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PISTELE, PÎRTIILE Șl PATINOARELE „OLIMPIADEI ALBE
SINT GATA PENTRU MARELE START!

* Sănierii au efectuat primele antrenamente • Flacăra 
olimpică străbate, In continuare, Iugoslavia

Din Sarajevo continuă să so
sească vești îmbucurătoare pri
vind buna desfășurare a între
cerilor. E demnă de menționat 
în acest sens recenta decla
rație a nresedintelui Comitetu
lui Internațional Olimpic, Juan 
Antonio Samaranch, care e con- 
vins că : „...Ia sfirșitul Jocu
rilor Olimpice de iarnă vom 
putea afirma că această a 14-a 
edilie a fost cea mai reușită 
din întreaga istorie a compe
tiției !“ 

In „Cupa Steaua“ la atletism

LAURENȚIU BUDUR (7,71 m)

A LUAT 0 OPȚIUNE PENTRU 8 METRI
canică Liliana Năstase (CSU 
Galați) a dștigat cu un „cro
nometru* de 8.3 tntrecindu-le 
pe Coculeana Oltean (Știința 
C-ța) 8,4 ■ și Alina Greeu

Deși ne aflăm abia la înce
putul sezonului competițiilor 
de sală, cind fiecare concurs se 
constituie într-un excelent pri
lej de verificare a pregătirii doar

puțini dintre atleții care ar fi 
putut lua parte la întrecerile 
„Cupei Steaua* au fost pre- 
zenți acum, in sala din parcul 
„23 August*. Dintre aceștia insă 
cîțiva au demonstrat reale per
spective de progres, ceea ce ne 
face să așteptăm cu interes e- 
voluția lor viitoare, in con
cursurile „indoor* dar mai a- 
les în cele din aer liber.

Cap de listă a fost ieri, in
discutabil, tînărul săritor stelist 
Laurențiu Budur care a realizat 
7,71 m la lungime. El a avut, 
în general, încercări bune și se 
poate spera ca să se apropie 
tot mai mult de 8 metri I Și 
alți săritori tn lungime au a- 
vut comportări mulțumitoare. 
Este vorba de Ion Bulac (Ra
pid) 7,47 m și Vasîle Dima 
(Steaua) 7,44 m.

La prăjină principalul favo
rit, săritorul bulgar Rumen Sto- 
ianov, de la Ț.S.K.A. Sofia, nu 
s-a acomodat cu locul de con
curs și a obținut doar 5,00 m, 
cu 50 cm mai puțin decît rea
lizase In urmă cu o săptămînă, 
la Sofia. L-au urmat steliștii 
Răzvan Siăncscu și Dan Ganea 
cu 4,90 m șl, respectiv, 4,80 m. 
Deși evident fără prea mare 
ecou tn ansamblul Internațio
nal, aruncarea de 18,16 m a lui 
Sorin Tirichiță (Metalul), la 
greutate, nu ne poate lăsa indi
ferenți, ca și rezultatul de 17,71 
m al suceveanului Marius An- 
drușcă. Ambele cifre sînt re
cordurile personale ale atleților 
respectivi Pe locul trei a fost 
Plamen Vesellnov (TSKA Sofia) 
cu 16,14 m.

O cursă Interesantă ni s-a 
părut cea a fetelor. Ia 60 m 
garduri, in care campioana bal-

Marea majoritate a delega
țiilor au fost alcătuite. Con
cursurile de selecție, campio
natele naționale, intilnirile in
ternaționale sau întrecerile o- 
ficiale au furnizat selecțione
rilor din toate țările informa
țiile cele mai pertinente pen
tru alcătuirea echipelor repre
zentative. Ultimele competiții 
premergătoare Jocurilor de 
iarnă, concursurile de schi al
pin de la Cortina d'Ampezzo 
(coborire) și Boiweț (slalom), se

Constantin Militaru a fost din nou performerul nr. 1 al concursului 
Foto : L MIHAICA

(Steaua) 8,5 s. în proba de plat, 
pe aceeași distanță, Doina Jinga 
(Rapid) a avut clștig de cauză 
(7,5 s) tn disputa cu junioara 
Carmen Sirbu (CSS 4) 7,6 șl 
Lucia Militant (Steaua) 7,7 s. 
In sfîrșit, la săritura In înălți
me. rezultatele de 1.70 m ale 
celor trei fruntașe (Katalin Kiss 
— IEFS, Corina Titre» — Stea
gul roșu Brașov și Liliana Năs- 
tase) ne-au reamintit-o pe Io- 
landa Balaș, din anul... 1965 !...

Romeo VILARA

• In cadrul unui concurs in 
Turcia, campioana noastră Mi- 
haela Loghin a aruncat greuta
tea la 19,56 m, performanță de 
certă valoare internațională.

Cn Ioturi naționale restructurate POLOUL NOSTRU LUPTA
$1 noi colective tehnice PENTRU REVENIREA IN PRIM PLAN

Oamenii poloului nostru, teh
nicieni sau iucători. au un sin
gur gînd neascuns : să șteargă 
cit mai repede amintirea ne
reușitului sezon internațional 
precedent iar sportul cu min
gea oe apă să revină în rin- 
dul disciplinelor fruntașe. S-a 
trecut, de Îndată, la treabă, prin
tre altele reconsiderindu-se lo
turile naționale atît la nivelul 
selecției îucătorilor cit 
alcătuirii colectivelor 
tinerețea apărlnd, in 
cazuri in orim-plan

Astfel lotul „mare" 
niori. prezintă destule 
cu totii. cei mai vechi si cei

si al 
tehnice 
ambele

de se- 
noutăti.
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u

pistele de gheață, 
in 
com- 

citeva 
intre- 
ediții

a-

află in plină desfășurare, după 
care vor fi date publicității si 
ultimele echipe definitive ale 
marilor forțe internaționale ale 
disciplinei.

Pirtiile.
patinoarele au intrat si 
tentia specialiștilor si a 
pețitorilor sosiți de ia de 
zile in orașul gazdă a 
cerilor celei de a 14-a 
a Olimpiadei albe. Firesc, pen
tru că Satul olimpic a fost 
deschis la 25 ianuarie si o 
mare parte din performerii ce
lor 50 de țări prezente au ți
nut să ia contact cit mai din 
vreme cu atmosfera specifică 
a viitoarelor locuri de între
ceri. Printre aceștia se află, 
de miercuri seara și sănierii 
noștri Gabriela Haja. loan A- 
postai si Laarentia Bălânoia, 
însoțiți de antrenorul Valentin 
Pâine si rezerva Iacob Ispas, 
iar de aseară si boberii antre
norului Dragos Panaiteseu. e- 
chipieri ai de cur i nd lansatului 
cu succes în arena internațio
nală. pilotul Dorin Degan. In
tr-o convorbire telefonică a- 
vută Ieri cu secretarul fede-

Radu T1MOFTE

(Continuare In vag a 4-a)

După Campionatele de patinaj viteza

Pf DRUMUL MARILOR AMBIȚII
publicane. elevii 
profesorului 
Armenciu din 
biu au 
ei în— 
ales de 
reîntors 
perimentatul pati
nator Mircea Vrîn- 
ceanu. iar foștii 
patinatori Vasile 
Coroș, Carol Gall- 
jr. (Tg. Mureș). 
Andrei Okoș (St 
Gheorghe). Ștefan 
Dement (Bucu
rești) și Octavian 
Rusu (Constanta) 
sînt cu toții puși 
Pe fapte mari— 

Am consemnat 
numele acestor an
trenori la loc de 
frunte pentru că
al lor va fi meri
tul (sau vina !) dacă 
sau nu patinatori 
Multe discuții pro și contra 
stîrnit la timpul respectiv intro
ducerea haremurilor impuse spor
tivilor în vederea calificării tn 
fazele superioare ale campiona
telor naționale de seniori. Unii 
tehnicieni sceptici n-au înce-

a adus
bronz cucerită de 

Tibor Kopacz la 
cadrul recentelor 
Larvik) a creat o 
procesul de instrui-

Campionatele naționale de 
poliatlon ale seniorilor, consu
mate luni și marți pe i 
naturală din M. Ciuc. au 
cheiat sezonul competițional 
patinaj viteză. Acum, la ora 
lanțului, se poate afirma 
aproape fiecare concurs 
prilejuit constatări 
toare legate de procesul 
depistare și formare a viitori
lor performeri.

