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® FINALELE PE ȚARĂ ALE 

UNOR COMPETIȚII DE MASĂ
REPREZENTANȚII HARGHITEI-PE PRIMUL LOC
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ÎN „CUPA U.T.C." LA PATINAJ VITEZĂ
Pista naturală de 400 m din 

Miercurea Ciuc a găzduit, timp 
de două zile finalele pe tară 
ale „Cupei U.T.C." la patinaj 
viteză. întreceri rezervate ti
nerilor de 14—15 ani. organi
zate de C.C. al U.T.C. Ediția 
din acest an (a Vl-a) s-a bucu
rat de o frumoasă participare 
(au lipsit doar reprezentanții 
județelor Argeș. Vrancea. Să
laj. Mehedinți si Olt), majo
ritatea eoncurentilor prezentîn- 
du-se într-un evident progres, 
cu o pregătire mult superioară 
față de anul trecut, fapt con
firmat de altfel si de arbitrul 
principal al competiției, prof. 
Florin Gămulca.

încă din prima reuniune s-au 
impus atenției celor prezenti 
reprezentanții județelor Har
ghita. Sibiu si Mureș, care.

după o luptă foarte strînsă. au 
reușit să ocupe primele locuri 
în clasament. Menționăm, insă, 
că aproape de podiumul de 
premiere s-au aflat si patina
torii din județele Timiș, Su
ceava. Brașov. Caraș-Severin, 
Galați si Covasna.

Rezultate : FETE (două man
șe X 100 m) : 1. Csila Laszlo 
— Harghita (13,9+14,2). 2. E- 
niko Kakasi — Mures (14,2+ 
14,1), 3. Camelia Bratu — Sibiu 
(14,3+14,1) ; BĂIEȚI : (două 
manșe X 200 m) : 1. Gabor 
Veres — Harghita (21,7+22.1), 
2. Romeo Szilli — Timiș (23,2+ 
23,3). 3. Herman Kircoer — Si
biu (24,1+23,8).

Clasament general pe județe : 
1. Harghita. 2 Sibiu. 3. Mureș.

Vaier PAȘCANU — coresp.

IEȘENII Șl GORJENII S-AU IMPUS

In „festivalul PIONIERESC DE GIMNASTICĂ"
în Sala sporturilor din Tg. 

Jiu s-au desfășurat, sîmbătă si 
duminică, finalele celei de a 
II-a ediții a „Festivalului pio
nieresc de gimnastică", orga
nizat de C.N.O.P.. pentru elevii 
claselor II—IV. O întrecere 
frumoasă (remarcabil sprijinul 
organelor locale). în cadrul că
reia s-au remarcat reprezenta
tivele județelor Iași sl Gorj 
(surprinzător, sportivii acestui 
din urmă județ l-au întrecut 
pe cei ai Bucureștiului si pe 
alții din județe cu tradiție în 
gimnastică !). O mențiune cri
tică : de la aceste întreceri au 
lipsit — fără a avea vreo scuză 
— foarte multe echipe. La bă
ieți au participat doar 11 an
sambluri. iar la fete 31.

Iată si rezultatele tehnice : 
BĂIEȚI — individual : 1. Ma
rian Cîrje (București). 2. Gică 
Anton (Caraș-Severin). 3. Iosif 
Tacacs (Bihor) ; ansambluri :
1. Gorj, 2. Caraș-Severin. 3. Ma
ramureș ; clasament general pe 
județe: 1. Caraș Severin, 2. Gorj, 
3. m. București. FETE — indi
vidual : 1. Mihaela Ionel (Iași),
2. Ornela Rujănescu (Gorj). 3. 
Luminița Iosif (Constanta) ; an
sambluri : 1. Iași. 2. Gorj. 3. 
m. București. Clasament gene
ral Pe județe : 1. Iași, 2. Gorj,
3. m. București.

Ciștigătorilor acestor finale 
ale „Festivalului pionieresc de 
gimnastică" li s-au oferit, de 
către organizatori, cupe, di
plome si diferite premii în ma
teriale sportive.

BUCURIA ÎNTRECERILOR
Șl A JOCURILOR PE ZĂPADĂ

A nins în munți, a nins pe 
dealuri și peisaje feerice îi 
cheamă pe iubitorii sporturilor 
albe pe pîrtii. E vremea între
cerilor în etapa de iarnă a 
„Daciadei", la schi, la săniuș, 
la patinaj, e vremea jocurilor 
cu zăpadă, dătătoare de sănă
tate. Și multi copii Si tinerj_nu 
scapă prilejul s-o facă, 
corespondentele sosite la 
dactie vă prezentăm două 
moașe exemple.

LA SACELE, Comitetul 
șenesc U.T.C. în colaborare cu 
C.O.E.F.S. i-a invitat pe iubi
torii de sport în Poiana Săce- 
lelor. la întreceri de slalom și 
sanie. Si — după cum ne re
latează corespondentul 
V. Secăreanu — au 
prezent peste 150 de 
panti. elevi din școlile 
și oameni ai muncii din între
prinderi. Au urcat, de aseme
nea. in Poiană și peste 2 000 
de spectatori pentru a-i încu
raja pe sportivi. La capătul 
unor dispute de toată frumu
sețea au urcat pe podium, în

Din 
re- 

fru-

oră-

nostru 
răspuns 
partici- 

orașului

aplauze. Romeo Șoflete (Șc. 
gen. nr. 7). Andrei Cîmpulun- 
geanu (Șc. gen. nr. 7) și Andrei 
Nilă (Electroprecizia) — la sla
lom. iar la sanie pe primele 
locuri s-au situat Florian Bu- 
tucar. Andrei Bartos (ambii de 
Ia Șc. gen. nr. 7). Nicolae Mi
hai (Electroprecizia), Adela Vi- 
talar si Gabriela Kocsis (am
bele de la Șc. gen. nr. 7).

în altă parte a tării, LA 
SOVEJA, în splendida Poiană 
„Punga" au urcat în aceste 
zile peste 300 de copii. unii 
veniti tocmai de la București 
pentru a gusta bucuriile jocu
rilor pe zăpadă. Cei care n-au 
avut la indemînă nici schiuri 
și nici săniuțe s-au luat la în
trecere la alergări prin Poiană, 
sub conducerea profesorilor care 
i-au însotit, așa cum se poate 
vedea în imaginea de jos, 
surprinsă de tînărul nostru co
respondent Liviu Axente din 
Focșani, care îi înfățișează pe 
copiii de la Tenis-Club Bucu
rești și „Unirea" Focșani.
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Sa încheiat competiția de poliatlon a seniorilor

GABRIELA VOINA Șl DEZIDERIU JENEI,
CAMPIONI ABSOLUȚI

MIERCUREA CIUC, 31 (prin 
telefon). Reuniunea finală a 
campionatelor naționale de po
liatlon. rezervate patinatorilor 
de viteză seniori, a început 
marți dimineață pe patinoarul 
natural din localitate, pe o vre 
me închisă, la -4 grade, și s-a 
încheiat la 0 grade, pe o ghea
tă cu un coeficient corespunză 
toc de alunecare. In comsecin-

EA PATINAJ VITEZĂ
șoveanca Gabriela Voina și-a 
dozat bine efortul, întreeînd-o 
— în cursă directă — pe si- 
bianca Cerasela Hordobetiu și 
reușind să meargă pe graficul 
celorlalte favorite. Ea s-a im-

Traian IOANIJESCU

In derbyul campionatului
Diviziei „A'* de hochei

STEAUA Șl SPORT CLUB 

M. CIUC LA EGALITATE
GALAȚI. 31 (prin telefon). 

Ultima etapă a turneului desfă
șurat în localitate, penultimul 
al campionatului, a fost domi
nată de derbyul dintre frunta
șele hocheiului nostru, Steaua 
și S.C. Miercurea Ciuc. La ca
pătul unei partide echilibrate, 
aprig disputate, jocul s-a înche-

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag 2-3) (Continuare In vag 2-3)
tă. rezultatele înregistrate de 
cei aproape 40 de concurenți au 
fost superioare zilei anterioare, 

în programul ultimei zile au 
figurat probele de 1 000 și 3 000 
m — fete. 1 500 și 10 000 m 
— băieți. Angajați din start în 
lupta pentru un loc pe podium,’ 
tinerele si talentatele alergă
toare Mihaela Timiș. Gabriela 
Voina și Cerasela Hordobețiu, 
printre care s-a intercalat si 
brașoveanca Mihaela Dascălu 
(14 ani) și-au disputat întîie- 
tatea cu ardoarea vîrstei lor, 
fiind despărțite de zecimi de 
secundă în clasamente. La 1 000 
m. titlul a revenit clujencei 
Mihaela Timiș. La 3 000 m. bra-

Fotbaliștii noștri in turnee de pregătire

MECI ALGERIA - ROMANIA, LA 7 FEBRUARIE
Astăzi, la Budapesta: Ujpesti Dozsa — Lotul olimpic

deContinuindu-și turneul 
jocuri de pregătire. Lotul nos
tru reprezentativ de fotbal, care 
a susținut 5 meciuri în Ecuador 
și Brazilia, va disputa la 7 fe
bruarie un meci amical cu re
prezentativa Algeriei. Este po
sibil ca fotbaliștii noștri să

mai susțină, tot în Algeria, o 
a doua partidă în compania se
lecționatei țării gazdă.

Lotul 
care a 
în R.D. 
tăzi, la 
chipă Ujpesti Dozsa.

olimpic al României, 
evoluat în două partida 
Germană, întîlnește. as- 
Budapesta. cunoscuta e-

maria MAcovEi: „DEOCAMDATĂ INVAȚ
aCOM SĂ C1ȘT1G CONCURSURILE CU MIZA

— Cum iți merge, Maria Ma- 
covei. la acest început de an 7

— Nici mai bine nici mai 
rău ca in alte sezoane. Multă 
pregătire fizică, alergări zilnice 
prin parcul nostru de la Di
namo. E minunat să respiri aer 
curat in efort. Și apoi, mai e 
și tirul cu arma cu aer com
primat. Acum, in aceste săptă- 
mini, ne reacomodăm cu tra
gerea in sală. Nu avem fixate 
obiective stricte și nu se lu
crează la parametri de intensi
tate mare, așa că n-aș zice ci 
n-ar fi și puțin distractivă 
această perioadă de pregătire. 
Nu inseamnă insă că mă joc 
la antrenamente, sau că nu fo
losesc din plin orele rezervate 
fiecărui capitol al pregătirii, 
tntr-un ciclu de 6 luni orice 
fapt are importanța lui, 
o rotiță din angrenajul 
care duce, in final, la 
rezultat.

— Asta nu înseamnă, 
că viața ta înseamnă 
tir...

* — Desigur, nu 1 Mai

devine 
imens 

marele

Insă, 
numai

_ . * Și
serviciul, mai e și gospodăria. 
Cu atit mai mult, cu cit ne-am 
mutat de curind in casă nouă...

