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Sportivii români vor lua sLartul la bob, sanie,

biatlon, schi alpin și fond, patinaj viteză

Cel mai important eveniment 
sportiv din prima parte a a- 
nului 1984. Jocurile Olimpico 
de iarnă, va începe miercurea 
viitoare, la Saraievo. Festivi
tatea de deschidere. în cadrul 
căreia va fi aprinsă flacăra 
olimpică, marchează startul se
rialului celor 11 zile de între
ceri la» 10 discipline specifice 
ghetii si zăpezii. După ultimele 
informații orimite de la Comi
tetul de organizare’a Jocurilor 
Olimpice de iarnă, numărul 
delegațiilor țărilor înscrise a 
ajuns la 50 depășind prece
dentele recorduri. înregistrate 
la Grenoble (1968). la Innsbruck 
(1976) și Lake Placid (1980), 
cînd la festivitățile de deschi
dere au defilat reprezentanți 
din 37 de țări din Europa. A- 
merica de Nord. America de 
Sud. Asia si Austral-a. La pro
bele organizate 
voi alinia mai 
de performeri.

In vederea 
Jocurile Olimpice de iarnă, e- 
ditia a XlV-a. sportivii români 
s-au pregătit . mai cu seamă 
în ultimele două sezoane, cu 
multă asiduitate. Loturile de 
bob. patinai si sanie. în spe
cial. au beneficiat — mai mult 
ca în alti ani — de perioade 
de pregătire în țări cu condiții

naturale si tehnice prielnice, 
cu tradiții îndelungate în prac
ticarea sporturilor de iarnă. 
Astfel. în ultima vreme, s-au 
înregistrat o serie de compor
tări bune ale sportivilor noș
tri în competiții internaționale 
de amploare : locul 3 ocupat 
de echipajul de bob 4 în ..Cupa 
Mondială", locul 4 reușit de 
dublul sănierilor intr-un con
curs din „Cupa Mondială" des
fășurat în R.D. Germană, si în 
special, medalia de bronz — 
prima din istoria patinajului 
românesc — realizată la Cam
pionatele europene de patina
torul Tiberiu Kopacz, în proba 

• olimpică de 5 000
semenea schiorul 
s-a impus într-o 
slalom, dotată cu
organizată în U.R.S.S..
lena Reit a reușit si ea o pre
mieră în activitatea ei compe- 
tițională clasîndu-se pe poziția 
a 6-a. în probe de 10 km. la 
Nove Mesto. în Cehoslovacia, 
în compania elitei schiului de 
fond european.

Deși concursurile olimpice 
vor fi mult mai dificile maio- 
ritatea performerilor orezenți 
fiind favorizați mai cu seamă 
de stagiile prelungite petrecute 
ne gheată sau zăoadâ sportivii 
noștri, prezenti la 6 din cele

10 discipline olimpice ■ 
biatlon. patinaj viteză, 
schi fond, schi alpin — 
toria să concureze la 
maxim al posibilităților 
le urăm succes !

Primele două grupuri
legației noastre au plecat spre 
Sarajevo. Marti seara au făcut

— bob, 
sanie, 

au da- 
nivelul 
lor. Să

ale de-

Radu T1MOFTE
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la Saraievo se 
mult de 1 600

pa-ticipării la

metri. De a- 
Zsolt Balazs 
întrecere de 

Duncte F.I.S., 
iar E-

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI POATE URCA
IN CLASAMENTELE

VIITOARE ALE „DACIADEI"
în clasamentul general pe 

ludete. întocmit la sportul de 
masă, după desfășurarea etapei 
de vară si iarnă a „Daciadei". 
județul Călărași ocupă ultimul 
Ioc (41). cu 989 p. AstfeL la 
întrecerile de anul trecut ale 
etapei .de 
„Daciadei".
Călărași au acumulat doar 72 p 
(locul 41 în clasamentul res

pectiv). iar la concursurile or
ganizate cu prilejul trecutei e- 
tape de vară — 917 p (locul 
40). O situație de neinvidiat 
oglindesc si clasamentele alcă
tuite la sportul de performantă : 
numai cite 
iarnă si de 
din 1983.

Sigur. în
nai. de bilanț, ocuparea ulti
mului loc reflectă o anume 
stare de lucruri. De lucruri 
negative. în general, care au

iarnă din cadrul 
sportivii județului

2 p 
vară

orice

în etapele de 
ale ..Daciadei"

clasament fi-

condus, care au creat situația 
respectivă. înainte însă de a 
analiza felul cum sportivii din 
iudetul Călărași au punctat — 
neîndoielnic, slab — în între
cerile finale de anul trecut ale 
„Daciadei". cîteva precizări : 
județul Călărași a aoărut pe 
harta tării în urmă cu numai 
trei ani ; cea mai mare unitate 
sportivă de performantă este 
C.S.Ș. Călărași, unicul club de 
De teritoriul județului ; excep
ting fotbaltri 
asociație 
Călărași 
la care 
seniori

Făcându-se. însă, abstracție 
aceste clasamente întocmite

si șahul nici o 
sportivă din județul 

nu a avut, în perioada 
ne referim, secții de

de 
în

Vasile TOFAN
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întrecerile concursului atletic 
dotat cu „Cupa Steaua", care 
au loc în sala complexului spor
tiv de la „23 August", au ofe
rit doar puține momente real
mente interesante. Unul a fost, 
indiscutabil cel al disputei să
ritorilor în înălțime, mai precis 
al duelului dintre cei doi să
ritori de 2,30 m ai atletismului 
nostru. Constantin Militaru (sa
lă) si Sorin Matei (In aer li
ber). A cîștigai recordmanul 
sălii, dar ambii au demonstrat 
în încercările lor că le stă în 
posibilități să obțină cifre și 
mai bune. Un rezultat promi
țător a înregistrat si aruncăl- 
toarea de disc Simona Andruș- 
că, care la greutate a izbutit 
o performantă de peste 17 me
tri Conform previziunilor, re
cordmanul alergării peste gar
duri. constănțeanul Ion Oltean, 
a obținut o victorie dară în 
cursa de 60 m.g. In lipsa ade
văratelor specialiste ale săritu
rii în lungime. heptatlonista 
gălățeancă Liliana Alexandru 
și-a adjudecat, fără prohleme, 
primul loc în această probă. în

sflrșit. mai consemnăm succe
sul studentului bucureștean 
Cornel Hăpăianu la 60 m plat 

Rezultate: BĂRBAȚI : 60
m.g. : Ion Oltean (Știința C-ța) 
7,7. Z. Gyfingyossi (I.E.FJS.) 7,8. 
Gh. Barai (A.S.Â. Sibiu) | 
60 “ ..........
(I.E.F.S.) 
(I.BFJ5.) i 
(Petrolul ] 
Constantin
2,25 m. S. Matei (Dinamo) 2,20 
m, E. Popescu (Steaua) 2,10 
m ", triplu : Bedros ISedrosian 
(Dinamo) 16.24 m. V. Dims 
(Steaua) 15,98 m, D. Simlon 
(Rapid) 15,80 m ; FEMEI ; lun
gime : Liliana Alexandru (Știin
ța Galați) 6,29 m. Mirela Dul- 
gheru (C.S.Ș. PI.) 6,15 m. Car
men Sirbu (C.S.Ș. nr. 4) 8.00 
m ; greutate : Simona Andrușet 
(I.E.F.S.) 17,18 m, Liliana Isac 
(Dinamo) 15,07 m. Jeana CS- 
pățînă (Djnamo) 13,28 m.

Concursul continuă astăzi, da 
la ora 15. La săritura cu pră
jina ia parte si concurentul 
bulgar Plamen Stoianov, cre- 
ditai cu 5.50 m !

m : Corneî Hăpăianu
6,7, R. Ababel 

6,8. L. Focșeneaim 
PI.) 6.8 ; înălțime I 

i Militaru (Steaua)

In localitatea Eger din Un
garia a avut loc un turneu in
ternational de lupte greco- 
romane pentru juniori. înche
iat cu un bilanț meritoriu pen
tru sportivii români: Nîcolae 
Onica (cat 48 kg) a cucerit Pri
mul loc. Stefan Nîcolae (52 kg)

și Cristian Albuț (90 kg) s-aU 
clasat pe locui 2. iar Mircea 
Constantinescu (82 kg) st A« 
drian Alionte (+100 kg) an O" 
cupat locul 3. La întreceri aii 
participat juniorii din echipa 
Bulgariei și 126 de sportivi din 
țara gazdă.

Carmen Bunaciu - mereu în lupta cu... timpul

MAREA AMBIȚIE DE A UREA
PE PODIUMUL OLIMPIC

Carmen Bunaciu — prima me
dalie la mondiale, de trei ori 
„bronz" la europene. în patru 
rînduri campioană universitară 
a lumii — se „bate" de șapte 
ani in marile competiții la pro
bele de spate. în vreme ce, spre 
pildă, sportivele Treiber și 
Richier, alături de care ur
ca în 1977 pe podiumul C.E. de 
la Jonkoping, sint doar nume 
de... amintire. Carmen con
tinuă. aspiră la cea din
ții medalie olimpică, a ei și a 
natației românești, dar lup- 
tînd aprig, pentru ca visul să 
devină realitate, ca de pil
dă la Amersfoort, unde a de
venit cea mai rapidă soatistă 
europeană a lungimii de bazin 
(50 m). cu 29,63. fiind crono
metrată pe sută cu un foarte 
bun timp. 1:02,68. aproape de 
performanta ei maximă (1:02.19. 
în 1981). Acum. întoarsă din

Olanda, eleva Cristinei Șopte- 
rian e zîmbitoare, și spu
ne : «aveam nevoie de cîștiga- 
rea marii încrederi pentru Los 
Angeles, pregătind cn migală 
participarea la 
Meet"".

acest “Speedo-

să oprești cro- 
asa de repede ?

— Te așteptai 
nometrele chiar 
Nu e cumva prea timpuriu o 
asemenea formă ?

— Kristin Otto a înotat. în 
primele zile ale anului. 1:02,61. 
Pentru a răspunde insă direct 
la întrebare, să precizez, mai 
întii. că am tras, cu adevărat, 
tare în pregătire. Ia circuitul 
medical de lunea trecută spe
cialiștii Centrului de medicină 
sportivă anticipind că voi

Geo RAETCHI
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ÎN ATELIERE SE MUNCEȘTE CU SÎRG PENTRU 
PERFORMANȚELE IMEDIATE

„...Sintcm clubul care nu plă
tește nici un fel de chirie — 
ne spune prof. Aurel Dobincă, 
președintele C.S. Olimpia. A- 
vem patru "ateliere- proprii 
pentru performantă". Le vizi
tăm. împreună cu metodistul 
prof. Puiu Gîrbea. PRIMA E- 
TAPĂ — Iancului. Abia reîn- 
torși de la Slănic Moldova, hal-

Retrospectiva sezonului automobilistic 19Si

O CURSĂ BUNĂ,

DAR ȘL.