Fără doar șl poate, evoluția 
ascendentă tn arena internațio
nală a reprezentanților tării 
noastre (antrenorul Iotului olim
pic. Dan Lâzărescu. 
medalia de 
elevul său 
5 000 m tn 
C.E. de la 
emulație In 
re. Cunoscutul antrenor brașo
vean Ernest UUlch-Petrie și-a 
sporit evident preocupările 
pentru depistarea si formarea 
unor viteziști de nădejde. Ma
ria Tașnadi-Lăzărescu, ileana 
Biro, Nicolae Toth și ceilalți 
colegi al lor din M. Ciuc au 
început să-și reconsidere pozi
ția. profesorul Adrian Ciobanu 
a adus orașul Ploiești tn 
prim-planul concursurilor re-

Pista 
în
de 
bi
ci 

ne-a 
îmbucură- 

de

proaspăt convocati. reunindu-se 
luna trecută, lucrînd în sală, 
în aerul tare al înălțimilor, 
bineînțeles la bazin primind cu 
interes si lecțiile teoretice De 
fiecare dată, exemplul l-au dat, 
prin prezenta cot la cot cu se- 
lectionabilii înșiși antrenorii, 
noii responsabili ai lotului. 
Gheorghe Zamfirescu si Dinu 
Popescu, foști binecunoscuti in
ternaționali ie ceva ea vede
tele de ieri să exemplifice con
cret în apă un procedeu o 
fază...). Prima acțiune veri
tabilă a lotului a constituit-o 
scurtul staeiu de oresătire co
mună si jocuri in Ungaria.

nul 1984, an olimpic, an al prezenței fotbaliștilor noștri 
într-un turneu final al campionatului european și tn 
sferturile de finală ale Cupei campionilor europeni este 

un an de verificare la Înalt nivel a potențialului performanței 
românești. Tot ceea ee s-a dobindiț in eielul olimpie de 4 ani 
va fi supus unui sever examen, Îndeosebi la Los Angeles, in 
Jocurile Olimpice de vară (28 iulie — 12 august) la care spor
tivii noștri vor lua startul in 12 sporturi, dar șl tn Franța, 
unde, deși este vorba de un singur sport, fotbalul, rezultatele 
turneului final al campionatului european (12—27 iunie) vor 
face ocolul lumii sportive care, de pe acum, privește spre turneul 
final al campionatului mondial de fotbal din 1986.

La Olimpiada de iarnă de la Sarajevo, a cărei inaugurare va 
fi miercurea viitoare, sportivii noștri vor încerca să aibă unele 
beneficii. In probele la care vor concura, de pe urma multor 
eforturi depuse și a cltorva rezultate recente, promițătoare, ob
ținute in compania unor participări de elită la concursuri 
preolimplce.

Desigur, piatra de încercare a mișcării sportive românești de 
performantă va fi Olimpiada de vară. As» cum s-a arătat in 
cadrul intîlnirii de miercuri, dintre conducerea Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și Sport și a Comitetului Olimpie 
Român cu redactori sportivi din presă si de la radio și televi
ziune, performerii români vor avea ca obiectiv depășirea unor re
zultate olimpice anterioare, tn pregătire se mal află acum 
300 din cei peste 1 000 de candidați olimpici din anul 198L 
România va fi reprezentată Ia cea de a XXIII-a ediție mo

dernă a Jocurilor Olimpice de vară numai de acei sportivi car* 
au realizat haremurile de participare si au șanse reale de a 
se clasa pe unul din locurile 1—6, îndeosebi 1—3, pe podium. 
In acest scop s-au desfășurat si se desfășoară pregătiri intense, 
colective și individualizate, pentru obținerea celei mai bune 
forme la începutul lunii august Pregătiri tehnice, științifice, 
medicale, psihologice și educative se desfășoară sub conducerea celor 
mai buni specialiști și tehnicieni, sub îndrumarea și controlul per
manente ale C.N.E.F.S. și Comisiei olimpice care coordonează 
intreaga pregătire.

Contribuția personală, gradul de conștiință, de disciplină fer
mă. spiritul patriotic, devotamentul fierbinte al sportivilor frun
tași pentru reprezentarea eu cinste a culorilor patriei in în
trecerile sportive internaționale au un rol primordial în de
săvârșirea pregătirilor și de aceea insușirea si dezvoltarea unor 
asemenea calități trebuie să stea in prim-planul atenției ge
nerale a loturilor olimpice.

Firește, o asemenea atitudine este la fel de necesară tn fot
bal. intr-un sport In care confruntările dintre echipe vor con
tinua in returul campionatului, paralel cu pregătirile lotului 
reprezentativ si ale echipei Dinamo București Așa cum s-a 
afirmat incă din timpul jocurilor preliminare pentru calificare 
la turneul final din Franța cu attt mai mult tn lunile viitoare, 
problema priorității echipei naționale de fotbal trebuie să fia 
in atenția Întregului angrenaj al fotbalului nostru.

Conducerea C.N.E.F.S.. Comitetul Olimpic Român si Federa
ția română de fotbal cer tuturor sportivilor antrenorilor, tu
turor specialiștilor, asociațiilor sportive si cluburilor să depună 
eforturi sporite, să pună In slujba reprezentării internaționale a 
sportului românesc, tot ceea ce au mai bun tn întreaga lor ființă 
pentru indeplinirea integrală a obiectivelor sportive ale anului 1984.

pornit 
sus. 
cind 
acasă

Aurel NEAGU

mai 
s-a 
ex-

vom avea 
de valoare.

au

de mai
Arde- 

S Po- 
C Dan.

Despre el ne-a vorbit antre
norul Gh Zamfirescu : „Ne-am 
deplasat la Budapesta cu un 
lot întinerit alături 
experimentați) Simion 
lean Hagiu Moiceanu
Descu Costrăs Gordan _ ____
E. Ionescu, participind Lisac, 
Fr Kiss. Pantea Ragea V 
Serban. Alti iucători avuti in 
vedere au absentat din motive 
obiective, cazul lui Spinu. Dia- 
conu sau Cretu (»u avut de 
susținut examene universitare) 
Am intilnit. în tocuri de veri
ficare divizionare fruntașe si 
selecționate iar la finele lor 
putem trage o serie întreagă

Brașoveanca Mihaela Dascălu (14 ani), cea 
mai tinări candidatd la viitoarele olim

piade albe

tat să pună sub semnul îndo
ielii realizarea cifrelor stabili
te. alții n-au văzut utilitatea 
haremurilor tn condițiile In 

Troian IOANIȚESCU

(Continuare tn pag 2-3)

au râs* 
— re- 
uontrol 
au fost 
e mult

de invătăminte Băieții 
ouns bine solicitărilor 
zultatele normelor de 
la rezistentă si viteză 
mulțumitoare — dar 
de lucru oină la atingerea ni
velului propus. Apărarea de 
Pildă fiind mult deficitară 
Vrem să facem o nouă așezare 
in teren să se loaee mai mult 
in mișcare să se eîndească 
fiecare acțiune fiecare mo
ment. Numai astfel nrin dis
ciplină tactică nrin fantezie si

Gee RAETCHI

(Continuare in vag 2-3)



A DIVIZIEI „A“ IA TENIS Df MASA
© Astăzi și miine, la Arad, turneul de sală

© Lista formațiilor participante
se dă startul într-o nouă 
la tenis de masă. După 
echipele aflate pe prima 
vor disputa titlul după o 
de sală de la Arad va 

de “alte 4 turnee, renunțindu-se deci, la etapele săp- 
cu meciuri duble, ca pînă în prezent Apariția unor 
si jucători tineri, de real talent, unele mutații care 
efectuat pot contribui la creșterea valorică a acestei 
care a lăsat mult de dorit la edițiile precedente. Se 
de asemenea, ca si formațiile nou promovate să-și

Astăzi, in Sala sporturilor din Arad 
ediție a campionatului Diviziei ,,A" 
cum se știe. începînd din acest an. 
scenă a tenisului nostru de masă îsl 
nouă formulă competitională. Turneul 
fi urmat 
tăminale 
jucătoare 
s-au mai 
întreceri, 
așteaptă.
aducă o contribuție mai substanțială. . . .