— „Ne-am mutat" 1
— Da, acum locuiesc într-un 

apartament cu sora mea. Elena.
— Sora cea mai mică, Felicia,

face și ea tir 7 Nu de alta, dar 
fratele cel mai mare, George, 
a practicat pistolul liber. Ele
na. ce să mai vorbim, a urcat 
pe podiumul „europenelor" din 
toamnă la pistol standard ju
nioare. iar tu ești dublă cam
pioană europeană, cu echipa 
țării, in 1981, și la individual, 
In 1983...

— Nu, sora mea cea mai mică 
nu e sportivă. A preferat ar
tele, urmează Liceul „Tonitza", 
se pare că e șl foarte talentată.

— Din cîte știu, ai pictat și 
tu. In... tinerețe 7 !

— Am avut, e adevărat, un 
tablou intr-o expoziție pe Ca
pitală. Profesorul mi-a selecțio
nat lucrarea, dar — din ferici- 
re pentru... tir I — nu m-a dus 
niciodată s-o văd expusă pu
blicului. Poate că daci vedeam

atunci expoziția aceea, lăsam 
pistolul standard de-o parte LJ

— Șl n-ai fi ajuns acum in 
postura de candidată româncă 
la podiumul de la Los An
geles ! Dar, relativ la asta,

Radu TIMOFTE

(Continuare tn pag. a 4-a)

ZONA BISTRIȚA —
UN NOU Sl BOGAT

PENTRU

VATRA
IZVOR

SCHIUL
fostDeosebit de plăcută a 

surpriza oferită de bistriteni cu 
ocazia primului campionat na
tional pentru 
zat în județul 
la fata locului 
— deloc ușor, 
na oricui — a fost trecut 
brio, chiar și scepticii, destul 
de numeroși înainte, fiind ne- 
voiti să recunoască 
organizatorice, competența 
omogenitatea corpului 
trL ale secretariatului 
curs (în componența 
figurat, pentru o mai 
precizie a calculelor, 
contabilă), ale directoratului de 
concurs.

De fapt, nu a fost o con
statare neașteptată. Să nu ui
tăm că județul Bistrita-Năsăud. 
oferă în momentul de fată cî- 
teva dintre componentele lo
tului national de junioare, 
care se pregătesc pentru apro
piatul ..Concurs Prietenia", că 
Ileana Hangan a figurat chiar

junioare organi- 
lor ! Relatam de 
că acest examen 
deloc la îndemî- 

cu

meritele 
si 

de arbi- 
de con- 

căruia a 
sporită 

și o...

DORNEI - HARGHITA,
DE TINERE TALENTE

DE FOND
lotul olimpic lărgit, pregă- 
în vederea participării Ia 

___ ~ 1 . si 
că. in fine. însuși antrenorul 
lotului de perspectivă. Ștefan 
Berbecaru, este localnic. Adău
gind preocuparea pentru disci
plina alergării pe zăpadă a 
președintelui C.J.E.F.S., Con
stantin Săndută. și a secreta
rului Vasile Moldovan, poate 
fi alcătuită o caracterizare 
aproape completă a schiului de 
fond. în varianta lui feminină, 
aflat în progres pe plaiurile și 
mai ales pe înălțimile bistri- 
tene.

Opinăm însă că aceasta a 
fost doar prima etapă a dezvol
tării schiului-fond feminin ta 
nordul Carpatilor răsăriteni. 
Acest adevărat „rai al alergă
rii pe schiuri" care este Pia
tra Fîntînele (înălțime medie

T. RADU

tn 
tit _
Olimpiada de Ia Sarajevo.

(Continuare in pag 2-3)



Finalele concursului rfe judo pentru echipele de tineret și juniori După „Top 12“
la tenis de masă TINERETUL iN OFENSIVĂ! Ca

C.S.Ș. 1 ORADEA - PERFORMERA COMPETIȚIEI
La sfîrșitul săptămînii tre

cute. în moderna Sală a spor
turilor din Tirgoviște s-au des
fășurat finalele Concursului re
publican de judo pentru echipe 
de tineret si juniori. La între
ceri au participat cite opt for
mații calificate in urma dis
putării etapelor de zonă.

O comoortare cu totul deo
sebită au avut-o sportivii de 
la C.S.S. 1 Oradea (antrenor 
Florian Velici) care, atit in con
fruntările echipelor de tineret 
cît si in cele ale iunio-ilor au 
reușit să se claseze Pe primul 
loc. disounind net de toate ce
lelalte formații ! De asemenea, 
merită menționată si evoluția 
echipei gazdă Otelul Tirgoviște 
(antrenori — Constantin Sau- 
ciuc si Wilson Grecul care a 
lăsat o impresie deosebită nu
meroșilor suporteri tiraovisteni. 
ea ocupînd în final un meri
tuos loc 2 in întrecerile echi
pelor de tineret.

Dar iată rezultatele primelor
trei echipe care au urcat pe 
podium :

TINERET : 1. C.S.Ș. 1 Ora
dea (3—2 cu Oțelul Tirgoviște. 
4—3 cu Rapid Oradea 4—2 cu 
C.S.S. Unirea Iași. 5—2 cu O- 
limnia Craiova si 5—2 cu 
C.S.M. Borzești). 2. Oțelul Tir
goviște (5—1 cu Rapid Oradea.
3— 4 cu C.S.Ș. Unirea Iași 5—2 
cu Olimpia Craiova si 5—2 cu 
C.S.M. Borzești). 3. C.S.S. Uni
rea Iași
4— 3 cu
5— 1 cu

Si la 
fost viu 
lupta pentru locul 2. 
C.S.Ș. 1 București si Energia 
București. Deși scorul de 6—0, 
cu care C.S.S 1 București a 
cîștigat acest meci, este mare, 
întrecerile individuale au tost

(4—3 cu RaDid Oradea. 
Enercia București si 

Metalul Aiud).
juniori întrecerile au 
disDutate. mai ales în 

dintre

POST-SCRIPTUM

CU 
a 

de 
a

BASCHET • SUPĂRAT FE 
ANTRENOR?! Doru Rădulescu 
este unul dintre tinerii realmen
te Încurajați in a promova. Ccm- 
ponent al loturilor naționale de 
tineret șl mal apoi de seniori, 
trecut pe la Steaua și I.C.E.D. 
(unde a ținut .tușa"), Rădulescu 
s-a Înapoiat pe meleagurile bi- 
horene (de unde plecase) pentru 
a juca la Dinamo Oradea. Aici, 
antrenorii Traian Constantincscu 
și Ștefan IIupolu i-au acordat 
tot creditul, impulslonîndu-1 spre 
prima formație, in cadrul căreia 
a avut deseori prestații merito
rii. Sîmbătă, Insă, In meciul 
Steaua, Doru Rădulescu nu 
respectat unele indicații date 
antrenori, motiv pentru care 
fost schimbat, pentru a 1 se _ 
trage atenția de ceea ce trebuie 
U facă pe teren. Drept răspuns, 
in drum spre .banca rezervelor” 
(1 chiar după ce s-a așezat pe 
ea. Rădulescu a adresat antre
norilor reproșuri vehemente, re
petate și (după opinia noastră) 
total nejustificate, atrăgtndu-șl 
dezaprobarea unor spectatori și 
a noastră. De ce o astfel de ati
tudine Doru Rădulescu? • CE 
KE INTÎMPLA IN LUMEA AR
BITRILOR? După o perioadă in 
care „cavalerii fluierului" au be
neficiat numai de laude, lată că 
la etapa de sîmbătă și duminică 
a campionatelor divizionare ,A“ 
vigilența lor a scăzut, exemplul 
cel mai concludent în acest sens 
fiind arbitrajul prestat la al doi
lea meci masculin I.C.E.D. — 
Rapid. Din păcate, însă, tn afara 
Calității necorespunzătoare a unor 
arbitraje, au fost consemnate și 
două cazuri mai puțin obișnuite 
tn Divizia „A“: Constantin Du- 
mitrache nu s-a prezentat la 
meciul Farul — C.S.U. Brașov, 
iar Dumitru Crăciun a Intîrzîat 
(și a fost Înlocuit) la partida 
Olimpia — Crișul. In mod evi
dent, se impune sporirea exigen
ței Colegiului central de arbitrii 

LUPTE • DUPĂ MAI MULTI 
ANI de Întrerupere, dumlnleă

0 ATRACTIVA întrecere de badminton
Iubitorii badmintonului din 

Capitală au avut prilejul să ur
mărească, sîmbătă și duminică, 
un deosebit de atractiv program 
de întreceri organizate de Co
misia municipală de specialitate 
în sala de sport a Liceului „Ni- 
colae Tonitza“. Au participat nu
meroși elevi din licee și școli

ADMINISTRAȚIA DE
ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 29 IANUARIE 

1934
Cat. i (12 rezultate) : 4 variante 

100% a 5.888 lei și 168 variante 
25% a 1.472 lei ; cat. 2 (11 rezul
tate) : 130 variante 100% a 446 lei 
și 3.121 variante 25% a 112 lei ; 
cat. 3 (io rezultate) : 996 va
riante 100% a 90 lei si 26.131 va
riante 25% a 22 lei.
• Agențiile Loto-Pronosport 

noasteptat de dirze cu nu
meroase procedee tehnice reu
șite de sportivii ambelor e- 
chipe.

REZULTATE : 1. C.S.Ș. 1 O- 
radea (4—3 cu C.S.Ș. 1 Bucu
rești. 4—3 cu C.S.Ș. municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej. 5—2 cu E- 
nergia București. 4—1 cu Di
namo Brașov si 5—2 cu C.S.Ș. 
Unirea Iași). 2. C.S.Ș. 1 Bucu
rești (5—2 cu C.S.S. municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dei. G—0 cu E- 
nergia București 5—2 cu C.S.Ș. 
Viitorul Pitești și 7—0 cu Ra
pid Oradea). 3. Energia Bucu
rești (3—3 cu C.S.S. municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dei. 5—1 cu 
Dinamo Brasov si 4—3 cu C.S.Ș. 
Unirea Iași).în încheiere, să amintim 
si strădaniile organizatorilor de 
a oferi condiții cit mai bune 
de desfășurare concursului spe
ranțelor iudo-ului românesc.

Nicolae CHINDEA

ACTUALITATEA LA VOLEI
TURNEE DE VERIFICARE ÎNAINTEA RETURULUI

Duminică începe ri returul 
campionatelor primei divizii de 
volei, tn consecință, echipele se 
pregătesc susțintnd și partide a- 
micale.
• „CUPA ELCOND-DINAMO". 