MULTE PENE!
în anul competițional 1983 

sportivii automobiliști au luat 
parte la 3 campionate republi
cane — de viteză pe circuit, 
viteză în coastă si raliuri (toa
te cu cite 6 etape) — precum 
și la întreceri internaționale, 
între care : „Cupa Păcii și 
Prieteniei" (viteză pe circuit și 
raliuri). Campionatul Balcanic

Modesto FERRARINI

Echipajul Grigoraș — Mălăuț, locul 3 in „Turul Europei'

terofilii. elevii antrenorului Mi
hai Constantinescu. continuă 
lupta cu... greutățile. Toți se 
doresc „locotenentii" lui Drago- 
mir Cioroslan. sportivul nr. 1 al 
clubului în anul 1983. component 
al lotului olimpic, alături de 
Constantin Urdaș. BASCHET
BALISTELE n-au timp să sa
vureze succesul dUDă turneul 
de la Tg. Mureș. Din nou su
veici. încrucișări, scheme 
tice. sute de aruncări la 
toate cu gindul la... titlul 
tional ’84. perfect realizabil. 
Dinu Paraschivescu este „ne
milos" în special cu Mariana 
Bădinici. Măndica Ciubăncan, 
Marilena Froiter. Romela Cris-

tac- 
coș. 
na-

Șl VIITOARE
niște 
iarnă.
tive are toate atributele spiri
tului gospodăresc. LIPSESC din 
„atelier" atletii. Sint la Felix. 
Antrenorii Ion Puică si Adriana 
Dumitru veghează atent 
carea bateriilor posibilei 
liate olimpice Maricica 
a celorlalte componente 
chipei de cros a clubului — 
Lenuta Rată. Eva Tar. Milica 
Gavriliuc. COMPLEXUL „Va
lerian Prescure". A doua etapă. 
Două săli cu 
împătimit! ai 
le îndrumă 
Lungu. Potea.

uniți sufletește poate si

bujori înfloriți în plină 
CĂMINUL pentru spor-

încăr- 
meda- 
Puică, 
ale e-

tea.

peste 60 (!) de 
boxului, cărora 

pașii antrenorii 
Tomescu si Cris-

(Continuare in pag 2-3)

24 de ore la Clubul sportiv Olimpia

tea. componente ale lotului re
prezentativ. alături de Alexan
drina Bîră si junioara Daniela 
Popa, o autentică speranță. 
POPICARIA. curată ca o far
macie. este tot timpul aglome
rată. Elevii antrenorilor Fer
dinand Popescu si Cornelia 
Grecescu doresc să realizeze 
performante pe măsura exce
lentelor condiții de care dispun. 
CICLIȘTII lui Marin Niculescu, 
de cînd se știe în clubul O- 
limpia. abia întorși dintr-o 
„plimbare" de peste 40 km. par

faptul că răspunde la ace- 
chemare : Gheorghe. Sint 

la lotul olimpic an- 
Calislrat Cutov

prin 
easi 
„detașați' 
trenorul Calistrat Cutov si 
Cristian Dumitru (categ. 71 kg). 
PROGRAM NON-STOP. de la 
7,30 la 16,30 în sala de gim
nastică de întreținere. Zilnic, 
sase grupe de femei Si de băr
bați lucrează în ritmul mujicii 
anume alese, pentru mentine-

Mihail VESA

(Continuare in pag 2-3)



După patru turnee in Divizia feminină „A" de handbal CGKCIJflSUili Di SCHI Pc it line, la bazinul Flor

VA FI FOARTE GREU IN PLUTONUL.. 712!
Cel de al patrulea turneu al 

campionatului Diviziei „A" de 
handbal feminin, găzduit de 
Bala sporturilor din Ploiești, a 
confirmat faptul că formula a- 
dontată de federația de resort 
a avut darul să aducă îmbu
nătățirea calității jocurilor. Cele 
12 formații au fost pregătite 
de antrenorii lor în ideea jocu
rilor în deplasare, si astfel nu 
s-a mai mizat pe acea minimă 
îngăduință a unor arbitri (îm
potriva regulamentului. desi
gur) fată de echipele gazdă.

întrecerea de la Ploiești a 
reliefat cel mai bine, după o- 
pinia noastră, atît plusurile, cit 
— mai ales — minusurile care 
se manifestă încă în handbalul 
nostru feminin. Să încercăm, 
mai întîi, să notăm ceea ce 
ni s-a părut pozitiv. A fost 
evident faptul că în răstimpul 
dintre două turnee s-a lucrat, 
aoroatte pretutindeni. Ia îmbu
nătățirea Dregătirii fizice, ca
pitol fără de care instruirea 
tebnico-tactică nu poate da re
zultate. în privința alcătuirii 
echipelor nu puteau apărea 
noutăti. întrucât loturile se con- 
stitwserâ la începutul acestei 
a 26-a ediții a campionatului, 
în schimb, ni se pare îmbucu
rător să consemnăm că s-a a- 
pelat mai mult la jucătoarele 
tinere. Ia anterioarele turnee 
tinute pe banca rezervelor, iar 
randamentul multora dintre ele 
a fost ne măsura încrederii ce 
li s-a acordat. La acest capi
tol. pe primul loo se situează 
Rulmentul Brașov, dar pot fi 
evidențiate si Progresul (ni se 
Dare, de altfel, că tocmai a-

ceastă nouă optică a schimbat 
fata echipei, bucurestencele ju
când din ce în ce mai bine în 
cele trei partide de la Ploiești), 
Știința Bacău si Hidrotehnica 
Constanta. A fost evidentă, in 
sfîrsit. preocuparea iucătoarelor 
(din păcate, mai puțin a unor 
antrenori) pentru... participarea 
la fazele jocului si nu la co
mentarea arbitrajelor !

Iată scurte caracterizări ale 
cîtorva dintre echipele care au 
avut ceva de „spus" la Ploiești. 
Rulmentul : o formație de pe 
acum de temut pentru celelalte 
competitoare, atît datorită jo
cului modem prestat, cit și ti
nereții majorității componente
lor. fapt ce le conferă fru
moase perspective. Știința : 
capabilă de meciuri de mare 
spectacol, pe fondul unei pre
gătiri tehnice și fizice foarte 
bune. Chimistul : o bună com
portare si in acest sezon, am
plificată de participarea 
-Cupa 
care a 
rene.
solidă. _  _ , _
Vioricăi Ionică — a cărei evo
luție este din ce în ce mai 
bună — conferind coechipiere
lor siguranța atit de necesară. 
A.E.M. Timisoara : turneul de 
la Ploiești le-a „prins" pe Na- 
dire Luțas si Doina Coiocaru 
intr-o excelentă dispoziție de 
ioc. ceea ce a însemnat mult 
pentru ascensiunea echioei in 
primul eșalon valoric. Rapid : 
cea mai plăcută surpriză a a- 
cestui campionat. Venită din— 
„B“. formația bucureșteană ră- 
mîne singura care onorează

linia mediocrității, 
va reuși, deoarece este 
schimbarea în bine a 
sub toate aspectele, 

cuvinte despre TEROM 
formație care ar fi me- 
soartă mai bună. Con-

■an

de participarea în 
I.H.F." — eveniment

dat aripi formației vîl- 
Hidrotehnica : formație 
existenta în poartă a

handbalul feminin al Canitalei.
Acestea au fost echiDele din 

primul eșalon valoric. Despre 
celelalte formații (locurile 7— 
12) aprecierile nu pot fi dintre 
cele mai bune. Doar Progresul 
lasă să se întrevadă (a si do
vedit. de altfel) că tine să pă
răsească 
Probabil 
evidentă 
echipei 
Citeva 
Iași, o 
ritat o
siderăm că este un simplu ac
cident plasarea moldovencelor 
pe penultimul loc.

La sfirsitul turneului ploieș
tean a avut motive de satis
facție si antrenorul echipei na
ționale. Pompiliu Simion. El 
ne mărturisea că toate jucă
toarele nominalizate au dat sa- - 
tisfactie. în Dlus. citeva 
baliste tinere au dovedit 
pective îmbucurătoare: 
Torok si Liliana Topea 
mistui). Mirela Panait
eresul). Estera Laszlo (Mure
șul). Cristina Popa (TEROM). 
Valentina Turbata (TEROM) a 
demonstrat că. cel puțin in mo
mentul de fată, este cel mai 
bun Divot al handbalului nos
tru feminin. Dar. dună ea nu 
se mai vede nimeni...

ton GAWILESCU

hand- 
pers- 
Edith 
(Chl- 
(Pro-

RETROSPECTIVA SEZONULUI AUTOMOBILISTIC
(Urmare din pag. 1)

(raliuri) și „Turul Europei* 
(raliuri).

Ca succese de seamă, reți
nem : ciștigarea „Cupei Balca
nice" de către echipa României 
de raliuri (la care au contri
buit 4 echipaje : Balea—Dicoi, 
Aldea—Nemeș. Bucur—Simeanu, 
Gheorghiu—Dănilă) ; locul 3 în 
clasamentul general al „Raliu
lui Turul Europei" (prin Gri- 
goras—Mălâuț) si locurile 1—2. 
la clasă (cuplurile Balint—Zăr- 
nescu. Vasile—Scobai). perfor
manțe care au dus la ciștigarea 
in acest tur a 3 trofee : „Cupa 
de aur", „Cupa de argint", 
„Premiul special al raliului", 
precum si a locului 1, pentru 
I.A. „Dacia", la echipe de uzi
nă ; România pe locul III la 
concursul dc viteză pe circuit 
în „Cupa Păcii și Prieteniei", 
desfășurat la Albena (Bulgaria) 
Prin alergătorii Grigoraș si 
Iancovici.

în ce privește activitatea In 
cadrul celor 3 campionate in
terne. am aminti în primul rind 
de campioni : Obrejan, Nicoa- 
ră, Grigoraș, Gherghel (viteză 
în coastă), Ciucă, Iancovici, 
Grigoraș, Gherghel (viteză pe 
circuit). Costinean—Barbu, Ur
dea—Banca, Nistor—Ripan (ra
liuri) — ei fiind alergători 
care s-au remarcat în mod 
deosebit prin curaj și prin buna 
pregătire a mașinilor. Referin- 
du-ne la problemele de bază 
ale automobilismului din țara 
noastră, trebuie să remarcăm, 
cu satisfacție, apariția unor 
secții puternice în cluburi și 
asociații sportive, fapt impor
tant dacă ținem seama că pînă 
nu demult (3—4 ani în urmă) 
formația I.A. „Dacia" domina 
toate trei campionatele. nea- 
vînd rivali. Acum. în afara 
acesteia, au apărut si alte echi
pe puternice : I.T.A. Cluj-Na
poca. la raliuri, a și devenit 
campioană ; Unirea Tricolor 
București, I.P.A. Sibiu și Au- 
toelectromureș, s-au dovedit 
redutabile (raliuri) ; C.S.M. Re
șița merită toate laudele pen
tru strădania depusă atât pe 
plan sportiv, tehnic și organi
zatoric în campionatele de vi
teză pe circuit și coastă. Evi
dențieri merită și C.S.U. Bra
șov. care rămîne pe „barica
da automobilismului" din țara 
noastră. sau mai tinerele 
I.D.M.S. si Politehnica Bucu
rești.