Disputele pentru întîietate se anunță, deci, atractive, ținînd 
seama si de ultimele confruntări ale sezonului în care jucătorii 
noștri fruntași au arătat că dispun de mari disponibilități.

Iată loturile celor 24 de echipe participante la ediția 1984 a 
campionatului Diviziei ..A* :

MASCULIN

BUCU- 
Dorel 

Vak

UNIVERSITATEA CRAIOVA I : 
Vasile Florea, Simlon Crișan. Eu
gen Florescu, Călin roma, Mlr- 
cea Nicorescu Marin Firânescu ; 
antrenori — Virgil Bălan, Mihai 
Boboci că.

PROGRESUL rrauc 
REȘTI : Stefan Moraru. 
Onețiu. Mihal Munteanu,
Morotanu, Sorin Pană. Florin Lă
cătuși, Sorin Cauri : antrenor — 
Hie Stan.

A.S.A. MUNTENIA BUZĂU : 
Andras Fejer, Cristlnel Romanes- 
cu. Minai Craioveanu, Sandu Nef, 
Nicolae Oprea. Mircea Dinu ; an
trenor — Emil Băcioiu.

UNIVERSITATEA CRAIOVA II: 
Costel Bădol, Viorel Bădescu, 
Cristian Tlugan, Dan Minut, Ion 
Mihalache ; antrenori — Virgil 
Bălan. Mihal Bobocică.

C.S.M. CLUJ-NAPOCA : Cris
tian Ignat. Radu Trandafir, Le
vente Toth. Gabriel Gogu, Mir
cea Iușan, Dorin Găbudean, Da
niel Cioca. Zoltan Zoltan; antre
nori — Farkaș Paneth, Șerban 
Doboșl.

STICLA C.S.S. BISTRIȚA : Eu
gen Borca Traian Cioclu, Mihal 
Grigorean, Călin Creangă, Laszlo 
Bonczidal, ~ 
Andrecuț. 
Flllpaș ; 
Bozga.

STIROM

LO- 
Car-

Eugen 
Nicolae 

antrenor
ViorelToth,

Popa. Marian 
— Gheorghe

c.s s. BUCUREȘTI :___ 2
Stellan Nicolae. loan Buga, Va
slle Alexe, Titel Mazilu, Aurel 
Ovanez. Romică Mihăescu : an
trenor : Aurel Ovanez.

C.S.Ș. 2 ȘTIINȚA IJPIPS CON
STANȚA : Cristian Dorcescu.
Radu Dragomir. Eugen Simlon. 
Gherasim Diamandi. Viorel Ste- 
rea, Fănel Tudor ; antrenor — 
Vlorel Flllmon.

ÎNFRĂȚIREA TG. MURES : 
Florin Valda. Sever Naldln, De
ne? Balint, Tiber’u Galfy, Karoly 
Koffol Atll’a Filllop ; antrenor
— Ioan Lohr.

CONSTRUCTORUL TG. MUREȘ: 
Denes Paal. Tancu Stngeorgean. 
Iosif LSrinez. Lalns Cslzmadia, 
Levente Tokeș. Ml-cea Lltean, 
Csaba Simlon. Laszlo Bako. Ist
van Solymosi. Gabor Farkaș, 
Dan Hrișcă : antrenor — Alexan
dru Verzar.

MECANICA FTNA BUCUREȘTI: 
Teodor Gheorghe. Dumitru Ghiță, 
Adrian Călăuz. Constantin ITdriș- 
te, Mihal Udriște : antrenor — 
George Dumitrescu.

C.S.Ș. TEHNOUTILAJ ODOR- 
HEIU SECUIESC ; Laszlo Nagy, 
Andras Ffllop, Zoltan Kiss. Dănuț 
Badea. Ferenc "
Mless, Levente 
Kovacs, Istvan 
Kelemen, Ferenc Fejer ;
— Ferenc Nagy.

du. Judith Klsgyorgy. Monica 
Sudu, Maria Hatoș Judith Ma- 
gosl, Erica Gyeresi, Borbala Pe
ter, Erzsebet Denes. Zusza Ma- 
gyarossl : antrenor — AL Verzar.

C.S.M. IAȘI : Mariana Gaftea. 
Dorina Murea. Iulia Mănăstlreanu. 
Carmen Ciubotarii, Anca Pala- 
mluc, Irlna Harbuz ; antrenor — 
Nicolae Spiridon.

METALUL C.S.Ș. RM. VILCEA: 
Maria Albolu Ana Clobancan, 
Elena Anescu. Maria Bogoslov, 
And a Girblna. Camelia oțelea ; 
antrenor — Traian Ancuța.

TRACTORUL BRASOV : 
tens Mihal, Beatrice Pop,
men Manole, Simona Ursu, Dana 
Preda. Cecilia Stoian ; antrenor
— Ovidlu Mitrol. __

PROGRESUL
REȘTI 
nescu, 
Umon,
— Die____

METALURGISTUL CUGTR : Ro
di ca Urbanovici. Tatiana Furtună. 
Gabriela Dornic. Corina Tomuș ; 
antrenor — Agneta Dornic.

C.S.M. CLUJ-NAPOCA : Marina 
Ghe, Zltta Ferenczi. Gabriela 
Gherman, Cristina Chlndriș. Lu
minița Lupu. Ana Maria Miron : 
antrenori — Farkaș Paneth, șer- 
ban Doboșl.

SPARTAC C.S.S. 1 BUCUREȘTI: 
Otilia Bădescu, Lidia Hie. Elena 
Tărftă. Emilia Ciosu. Veronica 
Petrinl, Mariana Neagu ; antre
nor — Florentin Hentz.

: Marta 
Mariana 
Cristina 
Stan.

HRUC BUCU- 
Păun, Delia To- 
Baclu, Camelia Fi- 
Catană ; antrenor

TG.

Kiraly 
Naev, 

Balasz,

Helmut 
Levente 
Sandor 

antrenor

FEMININ

JUVENTUS ‘S3 BUCUREȘTI : 
Carmen Găgeatu, Anca Cheler, 
Cristina Enulescu, Adriana Năs- 
tase, Mihaela Anghelescu ; an
trenor — Vaslle Dumitrescu.

FAIMAR BAIA MARE : Nela 
Stoinea, Maria Popa Vlntilă, E- 
dlth Hof man. Ioana Silaghl, Teri 
Knls ; antrenor — zoltan Hol
man.

C.S. ARAD : Liana Urzică, Ga
briela Kadar, Magdalena Leszay, 
Irina Marton, Andrela Geller Si
mona Otava ; antrenor — Emil 
Prokopecz.

ÎNFRĂȚIREA TG. MUREȘ : 
Kinga Lohr, Margareta Boancă, 
TOnde Nemeș, Emeșe Erd8s, Reko 
Mlhaly ; antrenor — Ioan Lohr.

CONSTRUCTORUL TG. MUREȘ: 
Maria Losonczl, Daniela Popovl-

TG.

al revistei

MECIUL OLIMPIA - VOINȚA,
UNUI DERBY TRADIȚIONAL

REEDITAREA

Din nou două echipe femi
nine susțin programul etapei 
campionatelor naționale de 
baschet Este vorba de Olimpia 
si Voința București, ocupantele 
locurilor 2 si 3 în clasamentul 
Diviziei .A“, formații care o- 
feră. de regulă, dispute echi
librate și spectaculoase, așa 
cum s-a petrecut si cu prilejul 
ultimelor meciuri desfășurate 
în acest campionat. Tot astăzi 
și miine, cind au loc jocurile 
duble ale etapei a 24-a. între
cerea feminină programează, la 
Clui-Napoca. o intilnire tradi
țională între echipa locală Uni
versitatea si Politehnica Bucu
rești. La băieți, fruntașele cla
samentului — Steaua si Dinamo 
București — sint favorite în 
fata adversarelor — Rapid si. 
respectiv. LC.E.D. — dar sur
prizele nu sînt excluse, ele 
depinzînd în mare măsură de 
ambiția outsiderelor.