La prima ediție a acestei compe
tiții au participat, tn Sala spor
turilor din Zalău, formațiile mas
culine Dinamo București, Știința- 
Motorul Baia Mare, C.S.U. Alu
mina Oradea și Elcond-Dinamo 
Zalău, organizatoarea. Turneul 
s-a bucurat de o mare afluență 
de public, iar echipele au furni
zat meciuri de calitate, viu dis
putate. Trofeul a fost cîștigat de 
bucureștenl. Învingători tn toate 
meciurile (3—1 cu Elcond-Dina-

• POST-SCRIPTUM
s-a dat startul intr-o nouă edi
ție a Diviziei „A" de lupte gre- 
co-romane, competiție care, prin 
numărul mare de echipe angaja
te tn Întrecerea republicană (r.u 
mal puțin de 36) * " - • -
multor sportivi să 
activitate continuă 
se afirme cu mal _ 
ță. Dar iată că, la etapa inau
gurală, la cunoscutul club bucu- 
reștean Rapid mult așteptatul 
eveniment n-a fost tntimpinat 
cum se cuvenea. Salteaua de 
concurs putea fi asemuită cu... 
orice, numai cu o saltea de lup
te nu. Să ri așteptat, oare, an
trenorii Marin Belușică șl Ale
xandru Constantin un meșter 
trimis de federație — să zicem 
— pentru a da cu o pensulă pe 
prelata rapldlștilor? • REPUTA
TUL arbitru Internațional Ion 
Cernea, președintele Colegiului 
central de arbitri al F.R. Lupte, 
va propune Biroului federal 
măsuri severe împotriva arbitri
lor care nesocotesc Întrecerile 
celei mal 
bllcane pe 
De pildă, 
ghiularul" 
București, 
luau unii dintre cei mal valoroși 
luptători al țării, nu s-a prezen
tat arbitrul Ion Ludu (Constan
ța), iar la sala Rapid a absentat 
PompIUu zidaru (Ploiești).

oferă prilejul 
se afle intr-o 
51, firește, să 
multă ușurin-

nesocotese
mari competiții repu- 

! echipe — Divizia _A“. 
duminică In _triun- 
de la sala Dinamo 

In cadrul căruia evo-

NATAȚIE. • ÎN PERIOADA a- 
cumulăirilor, a pregătirilor pentru 
competiții, înotătorii noștri frun
tași — ca dealtfel și poloiștii sau 
săritorii — efectuează, de regulă, 
„stagiul montan" la Sinaia, ei 
devenind oaspeți obișnuiți ai ho
telului Montana, care dispune de 
bazin. Aici la hotelul unde e 
administrator Ioana Mateescu, 
sportivii se simt ca acasă, în
conjurați cu simpatie de un har
nic personal, în rîndul căruia se 
află țrt buni cunoscători de sport 
(chiar practicanți ai înotului sau 
schiului), cum sînt Dan Anto
nescu sau Mircea Ungnreanu.

profesionale bucureștene. Pe 
primele patru locuri s-au clasat 
la fete : Cristina Ionescu, Da
lia Ciobanu. Ruxandra Mustață 
și Nicoleta Popescu, iar la 
băieți : Andrei Cios, Ștefan 
Cios, Costel Dragnea si George 
Roncea. Competiția a fost dotată 
cu „Cupa 16 Februarie44.

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
mal pot elibera numai astăzi șl 
mîine bilete cu numerele alese 
de partlcipanțl pentru prima tra
gere obișnuită Loto din această 
lună, care va avea loc vineri 3 
februarie 1984.

• Tragerea obișnuită Pronoex- 
preș de astăzi, i februarie 1934, 
este programată începînd de la 
ora 14,30 In sala clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr.

Cea de a doua ediție a compe
tiției „Top 12", care a reunit In 
Sala sporturilor din Tg. Mureș 
pe cel mal buni 24 de jucători și 
jucătoare de tenis de masă din 
țară, șl-a demonstrat pe deplin 
utiUtatea, devenind, după opinia 
majoritară, cea mal puternică În
trecere individuală. In primul 
rlnd reunirea Ia start a primilor 
12 jucători indică — ea singură 
— o ridicare a ștachetei, înlătu- 
rlnd tn mare măsură diluarea 
valorică existentă, spre exemplu, 
in campionatele individuale, la 
oare participă și cine trebuie șl, 
uneori, cine mai are multe de... 
Învățat. De asemenea, sistemul 
turneu de desfășurare impune o 
concentrare maximă, înlătură ha
zardul unor trageri la sorți, care 
pot fi favorabile, solicită pe con- 
curenți, de la un capăt la altul, 
pe plan fizic, tehnic, tactic și 
psihic.

La Tg. Mureș am asistat, in 
consecință, la jocuri in majori
tatea lor de un bun nivel, cu 
schimburi frumoase, apreclaie de 
numeroșii spectatori. Fiind o 
competiție de maximă concentra
re. jucătorii cu mai multă expe
riență, mai rodați au ținut mai 
bine pasul, în timp ce unii ti

mo, y—1 cu Știința-Motorul și 
3—0 cu C.S.U. Alumina). Rezul
tatele gazdelor : 3—0 cu celelalte 
două formații. Băimărenil au 
cîștigat un singur joc : 3—2 cu 
orădenii. Cel mai bun trăgător 
a fost desemnat Tutovan, cel mai 
bun ridicător Mășcăsan (ambii 
de la gazde), iar cel mai popu-

CORIGENȚE LA TESTE
înaintea începerii returului 

campionatelor divizionare, în 
sala de la complexul bucureș- 
tean „23 August" 6-au desfășu
rat probe de control pentru spor
tivii care n-au reușit să le trea
că in toamnă 6au, din diverse 
motive, nu s-au prezentat Ia 
susținerea lor atunci. Am fost 
șl noi la acest examen, care dă 
drept de joc. Și ce am consta
tat ? • Din cei 81 de participant, 
23 nu au reușit să realizeze 
punctajul de trecere, unii venind 
degeaba chiar din provincie. Ce 
părere au antrenorii lor ? © Sînt 
prea dificile aceste probe ? Nu, 
de vreme ce au fost trecute și 
de unii sportivi care, după cite 
ne-au mărturisit, nu prea au 
făcut pregătire ! Dealtfel, cu d- 
teva zile înainte de acest examen, 
un fost voleibalist își exprimase 
părerea că în structura lor ac
tuală probele nu reprezintă cu 
adevărat un test al pregătirii fi
zice a jucătorilor și jucătoarelor

CAMPIONII LA PATINAJ VITEZA
(Urmare din pag. I)

din 
să

construcții nr. 6 
care a început 
acest sport cu 4 ani 
sub îndrumarea apre- 
antrenor Ernest Ul-

pus clar în cea mai lungă dis
tanță, totalizînd în final cel 
mai mare punctaj în clasamen
tul general. Astfel, campioana 
junioarelor mari pe anul 1934, 
Gabriela Voina (are 17 ani, 
1,74 m. 60 kg. este elevă în 
clasa a Xl-a a Liceului indus
trial de 
Brașov), 
practice 
în urmă 
ciatului 
rich-Petric, a reușit un adevă
rat event, devenind în acest 
sezon și campioană absolută la 
senioare.

In confruntările masculine, 
candidatul la un loc în dele
gația țării noastre la apropia
tele J.O. de la Sarajevo, De- 
zideriu Jenei, bine condus de 
antrenorul Andrei Okos, a sa
tisfăcut așteptările numeroșilor 
suporteri, parcurgînd 1 500 m 
într-un timp remarcabil : 2:06,2. 
Detașîndu-se evident în probe
le scurte, proaspătul campion 
republican al sprinterilor. D 
Jenei (are 24 de ani. 1,74 m. 
70 kg, este profesor de educa
ție fizică în comuna Bixad din 
jud. Covasna). a acumulat su
ficiente puncte pentru a nu 
forța in cursele lungi, în care, 
totuși, s-a numărat printra 
animatori, cucerind și invidia
tul titlu de campion absolut al 
poliatlonului seniorilor. Ultima 
probă a zilei, 10 000 m, a re
venit experimentatului patina
tor Andrei Erdely. Obținind 
victoria si Ia 5 000 m, el s-a

Staioovici nr. H ; numerele câști
gătoare urmează a fi transmise 
fii cursul serii la televiziune șl 
radio.

• Datorită volumului mare de 
operațiuni, omologarea clștlguri- 
lor la tragerea specială Loto din 
22 ianuarie se va încheia mîine, 
rezultatele urmind a fi publicate 
vineri 3 februarie 10»4 in această 
rubrică. 

neri, la prima lor confruntare de 
acest gen, s-au văzut depășiți. 
Desigur, acolo unde valoarea a 
existat cu adevărat nu a mai 
fost vorba... de tinerețe și lipsă 
de experiență. Cel mal bun e- 
xemplu, Otilia Bădescu, campi
oana europeană de oadete, care 
și-a depășit aproape fără dificul
tate toate adversarele, rămînlnd 
una din candidatele principale 
pentru echipa „europenelor" din 
aprilie. Ea a pierdut doar in 
fața mureșencei Kinga Lohr, o 
certă speranță, căreia îl mai tre
buie insă retușuri tehnice, mal 
ales in ceea oe privește serviciul 
șl preluările, precum și executa
rea unor elemente de atac. Soli
citate, probabil, prea mult în se
zonul competițlonal trecut. Anca 
Cheler și Carmen Găgeatu, com
ponentele echipei campioane na
ționale, nu s-au aflat în forma 
de altă dată dar aceasta nu în
seamnă că n-au lăsat să se între
vadă calitățile care le-au promo
vat în elită. Este bine să fie 
atent urmărite, pentru că le aș
teaptă un sezon greu, iar stresul 
de suprasolicitare poate apărea 
oriclnd. Ambițioasă, dornică de 
afirmare este și Rodica Urbano- 
vicl, căreia li lipsește insă o a-

Iar jucător — dinemovistul bucu- 
reștean Sorin Pop. (I. DOMUȚA 
— coresp.).

• La Galați s-a desfășurat un 
turneu feminin, la care au luat 
parte C.S.U. (cu două echipe) 
din localitate, Flacăra roșie 
București și Știința Bacău. Tur
neul a fost cîștigat de prima 
garnitură a C.S.U., care în me
ciul decisiv a întrecut cu 3—1 pe 
a doua clasată, Flacăra roșie, 
după ce învinsese și ne Știiiăța, 
cu același scor. (T. SIRIOPOL — 
coresp.).

șl oă pot fi trecute cu o pre
gătire sumară. • In plus, unele 
nu sînt bine alese pentru a ca
racteriza deplin activitatea din 
teren a voleibaliștilor (cele de 
deplasare), lipsind însă probe de 
acrobatică, capitol la care vo
leiul nostru are serioase lacune 
în apărarea din linia a doua. De 
revăzut, deci, aceste probe... • 
La trialul juniorilor n, desfășu
rat nu de mult, am observat că 
nici cel aleși nu stau bine cu 
„abc“-ul voleiului la capătul 
inițierii. • în prima etapă din 
turul campionatului femiruin de 
junioare, C.S.S. M. Ciuc și C.S.S. 
2 Baia Mare au pierdut, amîn- 
două, meciul direct, prin nepre- 
prezentare, datorită faptulhl că 
nu și-au trecut probele de con
trol. La fel au pățit alte 3 for
mații de fete : Rapid C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea și C.S.S. Tîmăveni. • Se 
impune mai multă seriozitate din 
partea tuturor în tratarea aces
tor teste. (A. B.).

dovedit un adevărat alergător 
de cursă lungă. Pe urmele 
acestora se află tînărul vitezist 
Emerich Miklos, la primul an 
de seniorat. care a fost reve
lația campionatului, devansînd 
parteneri mult mai rutinați.