Competițiile interne s-au des
fășurat. în general, în bune 
conditiuni, cu sprijinul consis
tent al organelor locale (evi
dențieri speciale : „Raliul Har
ghitei" și cursa de viteză în 
coastă de la Reșița), numărul 
celor înscriși în cele trei cam
pionate fiind în creștere fată 
de anul precedent : circa 60 de 
mașini la cursele de viteză' (cir
cuit sau coastă), circa 90 la 
fiecare etapă in raliuri ! (unde 
pregătirea mașinilor este mai 
pretențioasă si uzura mai ma-

bal. Divizia ..A", se reia la 19 
februarie cu jocurile programate 
în cadrai grupelor valorice (tur- 
retur).

L RULM. Bv. 11 8 2 1 286-239 29
2. Știința 11 7 4 0 237-206 29
2. Chimistul n 7 1 3 253-230 N
4. Hidrotehnica H 7 1 3 216-212 26
5. A.E.M. Tlm. 11 5 3 3 242-244 24
•- Rapid n 4 2 5 201-204 21
7. Constructorul n 4 2 5 234-243 21
8 Progresul ii 3 2 6 182-191 19
». Confecția ii 3 1 7 231-233 18

10. Mureșul ii 2 3 6 213-240 18
11. TEROM n 2 2 7 242-268 17
12. Textila ii 1 3 7 101-221 16

Campionatul feminin de hand-

o „CUPA VALEA LUPULUI". 
La Poiana Brașov continuă seria 
concursurilor prevăzute în calen
darul oompetlționai. Zilele trecu
te, 90 de schiori și schioare și-au 
disputat „Cupa Valea Lupului" la 
slalom special șl uriaș. In cursele 
băieților a ciștlgat Vili Podaru 
(Dinamo). REZULTATE TEHNICE, 
slalom special, fete : 1. Suzana 
Nagy (ASA) 1:23,42, 2. Claudia
Postolache (Dinamo) 1:23,78, 3.
Adriana Macrea (Șoimii Sibiu) 
1-.24,79 ; băieți : 1. Vili Podaru 
(Dinamo) 1:24,45, 2. Dorin Dinu 
IASA) 1:25,43, 3. Csaba Portik 
(Dinamo) 1:25,83 : uriaș, fete: 1. 
Claudia Postolache 1:49,40, 2. Ml- 
haela Fera (Șoimii Sibiu) 1:51,24, 
3. Suzana Nagy 1:51,61; băieți : 1. 
Vili Podaru 1:41,62, 2. Carol A- 
dorjan (ASA) 1:42,40, 3. Alexan
dru Manta (ASA) 1:45,78. (C.
GBULV-coresp.).
• „CUPA PREDEAL”. Pe ptr- 

tta de la Clăbucet plecare a avut 
loc concursul juniorilor pentru 
„Cupa Predeal" la care au fost 
prezenți peste 70 de competitori. 
S-au disputat două curse de șla- 
k>m special. 
Radu Marian 
1:27,81, 2. Florin Cristea (Dinamoj 
1J0D1. 3. Bocor Barna (Pionie
rul Bă'nn) 1:3143 : ziua a Il-a :
1. FI Cristea 1:38,45 , 2. Leonard
Bordea (CSȘ Predeal) 1:43,75, 3.
Sorin Sufli'că (Dinamo) 1:41,75, (I. 
CODLEANU-coresp.).
• „CUPA VOINȚA”. La Odor- 

beiu Secuiesc a avut loc un con
curs de sărituri cu schiurile in 
care s-au Înregistrat următoarele 
rezultate : seniori: 1. L. Balint 
(Dinamo) 219,7 p. 2. O. Munteanu 
(Dinamo) 213, 3. V. Balint (ASA) 
203.1 ; juniori I : 1. Gh. Băiiă 
(ASA) 169,1, 2. L. Baes (Dinamo) 
168,8, 3. M. Silvester (Voința 
Odorheiu Secuiesc) 167,3 : juniori 
II: 1. A. Mezel (Dinamo) 174,6,
2. C. Oprea (Brașovia) 172,4, 3. V.
Munteanu (Brașovia) 170,5 ; copii : 
L FI. Spulber (Brașovia) 143,6, 2. 
CL Teașcă (Brașovia) 116,4 (A.
PlALOGA-coresp.).
• „CUPA SPERANȚELOR SI

RIENE". Pe pirtUle din Păltiniș, 
în scopul depistării și formării 
tinerilor schiori, a avut loc con
cursul dotat cu „Cupa speranțe
lor siblene". CIȘTIGATORI : 10
ani : Cristianen Bheke și Cris
tian FuChs ; 9 ani : Dablela Con
stantin și Cosmln Uțiu ; 8 ani : 
Diana Chirită si Iullu Făgețeanu; 
7 ani: Anda Curuță si Andrei Gî- 
lea : 6 ani : Alexandra Stănilă șt 
Cosmln Crețu : 5 ani : Dan La- 
rlța. (1. IONESCU-coresp.).

REZULTATE : 1.
(CSȘ predeal)

TREI ETAPE ÎN CÂMPII
Potoul reintră In actualitate, la Tir] 

sfirșitul acestei săptămini fiind Stei
programate trei etape din cadrul Pra
celui de al cincilea tur al Diviziei Ia I 
„A", eșalonul de frunte (celelalte OoJ 
patru urmind să se dispute In re- nan 
novatul bazin orădean, In ultima du: 
parte a lunii februarie). După o I.LJ 
Întrerupere destul de lungă, prta- Prd 
clpaJa competiție internă va de- Rad 
monstra cit de bine s-au pregă- urn 
tlt echipele în această perioadă, 
reuniunile fiind așteptate, deci. cu 1. n 
interes, mal ales că la sfirșitul 2. d
anului trecut „Cupa 30 Decern- 1 TI
brie" a revenit surprinzător ti- 4. H 
nenei formații Steaua. 5. S

Programul de la bazinul Fio- 6. \l 
reasca din Capitală este următo- 7. T 
rul : mîine, de la ora 16 : Voința 8. d 
Cluj-Napoca — C.S.U. Construc
ții București (fostă C-N.A.S.E.), *11
Rapid București — Industria linii puri

PRIMII CLASAU ÎN „CUPA I
Activitatea pe pîrtia de sanie de dulj 

pe Dealul Negru, din Vatra Dor- ția i 
nei, a continuat prim desfășurarea jun} 
tradition aiului concurs dotat cu Bisrt 
„Cupa Voința". Pe primele locuri Sud 
s-au clasat : senioare : Marinela 1:51, 
Huțuleac fC.S.Ș. Vatra Domei) trițs 
1:50,14 ; seniori : G. Casian (Era- Voii

Bist

24 DE ORE LA CLUBUL
(Urmare din pag. 1)

ale

re). Dc asemenea. numărul 
secțiilor auto din țară a ajuns 
la 53.

Vorbind despre întrecerile 
propriu-zise. ar mai fi de men
ționat apariția unor tineri ta- 
lentati : Bibiri, Preoteasa, Teo
dor, Măcăneață, Necula, Obre- 
jan. Țițuianu, cuplurile Balea— 
Dicoi, Botezan—Popa, ca și re
zultatele sub așteptări
unor piloti versați. cum ar fi 
Baljnt și Vasile. Este drept, 
din cauza unor defecțiuni me
canice. dar să nu se uite că 
ei sint echipieri ai întreprin
derii „Dacia" !

Privind clasamentul campio
natului de raliuri, vedem că 
I.A. „Dacia" Pitești ocupă lo
cul 5 ! Așadar echipa cu cele 
mai bune condiții, interesată de 
prestigiul mărcii, se clasează 
astfel, deși in urmă cu ani nu 
avea rivali la locul L Mașina 
românească . ARO" participă cu 
succes la raliul Paris—Dakar, 
iar „Dacia” ocupă abia locul 5 
in campionatul țării sale ! Nici 
singura competiție internaționa
lă de anvergură desfășurată la 
noi. „Raliul Dunării — Dacia”, 
etapă in Campionatul Europei, 
n-a fost onorată așa cum ar 
fi trebuit de întreprindere (r- 
compartiment ..SPECIAL" de 
competiții) care a scăpat astfel 
Prilejul de a-și face încă o 
bună reclamă Din lipsă de 
mașini pregătite pentru această 
cursă Cei mai buni piloți de 
raliuri, ai „Daciei” (Balint — 
campion absolut în 1982. Vasi
le, Urdea). 
F.I.S.A.” 
pe plan 
in afara 
doi fiind 
deschizători de drum ! 
apare hotărîrea celor 
Politehnica București : 
au concurat cu succes 
1983 (ocupînd locurile 
echipe, in campionatele de vi
teză pe circuit si în coastă), 
anunță că în acest an- des
ființează echipa !

în final, un alt aspect nega
tiv : din cauza unor defecțiuni 
de organizare a ..Raliului Du
nării — Dacia” (ce puteau fi 
ușor evitate), raliul nostru a 
fost sancționai de către F.LS.A. 
cu reducerea coeficientului de 
importanță : în. loc de „două 
stele", cum avea, el va fi co
tat cu „o stea” (raliurile din 
C.E. pot avea pînă la 4 stele).

.,’piloU prioritari 
(valoare recunoscută 
internațional) au fost 

confruntării, primii 
folosiți chiar

Curioasă 
de la 

după ce 
in anul 

4—5, pe

ca...

CARMEN BUNACIU - MEREU IN LUPTA CU... TIMPUL
(Urmare din pag. 1)

„merge” foarte bine. Deși, o 
viroză rebelă m-a ținut 
parte de bazin două zile 
înainte. Nu știam, insă, 
va fi in concurs, abordat 
mers, ceea ce se vede, de 
feL din progresul realizat 
mini ci. _  -- -
bâtă 23 in ultima zi scotînd 
performantele la 50 m si la 
sută. Această zi de duminică 
a fost intru totul de excepție 
pentru mine. îeșindu-mi totul 
perfect. Pe de altă narte, mi-am 
zis. intr-un glas cu antrenoarea 
emerită Cristina Sopterian. că 
trebuie să am o iarnă cu re
zultate la nivelul ultimei veri. 
Numai as'fel pot ajunge în vară 
acolo unde mi-am propus.

de
nial 
cum 
din 
alt- 

__ ______ ____  _du- 
ă 29 ianuarie fată de sîm-

— Tocmai asta e : unde 7

— La 1:01,5 pe sută si 2:124 
Ia două sute. Ceea ce poate 
însemna dreptul de a 
podiumul olimpic.

— Concurenta va fi

spera la

teribilă...

mai bine 
noi,

— Nimeni nu o știe 
decit noi ! Spun mereu 
pentru că în tot ce realizez 
sint implicate si munca, si tac
tul. si experiența celei dinții 
medaliate românce Ia europene, 
Cristina Balaban-Șopterian. Vor 
fi sportivele din R.D.G.. apoi 
Sue Walsh, sovieticele si așa 
mai departe. Sper să mai fie si 
Anca Pătrăscoiu. două românce 
intr-o finală insemnind enorm, 
nn doar pentru palmarcsc. dar 
si Dentra întrecerea propriu- 
zisă : parcă se... înjumătățesc 
emoțiile.

— Ce va urma. Carmen, pînă 
la Los Angeles ?