Programul etapei : FEMININ. 
GRUPA 1—6 : Voința — Olim
pia (locurile în clasament : 3 
si. respectiv. 2 ; în meciurile 
anterioare : 1—1). Universitatea 
C.S.S. Viitorul Clui-Napoca — 
Politehnica Sportul studențesc 
C.S.S. 2 București (1—4 : 2—0). 
Crisul Oradea — Progresul Sti- 
rom București (5—6 : 2—0) : 
GRUPA 7—12 : Politehnica Ti
mișoara — C.S.U. Prahova Plo
iești (8—9 : 1—I). Mobila C.S.S- 
Satu Mare — Chimistul C.S.S 
Rm. Vilcea (9—7. 1—1). Partida 
Comerțul Tg. Mures — I.E.F.S. 
a fost amînată. MASCULIN. 
GRUPA 1—6 : Steaua — Rapid 
(1—4 ; 2-0) I.C.E.D. C.S.S. 4
— Dinamo București (3—2i
0—2). C.S.U. Balanța Sibiu — 
Dinamo Oradea (5—6 ; 2—0) : 
GRUPA 7—12 : Universitatea 
C.S.S. Viitorul Cluj-Nanoca — 
Academia Militară Mecanica 
Fină București (9—10 : 1—1).
Politehnica C.S.S. Unirea Iași
— Farul (8—7 ; 1—1). C.S.U.

Brașov — Carpati Grup 8 Con
strucții București (11—12 : 
2—9).

Meciurile din București oe 
dispută în sala Floreasca 
ele încep de la ora 12. In ur
mătoarea ordine : I.C.E.D. — 
Dinamo. Voința — Olimpia si 
Steaua — Rapid.

azi

• A FOST DEFINITIVAT 
PROGRAMUL Festivalului ste
lelor baschetului românesc care 
va avea loc duminică dimineață, 
in sala Floreasca. La ora 8,30 
se va desfășura meciul dintre 
echipele Liceului «Matei Basa- 
rab* si Liceului industrial nr- 7, 
din cadrul -Cupei Informația 
Bucureștiului", la ora 10 tntîl- 
nirea dintre selecționatele na
ționale feminine A si B. la ora

Azi, polo la bazinul „Floreasca"

DINAMO - STEAUA, CEL
Echipele noastre fruntașe de 

polo susțin astăzi partidele 
primei etape din cadrul celui 
de al cincilea tur al Diviziei 
,A*. Din programul care în
cepe la ora 16 la bazinul bucu- 
restean Floreasca. cea mai in
teresantă intilnire se anunță 
aceea dintre Dinamo si Steaua, 
campionii dorindu-si revanșa in 
fata mai tinerilor lor parteneri 
de întrecere după... surpriza din

POLOUL
(Urmare din pag. I)

deplină, conștientă, 
ne luptăm, cu ade
la egal. cu marile 
ne mai dorim inche- 

eoleetiv sudat, a

participare 
putem să 
vărat. de 
echipe. Si 
garea unui 
unei familii a naționalei".

Gînduri. promisiuni frumoase. 
Vremea faptelor vine curind. 
după etapele de campionat ur- 
mînd. în martie, tradiționalul 
și atractivul turneu internațio
nal al tării noastre.

Si celelalte selecționate au 
pornit la drum. La lotul de 
juniori I antrenorii Liviu Ră- 
ducanu 
Adrian 
un cuplu inedit 
20 de tineri, unii intrati în ob
servație Si pentru prima re
prezentativă (Lisac. Pantea. Ra
gea, Kiss), alături de Todoruț, 
Dueuleț Ghită, Stankovicz. O- 
prișan. Ad. Ion și alții. Juni-

(încă iucător activ !) șl 
Ionescu — de asemenea 

dispun de

EDUCAȚIE riZICA $1 SPORT

A apiirut nr

Din cuprinsul acestui număr spicuim:
• Maria Bota — Folosirea metodei globale in lecția de hand

bal cu studentele de la I.M.F. București • V. Lancz — Studiu 
privind relațiile lnterpersonale la elevi • E. Llvanu — Cunoaș
terea colectivului de elevi — o necesitate obiectivă a profesoru
lui de educație fizică • M. Bălțatu — Metode și mijloace mo
derne de antrenament aplicate In jocul de fotbal • I. Matei — 
Sistemul general a! pregătirii stagiare la sănlerl • T. Bocu — 
Studiu asupra tehnologiei selecției inițiale in atletism • G. 
CsUdor, S. Ghlea — Metodologia organizării activității cercurilor 
de handbal • Marta Baroga — Gimnastica aerobă pentru vtrsta 
a treia • Maria Șerban — Adolescentul — lider social in gru
pul sportiv. • Magdalena Mușat — Educația fizică in concepția 
pedagogului transilvănean Onlslfor Ghibu.

Și foarte important pentru toți profesorii de educație fizică ! 
PROGRAME DE PERFECȚIONARE — RECICLARE, DEFINITI
VARE, GRADELE I ȘI H.

Cea mal bună modalitate pentru procurarea revistei „Educație 
fizică șl sport* este ABONAMENTUL !

MAI INTERESANT MECI
„Cupa 30 Decembrie". înain
tea acestui meci (de la ora 18) 
au loc partidele Voința Cluj- 
Napoca — C.S.U. Construcții 
București (nu este exclus un 
rezultat bun al juniorilor din 
Capitală !) si Rapid București 
— I.L. Timișoara, prima șansă 
fiind de partea feroviarilor. în 
ultima dispută a zilei. Crișul 
e favorită în fata Progresului 
București.

NOSTRU
orii II au fost încredințați lui 
Valeriu Țăranu și Eugen Geor
gescu. tehnicieni. Ia fel ca Si 
cei dinainte, tineri, cu ambiția 
de a „culege" cit mai curind 
roadele muncii cu Geambașu. 
Graneearof. Chetan. Geantă. 
Nntu. B. Tufan. Balanov, Onea 
și ceilalți. (De menționat că an
trenorul federal Anatol Grin- 
teseu este coordonatorul tuturor 
loturilor naționale).

In fine, federația organizează 
un centru national de învățare 
a jocului de polo. în care vor 
fi cuprinși 35—40 de -speranțe", 
în special elemente cu gabarit, 
răspunderea ineditului nucleu 
fiind Încredințată antrenorilor 
Theodor Aneelescu si Virgil 
Pleșc.a. Totul — și in pri
mul rînd reconsiderarea atitu
dinii fată de pregătire, de 
muncă, la cluburi — se înscrie 

redresării rapide a 
_ mingea pe apă. 
.matcă" nouă, pen-

în ideea 
sportului cu 
Pentru o .. 
tru revenirea in prim-plan a 
unui joc spectaculos, de tradiție.

11,30 festivitatea decernării cu
pelor eelor mai buni baschet
balist! români al anulai 1983 
si eiștigătorilor «Trofeului efica
cității". oferit de ziarul SPOR
TUL, la ora 11,45 partida din
tre selecționatele masculine A 
si B ale tării.

