Beers- 
chot 3—2, Waregsm — La Gan
toise 2—1. Pe primele locuri : 
Beveren 34 p. Seraing 28 p, 
Anderiecht 26 p. Pe ultimele :

În turul al 4-lea al „Cupei 
Angliei", F.C. Liverpool, care 
conduce En campionat, a fost 
eliminată cu 2—0 de Brighton, 
din liga a doua ! Alte rezul
tate : Tottenham — Norwich 
0—0, Charlton Athletic — Wat-

17. Molenbeek 
Gantoise 12 p.

GRECIA (et. 18). Cîteva re
zultate : Aegaleo — Panathi- 
naikos 0—0. Doxa — Heraklis 
1—1. OFI — Seres 2—6, Eth- 
nikos — AEK 3—0. PAOK — 
Panionios 1—0. în clasament : 
Panathinaikos 31 p. Heraklis 
27 p. Aris 26 p. Pe ultimele : 
15. Yannina 10 p, 16. Kala- 
maria 9 p.

INTERZICEREA TRANSFERĂRILOR DE JUCĂTORI 
DE PESTE HOTARE IN ITALIA

Federația italiană de fotbal a 
interzis transferarea de jucători 
de peste hotare la cluburile 
italiene cu începere de la 30 
Iunie 1984. Hotărîrea a fost 
luată atît din motive financia
re cit și ca urmare a protes
tului cluburilor din ligile in-

TELEX • TELEX @ TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX
ATLETISM • Crosul de la San 

Sebastian a fost cîștigat de etio
pianul Mohamed Kedlr: 10 km — 
30:21, urmat de kenianul Paul 
Kipkoech la 4 s. La femei (3,6 
km) învingătoare a fost portu
gheza Rosa Mota cu 12,24.

BOX 0 La Beaumont, ameri
canul Billy Costello a devenit 
campion mondial (WBC) la cat. 
super-ușoară dispunlnd de Bruce 
Curry, fostul campion, prin opri
rea meciului în rep. 10. Costello 
este neînvins în 27 de meciuri.

SCRIMA • După șapte 
vest-germanul Harald Hein 
cîștigat din nou trofeul Martini 
la floretă. In " ‘ ‘
l-a învins pe 
Pietruska cu 
trei: Philippe 
Mathyas Gey .. . . .

ȘAH • Turneul internațional 
de la Wijk aan Zee a fost cîș

finală, la Paris, el 
francezul Frederic 

10—8. Pentru locul 
Omnes (Franța) — 
(R.F.G.) 10—8 .

O LAN DA. Tentativele italianului 
Francesco Moser de doborire a 
recordului lumii al orei l-au 
stimulat și pe alți cicliști sâ în
cerce... Rezultatele lui Moser 
însă i-au și cam „liniștit**. Unul 
dintre aceștia este și olandezul 
Bert Oosterbosch, care a decla
rat : „Performanța lui Moser m-a 
pus pe gîndurl. Recordul său de 
51,151 km nu poate fi ameliorai 
fârâ o pregătire serioasa. Vreau 
sâ cunosc și eu modul în care 
s-a pregătit campionul italian, 
iar apoi mâ voi sfătui cu Eddy 
Merckx. Oricum, am timp sâ do
bor acest record : am doar 26 
de ani, in timp ce Moser are 
aproape 33**.

ANGLIA. “ . ' ’
șî mondial al cursei de 1500 m, 
alergătorul britanic Steve Cram, 
neînvins pe această distanța în 
ultimele doua sezoane, s-a acei- . 
dentat la genunchi spre sfîrșitul S 
anului trecut, ceea ce impietează r 
asupra pregătirii sale în vederea £ 
J.O. Recent, el a luat parte la k 
o cursa de 1500 m, în Noua Ze- ■ 
ela-ndă, la Hamilton (cîștigată ? 
de compatriotul său Elliot in c 
3:38,11), în care s-a clasat abia *t 
pe Focul... opt I 5

S.U.A. Federația de tenis ame
ricană a numit pe Steve Ștefan- i[ 
ski și Gayle Godwin antrenori 11 
ai echipelor, masculină și femi- ]* 
nino, care vor lua parte la tur- i1 
neul demonstrativ la J.O. de la ij 
Los Angeles. Ștefonski este capi- 11 
tanul ne jucător al echipei de ju- ] * 
niori a S.U.A., iar Godwin, an- i* 
trenează de opt ani formația fe- 'J 
mininâ a Universității California1» 
(U.C.L.A) >

BURUNDI. Zilele următoare vo i[ 
avea loc la Bujumbura, capitola1, 
republicii Burundi, prima întilnire 'i 
de handbal dintre reprezentativa 'i 
acestei țări și cea a republicii i1 
Rwanda. Handbal ui este un sporii* 
practicat destul de recent în a- ]i 
ceste țări africane, care și-au ]* 
organizat campionate ab'o de i! 
cițiva ani.

ECUADOR. S-a stabilit ca cea ]i 
de a zecea ediție — jubiliară — 
a Jocurilor sportive Panamericane ij 
să fie găzduită de Quito, capi- 11 
tala, și de alte cîteva localități 11 
ecixjdoriene. întrecerile se vor '« 
desfășura în anul 1987. Anul tre-ij 
cut competiția a avut loc în Ve- 
nezuela. 'i

R.D. GERMANA. Fostul săritori* 
cu schturile Josef Dotzauer, lai* 
timpul său unul dintre cei mai'i 
buni din lume, conduce un cen-ji 
tru de antrenament „rearilor", i*
la Eilenburg. Elevii sînt copii
de 11 și 12 ani, care dovedesc 11 
aptitudini pentru zborul cu schiu- ]i 
rile și din rîndurile cărora se J 
vor ridica, în mod cert, performe
rii de miine... ■

Southampton
— Ipswich 

Birmingham 
Blackburn 1—2.

14 p, 18. La

im- 
îm- 
ju-

ferioare care au arătat că 
portul de jucători străini 
piedică afirmarea tinerilor 
cători autohtoni Interdicția nu 
va putea fi ridicată pînâ in 
anul 1986, după campionatul 
mondial.

tigat de marii meșteri A. Beliav- 
skl șl V. Korclnol, care au tota
lizat cite 10 puncte din 13 posi
bile. Pe locurile următoare s-au 
clasat Nikolici 7,5 puncte, 
Andersson 7 puncte, Miles, 
Hubner, Adorjan, Tukmakov, 
Van der Wiel — eîte 6,5 puncte 
ele. In ultima rundă, Beliavskl a 
cîștigat la Ree, Korclnol la Ster- 
ren, iar Nikolici a remizat cu 
Sosonko.

TENIS • 
temațional 
(S.U.A.) a 
cătoarea 
Gadusek, care a intrecut-o 
3—6, 6—0, 6—4 pe compatrioata 
sa Kathleen Horvath La dublu 
perechea cehoslovacă Helena Su- 
kova. Hana Mandlikova a cîștigat 
cu 2—6, 6 4, 6—2 în fața
cuplului Andrea Jaeger (S.U.A.), 
Anne Hobbs (Anglia).

Finala turneului În
de la Marco Beach 
fost ciștigată de ju- 
americancă Bonnie 

cu

S.UA