— Muncă, o pregătire la înăl
țime, la propriu și la figurat. 
Am de invătat cursurile pentru

CONCURS DE CULTURISM LA IAȘI
La Iași a avut Ioc recent un 

concurs de culturism, la care au 
participat sportivi seniori repre- 
zentînd 12 cluburi șl asociații 
sportive. Pe echipe, primul loc a 
fost ocupat de Rapid București, 
Iar la individual clștlgătorU au 
fost următorii: cat. 70 kg — I. 
Dragomlr (C.F.R. Iași), cat. 76 
kg — A. Costache (Rapid Bucu
rești), cat. 82 kg — D. Pop (Pe
trochimistul Pitești), cat. 63 kg. 
— P. Ciorbă (C.F.R. Iași), cat. 
peste 88 kg — N. Glurgl (A.S.A 
Tîrgu Mureș).

Cu această ocazie s-a desfă
șurat șl un concurs de triatlon 
de forță (implns din culcat, ge
nuflexiune cu bară, Îndreptări). 
Iată cîștigătorii în ordinea cate
goriilor menționate mai eus : A. 
Giurgiu (C.U.G. Cluj-Napoca), C. 
Mihăilescu (Farul Constanța), D. 
Pop (Petrochimistul Pitești), M. 
Mihuț (Rapid Oradea), E. Kantor 
(Rapid Oradea). La eehlpe pe 
primul loc s-au clasat la egali
tate de puncte Farul Constanța 
și Rapid Oradea.

facultate (sint în anul III la 
I.E.F.S.). si apoi vor fi si con
cursuri. in primul rind națio
nalele in bazin acoperit. Știu, 
mai am resurse, si țâre îmi 
place să cred că ambiția. îm
pletită cu pregătirea științifică 
— ajutată de Centrul de cer
cetări al C.N.E.F.S. —. cu ob
servația medicală (simt din 
plin sprijinul dr. Renee Atana- 
sescu. plus a masorului Ion 
Cozianu). vor face ca la colec
ția de 227 de medalii, dacă 

tata le-au numărat 
se mai adauge încă 
primul rind una o-

mama si 
bine, să 
altele. în 

- limpicâ...

rea sau realizarea siluetei op
time. Profesoarele Stefania Ili- 
esu. Mariana Condovici si Si
mona Bohoceanu sint bucuroase, 
deopotrivă, atît pentru reali
zările... estetice ale elevilor lor, 
cât si pentru contribuția sub
stanțială pe care o aduc capi
tolului „venituri-club“. MATTE 
— ordonă antrenorul Sorin Ar- 
joca si cei 17 judoka rămîn in 
poziția de drepți după care 
salută nrintr-o aplecare amplă. 
Reîncep imediat aruncările, se- 
cerările si fixările De același 
tatami pe care. acum. Daniel 
Ionită. campion national de 
juniori, caută urmele înainta
șilor Mircea Frătică sau Con
stantin Niculae, campioni eu
ropeni. VITAN. al treilea po
pas. Rugbyștii „ară“ terenul, 
se aruncă, grupat firește. în ju
gul care simulează „grămada” 
adversă. Antrenorul Emanoil 
Ene speră într-o comportare 
din ce în ce mal bună a e- 
chipei. pe măsura colaborării 
clubului „Olimpia" cu gigantul 
industrial I.M.G.B. ULTIMUL 
cal. cu Ion Boiangiu în sa. pă
răsește' manejul. Un dus cald 
si o binemeritată odihnă în 
grajd dună un antrenament in
tens. TUNARI, ultimul „ate
lier" al Olimpiei. Mihai Ispa-

siu. 
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uc
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JUDEJUL CĂLĂRAȘI POATE USCA IN CLASAMENTE
(Urmare din pag. 1)

urma desfășurării finalelor pe 
tară ale „Daciadei" la sportul 
de masă si de performanță, 
să remarcăm că județul Călă
rași a avut realizări frumoase, 
anul trecut. în citeva domenii 
de activitate : 216 acțiuni spor
tive. cu aproape 100 000 de com
petitori la start, dublu decit in 
anul precedent ; locul 1 ne tară 
la concursul pentru cea mai 
frumoasă bază sportivă (Sc. 
gen. nr. 5 din Călărași) ; prima 
ediție a unei splendide întreceri
— „Festivalul sportului munci
toresc călărăsan" ; prima parti
cipare (cu 4 echipaje) in cadrul 
competiției republicane „Șta
feta munților" ; întiia secție de 
box (cu seniori si juniori) în
ființată. anul trecut in decem
brie. la A.S. Otelul — antrenor, 
maestrul sportului Constantin 
Buzuliuc. președintele secției — 
ing. Radu Mircea, director teh
nic la Combinatul siderurgic 
Călărași ; prima bază nautică 
cu hangar, pe Jirlău. cu viitori 
caiacisti si canoiști ; primul 
sportiv călărăsan. acum la Vul
can București, urcat Pe podiu
mul unor campionate mondiale
— Dumitru Chiru. medaliat cu 
aur anul trecut la C.M. de 
juniori de lupte de la Los 
Angeles : intiiul județ din tară 
care la fotbal cuprinde — nu
mai Ia nivel județean — 70 
echipe de seniori. 36 formații 
de juniori, alte zeci de echipe 
în campionatul municipal.

Așadar. în clasamentul gene
ral pe județe la sportul de 
performantă din cadrul etapei 
a treia — de vară si de iarnă
— a „Daciadei". sportivii din 
Călărași au realizat cite două 
puncte. Principalul factor răs-

punzător de acest bilanț nega
tiv : C.S.Ș. Călărași (încadrat 
cu 20 de antrenori si profesori 
de educație fizică) care în 1983 
n-a reușit să dea loturilor re
publicane de juniori decît un 
singur sportiv.

„Ca peste tot — ne spunea 
prof. Aurelian Radulescu, pre
ședintele C.J.E.F.S. Călărași — 
un aport deosebit în organiza
rea si desfășurarea acțiunilor 
sportive de masă si de perfor
mantă trebuia să-I aducă pro
fesorii de educație fizică — 
peste 150 în județul nostru. Cu 
excepția unor dascăli de sport 
cu vocaite — Dumitru Zardova 
(mereu pe locuri fruntașe cu 
echipa de gimnastică, cu elevii 
din comuna Roșeti). Ion Sfetcu 
(Grădiștea). Stefan Ovidenie 
(Sc. gen. nr. 7 Călărași) — 
alti profesori de educație fizică 
Sint departe de muncă, ambiție 
și pasiune : Claudia Vasile (Sc. 
gen. nr. 6 Călărași). Vasile Bucă 
(Sc. gen. Gălbinaș). Carmen 
Stoenescu (corn. Modelu). Ma
rin Malinscki (Belciugatele). 
Geargeta Pană (Vărăștâ), Va
lentin Manoiache (Sărulesti)
etc.“.

Sportul de masă din județul 
Călărași a fost, de asemenea, 
slab reprezentat în întrecerile 
de anul trecut ale „Daciadei". 
Consiliul județean pentru edu
cație fizică si sport, ceilalți 
factori cu atribuții si răspun
dere în activitatea sportivă din 
județul Călărași, nu au acționat 
cu suficientă fermitate pentru 
înlăturarea manifestărilor de 
formalism si superficialitate în 
desfășurarea acțiunilor sDortive 
de masă (cele cu întreceri fi
nale pe tară sub egida „Da
ciadei"). nu șt-au concentrat 
atentia asupra organizării unor 
faze De iudet. neglijînd activi
tatea la nivelul unităților snor-
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„MOBILIZAREA EXEMPLARĂ COMPENSEAZĂ
LIPSA VALORILOR DE ALTĂDATĂ"

Interviu cu Gh. Cristian, portarul lui F.C. Argeș

Portrete ale viitcarclee aduereare din C.E.

R. F. GERMANIA - CEA MAI BUNĂ ECHIPĂ A
DE LA FRITZ WALTER LA ENIGGE
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— Cristian, ești pregătit pen
tru un interviu ?

— De mult. Lăsind gluma la 
o parte, vreau să vă spun că 
in cei 12 ani de eind sint la 
F.C. Argeș, acesta este al doi
lea interviu al meu. deși joc 
în Divizia „A“ din 1975, iar în 
1977 debutam în echipa națio
nală. Au urmat 15 meciuri sub 
tricoul tricolor...

— Apoi a venit meciul cu 
Elveția. ltd mai amintești ?

— Cum să nu. Nu-1 pot uita 
Pe Zappa, cu șutul Iui de la 
distantă, cu bara, de unde 
mingea mi-a sărit în spate, si 
golul acela stupid. Am zis că 
numai eu pot lua asemenea 
goluri, ca si la Km. Vîlcea în 
campionatul actual. Asta e 
soarta portarilor. Se uită min
gile grele apărate si oamenii 
rămîn cu „știi ce gol a luat 
portarul cutare ?...“. Cred că eu 
am făcut destule jocuri bune 
de atunci, că la 32 de ani mai 
pot spera la o nouă convocare 
la lot... Pentru asta, trebuie să 
te ajute si echipa. Silviu Lung 
e cel mai convingător exemplu. 
Si nu numai el. Si Iordache. și 
Moraru. Si ei au avut momente 
grele, eind unii îi si conside
rau terminați.

— Care este situația „de azi" 
a lui F.C. Argeș ?

— Nici rea. nici strălucitoare. 
In toamnă, am avut un start 
mai greu. De fant. înfringerea 
cu Steaua ne-a tras înapoi, dar 
am reparat situația în final. 
Adevărul e că nu mai avem o 
echipă de valori, ci doar o

echipă bună pentru campiona
tul nostru. Unele valori au 
plecat (iată, ultimul. Radu n)> 
altele s-au lăsat (Dobrin)... 
Ne-au cam demoralizat repe
tatele plecări si e greu ca eu, 
jucător, să explic acest feno
men. dar cei in măsură tre
buie să tină seamă de eL De 
venit, nu prea au venit înlo
cuitori. de Ia juniori nu prea 
mai apar jucători. De la ge
nerația mea. a lui Stanca, 
Radu n. M. Zamfir, iată, cu 
greu mai găsești un nume. Toți 
se adunau in jurul Ini nea 
Gică (n.n. — Dobrin). cel care 
le punea in valoare calitățile 
si le dădea strălucire. Lotul 
este acum restrins numeric si 
valoric. Cind insă echipa s-a 
mobilizat si s-a angajat cu 
toată convingerea, am realizat 
rezultate bune.

— Si. totuși. F.C. Argeș e o 
echipă bună. Ce n-ar da Dlo- 
iestenii. gălătenii sau tirgovis- 
tenii să aibă o echipă ca a 
voastră! De ce vin spectatori 
putini la Pitești, lucru care 
impietează si în privința situa
ției economice a clubului 7

— Piteșteniî s-au obișnuit eu 
meciuri mari, cu Real Madrid, 
F.C. Valencia. Ferencvaros, Ton
louse, Nottingham Forest. A- 
berdeen. Meciurile noastre nu 
mai sint spectaculoase. Oamenii 
veneau să-1 vadă pe Dobrin, 
să vadă cursele lui Dorn Ni- 
colae. golurile Iui Radu IL A- 
cum cind avem nevoie de spri
jinul moral si material al pu
blicului ne simțim, nneori, 
singuri si dacă nu ne vom mo
biliza serios în retur putem 
avea surprize neplăcute. Dar 
eu cred in puterea de luptă. » 
colegilor mei. în posibilitățile 
reale ale unora. Mă gindesc la 
Stancu. Nica. Iovănescu. M. 
Zamfir, care, cu mai 1 tinerii 
noștri colegi, să readucă echipa 
acolo unde a fost. Desigur, 
pentru acest obiectiv cred că 

„si... portarul Cristian va fi in 
primele rinduri. V-am spus, 
doar, mă mai gindesc la e- 
chipa națională si nu-1 pot uita 
Pe Zappa...