• IN SALA C.S.S. „DECE- 
BAL* DIN ARAD a avut loc 
un reușit turneu de minibas- 
chet Clasamente finale : FETE 
I : 1. C.S.S. Arad (antrenor
prof. C. Wiinsch). 2. C.S.Ș. 2 
Oradea. 3. Casa pionierilor A- 
rad ; FETE II : 1. C.S.Ș. Arad 
(C. Wiinsch). 2. Casa pionieri
lor Arad. 3. C.S.Ș. Salonta. Au 
mai participat echipe ale C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca. C.S.S. 1 
Oradea și C.S.Ș. Satu Mare. 
Coșgetere : Monica MărcaȘ
(C.S.Ș, Salonta) cu 44 p (f. II) 
și Andrea Nemeth (C.S.S. 2 O- 
radea) cu 80 p (f. I).
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Divizia „A“ la hochei

CU EMOȚII, STEAUA A TRECUT SIJ PENII
AVlND ACUM TITLUL ÎN

Campionatul primei 
lorice a Diviziei 
se găsește 
său ..act", 
putat cinci 
ale acestei 
a 56-a sa 
încă înainte de ultima rundă 
lucrurile s-au lămurit, măcar 
în ce privește cîștîgătoarea 
campionatului. STEAUA, deți
nătoarea titlului, nu mai poate 
ceda poziția sa actuală de li
deră si este cert că își va în
scrie cel de al 22-lea titlu în 
palmares ! La ultimul turneu, 
programat la sfîrșitul lunii la 
Miercurea Ciuc. mai rămîne să 
se elucideze o singură problemă 
șl anume : cine va ocupa ul
timul loc ? Candidate 7 In pri
mul rînd. Avintul Gheorghenî, 
actuala deținătoare a „lanternei 
roșii", cu 9 puncte, sau 
nărea Galați, aflată pe 
ultimul loc. cu 10 puncte, 
joacă nu prea departe 
,.casă“. Avîntul Gheorghenî pa
re a avea mai multă șansă, dar 
Dunărea Galați, cu echipa sa 
tinără si bine pregătită, poate.

serii va- 
la hochei 
ultimului 
s-au dis-

„A"
înaintea

Pînă acum 
din cele șase turnee 
competiții, aflată la 
ediție, și — iată —

Du- 
pen- 
Cum 

de

desigur, să contracareze „cal
culele hîrtiei"...

Pînă atunci. însă, cîteva cu
vinte despre penultimul „act" 
al campionatului disputat timp 
de 6 zile la Galați, intr-o bu
nă organizare și — surprinză
tor. dar promițător pentru 
viitor — în mijlocul unui in
teres crescînd, spectatorii fiind 
mult mai numeroși și 
„activi" decît la celelalte 
petiții găzduite de acest 
centru industrial de pe 
Iul Dunării. Ce am notat 
considerăm interesant de ___
în evidență ? Mai întîi, faptul 
că cele două formații fruntașe 
ale clasamentului. Steaua și 
S.C. Miercurea Ciuc, au oferit 
un meci final de toată frumu
sețea, încheiat — cum se știe 
— cu o ..remiză". Acest rezul
tat avantajează pe hocheiștii do 
la Steaua, care. în această par
tidă. au început bine, dar au 
continuat și mai ales au ter
minat foarte slab, asa Incit, 
dacă nu era portarul Valerian 
Netedu (de-a dreptul excepțio
nal !) și uneori șansa nu ve 
dem cum ar fi putut scăpa cu

1. s
z. s
3. I
4. Prog; -
1. I)un.ir<
6. Av. Gl

mai... 
com- 
mare 
mâ

ți ce 
scos

DINAMO BUCUREȘTI. IN „CUPA BALCANICĂ" LA VOLEI
După cum am mai anunț?’ 

in actuala ediție a „Cupei bal
canice" intercluburi. la volei 
masculin, tara noastră va fi 
reprezentată de Dinamo Bucu
rești. De data aceasta, compe
tiția se va desfășura sub for

mă de turneu. în zilele de 24, 
25 și 26 februarie, la Istanbul. 
Dinamo va întilni in ordine 
pe Partizan Belgrad, pe Ethni- 
kos (Grecia) si Galatasaray 
(Turcia).

REZULTATE DIN DIVIZIA
Duminică a început returul 

campionatului Diviziei ,B 
volei. Iată rezultatele:

de

FEMININ, seria I: Voința
București — C.S.U.-I.E.F.S. Bucu
rești 3—2, Ceahlăul P. Neamț — 
Confecția București 3—1, Penici
lina n Iași — Flacăra roșie n 
București 1—3, Zimbrul Suceava 
— C.S.S. Focșani 3—0 ; seria a 
n-a: Rapid București — A.S.S.U. 
Craiova 3—0; I.T. București — 
C.S.S. Dîmbovița Tirgoviște 1—3, 
Chlmpex n Constanța — Brai- 
conf Brăila 3—0, Spartac Buc. — 
Dacia Pitești 3—1 ; seria a in-a : 
Politehnica Timișoara — Universi
tatea Cluj-Napoca 3—2, Olimpia O- 
radea — Olimpia Metal 33 Bucu
rești 3—0, C.S.S. Explormln Ca
ransebeș — G.I.G.C.L.
3—0, Armătura Zalău — 
tehnica Tg. Mureș 3—0.

MASCULIN, seria I:

Brașov 
Metalo-

LO.R.

București — Viitorul Bacău 2—3, 
I.T. București — C.S.U. Galați
2— 3, Tractorul II Brașov — Pra
hova I.P.G. Ploiești 3—1, “
București — Spartacus _____
3— 2 ; seria a n-a: A.S.A. Buzău 
— C.S.M. Delta Tulcea 3—1, Oltul 
Rm. Vilcea — Dacia Service Pi
tești 3—1, Rapid București — 
Vulcan București 3—1, SARO 
Tirgoviște — Calculatorul II 
București 3—0; seria a in-a : 
Politehnica Timișoara — Univer
sitatea Cluj-Napoca 3—0, Voința 
Zalău — Metalul Hunedoara 3—2, 
A.S.A. Sibiu — I.C.M. Caranse
beș 1—3, Voința Beluș — Oțelul 
Or. dr. P. Groza 0—3.

(Rezultate transmise de cores
pondenții : N. Mateescu, Gh. La- 
zăr, M. Avanu, N. Magda, L 
Ionescu, M. Domițian, M. Maco- 
vei C. Crețu, Șt. Crcțu, I. Do- 
muța, I. Ghlșa, Gh. Lorincz, Gh. 
Drăgan).

Electra 
Brăila

DUPĂ CAMPIONATELE DE PATINAJ VITEZA
(Urmare din pag. 1)

care patinatorii se află la dis
creția vremii, dar cei mai multi 
antrenori si-au tăcut din aces
te norme indicatori în produc
ția de valori. Dornici de afir
mare mai mult ca oridnd, o 
serie dintre reprezentanții ..nou
lui val" au reușit să depă
șească pînă și haremurile de 
candidați pentru loturile Olim
piadei de iarnă din 1988. Ast
fel, clujeanca Mihaela Timiș, 
bucureșteanul Orlando Cristea, 
mureșeanul Edmond Cseb, fie
care de cite 16 ani. au de
venit candidați olimpici la 500 
m. prima mergtnd sub baremul

impus și la 1 000 m și la 3 000 
m. Sibianca Cerasela Hordobe- 
țiu (1 000 și 3 000 m), condta- 
dinul ei. Octavian Moga (3 000 
m), brașovencele Gabriel* Voi- 
na (1 500 și 3 000 m). colega ei 
de 14 ani Mihaela Dascăiu 
(3 000 m) și ploieșteanul Ni- 
eolae Sanda (3 000 m) au in
trat. de asemenea. în vederile 
specialiștilor federației pentru 
Olimpiada albă din 1988. Adău- 
gindu-i pe Cătălina Bologa (Si
biu). Ileana Cleteșteanu (Con
stanta). Liliana Coman (Plo
iești). Judith Bogodi, Tibor 
Becze, Erika Kopefalnagy, A- 
drian Fogoni (M. Ciuc), Da
niel Csata (Brașov), care au

reușit, la una sau mai multe 
probe, să obțină norma de cla
sificare sportivă de categoria I 
la vîrsfa junioratului, se poate 
aprecia că patinajul viteză are 
multe talente autentice. Acum 
rămîne de văzui dacă acești 
tineri nu se vor pierde, ca 
multi dintre predecesorii lor, 
pe drumul ce trebuie să ducă 
la consacrare...