Ultimele rezultate : senioare
— 1000 m : 1. Mihaela Timiș 
(Viitorul Cluj-Napoca) 1:36,4 — 
campioană republicană, 2. Ce- 
rasela Hordobețiu (V oința
C. S.Ș. Sibiu) 1:36,5, 3. Mihaela
Dascălu (Tractorul Brașov) 
1:37,7 ; 3 000 m — 1. Gabriela 
Voina (Tractorul Brașov) 5:11,3, 
campioană republicană, 2. M. 
Dascălu 5:13,7. 3. C. Hordobețiu 
5:20,5. Clasament general : 1.
G. Voina 199,983 p — campioa
nă absolută, 
200,299 p 3. 
200,332 p. 4. 
202,632 p.

Seniori : 1 500 m — 1. D. 
Jenei (IMASA Sf. Gheorghe) 
2:06,2 — campion republican,
2. A. Bakos (Mureșul Tg_ Mu
reș) 2:08,5. 3. Arpad 
(Mureșul Tg. Mureș)
1 0000 m — 1. A.
(IMASA sr. Gheorghe)
— campion republican, 
Miklos (S.C.M. Ciuc) 16:19,9, 3. 
A. Bakos 16:28,7. 4. D. Jenei 
16:44,6. Clasament general : 1.
D. Jenei 179,196 p — campion 
absolut, 2. E. Miklos 181,035 p,
3. A. Erdely 181,946 p. 4. A. 
Bakos 182.748 p.

2. 
C.

M. Timiș 
Hordobețiu 

M. Dascălu

Sekely 
2:09,3 ;
Erdely 
16:06,8

2. E.

SPERANȚELE PATINAJULUI 
- ARTISTIC IN ÎNTRECERE

Timp de o săptămînă. cei 
mai tineri patinatori artistici 
din tară își vor disputa întiie- 
tatea pe patinoarul acoperit 
din Gheorgheni. Intre 1 si 4 
februarie se va disputa ..Cupa 
Federației române de patinaj" 
pentru copii și speranțe, iar 
între 5 si 7 februarie repre
zentanții acelorași categorii de 
virstă se vor întrece în cadrul 
unul concurs cu caracter repu
blican.

nume finețe în execuții, rămt- 
nînd în continuare un element 
ce nu trebuie lăsat de o parte. 
Exceptînd-o pe Nela Stoinea, be
neficiara unei experiențe bogate, 
celelalte au avut comportări os
cilante.

Băieții au avut un lider auto
ritar, Andras Fejer, care, cu un 
singur moment de „eclipsă" In 
meciul cu Vasile Florea, a ciști- 
gat detașat. El rămine deocam
dată șeful de promoție, dar mal 
are nevoie de incă multă muncă 
pentru a urca cu adevărat în 
plutonul jucătorilor competitivi 
pe plan internațional. Dacă n-ar 
fi ratat partida cu Cristian Ignat, 
Călin Toma ar fi fost al doilea 
în clasament șl rezultatul n-ar fi 
surprins pe nimeni, el continuând 
să fie un tînăir conștiincios, mo
dest și cu multe calități, ceea ce 
il va face, credem, să prindă în 
aprilie, trenul pentru Moscova. 
Lui Vasile Florea i se pot ac
cepta multe (mal ales calitățile), 
dar nu și înfumurarea de care 
dă dovadă în continuare, atitu
dinile ireverențioase față de arbi
tri șl colegi (puțin a lipsit să nu 
fie scos de la masă). V. Florea 
trebuie să înțeleagă că toți marii 
sportivi au fost exemple de mo
destie și conștiinciozitate. Ar fi 
putut să se uite ceva mal atent 
la Teodor Gheorghe, sau Sever 
Naldin și ar fl înțeles cît valo
rează modestia.

Se mal pot spune multe des
pre acest „Top 12" al seniorilor. 
Subliniind excelenta organizare 
asigurată de C.J.E.F.S. Mureș 
(cu o substanțială contribuție din 
parte întreprinderilor Dermagant, 
Fabrica de zahăr. Voința Tg. 
Mureș. Faianța Sighișoara, a a- 
sociațiilor înfrățirea șl Construc
torul, precum și aportul arbitri
lor S. Alexa, Gh. Boer, N. Far
kas, V. Moldovan ș.a.) am pro
pune organizarea unei astfel de 
competiții șl pentru juniori. Idee 
care ar putea fi preluată de un 
alt Județ.

Emanuel FÂNTÂNEANU
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TALENTE PENT
(Urmare din pag. .’)

ideală : 1 100—1 200 m), oferă 
multiple posibilități de amena
jare a unor trasee diferite ca 
dificultate, menținute aproxi
mativ 5 luni din an pe stratul 
de zăpadă de pe versanții nor
dici. Aici pot fi organizate nu 
numai perioade de pregătire în 
condiții optime, ci si concursuri 
de anvergură. (De altfel. în 
urma modului exemplar de or
ganizare a Campionatelor na
ționale ale senioarelor, federa
ția a decis să ofere bistrițc- 
nilor și o competiție interna
țională. o nouă premieră, chiar 
în acest sezon).

Se poate astfel aprecia că, 
avind centrul în Piatra Fîntî-

nele 
acostai 
dat deci 
nouă zori 
schiului I 
ză din q 
nordul ța 
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DIVIZIA „AH
(Urmare din pag. 1) 

lat la egalitate, 2—2, astfel că 
Steaua își păstrează avansul de 
șase puncte și abordează ulti
mul turneu al campionatului 
(sfîrșitul lunii februarie, la 
Miercurea Ciuc) cu șanse a- 
proape certe de a-și păstra tit
lul de campioană.

STEAUX — S.C. MIERCUREA 
CIUC 2—2 (2—1, 0—1, 0—0).
Meciul a început în nota de 
dominare a hocheiștilor de la 
Steaua, care, la fel ca în pre
cedenta partidă, de la Gheor- 
gheni, au deschis foarte repede 
scorul, prin Cazacu, după nu
mai 10 secunde de joc ! In 
continuare, tot campionii domi
nă și după numai șase minute, 
la o învălmășeală în fața por
ții lui Barta, Gerczuly ridică 
scorul la 2—0. Spre finalul pri
mei reprize, cînd formația mi
litară era în inferioritate nume
rică prin eliminarea lui Justi
nian, Sport Club a redus dta 
handicap prin Gali, care a șu
tat de 1a distanță, pucul rico- 
șînd din apărătoarea lui Netedu 
In poartă. In repriza secundă, 
Inițiativa a aparținut echipei 
din Miercurea Ciuc, care a do
minat insistent lungi perioade 
de timp, dar n-a reușit să în
scrie. fie că atacanții ei, în 
special linia I, au ratat mult, 
fie că portarul stelist Netedu 
s-a dovedit din nou greu de 
învins. Totuși, tn ultimul minut 
de joc al acestei reprize (min. 
39), la un puc ricoșat de la li
nia roșie, Bartalis I a țîșnit și 
a șutat pe lingă Netedu ieșit în 
întimpinare și scorul a devenit 
2—2. In ultima repriză, ambele 
echipe au avut ocazii, dar nici 
una dintre ele n-a reușit să 
marcheze. Această repriză a 
fost cea mai frumoasă a meciu
lui, ambele formații luptind 
deschis pentru victorie. A arbi
trat bine la centru N. Enache, 
ajutat la cele două linii de E. 
Both și D. Trandafir.
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H

Ion voicade pârcrcVOM DA 0 MARE BĂTĂLIE CU RAPIDUL
DAR A CIȘTIGAT MULT!...»

In vizită la divizionarele

I
i

PENTRU EVITAREA RETROGRADĂRII"
MASCULIN, SERIA I

1. Steaua 24 23 1 2246:1563 47
2. Di'naimo Buc. 24 22 2 2087:1574 46
3. I.C.E.D. 24 16 8 1925:1800 40
4. Rapid 24 14 10 1900:1823 38
5. C.S.U. Sibiu 24 10 14 1813:1957 34
6. Dinam© Or. 24 10 14 1778:1876 34

SERIA A ll-a
7. Farul * 24 12 12 1708:1768 35
8. Polit. lași 24 11 13 1768:1967 35
9. „U" Cj.-Nap. 24 9 15 1935:1955 33

W. Acad. Milit. * 24 9 15 1767:1934 32
11. C.S.U. Bv. 24 5 19 1689:2014 29
12. Carpați Buc. 24 3 21 1687:2072 27

FEMININ. SERIA 1
1. „u- Cj.-Np. 24 23 1 1864:1291 47

2. Olimpia Buc. 24 21 3 1716:1368 45
3. Voința Buc. 24 18 6 1655:1358 42
4. Polit. Buc. 24 14 10 1528:1369 38
5. Crișul 24 13 11 1606:1631 37
6. Progresul 24 11 13 1514:1587 35

SERtA A U-a
12 12
10 12
7 17
5 19 1432:1750 29
4
4

7. Chim. Rm. V.*
8. „Poli" Timiș.
9. Mobila S.M.

10. C.S.U. PI.
11. Com. Tg. M.
12. I.E.F.S.

1517:1578
1410:1398
1377:1734

35
38
31

20 1300:1649 23
18 1399:1605 26

24
22
24
24
24
22

• Echipe penalizate.

întrecerile etapei a 
pionatelor naționale, 
feminin, vor avea loc 
bâtă, duminică urmi nd 
in țolo Floreasca, mecîurile-trtal din
tre selecționatele A și B ale Romă- 
nlei, la băieți și la fete.

24-u o 
mazeulin 
vineri

com-
ți »îm- 

să se dispute,

DE FOND
Să vedem insă ce va decide 

viitorul. Pentru că. se știe, e mai 
ușor să ajungi pe anumite trepte 
superioare ale performanței, în 
oricare sport, dar e mult mai 
greu să te menții acolo, ca să 
nu mai vorbim că nivelul de 
competitivitate națională, la 
care au ajuns cele trei județe 
nordice, nu poate satisface încă 
pe deplin. Pentru o consacrare 
reală, cu adevărat valoroasă, e 
nevoie de ridicarea obiectivelor 
pînă la nivel internațional.

Să trecem. în încheiere. în 
revistă, pe reprezentantele 
„noului val“ nordic al schiului 
nostru de fond : Veronica Un
gureanu, Ileana Hangan. Edith 
Bako, Ildiko Ballo (actualmen
te la I.E.F.S.). Viorica Vrăjmaș, 
Livia Racilă, Daniela Filimon, 
Elena Diculescu. precum și pe 
antrenorii lor : Pavel Chiriluș si 
Octavian Pungovschi 
Vatra Dornei). Ștefan 
earu (C.S.Ș. Bistrița). 
Borbath (C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc).