Constantin ALEXE

• F.C. Argeș s-a aflat pină Joia trecută, pentru pregătirea de bază, k> 
Herculane, unde a beneficiat de bune condiții de antrenament și jocuri ami
cale. Pentru o sâptămînă, pregătirile ou continuat la Pitești, după care, de 
ta 3 februarie, piteșteniî vor efectua un turneu in Israel. • In pregătiri, 
antrenorii Nicolae Dobrin și Constantin Cirstea — un excelent antrenor se
cund, harnic și serios, cum a fost și ca jucător — cu avut la dispoziție ur
mătorul lot de jucători : Cristian, Iliescu, M. Zamfir, Moiceanu, Jurcă, Mar- 
gelatu, Tulpan, Iovănescu, Ignat, Badea, Toma, □. Zamfir, Ploaie (de ia Mi
nerul Motru), Popicu (de la Dinamo Victoria București). In primele zile s-au 
aflat Io Herculane și Stancu, Nica și Roman, care s-au prezentat, apoi, io 
lotul olimpic. Voicu a fost plecat în India, cu selecționata de tineret. Au 
mal făcut pregătiri cu „seniorii- Moromete, M. Marian și Ivanov (de la spe
ranțe), „pentru a-i crește, cum ne spunea Dobrin, pentru că de o promo
vare in prima echipă nu poate fi vorba acum- • In locul lui Radu II, care 
a primit dezlegare pentru F.C. Olt, s-a propus schimbul cu Bărbulescu, dor 
Dobrin nu este de acord. De ce ? „Pentru că de mijlocași nu duc lipsă, în 
schimb am mare nevoie de inalntași, în special de un vîrf-. • In situația 
actuală, F.C. Argeș are un lot destul de redus șl, în plus, au mol fost și 
unele probleme medicale : Stancu s-a operat de opendicită ocută, Mar- 
gelatu nu este încă refăcut după o operație de menise, iar D. Zamfir șl 
ignat au acuzat unele traumatisme, ceea ce a impus un program de recu
perare. • Din cauza unor treburi profesionale (nu e angajatul clubului), dr. 
O. Puiu a stat doar cîteva zile cu echipa in pregătiri. Iotă de ce se cu
vine să evidențiem excelenta activitate o tehnicianului medical Lucian Cara- 
vețeanu, masorul echipei, care la Herculane le-a făcut pe toate. Inclusiv 
alcătuirea meniului. • Plecînd de Io situația iotului, de Io stareo de spi
rit a unor jucători, de la unele discuții dintre antrenorul principal și con
ducerea clubului, ne-cm dat seama că io F.C. Argeș sint destule lucruri de 
rezolvat pentru crearea unui climat favorabil de muncă, pentru ca această 
echipă să redevină ceea ce a fost.

• „CUPA SPERANȚELOR- LA 
MINIFOTBAL. s-au încheiat jocu
rile din faza preliminară. Iată e- 
chipele care și-au obținut drep
tul de a evolua in turneul final: 
la categoria copil născuți In 
1970—1971: F.C.M. Progresul Brăi
la, Petrolul Ploiești, C.S.Ș. Aripi 
Pitești, C.S.Ș. Olimpia Piatra 
Neamț, Politehnica Timișoara șf 
A.S.A. Tg. Mureș ; la categoria 
copii născuți în 1972 șl mal mici: 
Sportul studențesc, Gloria Buzău 
Universitatea Craiova, C.S.Ș. O- 
limpla Piatra Neamț, Corvinul 
Hunedoara și Gaz metan Me
diaș. Turneul final al acestei în

treceri nu se va mai disputa la 
Brașov, cum s-a anunțat inițial, 
ci la Buzău, in Sala sporturilor. 
Meciurile sint programate în zi
lele de 7, 8, 9 șl 10 februarie.

0 UNIVERSITATEA CRAIOVA
— VID1N (BULGARIA) 2—1 (1—0). 
Pentru craiovenl au marcat Cîrțu 
șl Bîcu. Golul oaspeților a fost 
Înscris de Teodorevicl.
• MOBILA MĂGURĂ CODLEA

— DUNĂREA C.S.U. GALAȚI 
3—1 (1—1).
• MUSCELUL CtMPULUNG — 

TEXTILA ROȘIORI 6—1 (3—0).
0 CELULOZA DBOBETA TB. 

SEVERIN — U.T.A. 0—0.

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORT TNTOQ.IEAZl
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
1 FEBRUARIE 1984. EXTRAGE
REA I : 35 31 2 16 18 -4 ; EXTRA
GEREA a n-a : 5 21 14 20 7 36. 
FOND TOTAL DE C1ȘTIGURJ : 
1.202.876 LEI, din care 105.875 lei, 
report la categoria 1.

9 O SURSA SUPLIMENTARA 
DE INSPIRAȚIE... Pentru parti- 
cipanții la atractivul concurs 
Pronosport de la sfîrșitul acestei 
sâptămîni, redăm pronosticurile 
făcute de Mircea M. Ionescu, re
dactor de specialitate la ziarul 
„Sportul": I. Arezzo — Cremonese 
(pauză) X : II. Arezzo — Cremo- 
nese (final) 1, X, 2 : m. Cavese

— Atalanta (pauză) X ; IV. Ca
vese — Atalanta (final) X, 2 ; 
V. Cagliari — pistoiese 1 ; VI. 
Campobasso — Varese 1 ; VH. 
Catanzaro — Padova X, 2 ; VIU. 
Cesena — Pescara 1 ; IX. Como
— Perugia 1 ; X. Lecce — Empoli 
t. X ; XI. Samb. — Palermo X ; 
XII. Trlestina — Monza 1. X.

$ ASTĂZI este ultima zi de 
procurare a biletelor cu nume
rele alese de participanți pentru 
tragerea obișnuită Loto de vineri 
3 februarie 1984. a cărei desfășu
rare va începe la ora 14,30 în sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. staicovicd nr. 
12.

Duminică, 17 iunie, la Lens, echipa Româ
niei va susține al doilea meci din cadrul 
turneului final al C.E. (cu R.F. Germania). 
Ora de Începere : 18,15 (ora României).

Ce se poate spune despre adversarii noștri 
din acest joc ? Fără nici o exagerare, se 
afirmă că fotbalul vest-german și-a cîștigat 
prin performanțele sale (in ultimele trei de
cenii) primul loc în ierarhia fotbalului con
tinental.

Deși in general cunoscute, vom recapitula 
citeva din rezultatele deosebite realizate de 
reprezentativa acestei țări. Ea s-a afirmat 
pentru prima oară — spre surprinderea iu
bitorilor de fotbal — in urmă cu trei decenii 
(1954), in memorabila finală a campionatului 
mondial de la Berna, cu selecționata Ungariei, 
cind, după ce au fost conduși cu 2—0, vest- 
germanii (conduși de căpitanul lor, Fritz 
Walter) au reușit să înscrie 3 goluri și să 
eiștige partida. Vest-germanii au repetat per

formanța in ediția 1974 cind au învins in fi
nală echipa Olandei cu 2—1.

In 1958, in Suedia, R.F.G. a ocupat locul 
4 (3—6 in „finala mică" cu Franța).

In 1962, în Chile a fost eliminată cu 1—0, 
de Iugoslavia, in sferturile de finală.

Patru ani mai tirziu, in finala de la Lon
dra, a pierdut intr-un joc dramatic cu An
glia (2—4), după prelungiri.

în 1970, in Mexic, s-a clasat pe locul 3 
(1—0, in „finala mică", cu Uruguay).

La ultima ediție, „spaniolă" (1982), vest- 
germanii s-au calificat din nou în finală, dar 
au pierdut titlul în fața Italiei (1—3),

La fel de prodigioasă a fost prestația se
lecționatei R.F. Germania in campionatele 
europene : 1972 (Bruxelles) : 3—0 in finala cu 
U.R.S.S. ; 1976 (Belgrad) : pierde finala cu 
Cehoslovacia (2—2 după prelungiri și apoi 
3—5 in urma loviturilor de la 11 m) ; 1980 
(Roma) : 2—1 cu Belgia in finala arbitrată 
de Nicolae Rainea. ,

DERWALL EXPLICĂ...
Se pune întrebarea : în ce for

ma se află deținătorii titlului 
continental, ce perspective are 
formația antrenată de Jupp Der- 
wall In acest sezon? Selecțione
rul vest-german spunea că toți 
adversarii din grupa „B“ a tur
neului final a! C.E. sint foarte 
periculoși. «Dintre adversarele 
noastre — afirmă el — mi-e tea
mă eel mai mult de selecționa
ta României, pentru că ea are o 
apărare excelentă, dovedită în 
preliminarii, și este aproape im
posibil s-o străpungi-*. Desigur, 
el se referă la numai cele trei 
goluri primite de eebipa Româ
niei în cele 8 partide cin preli
minariile C.E.

Selecționerul Derwaîl a fost 
criticat de presa vest-germană 
după finalul penibil al calificării 
(grație doar golaverajului) pen
tru prestația submediocră a for

mației sale în ultimele două 
jocuri ale preliminariilor (0—1 cu 
Irlanda de Nord pe teren pro
priu și 2—1 cu Albania, victorie 
obținută în ultimele minute, cind 
adversarii erau în inferioritate 
numerică). Desigur, și elimina
rea tuturor formațiilor din cu
pele europene la sfîrșitul anului 
trecut a contribuit la moralul 
scăzut al antrenorului și al ju
cătorilor. Fără îndoială Deruall 
este conștient că, în prezent, fot
balul vest-german trece printr-o 
criză provocată și de oboseala 
fizică a jucătorilor, așa cum spu
nea profesorul Centrului de cer
cetări științifice de la Universita
tea de sport din Koln, Helnz 
Lienz, care sublinia că metodele 
de antrenament ale jucătorilor 
de valoare internațională nu co
respund actualelor cerințe...

...Șl ANUNȚĂ DEPĂȘIREA „PUNCTULUI MORT“
Și totuși, selecționerul speră ca jucătorii de bază pe care 

i-a convocat la lot să treacă peste ..punctul mort", să-și revină 
— moral si fizic — pentru ca, in preajma începerii turneului fi
nal. din lotul actual de aproape 30 de jucători să aibă circa 
20 de fotbaliști în formă maximă. Derwaîl nu a renunțat la 
oamenii de bază Schumacher, K.H. Forster. K.H. Rummenigge, 
Matthăus, Briegel, Littbarski, Augenthaler. Strack etc. Dar in
tenția lui este să-i rodeze și pe alții noi — cum Se exprima 
chiar el : „Ne trebuie singe tînăr". Și a ales cîțiva tineri care 
promit mult : Michael Rummenigge (20 ani). Waas Engels, 
Bcckenfeld. Brehme ș.au Totul depinde, desigur, de felul cum 
se vor integra aceștia în jocurile de verificare, care vor urma 
pină in iunie. In orice caz, se pun mari speranțe in atac. în 
cuplul fraților Rummenigge. Se pun speranțe și în apărătorii 
cu vechi state de servid. ca portarul Schumacher, fundașii 
Stielîke. Strack. frații FSrster. mijlocașii ofensivi Rolff, 
Matthăus etc.