Nu putem încheia fără a su
blinia prestația de calitate su
perioară a corpului de oficiali, 
condus la majoritatea concursu
rilor de maestrul sportului Va- 
sile Oprea (București), care a 
funcționat cu competență și 
operativitate.
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— Sorin Gingu. cind 
început să joci fotbal ?

— Destul de tîrziu. în 1977, 
la Automobilistul Curtea de 
Argeș, mai întîi in campiona
tul județean, apoi in Divizia 
„C“. Eu am fost jucător de 
volei si acest sport m-a aju
tat mult. îndeosebi la săritura 
Ia cap, la detentă. Acest pro
cedeu mi-a permis să înscriu 
goluri pentru Chimia, club la 
care am venit în 1979. trans
ferat de la Muscelul Cîmpu
lung, din Divizia „B”. Aveam 
23 de ani...

— Si cind al debutat ta „A” ?
— Țin minte data, pentru ei 

nici un jucător nu uită mo
mentul promovării in primul 
campionat ai țării. Debutul meu 
nu s-a soldat cu un rezultat 
favorabil, deoarece Chimia » 
pierdui atunci cil 3—1 în fața 
echipei A.S.A. Tg. Mureș, am 
fost foarte necăjit, dar m-am 
încurajat singur si în săptămina 
care a urmat m-am pregătit 
cu înverșunare. Treptat am de
venit titular, un titular... vînat 
tot mai des de fundașii ad- 
verși.

— Ce-a însemnat 1983 
golgeterul Chimiei ?

— Cel mai bun an al 
lului românesc a fost 
mine cel mai greu 
greu pe care-1 poate avea un 
jucător. în 25 mai. la meciul 
cu Dinamo, in minutul 21. 
după ce l-am depășit ne Ion 
Marin, el a revenit din urmă 
și m-a faultat. Am căzut. Cind 
mi s-a spus că am fractură, 
am început să urlu, dar nu de 
durere... Nu am mai jucat piuă 
in noiembrie. Au fost luni in 
care am strins din dinți si am 
reintrat încrezător. A venit, 
însă, meeiul cn Petrolul si. în 
minutul doi. la o centrare de 
pe dreapta, m-am înălțat, am 
lovit mingea eu capuL mingea

s-a dus in gol. eu am căzut, 
iar portarul Toma. care a ratat 
intercepția, 
rele peste 
m-am mai

— Si ce 
joci ?

— Sigur 
sînt o fire 
dau bătut asa ușor. Asta ne si 
deosebește pe noi. atacanții. de 
ceilalți jucători...

— Ce-a învățat Sorin Gîngu

a căzut eu pieioa- 
piciorul meu si 
putut 
crezi.

ridica...
si eu lotul olimoic si aș 

vrut să joc meciurile cu 
Italia... Mă voi mulțumi cu re
venirea in atacul «chinei mele, 
la care vreau sâ-mi termin ca
riera de jucător. Oricum, din 
fotbalul vîlcean n-am să plec.

★
La 11 ianuarie, după 10 de 

zile. Gîngu s-a dat jos din

pentru

fotba- 
pentru 

cel mal

ARBITRII NOȘTRI Șl ...COTA
INTERNAȚIONALA DIN RETUR

Arbitrii se pregătesc in
tens pentru reluarea sezo
nului. Nu-i o noutate. e 
firesc. Alergări și iar aler
gări pentru mult discutate
le teste fizice, prelegeri teo
retice. care. în ultimii ani, 
sînt cam aceleași. Oricum, 
interes peste tot. fie că e 
vorba de lotul ..A“ sau de 
„B“ și „C“. Acum, însă, 
cînd. așa cum s-a anunțat, 
promovarea se va face pe 
criteriul 
in teren” 
vor mai 
țiile* de 
și numai 
tă !).

• Noutățile din lotul vîlcean : Buduru, de la F.C. Constonța. loncu. de la 
Jiul Rovinari, Ologu, de la Chimia Oraș Victoria, toți trei atacanți. 
Unul dintre el va căuta să-l Înlocuiască pe Gîngu In meciurile returului • 
fată și ceilalți componenți ai lotului : Pcvel, Roșea, Mirzec. Teleșpan., Basno, 
Udreo, Preda, Cincâ, lovon, Neculee. Vergu, Alexandru, Corabageoc, Lazăr, 
Verigeanu, Ancuțo, Udrică, Cioiico și Palea • Cele mai bune meciuri ale 
turului : 4—2 cu Sportul studențesc acasă. 1—1 cu C.S. Tlrgoviște In depla
sare • Exconstonțeanul Buduru afirmă : „Vreau să termin fotbalul la o 
echipă de „A”. De aceea am optat pentru Chimia...” • Președintele clu
bului. Ilie Pleșeonu, deosebit de activ, mereu în centrul problemelor, ne in
formează că se foc mar, eforturi pentru îmbunătățirea bazei materfale. Acum 
se afla In lucru două terenuri cu gazon, unul cu zgură, e aproape gata 
amenajarea sălii de forță ți a celor patru vestiare pentru pepiniera clubului 
• A fost numit un nou antrenor fa speranțe. Este vorba de Lucian Catargiu : 
„Voi incerca să schimb mentalitatea unor jucători din acest lot față de per
formanța in fotbal, total greșită pină acum" • „Chimia va da o replică 
foarte puternică divizionarelor „A” in retur, afirmă antrenorul Ion Oble- 
menco. Vrem să terminăm campionatul in prima p 
și veți vedea că nu spun vorbe goale".

&\\\\\\\\\\\\\^^^

.de la antrenorul Oblemenco. 
fostul golgeter absolut al țării?

— Că nu trebuie să... ierți 
niciodată portarul, dar nici să-1 
persiflezi ; că trebnie să ataci 
poarta oricum si indiferent de 
faima celui care o apără El 
mi-a arătat cum se marchează 
goluri cu 
am inscris 
acum.

— Te-ai 
de așteptare cu 
ghips, la cei care 
dentat ?

— Am revăzut de 
secvențele accidentelor, 
rul Toma mi-a dat telefon si 
mi-a spus că-1 pare foarte rău. 
Necazul cel mare e ei prinse-

„șiretul interior- și 
așa de trei ori pină

gîndit. în lungile ore
așteptare piciorul In 

te-au acei-

sute de ori
Purta-

Campionatul republican de Juniori R

CELE 12 ECHIPE LIDERE,
Să aruncăm o scurtă privire și 

spre a doua și cea mal vastă 
competiție a juniorilor, campio
natul republican II, la startul 
căruia se aliniază nu mai puțin 
de 192 de echipe. Iată, mai întîi, 
liderii celor 12 serii după prima 
parte a întrecerii :

■cizăm că I 
e intensă | 
ă. în zi
le la Ga- 1 
le Romă- I 
niori, iar ’ 
e are loc, ■ 
i Federa- I 
Itima de- I 
i disputa,
cel din I 

lionatului. I
JNESCU

LICAN
TLfTISM |
1 univer- I 
va desfă- I 
im Inii. în 1 
ti* ,.23 .
iar com- I 

ea loc în I 
ineretului. 
bătă la I 
duminică I

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘ TI GURILE TRAGERII SPECIALE 

LOTO DIN 22 IANUARIE 1984. FAZA 
I — cat. 1 : 2 variante 25% — auto
turisme ..Dacia 1300* ; cat 2 : 3
25% a 20.044 lei ; cat. 3 : 3 100®/. 
a 8.018 lei șl 18 25% a 2.004 lei ; 
Cat. 4 : 16,50 a 3.644 lei ; cat. S : 
79,25 a 759 lei ; cat. 6 : 202,50 o 
297 lei ; cat. X : 951,25 a 100 lei. 
Report la categoria 1 : 407.238 lei. 
FAZA A ll-a - cat. G : 1 25®/0 a 
12.500 lei ; cat. H : 1 100% a 10.000 
lei sau, la alegere, o excursie de 
două locuri in R.S. Cehoslovaca sau 
R.P. Ungară și diferența în numerar 
și 3 25% a 2.500 lei ; cat. I : 6,75 a 
5.000 iei ; cat. J : 53,25 a 1.000 lei; 
cat. K : 118,50 a 500 lei ; cat. L s 
563 a 100 lei. FAZA A lll-a - cat. 
M; 1 100% — autoturism ,,Dacia 1300“ 
și 4 25% a 17.500 lei; cat. N: 1 100®/0 
a 48.909 lei șl 11 25% a 12.227 lei ; 
cat. O : 5 100% a 13.842 lei sau, 
la alegere, o excursie de două locuri 
In R.S. Cehoslovacă sau R.P. Un
gară și diferența în numerar și 33 
25% a 3.461 lei ; cat. P s 73.75 a 
2.487 lei ; cat. R : 184,25 a 995 lei; 
cat. S s 293 a 300 iei ; cat. T : 
1.245,50 a 200 lei i cat. U : 3.233,75 
a 100 lei. Autoturismele „Dacia 1300“ 
au revenit participant lor : Lipan Ma
riana din Brăila și Radu Ion din 
Ploiești (Ia categoria 1), Sîrbu Flo
rin din Comânești, jud. Bacău (la 
categoria M).