(C.S.Ș.
Berbe- 
fitefan 

Constructorul

DRUMEȚII MONTANE
Agențiile de turism ale 

I.T.H.R. București orga
nizează la fiecare sfîrșit 
de săptămînă drumeții 
montane la cabanele : 
Babele, Caraiman, Peș
tera. Padina, Piatra Ma
re. Poiana Secuilor, Gura 
Rîului, Plaiul Foii. Bol- 
boci, Curmătura.

Se asigură : transpor
tul cu trenul pînă la cea 
mai apropiată stafie ce 
deservește cabana res
pectivă. cină si mic de-

1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

afinnâ atacatul tirgovișlcan octawan Popcscu
Cu sase ani in urmă, la ru

brica de fotbal a ziarului, a 
apărut un mic reportai ai cărui 

erau copiii unui foarte 
profesor de sport, 

din Nu- 
care i-a 
ambițios 

s-a aflat

„eroi“ 
inimos
Gheorghe Ungureanu 
cet. Printre cei pe 
numit atunci acest 
căutător de talente 
și... Octavian Popescu, cel care 
mai apoi avea să urce rapid 
treptele fotbalului pină în Di
vizia ,.A“ și pină la loturile 
reprezentative. S-a născut, așa
dar. la Nucet, are acum 20 de 
ani. i-a împlinit la 7 ianuarie, 
este al 5-lea copil dintre cei 
12 ai familiei Popescu (8 bă
ieți si 4 fete) si numai Cornel, 
al 2-lea. a mai jucat fotbal, la 
Unirea Răcari. „Pleci la 
viște, să nu mă faci de 
înțeles 7“ i-a zis foarte 
profesorul Ungureanu.
C.S. Tîrgoviște a 
nile lui Eugen 
care...

— ...Mi-a spus 
talent, dar eă va 
pun serios pe treabă dacă vreau 
să nu fac repede cale întoarsă 
spre Nucet. Ștefan Coidum m-a 
promovat in prima echipă, in 
„B“. iar cu Emerich Jenei am 
debutat in Divizia „A“. intr-un 
meci la Rm. Vîlcea. inchciat cu 
scorul dc 3—3. rezultai bun 
pentru noi. pentru că. in min. 
70. era 3—0 pentru gazde ! Am 
jucat apoi si Ia selecționatele 
de juniori, de „tineret" (am 
debutat cu Danemarca. 2—0 pe 
terenul nostru, la Tîrgoviște).

— In toamnă ai marcat doar 
trei goluri : două eu Dinamo, 
unul la Hunedoara. De ce' nu
mai trei 7

— Noi am ratat startul in 
campionat. In primele trei me
ciuri de acasă, cu Steaua. Chi
mia si A.S.A.. am fost conduși 
de fiecare dată cu 1—0. am e- 
galat foarte greu si atmosfera 
a devenit anăsătoare. Tn plus, 
au plecat Greaca și V. Radu, 
ambii foarte rapizi in atac, cu 
care mă înțelegeam bine. Ene 
a stat ne tușă. Constantin era 
nepregătit, fusese plecat. îar 
Burleanu nu l-a putut suplini 
Pe Kallo în acele meciuri. Nu 
eram toti pregătiți Ia fel Si așa 
am ajuns, după patru etape. Ia 
—3. N-am marcat mai mult 
pentru că am fost si accidentat. 
Cu o entorsă am jucat nartida 
cn A.S.A. Tg. Mureș, eînd am 
avut acel „conflict" eu antreno-

Tirgo- 
ris. Ai 
aspru 

Si la 
intrat Pc mii- 
Popescu. cel
că am ceva 
trebui să mă

rul Circiumărescu si ciud intre 
noi s-a interpus Boluni, care 
mi-a zis. luindu^mă cu brațul 
peste 
nu-i 
mîine-poimiine pleacă, tu ră- 
mii. tu să-ți vezi de ioc“. Pu
blicul l-a aplaudat pe BSloni, 
iar eu m-am bucurat că el a 
fost ales cel mai bun fotbalist 
al anului 1983. Pentru eum a 
jucat la Bratislava, pentru dă
ruirea lui de acolo a meritat 
cu prisosință.

— Și după el care ar fi „or
dinea" lui Octavian Popescu ?

— Indiscutabil Cămătaru. E 
cel mai bun atacant. Apoi Lung, 
Ștefănescu si Geolgău. Mie îmi 
nlace foarte mult cum ajunge 
Geolgău în situații de gol. Are 
un calm deosebit și noate_ în
scrie oricind. Golul de 
tislava e un exemplu.

— Ai vrea să joci 
lingă Geolgău ? Sau 
unde se... zvonește 
prin schimb cu FI. 
Bucurescu ?

— La Craiova cred c-ar vrea 
să evolueze orice atacant. Nu 
știu nimic de „povestea" 
Sportul studențesc, 
că trebuie să joc 
la echipa mea, la 
viște. în retur : să 
foarte bine, avind 
gind. aeela că trebuie să de
punem toate eforturile pentru 
a ne salva de la retrogradare. 
Vom duce o luptă crincenă cu 
Rapidul. Pe care sperăm s-o 
eîștigâm...

Lourențiu DUMITRESCU

umeri : „Lasă pustiule, 
nimic. ei. antrenorii, 

tu

U Bra-
Craiova, 
Sportul,

la 
la 
c-ai pleca 
Grigore si

cu
Știu însă 

foarte bine 
C.S. Tîrgo- 
jucăm toii 
un singur

* Lotul tirgoviștenilor prezent in pregătiri — pentru a 4-a oară — ta Că- 
ciulata : Mia, litra te și Petcaru - portari : Niculezcu, Ene, luci. Dumitrtleu, 
Pitaru, Dușmanu, Tudor, Oștafi, Rus și Manea - fundași ; Agiu, Burleanu, 
Constantin și Turcu — mijlocași ; Isaia, Niculeioiu, Peniu, O. Popeseu, Ghioacă, 
Andreescu și Stoichiță - înaintași • Două noutăți în acest lot lărgit : por
tarul Istrate („Am plecat de la F.C. Olt înainte de terminarea turului, dar 
de abia din viitorul sezon voi avea drept de joc la C.S. Tîrgoviște", ne-a 
șpus ei) șl Peniu, atacantul venit de ta F.C. Constanța (rocadă cu Aelenei), 
pentru o a... doua sa tinerețe fotbalistică • „Capacitatea de efort a tutu
ror jucătorilor prezenți aici, pe Valea Oltului, este foarte bună. Liderul 
alergătorilor pe teren variat — fundașul Niculescu" — a firmat medicul Vie-

drept de joc la C.S. Tîrgoviște", ne-a

Săptămînă trecută s-a înche
iat turneul internațional de la 
Calcutta, dotat cu „Cupa de 
aur J. Nehru“. Acolo. în India, 
a fost și o selecționată română 
de tineret. Ce a fost pe malul 
Gangelui au anunțat. în mare, 
agențiile de presă. Amănunte 
ne-a furnizat Ion Voica, antre
norul selecționatei noastre.

— Să pornim, deci, de la re
zultate. Echipa noastră a ob
ținut două egaluri în cinci 
jocuri și s-a clasat penultima 
din șase participante. Anul 
trecut, la Cochin, selecționata 
noastră dc tineret II. o echipă 
mai slabă, a ocupat locul 3 
din 7 echipe...

— De acord că echipa 
anul acesta a fost mai 
Insă și competiția de la 
cutta a fost superioară 
din martie anul trecut,
spus-o nu numai Sertov, Cojo- 
caru și Timoveanu. care au 
jucat și la Cochin și consideră 
ultimul 
toate 
insuși 
diene, 
clarat 
a fost cea mai valoroasă 
toate cele trei disputate".

de 
bună. 
Cal- 
celei 

au

din 
ci 

in- 
de- 
an 

din 
A 

fost un turneu tare, cu fotbal 
bun. cu mare succes de public.

— Argumente !
— In primul rind, valoarea 

majorității participantelor. Po
lonia, ciștigătoarea turneului, a 
venit cu prima reprezentativă, 
din care n-au lipsit cunoscuții 
Mlynarczyk, Buncol, Smolarek 
și Ciolek. Argentina a prezen
tat și ea „noua națională", care 
se pregătește pentru C.M. din 
'86, mai puțin jucătorii de 
peste hotare, dar cu Burruchaga, 
Oscar Ruggeri, Gareca și Ru
ben. R.P. Chineză, finalista tu
turor celor trei ediții, a venit 
cu prima echipă, la fel și 
dele, antrenate de șase 
de iugoslavul M. Cirici, 
Ungaria s-a prezentat cu 
prezentativa „B“. Noi am 
cea mai tinără echipă din com
petiție, cu o medie de vîrstă 
de 21 de ani și șase luni, o 
echipă fără prea multă expe
riență, ba și cu debutanți in
tr-un turneu internațional (A- 
dolf, Lazăr, Voicu). Oricum,

turneu superior 
punctele de vedere, 
secretarul federației 
Ashok Gosch. care a 
că „ediția din acest

ȘTIRI • ȘTIRI

n-am reușit decit.
Ungaria, meci con- 

„The States-

gaz- 
luni 

iar 
re- 

fost

chiar dacă 
un 2—2 cu 
sideral de ziarul 
man" drept „cel mai spectacu
los joc al turneului", noi fiin 
egalați in min. 85, și 0—0 cu 
India, pierzind meciuri la li
mită (0—1 cu Argentina și Po
lonia ; 1—2 cu China) ; chiar 
dacă n-am invins in vreo par
tidă. cu toții am ciștigat mult : 
experiența unor jocuri de înalt 
nivel calitativ, in fața a 80.000 
de spectatori !

— Care a fost formația noas
tră de bază ?

— Am avut citeva indisponi
bilități : M. Popa, accidentat, 
n-a jucat in ultimele două me
ciuri, Timoveanu și Fișic au 
șchiopătat și ei, iar pe postul 
de fundaș stingă am improvizat, 
cind cu Adolf, cind cu Voicu.

— Și totuși o formație de 
bază a existat...

— Da I Alexa — Mănăilă, 
Gheorghiu. M. Popa (Lazăr), 
Adolf (Voicu) — Paveliuc, Ef- 
timie, C. Ilie, Bălan — Sertov, 
Cojocaru. Au mai jucat Fișic, 
Timoveanu, Lasconi și Cașuba.

— Remarcații lui Ion Voica ?
— Mănăilă, Alexa. Bălan, Ef- 

timie și Sertov, ultimul înscriind 
două din cele trei goluri ale 
echipei. Ca joc, pot 
tinăra noastră echipă 
depășit. De calitatea 
sint mulțumit, avind 
valoarea adversarilor, 
zultate, insă, lipsa de 
ți ne-a costat. Puteam obține 
și victoria in fața primelor 
echipe ale Poloniei și Argenti
nei, dacă am fi fost ceva mai 
„copți"....

— Arbitrajele ?
— Excelente, omițind brigăzi

le indiene mai departe de sti-. 
Iul modern. Dacă voi spune că 
finala a fost condusă de apre
ciatul K. Palotay care ne-a ar
bitrat și pe noi in meciul cu 
India (arbitru care împreună cu 
polonezul A. Jargus și compa
triotul nostru Dan Petrescu au 
fost considerați cei mai buni), 
cred că am adus un argument 
in plus pentru valoarea acestui 
turneu, util, pe care nu-l vom 
uita ușor.