Michael Rummenigge. posesorul 
unui nume celebru in fotbalul 
vest-german, concurentul nr.. 1 
al fratelui său mai mare, 

Karl-Heinz

CALIFICARE
LA... FOTOGRAFIE
17.XI.1962, la Belfast ; Irlanda 

de Nord — R.F.G. 1—0 : 30.UI.1933, 
la Tirana: Albania — R.F.G. 1—2; 
C.IV, la Izmir : Turcia — R.FX3. 
0—3 ; 27.TV. la Vfena : Austria — 
R.F.G. 0—0 ; 5.X., la Gelsenkir
chen : R.F.G. — Austria 3—0 : 
26.x : R.F.G. — Turcia 5—1 ; 
16.XI., la Hamburg : R.F.G. — 
Irlanda de Nord 0—1 ; 2C-XI„ la 
SaarbrQcken : R.F.G. — Albania 
2—1. (în acest ultim med. în mi
nutul 79 era calif!ca‘ă Irlanda de 
Nord, dar Strack a înscris golul 
victoriei șl al calificări! gazdelor 
în minutul 80 ! !).

Clasament :
1. R.F.G. 1 5 1 2 15- 5 11
2. Irl. de Nord 8 5 12 8- 5 11
3. Austria % 8 4 1 3 15-16 9
4. Turcia 8 3 1 4 8-16 7
5. Albania 8 0 2 6 4-14 2

JOCUL ATLETIC - ATU UL NR. 1
Tactica de joc nu s-a schimbat in ultimele decenii, cind re

prezentativa R.F.G. a avut la cîrmă Pe celebrul Sepp Herber
ger. urmat apoi de Helmut Schon și acum de Jupp Derwaîl. 
întotdeauna vest-germanii au adoptat un stil anglo-saxon ; mar
caj sever (om la om sau în zonă) în funcție de tactica adver
sarilor. fn atac ei se remarcă printr-un demarcaj rapid, la dis
tanță de poarta adversă, de unde omul liber trage prin sur
prindere. în general, jucătorii folosesc .pasele lungi, lovesc min
gea cu ambele picioare și plonjează curajos pentru a relua ba
lonul cu capul. Ziarul francez „L’Equipe“ sublinia că „forța de 
joc a reprezentativei vest-germane constă totuși în jocul atletic, 
în suferii excelenți pe care i-a avut întotdeauna".

PALMARESUL CU ECHIPELE DIN GRUPA „B“
R. F. GERMANIA a susținut ur

mătoarele jocuri cu adversarele 
din grupă :

SPANIA
36 decembrie 1952 la Madrid 1 

>— 2 ; W martie 1958, la Frankfurt

R.F. GERMANIA - FRANȚA LA... 18 APRILIE!
15 II : Bulgaria — R.F.G., la Vama
29 II : Belgia — R.F.G., la Bruxelles
28 III : R.F.G. — D.R.S.S., la Diisseldorf
18 IV : Franța — R.F.G., la Strasbourg
22 V : R.F.G. — Italia, la Zurich

V 12 și 20 februarie, lotul se va afla Intr-un stagiu
pregătire în Bulgaria, iar între 4 gi 11 iunie va avea loc 
doilea stagiu. într-o localitate tocâ necunoscută.

de 
al

pe Main : 2—0 : 20 iulie 1966, la 
Birmingham (C.M.) 2—1 ; M fe
bruarie 1970, la Sevilla : 0—2 ; 
24 noiembrie 1973, la Stuttgart : 
X—1 : 23 februarie 1974, la Bar
celona : 0—1 ; 24 aprilie 1976, la 
Madrid : 1—1 ; 22 mai 1976, la 
MOnchen 2—0 ; 2 iulie 1982. la 
Madrid (C.M.) 2—1.

Bilanț 9 5 2 2 13-9 12
ROMANIA

1 iunie 1966, la Ludvigshafen î 
1—0 : 22 noiembrie 1967, Ia Bucu
rești 0—1 : 8 aprilie 1970, la Stut
tgart : 1—1.

Bilanț : 3 1112-23
PORTUGALIA

19 decembrie 1954, Ia Lisabona: 
3—0 ; 27 aprilie 1960» Ia Lud
vigshafen : 2—1.

Bilanț : 2 2 0 0 5-1 4

- DE LA SCHUMACHER LA LITTBARSKI..
în preliminarii au participat 13 de jucători. 

Iată-i :
PORTAR

Schumacher (F. C. Koln) 30 and ; 44 prezențe 
în prima reprezentativă ; 8 meciuri In calificări

FUNDAȘI
Augenthaler (Bayern Miinchen) 23 : 3 ; 3
H. P. Briegel (F.C. Kaiserslautern) 29 ; 47 ; 8
Kaltz (Hamburger S. V.) 31 ; 69 ; 1
Dremmler (Bavem Miinchen) 38 ; 26 ; 5
B. Forster (V.f.B. Suttgart) 28 ; 26 ; 4
K. H. Forster (V.f.B. Stuttgart) 26 ; 53 ; 6
Herget (Bayern Uerdingen) 29 ; 1 ; 1
Otten (Bremen) 23 ; 5 ; 3
Stielîke (Real Madrid) 30 ; 35 ; 3
Strack (F.C. Koln) 28 ; 10 ; 8

MIJLOCAȘI
Matthăus (Borussia Monchengl.) 23 ; 19 ; 5
Meier (Werder Bremen)) 25 ; 9 ; 5
II. MGller (Inter Milan) 27 ; 41 ; 3
Engels (F. C. Koln) 23 ; 8 ; 4
Rolff, (Hamburger S.V.) 26 Z 7 ; 4
Schuster (C. F. Barcelona) 24 ; 19 ; 4

ATACANTI
K. Allofs (F.C. Koln) 28 ; 25 ; 1

K. H. Rummenigge CBayem Miinchen) 2S ; 71 ; 8 
M. Rummenigge (Bayern Miinchen) 20 ; 1 ; 1 
Voller (Werder Bremen) 24 ; 10 ; 7
Wass (Bayern Leverkusen) Zl ; 5 ; 3
Littbarski (F.C. Kijln) 23 ; 25 ; 7

La acest lot s-au mai adăugat in ultima vreme 
Burdenski (Werder Bremen) 33 ; 10 ; — portar ; 
Bockenfeld (Fortuna Dusseldorf) 2" ; 0 ; Brehme 
(F.C. Kaiserslautern) 23 ; 0 ; Falkenmayer (Eln- 
traeht Frankfurt) 21 ; 0 ; Frontzek (Borussia 
M&nchengladbach) 22 ; 0 ; Jakobs (Hamburger 
S. V.) 29 ; 2 ; SchSfer (V.f.B. Stuttgart) 21 ; 0 — 
fundași.

De notat că revista „Klcker-Sportmagazin” din 
Nilrnberg alcătuiește in fiecare an, pe baza no
telor primite, topul valoric al jucătorilor. Doar 
portarul Schumacher face parte din „clasa ju
cătorilor de valoare mondială". In „clasa fotba
liștilor de valoare Internațională" sint citați, 
printre alții, Matthăus, Villler, K. H. Bumme- 
nigge, Herget, Strack, Augenthaler. în catego
ria „speranțelor" se numără Schăfer, Michael 
Rummenigge, K. Allofs, Littbarski, Bockenfeld, 
Brehme, Frontzek, Falkenmayer, Dremmler, și 
B. Forster.

Prezentare de Ion OCHSENFELD



PE GHEATA SI PE ZAPADA
«I J

LUPTĂTORI ROMÂNI LA

Chamonix. Concurs ele oobo- 
rîre pen.lru „Cupa Europei", mas
culin : 1. Werner Marii (Elve
ția) 2:06,06, 2. Rudolf Huber
(Austria) 2:06,47, 3. Marco Erla- 
cher (Italia) 2:05.96. O a doua 
cursă, desfășurată în ziua urmă
toare, tot în localitate, a avut pe 
primele locuri pe : 1. Giacomo 
Erlacher (Italia) 2:04,49, 2. Giu
seppe Giudioci (Italia) 2:05,41. 3. 
Marco Erlacher 2:05.54.

Cracovia. Echipa de hochei lo
cală a susținut un joc cu for
mația cehoslovacă Dukla Trendn 
de care a fost învinsă „cu un scor 
categoric : 8—0 (1—0, 0—0, 7—0 I)

Bled. în cursa feminină de 
slalom special, desfășurată în 
cadrul „Cupei Europei", au fost 
înregistrate rezultatele : 1. Anita 
Wachter (Austria) 1:35,55, 2. Ju
liana Furtado (S.U.A.) 1:35,90, 3. 
Manuela Rtif (Austria) 1:35,98. 
După acest concurs clasamentul 
general al „Cupei" se prezintă 
astfel : 1. Wachter 174 p, 2. Ul- 
rike Maier (Austria) 116 p, 3. Gu
drun Arnitz (Austria) 110 p, 4. 
Corinne Eugster (Elveția) 102 p.

Leningrad. Turneu internațio
nal de hochei : Cehoslovacia ,,B“ 
— Suedia 7—2 (2—1, 1—1,
3—0).

'fransfocatur Sarajevo'S4
• Sania este ulti

mul venit în fami
lia sporturilor olim
pice de iarnă, fiind 
introdusă la ed ția 
din 1964 a Jocurilor, 
sub forma a 3 pro
be : simplu femi
nin, simplu și du
blu masculin. în 
1928 șl în 1948, am
bele ediții fiind or
ganizate Ia Saint 
Moritz, s-au desfă
șurat întreceri in
dividuale de skele
ton (masculin), pro
bă in care cobori- 
rea se efectuează 
în poziția culcat pe 
burtă.
• Sania la J.O. 

de la Sarajevo ’84 : 
9.n : simplu mascu
lin și feminin (man
șa D ; 10.11 : sim
plu masculin și fe
minin (manșa a 
n-a ) : 11.n : sim
plu masculin și fe
minin (manșa a 
in-a) • 12.11 : sim
plu masculin și fe
minin (manșa a 
IV-a) : 15.H : dublu 
masculin (ambele 
manșe). întrecerile 
vor avea loc pe 
pista artificială de 
bob și sanie de la 
Trebeviă (10 km de 
Satul olimpic). Bă
ieții se vor întrece 
pe un sector lung 
de 1210 metri, cu o 
diferență de nivel 
de 129 metri, iar 
fetele pe unul tn 
lungime de 993 me
tri, cu diferență de 
nivel de 99 metri, 
înclinația medie : 
10.2 grade înclinați* 
maximă : 15 grade. 
Fiecare Comitet o- 
limpic național poa
te înscrie maximum 
3 concurenți (con-

curente) și două 
echipaje.
• Medaliațil la ul

timele două ediții 
ale J.O. : INNS
BRUCK ; simplu
masculin I 1. G.

Ger- 
î.

(R. F.