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 
27 IANUARIE. Cat. 1 : 3 variante 25% 
— autoturisme Dacia 1300 ; cat. 2 : 
2 variante 100% a 20.969 lei și 16 
variante 25% o 5.247 lei ; cat. 3 :
12 variante 100% o 4.030 lei și 77 
variante 25% a 1.007 lei ; cat. 4 :
66.75 variante a 1.887 lei ; cat 5 :
206.75 variante a 609 lei ; cat 6 :
381,25 variante a 330 iei ; cat X :
2.357.75 variante a 100 lei. Report 
k> categoria 1 : 407.T27 lei. Autotu
rismele „Dacia 1300" au revenit pâr
tiei panților : Mincu Lucian din Plo
iești, Stânica Stelica și Neculat EH- 
sabeta, ambele din București.
• Tragerea obișnuită Loto de 

astăzi, 3 februarie 1984, se des
fășoară începînd de la ora 14.30 
în sala clubului sportiv Progre
sul din București, str. dr. Stai- 
covîci nr. 42 ;

PLUS 11 mTRAmBIBWE...
Minerul Vatra Dor aci (seria 

I), Constructorul lași (II) vic
toria Tecud (III), Poiana Cimpi- 
na (IV), F.C.M. Giurgiu (V), 
Chimia Găești (VI), Electropute- 
re Craiova (VII), Constructorul 
Timișoara (VIII). Strungul Arad 
(IX), Sticla Arieșul Turda (X), 
Metalul Aiud (XI), IC1M Brașov 
(XII). Aceste echipe slot lidere, 
dar grupul celor cu mari șanse 
de calificare pentru turneul final 
este mult mai mare și din acest 
grup fac parte: Metalul Rădăuți, 
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc, 
Șiretul Pașcani, A.S.A. Mlzil, 
Vlscofil șl Mecanică fină din 
București, U.M. Timișoara, Cu- 
prom Baia Mare, Minerul Bala 
Sprie, Unirea Alba luUa, Mobi
la Măgura CodleL Dintre toate 
aceste echipe se vor alege In
discutabil cele 11 care voi con
tinua disputa pentru titlul de 
campioana la această categorie 
de vîrstă.

pat I s-a permis să meargă 
ca ajutorul unei eirje Apoi a 
înlocuit cirja cu bastonul. De 
la 1 martie va merge la Olă- 
nești. după care va pleca la 
Băile Felix, la doctorul Mircea 
Neșu. Va urma • vară grea si 
— speră el — reintrarea Ia 
toamnă. Succes. Sorine !

Laurențiu DUMITRESCU

..celor demonstrate 
(unde, sperăm, nu 
interveni „rela- 

excepție, ci numai 
valoarea adevăra- 

credem că pregătirea 
trebuie să se facă mai ales 
prin jocuri conduse în aceas
tă perioadă a meciurilor de 
veri ficare. Proble- -------------
ma principală a 
Colegiului central 
de arbitri este in 
prezent, 
ta, de 
fundamentală : 1
echipei naționale 
turneul final din 
Nu. nu-i nici o exagerare. 
Și Colegiul central de arbi
tri este chemat să pregă
tească seleeționabilii! Ce 
înseamnă aceasta 7 Că, în 
primăvară. arbitrii noștri 
trebuie să conducă jocurile 
din campionat LA COTĂ 
INTERNAȚIONALĂ. Nu a- 
jutînd selecționabilii prin 
menajare ci printr-o exi
gență sporită ! Prin apăra
rea selecționabililor de jo
cul dur. ceea ee se poate 
realiza prin arbitrajul pre
ventiv, dar nu și prin to
lerarea unor abateri. prin 
eoeoloșirea actelor de indis
ciplină. Avem ..cazul” 
Bălăci, care a lipsit 
clteva jocuri importante ale 
Craiovei în ediția trecută a 
Cupei U.E.F.A., tocmai din

cauza „reflexului” format de 
„maniera autohtonă” de ar
bitraj care a dus. in meciu
rile Internationale, la pri
mirea unor cartonase galbe
ne (meritate) de care Bălăci 
a fost iertat... în campionat 
Balacj a fost primul vino
vat. însă si maniera de ar
bitraj din campionatul nos
tru. care l-a făcut să uite 
că regulamentul se 
„ad litteram” 
tern.

în sezonul 
arbitrii noștri 
chemați să-î 
toți jucătorii cu maniera in
ternațională care va opera 
la turneul final din Franța, 
ei punîndu-se la punct. în 
primul

aplică
pe Plan ex-

de primăvară, 
de frunte sînt 
deprindă pe

Accente
însă, al- '

o responsabilitate 
pregătirea 

pentru 
Franța.

Iul 
din

rînd. cu ultimele 
noutăți F.I.F.A. și 
U.E.F.A. Primăva
ra în teren, consa
cratul Nicolae Hai
nea și alături de 

el experimentații Igna, 
Ștreng, Salo mir, R. Pe
trescu, mai tînărul D. 
Petrescu și toți ceilalți tre
buie să ofere adevărata lor 
capacitate, să uite de ..sen
timentalisme” de jumătățile 
de măsură care i-au privat 
uneori de prestații foarte 
bune, să folosească cartona
șele după etalonul interna
țional. să așeze .zidul” aco
lo unde îi este locul (la 
9J5 m.) și nu Ia cinci-șase 
pași, să nu devină surzi la 
vociferări etc. Pentru că ig
norarea lor. aici, in campio
natul nostru, se poate în
toarce ca un bumerang îm
potriva selecționabililor și. 
implicit. împotriva fotbalu
lui românesc. Aceasta este 
problema prioritară a arbi
trajului nostru în noul se
zon !

Mircea M. IONESCU

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR
OȚELUL GALAȚI CONTINUA 

LUPTA PENTRU ȘEFIA SERIEI 
L Formația gălățeană continuă 
să aibă ca țel promovarea In 
prima divizie, deși Gloria Bu
zău are un avans apreciabil. 
Pentru ca să se mențină ta lup
ta pentru primul loc, antrenorii 
Angelo Niculescu șl Ion Cotrut 
au Început pregătirile ta ziua de 
8 ianuarie. In afară de antrena
mente au fost prevăzute mal 
multe jocuri amicale ca de 
exemplu participarea la turneul 
organizat de C.S. Botoșani, pre
cum și doua partide cu F.C.M. 
Progresul Brăila. Lotul cuprinde 
următorii jucători : Călugăru,
GR. Stamate, Băisan — portari ; 
M. Oprea. Ciobanu, Stan, Stoica, 
Basalic, Popescu I — t undași ; 
Ciurea, Popescu 11, 3urcea. Rusu. 
Georgescu, Smadea — mijlocași; 
Pachițeanu, Petrescu. Ioneseti, A. 
Stamate, A. Oprea, Chirița (re
venit după satisfacerea stagiului 
militar». La pregătiri participă șl 
juniorii Valentin ștefan — fun
daș și Glgl Ion — înaintaș.