Mircea M. IONESCU

spune că 
s-a auto- 

jocului 
in vedere 

Ca re- 
experien-

I

tor Bocănete • 6 noutate ta C.S. Tîrgoviște este și antrenorul secund. Du
mitru Gheorghe, fostul jucător al echipei timp de 12 ani : „Ne vom juca 
șansa pină la capăt" • La Căctalata pregătirile s-au desfășurat sub ace
lași numitor comun : dorința fermă a tuturor jucătorilor de a păși cu bine 
peste pragul primelor patru etape din retur, cu trei meciuri in deplasare, 
in vederea îmbunătățirii situație-i „ta adevăr". • Accidentările, superficia
litatea in uneia jocuri, instabilitatea formulei de echipă au condus spre cele 
7 puncte pierdute pe teren propriu. ,,Responsabilitatea cu care ne pregătim 
tn această iarnă ne face să considerăm că n-am pierdut războiul" - a conchis 
antrenorul principal al echipei, Gheorghe Becheanu * Echipa — în al că
rei lot lărgit se află 14 debutanți - nu efectuează nici un turneu peste ho
tare. Stă... cuminte lingă Turnul Chindiei, pregătind marea bătălie a returu
lui. cum susțin Agiu, Pitaru, Stoichiță, O. Popezcu și toți ceilolți jucători.

• LA INVITAȚIA CLUBULUI 
PANSEKAIKOS, divizionara .A" 
Rapid București a plecat ieri tn 
Grecia, unde urmează să Între
prindă, pînă la 10 februarie, un 
turneu de citeva jocuri. Ferovia
rii bucureștenl vor avea ca ad
versari pe Arts Salonik, Heraklls, 
Larisa șl echipa clubului orga
nizator al turneului.
• POLITEHNICA IAȘI IN ITA

LIA ȘI IUGOSLAVIA. După în
cheierea stagiului pregătitor efec
tuat la Bușteni, Politehnica Iași, 
una dintre revelațiile sezonului 
de toamnă, a plecat ieri intr-un 
turneu de citeva jocuri in Italia 
șl Iugoslavia.
• SPORTUL STUDENȚESC tN 

EGIPT. Formația studenților 
bucureștenl a plecat ieri In 
Egipt, unde va susține o serie 
de partide amicale.
• ASTĂZI, stadionul Munici

pal din Tîrgoviște găzduiește 
partida amicală dintre diviziona
ra .A" din localitate șl Petrolul 
Ploiești. Meciul este programat 
la ora 15.
• STEAUA SUSȚINE DOUA 

JOCURI AMICALE. Echipa Stea
ua are prevăzut in programul de 
pregătire al acestei săptăm’nl 
două jocuri amicale. Astăzi, e-

chipa antrenată de E. Jenei și 
V. Stănculescu evoluează la Bu
zău, In compania divizionarei 
.B" Gloria, Iar mîlne bucurește- 
nll vor Juca la Ploiești, cu Pe
trolul. Ambele lntilniri sint pro
gramate la ora ÎS.
• „CUPA SPERANȚELOR" LA 

MINIFOTBAL. Iată dștigătoarele 
grupei zonale de la Brăila : Spor
tul studențesc, — -------- ~‘"x
(4—1 cu Rapid 
F.C. Constanța. 
Galați, 4—5 cu 
Galați, 3—2 ou

la grupa mică 
Buc., 4—1 cu 

3—0 cu Oțelul 
Dunărea C.S.U. 

____ _ _ _____F.C.M. Progresul 
Brăila) și F.CJH. Progresul Bră
ila, grupa mare (2—1 cu Rapid 
Buc., 1—2 cu Oțelul Galați, 3—0 
cu Dunărea C.S.U. Galați, 3—0 cu 
Delta Tulcea, 3—1 cu F.C. Con
stanța. 6—0 cu Sportul studen
țesc). (T. Enache — coresp.).
• MECI AMICAL DE JUNIORI 

LA GIURGIU. Săptămina vii
toare, miercuri 8 februarie, se 
va disputa la Giurgiu partida a- 
mlcală dintre selecționatele de 
juniori U.E.F.A. ’84 ale României 
șl Bulgariei. Meciul este progra
mat de la ora 15.
• ASA TG. MUREȘ a susținut un 

meci cu formația FC Zalaegerszeg. 
pe care a învins-o cu scorul de 
2—1 (0—0). Punctele echipei ro
mâne au fost marcate de Fanici 
șl Szabo. Pentru gazde a înscris 
Csepregy.

S FEBftUAfi.'S T304
TRAGERE EXCEPȚIONALA

PRONOEXPRES

Procurați 
timp bilete 
merele dv. 
rate !

FIECARE 
RIANTĂ JUCATĂ 
— O POSIBILITA
TE DE A OBȚINE :
• autoturisme 

Dacia 1300“
© mari sume de 

ani
• excursii peste 

hotare

din 
cu nu- 
prefe-

VA-

BILETELE DE 25 
EI VARIANTA 
U DREPT DE 

PARTICIPARE LA
TOATE EXTRA
GERILE

Agențiile Loto- 
Pronosport vă stau 
la dispoziție pînă 
sîmbătă 4 februa
rie a.c. inclusiv.

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR „B“
C.S. BOTOȘANI VREA SA FIE 

PRINTRE FRUNTAȘE. Antreno
rul Dumitru Popescu conduce 
pregătirile C.S.-ului. In program 
este prevăzută participarea la 
„Cupa 16 Februarie", competiție 
organizată de clubul botoșenean 
șl la care vor participa Oțelul 
Galați, Chimia Fălticeni și, pro
babil. Autobuzul București. La 
pregătiri Iau parte : Bordeianu, 
Bucu — portari ; Ursu, Colin- 
deață, Croitoru, Iovu, Zaharla — 
fundași : Șofran, Stingaciu, Du
mitru, Biriș — mijlocași : Ene, 
Dărăban, Macovei, Epure, Brihac 
și Nenișcă

— portari ; Buzea, Antonlu, Io- 
niță, Butnaru, Vătafu — fundași: 
Corbu, Feraru, — 
Muceleanu 
Petrescu, 
Înaintași.

l, Popescu, Neacșu, 
mijlocași ; Szabo, 

Croitoru, Coșereanu —

Sprlnteann, Mihu, lamandi, Bal- 
canu — înaintași.

înaintași.

FĂLTICENI SPERA 
RETROGRADAREA. N. 
organizatorul secției 

ne spunea că echipa

CHIRII A 
SA EVITE 
Osloveanu, 
de fotbal, 
face o pregătire susținută pentru 
ca în finalul întreceri) să evite 
retrogradarea. Echipa se pregă
tește sub conducerea lui I. Bu- 
zoiamu, în perioada 
urmînd să joace cu C.S.M. su
ceava. Laminorul Roman, ceta
tea Tg. Neamț și, probabil, cu 
„U“ Cluj-Napoca. La antrena
mente sînt prezenți : Luțcu, Sasu

următoare

BORZEȘTI ȚINTEȘTE 
SUPERIOR CELUI DIN 

Antrenorul T. Codreanu a 
prevăzut un program de Intense 
ședințe de pregătire. In cursul 
lunii februarie echipa va juca in 
„Cupa Mllcov" (vor mal parti
cipa Unirea Dinamo Focșani și 
Partizanul Bacău) și va susține 
meciuri tur-retur cu Dunărea 
C.S.U. Galați și I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe. Două 4 nume noi în 
lot : Moisft, mijlocaș, de la Uni
rea Dinamo Focșani, și Ghioane 
I, mijlocaș, de la Partizanul Ba
cău. Au plecat : Roșea, Popa și 

’ - - ' Gh.
figu- 
por-
F1O- 
Dăs-

C.S.M. 
UN LOC 
TUR.

Mititelu — toți la Energia 
Gheorghiu-Dej. In lot mai : 
rează ; Olaru, Paharnicu — 
tari ; Postăvaru, Boloșanu, 
rian, Dumitrașeu, Gruber, 
călescu — fundași ; Tismănaru, 
Ghloane II, Bucur, Steț, Ghioacăș 
— mijlocași ; Frasin. Pandichi,

PARTIZANUL BACĂU — O 
COMPORTARE MAI BUNA LN 
RETUR. Startul pregătirilor a 
fost dat la 11 ianuarie. Antreno- 
rul Ionel Munteanu și președin
tele secției de fotbal, Valerian 
Iancu, sint optimiști în privința 
unei comportări mai bune in re
turul campionatului. Iată și lo
tul de jucători care participă la 
programul de pregătire : Voinea 
și Metanie — portari : Marga- 
șoiu, Pițica, Racheru, Drnnea, 
Mânase, St. Munteanu și Rusu 
fundași : Ghica, Cioancă, Băr- 
bieru, Usturoi. Andrceșcu și A- 
saftei — mijlocași ; Timofie, To
cilă. Perju și Moraru — înaintași. 
Mijlocașul Asaftei a revenit la 
echipă după satisfacerea stagiu
lui militar, și două noutăți : ti
nerii Avasicăî și Geantău, trans
ferați de la echipa de juniori 
S.C. Bacău. La 4 februarie, Par
tizanul joacă cu Petrolul Moi- 
nești, la 8 februarie cu Lamino
rul Roman Iar în zilele de 11 și 
12 februarie participă la Focșani 
la „Cupa Unirii".



PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
I

KLOSTERS (Elveția). Con
curs de fond, 15 km Ove 
Aunli (Norvegia) 40:16,6. Juha 
Mieto (Finlanda) 40:41,9. Aki 
Karvonen (Finlanda) 40:45,4 ; 
5 km femei : Marja-Liisa 
Hamalainen (Finlanda) 13:39,4, 
Pirko Măăttă (Finlanda) 14:08,1.

MOSCOVA. Selecție a pati
natorilor sovietici : 10 000 m : 
Dmitri Bocikariov 14:58,62, 
Aleksandr Rașev 15:06,62 ; 3 000 
m femei : Svetlana Kașnuk 
4:38,65. Anna Kanatova 4:49,52.

THUNDER BAY (Canada). 
Campionatul national de sări
turi de pe trambulina de 90 m 
a fost cîștigat de Horst Bulau 
cu 113,5 m $1 116,5 m.

DAVOS. Patinaj viteză poliat- 
lon : bărbați : 1. Marc Mitchell 
(S.U.A.) 165,580 p, 2. Even Aas 
(Norvegia) 166,092 p. 3. Hil
bert Van Der Duim (Olanda) 
167,025 p ; femei : 1. Bonnie 
Blair (S.U.A.) 169,670 p, 2.
Sophia Tocarczyk (Polonia) 
170,860 p. 3. Antje Boersma 
(Olanda) 172,350 p.