EL Rina (R- D. 
3:28.57 ;
Margil 

(R. D. 
2:50.62 ;

RuhroLd
Germană)

3. Eiisa- 
Demleltner 
Germania)

D.Detlef (R. 
mană) 3 37,71 
J. Fendt 
Germania) 
3. “
Germană) 
feminin : 
Schumann 
Germană) 
2. utte 
(R. D.
2:50.84 
beth 
(R.

TURNEUL DE LA TBILISI
Miine începe la Tbilisi un 

mare turneu de lupte libere — 
campionatele internaționale ale 
Uniunii Sovietice — la care 
participă sportivi valoroși din 
numeroase țări. De altfel com
petiția este si un prilei pentru 
tehnicieni de selecționare a 
luptătorilor care vor concura 
la cele mai importante între
ceri ale anului — campiona
tele europene si Jocurile O- 
limpice de la Los Angeles. Din 
țara noastră sînt înscriși pe 
foile de concurs Nicn Hîncu 
(cat. 43 kg). Traian Marinescu 
(62 kg). Claudiu Tâmăduianu 
(74 kg). Gheorghe Fodore și 
Iulian Rișnoveanu (82 kg). Ci- 
prian Radu (90 kg). Sportivii 
români sînt însoțiți de antre
norii Ion Crisnie si Petre Co- 
man.

1.

__ F<__________  
2:51.06 ; dublu mas
culin : 1. H. Rina1.
— N. Hahn (R. D. 
Germană) 135.60 ;
2. H. Bradner — B. 
S ch warm (R. F. 
Germania) 135.86 ;
3. R. Schmidt — F.
Schachr.er (Austria) 
1:25.91 ; LAXE PLA
CID : simplu mas
culin : L B. Glass 
(R. D. Germani) 
2:54.76 ; 2. P. HH- 
gartner (Italia)
2:55,37 ; 3. A. Wink
ler (R. F. Germa
nia) 2:56,54 : femi
nin : 1. Vera Zozu
lia (U.R.S.S.) 2:36.53; 
2. Mell ta Sol’man 
(R. D. Germană) 
2:37.65 : 3. Ingrida 
Amantova (U.R.S.S.) 
2:37.81 ; dublu : 1.
H. Rinn — N. Hahn
(R.D.G.) 1:19,33 ; 2.
P. Gschnitzer — K. 
Brunner (ItaHa) 
1:16.60 ; 3. G. Fhic- 
kinger — K. Schrott 
(Austria) 1:19,76.
• Primii 3 clasați 

la ultima ediție a 
Campionatelor mon
diale : simplu mas
culin : L M. Zajone

(Canada) 2:4733 : 3. 
S. Danilin (UJLS-S.) 
2:4735 : 8. P. HH- 
gartner (Italia)
2:47.90 ; feminin : L 
Steffi Manin (R. D. 
Germană) 2 31.46 ; 1. 
Meii ta SC'llman
CR. D. Germană) 
231,94: 3. UteWeiai 
(R. D. Germană! 
2 32.M : dublu mas
culin : V. Hoffman
— W. Pietzscb
(R.D.G.) 1:15.71 : 2.
MeLta SoUman

N. Huber — H. 
Ra/fl (Italia) 1:15,73: 
3. J. stangasinger
— J. Wembacber,
(R.F.G.) 1116.93.
• Principala forță 

din proba de sanie 
sînt sportivii din 
R. D. Germană, »- 
lături de ei afUn- 
du-se în ultimele 
sezoane cei din 
U.R.S.S.. R. F. Ger
mania. Italia, Au»- 
tria.
• Unica partici

pare în probele de 
sanie a sportivilor 
români, cea de la 
Lake Placid. s-a 
soldat cu următoa
rele ciasârl : Elena 
Stan locul 20 ; Ma- 
ria Maioru, locui 
21, la simplu femi
nin. șl M. Piciorea
— I. Apostol, locul 
15 la dubhi.

CUPELE EUROPENE

LA BASCHET
în sferturile de finali ale com

petițiilor europene de baschet a 
fost înregistrată o mare surpri
ză, în „Cupa cupelor", în grup® 

: după oe a pierdut acasă la 
o diferență de 15 P Solent Sout
hampton a învins in deplasare, 
la Zagreb, pe Cibona cu 86—78! 
în rest însă rezultate așteptate : 
în grupa ,.B“, Real Madrid — 
Scavolini Pesaro 99—97, Rada 
Bvezda Pardubice — Panathinai- 
kos Atena 84—82 (s-au calificat 
Real și Scavolini) ; „Cupa Ko-
rad" în grupa „A", Antibes —
Maccabi Ramat Gan 80—79, în
grupa .,D“, Steaua roșie Belgrad 
— Eczacibasi Istanbul 104—94 ; 
femei : „Cupa Ronchetti-. în
grupa „D", Viterbo — Minior 
Pern ie 61—85. Așteptăm acum 
rezultatele celorlalte jocuri.

DEOCAMDATĂ DOAR AMBIȚIA...
Chiar dacă Olimpiada albă bate la ușă — mulți dintre cam

pionii sporturilor iernii aflindu-se deja la Sarajevo, unde, peste 
o săptămînă, vom fi rupt prima filă a calendarului Jocurilor —, 
atletismul de sală ne atrage atenția cu două performanțe care 
ne obligă, parcă, să sărim cu gîndul peste șase luni, la Olim
piada mare, de vară. Vinerea trecută, la Madison Square Garden 
din New York, Carl Lewis a stabilit un nou record mondial pe 
teren acoperit la săritura in lungime cu 8,79 m, depășind vechea 
performanță — care îi aparținea — cu 23 de centimetri ! Rezul- 
tatul este cu adevărat uimitor, intrucît King Cari nu părea în 
cea mai bună condiție. Cu numai o săptămînă înainte, la Osaka, 
fusese întrecut fără drept de apel într-o cursă de 60 m de aus
tralianul Paul Narracott. Iar Narracott nu este nici Calvin Smith 
și nici Emmit King... Multă lume s-a și întrebat ce a căutat 
Lewis la Osaka — știind că nu este pus la punct cu pregăti
rea —, dar răspunsul nu este prea greu de găsit, astăzi, cînd 
marile vedete ale atletismului au forțat mîna I.A.A.F.-ului care 
le recunoaște dreptul de a primi premii în bani. Iar sumele nu 
sînt chiar întotdeauna cele anunțate oficial...

Oricum, acest 8,79 m — obținut în ultima încercare, în situa
ție de perdant — ne arată din nou marele talent al răsfățatu
lui tuturor anchetelor de sfîrșit de an. Lewis se apropie tot mai 
mult de recordul lui Bob Beamon (8,90), ca un animal de pradă 
care-și încolțește victima. Acest 8,79 m din sală, egal recordului 
său în aer liber — a doua performanță mondială a tuturor tim
purilor — este, de fapt, superior în valoare intrinsecă rezulta
tului din iulie 1982 de la Indianapolis. Obținut acum, la sfîrșit 
de ianuarie, recordul indoor al lui Lewis ne arată că triplul 
campion mondial de la Helsinki progresează continuu, că n-a 
atins plafonul posibilităților. Recordul legendar al lui Beamon 
poate cădea chiar acum, în sală, în următoarele săptămîni, dar 
nu va rezista oricum, credem, sezonului sau concursului olimpic 
ale lut Carl Lewis.

Mai puțin spectaculos, dar nu mai puțin lipsit de importanță 
Intrucît proba feminină ne privește direct, este și recordul sta
bilit de Heike Daute la campionatele naționale de tală ale 
R. D. Germane, la Senftenberg : 6,99 m, cu 5 centimetri peste 
rezultatul obținut de Anișoara Cușmir-Stanciu la 19 februarie 
anul trecut la București. Și Daute progresează, și nu ne miră. 
Este încă foarte tînără, în decembrie a împlinit abia 19 ani. Pentru 
primul start rezultatul este, să recunoaștem, impresionant. Este 
interesant de urmărit evoluția campioanei mondiale, pentru că 
yi în sezonul trecut Daute a bătut recordul indoor timpuriu 
(6,88 m la sfirșitul lui ianuarie), pentru a fi întrecută net, In 
martie, la campionatele europene de sală de cehoslovaca v.va 
Murkova.

După recordul lui Daute, Anișoara Stanciu ne tpunea că ci
fra nu o impresionează, că, în mod normal, nînă la sfirșitul aces
tui sezon de sală se va sări peste 7 metri. Și chiar dacă record
mana lumii a declarat că nu face din Indoor un obiectiv tn sine, 
concurtnd numai ca mijloc de pregătire, îi așteptăm replica. 
Poate astăzi sau mîine, la Sindelfingen sau Stuttqart, voate la 
campionatele naționale, la București, la 18 februarie. Deși tn 
joc este deocamdată doar ambiția...

Vladimir MORARU

Stop-cadru CONFIRMĂRI Șl AFIRMĂRI ÎN TENISUL DE MASĂ EUROPEAN

OLIMPIADA DE IARNA
(Urmare din pag. I)

deplasarea sănierii Gabriel» 
Haja (care va concura la indi
vidual). loan Apostol si Lan- 
rentiu Bălănoiu (individual si 
dublu) si rezerva Iacob Ispas, 
însoțiți de antrenorul Valentin 
Paiuc. Aseară a venit rin iul 
boberilor din echicaiele de 2 
si 4. Dorin Degan. Cornel Po
pescu. Ghcorghe Lixandra. Cos
te! Petrarîu ci Ion Duminicel 
(rezervă), ca Și al antrenorilor 
Dragoș Panaitescu și Horia Ilie- 
șu. Astă seară vor pleca pa

tinatorii Tiberiu Kopacz și Dezi- 
derin Jenei (antrenor : Dan 
Lăzărescn). schioara fondistă 
Elena Heit. biatlonistii Vladi
mir Todașcă. Gheorghe Berdar, 
Imre Lestyen. Francisc Forika 
si Mihai Radulescu (rezervă). 
Însoțiți de antrenorii Constan
tin Arghiropol si Gheorghe Gîr- 
nițâ. Schiorii alpini Zsolt Ba
lazs si Mihai Bâră (aflați a- 
cum în Bulgaria). Liliana Ichim 
(concurează încă în Iugoslavia) 
și antrenorul lor, Dan Cristea, 
urmează să se alăture delega
ției la Saraievo în zilele ur
mătoare.

Recentele clasamente europe
ne ale tenisului de masă se 
află sub semnul confirmărilor 
și afirmărilor. Mulți dintre cei 
mai buni 30 se află constant 
printre fruntașii întrecerilor 
internaționale, in timp ce alții 
urcă mereu treptele înaltei 
performante. Un argument în 
sprijinul acestei afirmații îl 
constituie prezența jucătorilor 
Mikael Appelgren (Suedia) si 
Marie Hrachova (Cehoslovacia) 
pe primul loc al ..Topului".

Sportviul suedez, care domi 
nă de doi ani acest clasament, 
iși reafirmă calitățile care l-au 
consacrat în arene competițio- 
nală. si l-au propulsat în vîr- 
ful ierarhiei campionatelor eu
ropene din 1982. Născut la 
Stockholm la 15 octombrie 1961 
(1,74 m. 65 kg). Mikael Appel
gren a devenit component al 
echipei naționale suedeze în 
1979, după ce se afirmase în 
întrecerile juniorilor. Avînd un 
stil ofensiv, cu lovituri puter
nice si un topspin viguros, sue
dezul și-a înscris în palmares 
victorii la mari jucători ai lu
mii, fapt care îl situează si pe 
locul 7 in ..topul" mondial. Zi
lele următoare (3—5 februarie) 
la Bratislava, el va încerca să 
confirme, și în compania unor 
jucători ca J. Secretin (Fran
ța), D. Douglas (Anglia). A.

Grubba (Polonia), Z. Kali- 
nici (Iugoslavia) ș.a., să rein
tre In posesia prestigiosului 
trofeu „Europa Top 12". pe 
care l-a ciștigat tn 1932.

Dacă M. Appergren trebuie 
să confirme, in schimb, Marie 
Hracbova (Cehoslovacia) trebuie 
să se afirme. Fără îndoială, ea 
nu este o necunoscută, dar se 
află pentru prima oară în 
fruntea clasamentului european, 
înaintea unor sportive recunos
cute ca Valentina Popova 
(U.R.S.S.). Bettine Vriesekoop 
(Olanda). Gabriele Szabo (Un
garia). Branka Batinici (Iugo
slavia) ș.a. Pe teren propriu, e 
firesc să-și dorească ce n-a 
putut In 1981 (locul 7). 1982 
(locul 3) si 1983 (locul 5). adi
că să cîștige „Europa Top 12“. 
Posibilități pentru această per
formantă există, dacă ținem 
seama că In ultima perioadă 
(după succese la campionatele 
europene de junioare și cadete 
din 1978. 1979. 1980 și 1981) ea 
a devenit o jucătoare de bază 
a reprezentativei Cehoslovaciei, 
la C.M. de la Tokio (1983), 
contribuind decisiv la clasarea 
echipei pe locul 6. de fapt a 
doua formație europeană, ținînd 
seama că celelalte locuri au 
revenit echipelor asiatice. Este 
și motivul (la care se adaugă 
comportarea foarte bună la cî-

te va competiții din această iar
nă) pentru care în clasamen
tul mondial apare pe locul 12, 
fiind devansată doar de jucă
toare din Asia și de o singură 
europeană. Bettine Vriesekoop 
(locul 10).

Iată, deci, pozițiile de pe 
care pleacă cei doi lideri ai 
actualului clasament european, 
în abordarea acestei importan
te competiții care este .Euro
pa Top 12“. un criteriu semni
ficativ de apreciere a forțe
lor pentru C.E. din aorilie. de 
la Moscova.

Emanuel FÂNTANEANU

Ieri, la Budapesta: UJPEST1
BUDAPESTA, 1 (prin telefon). 

Pe stadionul clubului Ujpesti 
Dozsă a avut loc. miercuri du
pă amiază, meciul amical din
tre formația gazdă și Lotul 
olimpic al României. Partida, 
desfășurată pe un teren des
fundat de ploaie, s-a încheiat 
la egalitate 1—1 (1—0). Ujpesti 
Dozsa a deschis scorul prin 
Kisznyer (min. 43) din penalty,

LOTUL ECHIPEI
MOSCOVA (Agerpres). — în- 

tr-un interviu acordat agenției
T. A.S.S.. Serghei Gotmanov, 
unul dintre cei mai valoroși 
iucători ai echipei de fotbal 
Dinamo Minsk, component al 
lotului olimpic al U.R.S.S.. a 
arătat că formația sovietică a 
început mai devreme pregăti
rile. atît pentru faptul că în
U. R.S.S. campionatul începe la 
10 martie, cit mai ales dato
rită meciului pe care Dinamo 
Minsk îl va avea in ..Cupa 
campionilor europeni", la 7 
martie, cu Dinamo București, 
la Tbilisi. Meciurile de pregă
tire se vor desfășura în Bul
garia si apoi în sudul U.R.S.S. 
La Dinamo Minsk a fost tians-

DOZSA - LOTUL OLIMPIC 1-1
iar oaspeții au egalat prin 
Irimescu (min. 61). Lotul olim
pic a utilizat următoarea for 
mație : Naște — Roman (Stan- 
cu), Bumbescu (Georgescu), 
Bărbulescu, Bogdan — Bozeșan 
(Pană). Rada, Irimescu — Su- 
ciu, Damaschin. Văetuș.
• In meci amical, M.T.K. Buda

pesta — A.S.A. Tg. Mureș 
3—2 (2—1).

DINAMO MINSK
ferat un singur jucător, porta
rul Ivan Jechin de la S.K.A. 
Odesa. Pentru actualul sezon, 
noii antrenori Veniamin Arza- 
mastev. Ivan Savostnikov și 
Mihail Vergheenko contează pe 
același lot : Kurbiko, Jechin — 
portari. Borovski. Ianușevski, 
Șișkin. Kurnenin (căpitanul e- 
chipei). Truhan. Belov — fun
dași. Gotmanov. Pudisev. Zig- 
matovici, Aleinikov, Ludas, 
Rumbutia — mijlocași. Guri- 
novici. Kondratiev si Viktor 
Sokol — atacanti.

ECHIPA ALGERIEI 
ÎNVINGĂTOARE

• Reprezentativa Algeriei (vi
itoarea adversară a selecționatei

României) a susținut un meci 
amical la Alger cu F. C. Cari 
Zeiss Jena, pe care a învins-o 
cu 2—1 (1—1). Au marcat Weise 
(in proprie poartă in min. 26), 
Belloumi (min. 52) din lovitură 
liberă, respectiv Troclia (min. 8). 
Au asistat 5 000 de spectatori. 
Din formația gazdă au li pelt mai 
mulți titulari — menționează ,A- 
genția France Presse".
• Federația de specialitate din 

Argentina a anunțat forul su
prem (F.I.F.A.) că echipa olimpi
că a Argentinei nu va participa 
la turneul de calificare pentru 
J.O. de la Los Angeles, care va 
începe la 8 februarie In Ecuador. 
Printre motivele cele mal im
portante ale neparticipării se 
află faptul că numeroși titulari 
care au fost pregătiți, nu vor 
avea drept de joc, iar acum 
timpul este prea scurt pentru a 
alcătui un alt Iot.

ȘTIRI, REZULTATE
• Meciuri rejucate în turul 4 

al „Cupei Angliei": Glingham — 
Everton 0—0 (se va reprograma), 
West Ham — Crystal Palace 2—0. 
în joc restant Middlesbrough 
— Bournemouth 2—0. In cam
pionat: Stoke — Arsenal 1—0.
• în etapa a 21-a a campio

natului Spaniei, cea mai mare 
surpriză a furnizat-o C.F. Bar

celona, oare a învins pe Athle
tic Bilbao în deplasare. Lideră 
a rămas însă formația din Bil
bao. Surprinde de asemenea sco
rul alb (0—0) dintre Real Madrid 
și Real Sociedad. în rest, rezul
tate normale : EspanoJ — Malaga 
1—1, Betis Sevilla — Valencia 
3—2, Valladolid — Cadiz 2—0, 
Gijon — Zaragoza 1 —1, Murcia — 
Salamanca 1—0, Majorca — Atle
tico Madrid 1—1, Osasuna — F.C. 
Sevilla 3—0. Clasamentul: 1. 
Athletic Bilbao 30 p 2. Real Ma
drid 29 p, 3. C.F. Barcelona 26 
p, 4. Atletico Madrid 26 p, 5. 
Zaragoza 24 p, 6. Betis Sevilla 
24 p, 7. Malaga 23 p, 8. Espanol 
22 p, 9. Murcia 22 p, 10. Real So
ciedad 21 p, 11. Gijon 21 p, 12. 
F.C. Sevilla 19 p 13. Osasuna 
19 p, 14. Valencia 18 p, 15. Val
ladolid 17 p, 16. Salamanca 15 p, 
17. Majorca 12 p, 18. Cadiz 10 p.
• Cîteva rezultate din 32-imile

„Cupei Franței": Bastia-Nîmes
1— 0, St. Etienne — Auxerre 1—0, 
Bordeaux — Brest 3—1, Monaco 
— Ales 2—0, Laval — Angers
2— 1 (după prelungiri). Lens — 
Orleans 1—0 (d.p.) Nantes — 
Amiens 3—1, Mulhouse — Paris 
St. Germain 2—0!, Caen — Lille 
2—1 !
• La Atena, în meci amical 

al echipelor de tineret : Grecia — 
Italia 2—0 (2—0), prin golurile lui 
Papadopoulos și Plazas.

TELEX 9 TELEX
ATLETISM • Maratonul de la 

New Orleans a fost ciștigat de 
americanul Allan Denlinger in 
2hl8:23. La feminin a ciștigat 
Sally Ann Halles (Marea Briia- 
nie) în 2h44:44.

AUTOMOBILISM • „Raliul 
Arctic" din cadrul campionatu
lui mondial de raliuri, disputat 
la Rovaniemi (Finlanda), a fost 
ciștigat de Antero Laine (Fin
landa) pe „Audi Quattro* în 
3h27:16, urmat de suedezul Mi
kael Eriksson, pe același tip de 
mașină 3h29:08.

BASCHET • Tn finala Cupei 
Suediei la baschet feminin : 
Soedertalje — Solna 116—70 
(51—28).

box • în cel de-al doilea 
meci dintre echipele U.R.S.S. și 
S.U.A., desfășurat la Kiev, boxe
rii americani au ciștigat cu 6—3. 
Prima întîlnire revenise gazdelor 
cu 8—4.

CICLISM • în cadrul campio
natelor de iarnă ale U.R.S.S., la 
Moscova, Aleksandr Romanov a 
stabilit un nou record mondial 
al orei în cursa cu antrenament 
mecanic cu 86,274 km (vechiul 
record îl aparținea cu 83,262 km). 
In trecere, la 50 km, el a îmbu
nătățit și recordul pe 50 km 5 
34:59,62. Proba de 1 000 m cu 
start de pe loc a fost cîștigată 
de Aleksei Sorokin în 1:05,98. iar 
la urmărire individuală primul 
s-a clasat Gintautas Umaras. • 
După cinci zile, în cursa de sase 
zile de la Copenhaga conduc Gert 
Franc-Henrik Oersted (Danemar
ca) cu 594 p, urmați de Josef 
Kristen (R.F.G.) — Rene Pijnen 
(Danemarca) 437 p.

HANDBAL • Tn prima zi a 
turneului feminin de la Cheb î 
Ungaria — Olanda 24—17 (11—11),
R. D. Germană — R.F. Germania
27—19 (16—10), Cehoslovacia „A“
— Cehoslovacia „B“ 24—18 (14—9).

LUPTE • La Grozni, în cel 
de-al doilea meci dintre echipele 
de lupte libere ale U.R.S.S. șl
S. U.A., sportivii sovietici au cîș- 
tigat cu 8—2. Primul meci se în
cheiase la egalitate, 5—5.

TENIS • în primul tur al tur
neului feminin de la Houston i 
Shaefer — Virginia Ruzici 6—4, 
6—4, Jaeger — Tan vier 6—1, 6—0, 
Shriver — Jausovec 6—3. 6—0,
Garrison — Benjamin 6—2. 6—4, 
Bunge — Fairbank 3—6. 6—4. 6—0, 
Kiyomura — Piatek 6—3. 6—2.
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