• Pe patinoarul din Rosen
heim. In Bavaria, echipa de 
hochei a R.F. Germania a sur

0ADP1ELA HAJA PE LOCUL 9 LA €. E. DE SAME
Luînd startul în cadrul cam

pionatelor europene de sanie, 
desfășurate la Valdaora (Ita
lia). ultima competiție dinain
tea Jocurilor Olimpice. Ga
briela Haja s-a clasat pe locul 
9. ceea ce reprezintă cea mai 
bună performantă a sa. Haja 
a fost cronometrată cu 2:31,677

Ihmsfaa&r Sarafan$4
• In ciuda faptu

lui că probele de 
schi alpin (in spe
cial coborîrea, apoi 
slalomul special) au 
fost praoticate în 
Europa încă de la 
Începutul secolului, 
ele și-au găsit mai 
greu locul intre dis
ciplinele olimpice : 
coborîrea și slalo
mul special din 
1948, iar slalomul 
uriaș din 1952, atit 
la masculin, cit și 
la feminin, să pre
cizăm insă că in 
1936 s-a desfășurat 
o probă de com
binată alpină (cobo
ri re + slalom).
• Schiul alpin la

Sarajevo '84 : PRO
BELE FEMININE se 
vor desfășura pe 
plrtia Jahorlna, du
pă următorul pro
gram : H februarie, 
coborîre ; 13 februa
rie, slalom uriaș 
(manșa I) ; 14 fe
bruarie, slalom u- 
riaș (manșa a n-a); 
17 februarie, slalom 
special (manșele 1 
Șl a II-a) ; PRO
BELE MASCULINE: 
pîrtla BJelasnica 9 
februarie, coborîre ; 
15 februarie, slalom 
uriaș (manșa I) ; x« 
februarie, slalom 
uriaș (manșa a 
Il-a) ; 19 februa
rie, slalom special 
(manșele I șl a 
H-a). Interesant de 
reținut : pista de 
coborîre a fetelor 
are plecarea la 1872 
m altitudine șl so
sirea la 1325 m (di
ferență de nivel : 
547 m, lungime : 
1965 m, înclinație 
medie : 29 de gra
de), iar cea a băie
ților va avea ple

tprqM de

carea la 9076 m șl 
sosirea la 1273 m 
(diferență de nivel: 
803 m, lungime : 
3070 m, Înclinație 
medie : 26 de gra
de). Lungimea to
tală a pistelor : 35 
km, stratul de ză
padă mediu : 1,50— 
2,00 metri ; durată 
medie a zăpezii : 
pînă la mijlocul lu
nii mal (la peste 
1300 m altitudine). 
Fiecare comitet o- 
iimpic național are 
voie să înscrie ma
ximum 4 concurenți 
(concurente) in fle
care probă, totalul 
înscrierilor nedepă
șind 14 concurenți.
• Campionii olim

pici din 1976 șl pri
mii 3 clasați în 
1980 ; INNSBRUCK: 
masculin, coborîre: 
F. Klammer (Aus
tria) ; slalom uriaș: 
H. Hemmi (Elveția); 
slalom special : P. 
Gross (Italia) ; fe
minin, ooborire : 
Roși Mittermaier 
(R. F. Germania) ; 
slalom uriaș : Kathy 
Crainer (Canada), 
slalom special: Roși 
Mittermaier; LAKE 
PLACID ; masculin, 
coborîre : 1. L.
Stock (Austria) 
1:45,50, 2. P. wirs- 
berger (Austria) 
1:46,12, 3. s. Pod- 
borski (Canada) 
1:46,62 ; slalom u- 
riaș : 1. i. sten-
mark (Suedia)
2:40,74, 2. A. Wen
zel (Liechtenstein) 
2:41,49, 3. H. Enn 
(Austria) 2:42,51 ; 
slalom : 1. I. sten- 
mark 1:44,26, 2. Ph. 
Mahre (S.U.A.)
1:44,76 ; 3. J. Ltithy 
(Elveția) 1:45,06 • fe-

INIȚIATIVA LUI CASSIUS CLAY
niuaamaa aii, anas Cassius Clay, este o figură cu totul deo

sebită a ringului. Campion olimpic ta 1960, la Roma, la cate
goria semigrea (l-a învins In finală pe polonezul Zygmund Ple- 
trzykowskl), Clay a părăsit ceea ce se cheamă „hermina albă" 
a amatorismului și a devenit pugilist profesionist. Șl nu unul 
oarecare, cl chiar cel mal bun dintre boxerii de categorie grea, 
fiind în trei rtaduri deținător al centurii de campion mondial : 
ceea ce n-a mal izbutit nici unul dintre campionii lumii la 
această categorie. De cîțlva ani, fostul campion a pus mănu
șile m oul, dar nu s-a Îndepărtat de ring, lată că, zilele trecute, 
intr-o depeșă de peste Ocean, de Ia Rochester, agenția „France 
Presse" anunța ultima (deocamdată I) dintre Isprăvile falmo- 
-i1 „ ?oxeJ2. cl?y a înființat o companie cu scopul descope
ririi, formării șl promovării de tineri puglliștl, speranțe ale 
boxului american amatori și profesioniști.

Compania Iul Muhamad AII, care se numește „Champion 
sports management inc", va avea un centru de antrenament 
la Virginia Beach, ta statul Virginia, șl se va bucura de asis
tența competentă a unora dintre reputații specialiști al ringului, 
intre care Angelo Dundee (fostul manager al lui Aii șl al Iul 
’_’Ș?£ar,“ Le1°?ar,?)l După declarațiile făcute presei, in stilul său 
*?°motos Inimitabil, Muhamad All-Casslus Clay șl-a făcut pu
blică intenția de a se Îngriji îndeaproape de formarea ca spor- 
sionlste2 pug,llști amatori Și a 18—20 de mari speranțe profe-

Inițiativa marelui boxer se cere, desigur, subliniată, demon- 
stnnd că Aii n-a fost doar, cum I se spunea, un... fanfaron.

Romeo VILARA

clasat reprezentativa Canadei 
CU 7—0 (1-0. 0—0. 6-0) !
• Campionatul de sărituri 

(trambulina de 70 m) al R.F. 
Germania, desfășurat la Willin
gen. a fost cîștigat de tînărul 
Andreas Bauer (20 ani) cu 
222,5 p( 88 m + 90 m). Hubert 
Schwartz (campion mondial de 
juniori in 1980) a ocupat pri
mul loc la combinata nordică.

• Clasamentul „Cupei mon
diale" la femei : 1. Hanni 
Wenzel (Liechtenstein) 198 p,
2. Erika Hess (Elveția) 189 p,
3. Irene Epple (R.F.G.) 178 p,
4. Olga Charvatova (Cehoslova
cia) 146 p. 5. Mjchela Figini 
(Elveția) 129 p, 6. Tamara 
McKinney (S.U.A.) 115 p, etc.

• Suedezul Bengd Hassis a 
cîștigat cursa de mare fond 
„Marcialonga". in Italia, din 
cadrul competiției denumită 
„Worldloppet". El a parcurs 70 
km in 3.33:19. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat : Lasse 
Frykberg (Suedia) 3.33:53 și 
Audun Endestad (S.U.A.) 
3.34:02. La femei, pe aceeași 
distanță, italianca Maria Bo- 
naldi a fost cronometrată în 
4.00:56.

(a câștigat Monika Auer, din 
R.D. Germană, cu 229,578). 
Ceilalți sportivi români s-au 
clasat astfel: dublu : 11. A- 
postol — Bălănoi 1:16.136 (locul 
I : H. Brunner — W. Brunner, 
Italia 1:14.133) : simplu : 15. L 
Apostol 3:01.606 (locul I : P. 
Hildgartner. Italia 2:55.990).

mlnln, coborire : 1. 
Annemarie Moser- 
PrOlt (Austria)
1:37,52 ; 2. Hanni
Wenzel (Liechten
stein) 1:3«.22 : 3. 
Marie Therese Na- 
dig (Elveția) 1:38,26; 
slalom uriaș : 1.
H. Wenzel 2:41,66 ;
2. Irenne Epple 
(R. F. Germania) 
2:42,12 : 3. Perrine
Pelen (Franța)
2:42,41.
• Campionii mon

diali en titre, mas
culin : H. Weirater 
(Austria) la cobo- 
rire ; S. Mahre 
(S.U.A.) la slalom 
uriaș ; I. Stenmark 
(Suedia) la slalom; 
feminin : Gerry So
rensen (Canada) la 
coborire ; Erika 
Hess (Elveția) la 
slalom uriaș șl sla
lom.
• Cele mai bune

rezultate românești: 
coborire : N. pan- 
drea, locul 31 în 
1956 : slalom uriaș: 
Dan Cristea, locul 
26 în 1972 ; slalom: 
V. Brenci locul 20 
în 1972, la mascu
lin : coborîre :
Magdalena Maroti- 
neanu-Blră. locul 
40 ta 1956 șl locul 
39 ta 1956, la slalom 
uriaș.

• La sediul Comitetului Inter
național olimpic de la Lausanne, 
președintele C.I.O., Juan Antonio 
Samaranch, a primit recent vizi
ta unei delegații sportive a R.F. 
Chineze, condusă de Li Mcng 
Hua. președintele Comisiei de 
stat pentru cultură fizica șl 
sport. Cu acest prilej a avut loc 
un schimb de vederi privind 
problemele olimpice șl ale mlș- 

Schiorli alpini iugoslavi au fost primii oaspeți ai „Satului olim
pic" de la Sarajevo, inaugurat săptămîna trecută

Telefoto : A.P.-Agerpres
căril sportive Internaționale. Tot
odată, președintele C.I.O. a anun
țat că forul olimpic internațio
nal va patrona maratonul popu
lar care se va desfășura la Bei
jing.
• In funcția de președinte al 

Comitetului Olimpic chiu an a 
fost ales, pentru un nou ciclu 
olimpic, Juan Carlos Esguep, 
unul dintre conducătorii federa
ției chiliene de... tenis 1
• La recenta intftalre de box 

dintre reprezentativele U.R.S.S. 
șl S.U.A., la Moscova, puglUștll 
celor două echipe au purtat câștl 
de protecție. Măsura a fost de
cisă de antrenorii Artiom Lav
rov și Roosvelt Sender pentru 
a-șl proteja elevii de eventuale 
accidentări, ta anul Jocurilor de 
la Los Angeles.
• Cu Începere de mline, la 

Sarajevo va apare „Olimpijski 
Informator", publicația oficială a 
celei de a 14-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de iarnă Cotidi'uiul va 
apare in engleză, franceză Și 
sirbo-croată.
• Bruce Jenner, campion o- 

limpic la decatlon in 1976, ciad 
a șl stabilit un nou record mon
dial cu 8 618 p, a fost selecționat 
in grupul numeros al purtători
lor flăcării oUmplce, Jenner va 
parcurge ultimul kilometru Intre 
statul Nevada și California.
• In ciuda faptului ca fotbalul 

este un sport relativ nou ta 
S.U.A., popularitatea sa este la 
fel de mare ca In alte țări în 
care el are o mare tradiție. O 
dovadă în acest sens o consti
tuie șl faptul că biletele pentru 
cele 104 696 de locuri ale stadio
nului „Rose Bowl" din Pasadena 
(gazda unei semifinale șl a fi
nalei turneului olimpic *84) au 
șl fost vîndute. De pe acum au 
fost vtndute șl cele 84 892 de bi
lete ale stadionului din Stanford, 
unde va avea loc un sfert de fi
nală șl cealaltă semifinală a 
competiției din luna august.
• Schiorul canadian Todd Bro

oker (23 ani), accidentat săptă
mîna trecută In timpul concur
sului din Austria, de la Kltzbu- 
ehl, din cadrul „Cupei mondia
le", are puține șanse să mai ia 
startul Ia J.O. de la Sarajevo, 
avind o extensie a unul ligament 
Interior la genunchiul drept.
• O comisie specială alcătuită 

din reprezentanți al guvernului, 
primăriei Parisului regiunii „Re 
de France" șl ai Comitetului na-

D/ALOG D£ LA INIMA LA INIMA
(Urmare din pag. 1)

cum suporți -această responsa
bilitate ?

— Eu sini o fire deosebii de 
liniștită, de calmă. De aceea 
aș dori ca acest an, 19S4, să 
semene cu alții, din cit mai 
multe puncte de vedere. Deși 
practic tirul de relativ puțini 
ani (din 1976 n. red.) am ajuns 
insă la concluzia ci, indiferent 
de obiectivele pe care le am 
intr-un sezon, pregătirea nu 
trebuie să se diferențieze decit 
prea puțin de la un an la al
tul. Logica e simplă : dacă 
mi-a reușit pînă acum și am 
cîștigat două titluri continen
tale cu un anume fel de pre
gătire, nu are nici un sens să 
schimb radical pregătirea, nu-i 
așa ? Dacă, însă, antrenorul 
meu, Ștefan Petrescu, va con
sidera că unele modificări tre
buie aduse uneia sau alteia 

țional olimpic și sportiv francez 
a elaborat un dosar amănunțit 
privind necesitățile existente in 
cazul în care capitala Franței ar 
organiza — așa cum se intențio
nează — Jocurile Olimpice din 
anul 1992. Printre amenajările 
considerate necesare se numără 
un sat olimpic pentru 15 000 de 
sportivi (Olimpiada urmind să 
dureze 16 zile, cuprinzînd intre- 

ceri la 24 discipline), un stadion 
de atletism cu 70—80 000 locuri, 
o piscină pentru 10 000 de specta
tori și un centru de presă capa
bil să adăpostească 9 000 de per
soane. Instalațiile sportive exis
tente asigură, de pe acum, fără 
amenajări speciale, desfășurarea 
Întrecerilor in 16 discipline.

După cum se știe, Parisul in
tenționează să-și prezinte candi
datura pentru organizarea J.O. 
din 1992 pentru a sărbători Îm
plinirea unui secol de etnd fran
cezul Pierre de Coubertin a lan
sat ideea restabilirii Olimpiade
lor, ta marele amfiteatru al U- 
nlversltățll pariziene Sorbona.

FOT
DE PE STADIOANE Șl DINCOLO DE ELE...
IN R.F. GERMANIA. în e- 

tapa a 19-a s-au înscris nu mai 
puțin de 43 de goluri în 8 me
ciuri (jocul dintre F.C. Koln și 
Fortuna Dusseldorf a fost amî- 
nat). Un adevărat record de 
goluri în acest campionat ! Pen
tru Bayern Munchen au mar
cat cele trei goluri. în partida 
cu Bielefeld (3—1). frații Rum- 
menigge : Michael — 2 și Karl- 
Heinz. In clasamentul golgete- 
rilor conduce K. H. Rumme- 
nigge, cu 13 goluri, urmat de 
Voller si Waas cu cite 11 go
luri — toți selecționați în lotul 
lui Jupp Derwall.

IN SPANIA mare surpriză 
în campionat : C.F. Barcelona 
a dispus in deplasare de Ath
letic Bilbao, lidera clasamentu
lui. cu 2—1. Maradona (acci
dentat. în tur. în același meci 
de fundașul Goicoechea și o- 
bligat să stea pe tușă mai multe 
luni) a înscris acum cele două 
puncte ale catalanilor.

IN PORTUGALIA, renumita 
Benfica Lisabona a fost elimi
nată din „Cupă" de eterna sa 
rivală Sporting, din capitala 
lusitană. 70 000 de spectatori au 

dintre etapele de antrenament, 
așa voi face, fără șovăire, pen
tru ci am 0 încredere deplină 
în el și in soluțiile pe care le 
găsește pentru progresul meu 
in tir.

— Apropo de progres în tir : 
știai că rezultatul care ți-a 
adus în 1983 titlul de campioa
nă europeană, la pistol stan
dard, 591 p, nu te ridică de- 
cît pe poziția a 8-a în „topul" 
mondial al anului ?

— N-are importanță, eu mi le 
știu pe ale mele. Mă aflu in 
perioada de performeră in tir 
care trebuie să învețe cum se 
ciștigă un concurs cu miză, 
adică să fiu cea mai bună la 
momentul oportun. Poate tn 
viitor îmi voi schimba strategia 
abordării concursurilor. în sen
sul că voi urmări și rezultatele 
foarte înalte. Deocamdată, în
să, repet, mă interesează doar 
ciștigarea concursurilor.

TELEX • TELEX
ATLETISM • Ancheta ziarului 

„Sport Bratislava” pentru desem
narea celor mai buni alleți din 
lume in 1983 i-a desemnat pa 
Jarmila Kralochvilova (Cehoslo
vacia) la temei și Cari Lcwl« 
(S.U.A.) la bărbați. Clasamente
le : feminin : 1. Jarmila Krato- 
chvilova 2 836 p, 2. Mary Decker 
(S.U.A.) 2 135 p 3. Tamara Biko- 
va (U.R.S.S.) 2 023 p, 4. Marita 
Koch (R.D.G.) 1849 p, 5. Tiina 
Lillak (Finlanda) 1 325 p... 10. A- 
nișoara Stanciu (Romania) 501 p; 
masculin : 1. Carl Lewis 2 838 p,
2. Edwin Moses (S.U.A.) 2 276 p,
3. Daley Thompson (Anglia) 
1 473 p, 4. Calvin Smith (S.U.A.) 
1 269 p, 5. Steve Cram (Anglia) 
1 059 p. • 13 atleți sovietici vor 
participa la concursurile de sală 
din S.U.A. în luna februarie. In
clusiv la campionatele naționale 
programate la Madison Square 
Garden din New York. • 
în cadrul concursului internațio
nal de atletism desfășurat pe 
teren acoperit la Jablonec (Ceho
slovacia), atleta cehoslovacă Ele
na Murkova a cîștigat proba fe

minină de săritură în lungime, 
cu rezultatul de 6,63 m.

BOX • Intr-o gală desfășurată 
în orașul italian Beaumont, Billy 
Costello (SUA) l-a Întrecut prin 
abandon, în repriza a 10-a, pe 
compatriotul său Bruce Curry, 
intrînd astfel In posesia titlului 
de campion mondial Ia categoria 
super-ușoară (versiunea WBC).

JUDO • Judoka sovietici au 
cîștigat toate categoriile turneu
lui internațional de la Tbilisi j 
60 kg : Anatoli Sucikov ; 65 kg: 
Ramaz Margvelanl ; 71 kg : Guia 
Gogolauri ; 78 kg : Sota Ifabare- 
U ; 86 kg : Aleksandr Iațkevicl; 
open : Grigori Vericev. • La 
MUnchen, echipa Japoniei a În
trecut formația R.F. Germania cu 
3—1.

LUPTE • In primul din cele 
trei meciuri pe care le susține 
cu reprezentativa U.R.S.S., echi
pa de lupte libere a S.U.A. a 
terminat la egalitate, 5—5, cu 
formația sovietică la Ordjoni- 
kldze.

SCHI NAUTIC • Englezoaica 
Liz Hobbs șl belgianul Danny 
Bertels și-au apărat cu succes, 
la Sydney, titlurile de campioni 
mondiali individuali.

TENIS • tn finala turneului 
feminin de la Pittsburgh, Andrea 
Leand (S.U.A.) — Pascale Para
dis (Franța) 0—6, 6—2, 6-4. • 
în clasamentul Asociației tenis- 
manilor profesioniști (ATP), pa 
primul loo de află Ivan Lendl, 
urmat de John McEnroe, Jimmy 
Connors, Mats Wilander, Yannlcsk 
Noah etc.

fost prezenti la această întîl- 
nire de înalt nivel.

DUPĂ terminarea campiona
tului U.R.S.S. (1983). au inter
venit unele schimbări de an
trenori. Astfel. la Dinamo 
Minsk, locul lui Malofeev — 
acum antrenorul principal al 
loturilor — a fost luat de Ar- 
zamantsev; Valeri Lobanovski 
(fost antrenor principal al lo
turilor) a revenit la Dinamo 
Kiev ; Iuri Morozov de la Di
namo Kiev a trecut la Ț.S.K.A.' 
Moscova ; Andriasani este a- 
cum antrenor la Ararat Erevan 
(în locul lui Simonian) ; Ki
piani pregătește formația Di
namo Tbilisi ; Liuanskiș acti
vează la Jalghiris Vilnius și 
Borșa la Nistru Chișinău (a- 
ceasta din urmă a retrogradat 
în liga secundă).

ECHIPA Spartak Moscova se 
pregătește în aer liber (pe ger 
Si zăpadă) în vederea primului 
med din sferturile de finală 
ale „Cupei U.E.F.A.". cu S.C. 
Anderlecht.

REPREZENTATIVA U.R.S.S, 
va susține in această primă
vară două meciuri : în martie 
cu R.F. Germania si în aprilie
cu Cehoslovacia.

LA KUALA LUMPUR (Mala- 
yesia), tn meciul pentru locul 
trei, echipa japoneză Metropo
litan Tokio a întrecut cu scorul
de 2—1 (1—0) formația brazilia
nă America din Rio de Janeiro.

RECENT, la Lima au fost al
cătuite erupele preliminare ala 
„Cupei Libertadores" (Cupa e- 
chipelor de club ale Americii 
de Sud), la care participă cite 
două echipe din fiecare tară. 
Primul meci va avea loc la 11 
februarie. între Flamengo din 
Rio de Janeiro și F.C. Santos. 
Iată grupele eliminatorii : 1 s 
Independiente. Estudiantes (Ar
gentina). Olimpia Asuncion, 
Sportivo Luqueno (Paraguay) ; 
2 : Universidad Catolica. O’Hig- 
gins (Chile). Bolivar. Blooming 
(Bolivia) ; 3 : Flamengo. Santos 
(Brazilia). America Caii. Ba- 
ranquilla (Columbia) ; 4 : Na- 
cional Montevideo. Danubio iU- 
ruguay). Nacional Quito, 9 Oc
tombrie (Ecuador) ; 5 : Sporting 
Cristal. Melgar Arequlpa (Peru),' 
Universidad, Portuguesa (Vene
zuela).