METALUL PLOPENI SPERA 
INTR-O BUNA COMPORTARE. 
Antrenorul C. Moldoveana lu
crează Intens cu elevii săi pen
tru ca. tacă din prima etapă a 
returului, echipa să evolueze la 
un bun nivel. PInâ la reluarea 
activității oficiale 
peni 
duri 
fiind 
reni, 
rul

I.M.A.S.A. Sf. Gheorgne șl, pro
babil, F.C.M. Brașov și C.S. Tîr- 
goviște. Ca noutăți : Haralam- 
bie, portar, de la Petrolul Plo
iești, M. Florin (Petrolul Bol
dești) șl C. Dumitru (Petrolul 
Băicoi) — ambii înaintași. In lot 
mal figurează : Staulea. Andrei 
— portari ; Popa, Molse, Nego- 
escu, Mihalache, Gruber, Vra- 
clu — fundași ; Savu, Duma, 
Argăseală, Anghel, Niță — mij
locași ; Stănciolu, Cringașu. N. 
Radu, Istrătescu — înaintași.

DUNĂREA CALABAȘI VREA 
SA EVITE RETROGRADAREA. 
După vizita medicală efectuată 
ta ziua de 10 Ianuarie, antreno
rul L Păunescu a condus antre
namente ta fiecare zi. De ase
menea, pentru o dt mai bună 
pregătire în vederea returului, 
se vor Juca mai multe partide 
amicale, printre partenere fiind 
Rapid Fetești. Unirea Slobozia, 
Rapid București. Lotul (care 
vrea să evite retrogradarea !) 
cuprinde următorii jucători : 
Răuță, Chluță — portari ; Voi- 
cu, Mihăilă Tănase, Filimon — 
fundași : S. Marin, Bana, Pană, 
Bogatu, Catană — mijlocași ; A- 
lexandrâ, Nicolae, Tudor, Dumi
tru, Constantin, D. Marin Va
lentin.

a

Metalul Plo- 
va susține o sultă de me- 
amicale, printre partenere 
Chimia Brazi. Flacăra Mo 
Autobuzul București. Mine- 

Filipeștii de Pădure,

REPREZENTANTA a unei aso
ciații sportive muncitorești — a 
cărei conducere (președinte nou

ales fiind economistul Dumitru 
Ghenea, iar vicepreședinte Gh. 
Soreață) se străduiește să-1 asi
gure condiții dintre cele mal bu
ne pentru pregătire și jocuri —, 
I.P. ALUMINIU SLATINA își 
propune să se mențină (ca șl a- 
nul trecut) printre fruntașele se
riei a II-a. Echipa și-a început 
pregătirea în localitate, după 
care a continuat-o la Căciulata, 
sub conducerea antrenorilor 
Ion Cîrciumărescu (principal) și 
Vasile Stan (secund) si supra
vegherea medicală a dr. Liviu 
Petrescu. Alături de consaerații 
Stanciu, Vlad, Nedea, Ciocioană 
și Cotoșman se pregătesc cu 
rîvnă și disciplinat mai tineiil 
Stuparu, Oancea Pîrvu, Din, Co- 
man, precum șl cițiva jucători 
din propria pepinieră : Cumă- 
nescu (un real talent), Popescu 
și Spiridon. Este avută, de ase
menea, în vedere promovarea a 
trei noi jucători, Plotoagă (de 
la Sp. muncitoresc Caracal), Dra
gan (Recolta Stoicănești) și Vră- 
jitoru (de la speranțele lui F.C. 
Olt), pentru a căror legitimare 
se speră a se găsi înțelegerea 
necesară la conducerile echipelor 
respective, toate din județul Olt. 
Urmărind realizarea în noul se
zon a unui joc spectaculos șl 
eficient, antrenorii sînt in căuta
rea de soluții pentru refacerea 
forței atacului slăbită în toamnă 
prin plecarea lui Leța la F.C. 
Olt.

Mtisim spohiihiii nto muți sf mw i
Anii trec șt fncd 

un jucător se re
trage. A venit rln- 
ăul lui Vlad Marica 
sd pună punct unei 
lungi șl frumoase 
cariere de fotbalist. 
S-a format ea ju
nior la Școala spor
tivă nr. 2 din Bucu
rești, de unde a
fost promovat la
Dinamo, echipă la
care antrenorul Tr.
loneșcu i-a prilejuit 
debutul in Divizia 
„A” in 1966. A ur
mat apoi un stagiu 
la Sportul studen
țesc (1967—6S), după 
care deplina afirma
re avea s-o reali
zeze la Politehnica 
Iași, intr-o perioadă 
de cinci ani (1969— 
74) in care a absol
vit și facultatea de 
studii economice. A 
fost un fotbalist do
tat, mai ales la ca
pitolul tehnlco-tac- 
tic, adică un jucă
tor care a gîndit 
fiecare fază. După 
Iași, a revenit aca
să, tn București, și

a jucat la Progre
sul, pentru ca de 
un an si jumătate 
să poarte tricoul di
vizionarei „A" Pe
trolul Ploiești. A- 
cum, tn pauza din
tre două sezoane 
s-a hotărit sd se re
tragă.

— De ce această 
decizie, Vlad ?

— Am stat mult șl 
am chibzuit. Am Iu
bit șl Iubesc fotba
lul, dar a venit tim
pul... Nu am cerut 
dezlegare de la Pe
trolul, cum s-a a- 
nunțat. După Du- 
mltrache, eram cel 
mai „bătrîn” din 
Divizia „A”. La 22 
februarie împlinesc 
35 de ani. Chiar 
dacă al impresia că 
mai poți face față, 
vine vremea retra
gerii, dacă vrei ca 
publicul să rămînă 
cu o amintire fru
moasă despre tine, 
mal ales că pe ga
zonul plolștean au 
evoluat fotbaliști de 
valoare. Folosesc a-

cest prilej pentru a 
mulțumi clubului și 
admirabilului public 
ploieștean pentru 
căldura cu care 
m-au înconjurat.

— Șl vei spune la 
revedere fotbalului f

— Sînt economist 
principal la Banca 
Națională, dar am 
Iubit prea mult 
fotbalul șl vreau. 
In funcție de posi
bilitățile care ml se 
vor oferi, să lucrez 
ca antrenor. încă 
de acum am cate
goria a m-a. Citesc 
tot ce e nou ta 
fotbal șl vreau 8ă 
dau un sprijin ca 
antrenor de per
spectivă șl — cred 
eu — bine pregătit.

Vlad Marica, ma
estru al spartului, 
se retrage după 
peste 150 de meciuri 
tn Divizia „A”, fost 
internațional de ju
niori și tineret, cu 
dorința de a servi, 
tn continuare, fotba
lul. fi dorim succes!

Constantin ALEXE

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• PLENARA ANTRENORILOR 

BUCUREȘTENI. Luni 6 februarie, 
la ora 18.38, in sala I.S.B, din 
str. Berzei va avea loc plenara 
antrenorilor de fotbal din Bucu
rești șl din Sectorul agricol Il
fov, In cadrul căreia vor ti dez
bătute diferite probleme legate 
de regulamentul de joc și noul 
regulament al antrenorilor.
• A 8-a EDIȚIE A „CUPEI S

MARTIE”. In organizarea AS. 
Automatica, astăzi se dă startul 
in cea de a 8-a ediție a „Cupei 
I martie”. Participă următoarele 
echipe, două de Divizia „B” —
Progresul-Vulcan și Automatica, 
trei de ,.C" — I.C.S.T.M., Aversa 
și Petrolul Videle, și cinci din 
campionatul Onoare și Promoție
— LJLG^., Petrolul Buc., Laro- 
met, Vulcan șl Electromagnetica. 
Primele meciuri slnt programate 
astăzi pe stadionul Automatica : 
I.C.S.IJW. — Automatica. Progre- 
«ul-Vulcan — Aversa și I.M.G.B. 
Petrolul Videle (N. TOKACEK — 
ooresp.).
• C.S. TlRGOVIȘTE — PETRO

LUL PLOIEȘTI 1—1 (1—0). Gaz
dele au deschis socrul prin O. 
Popescu, In min. 1, ploleștenii 
egaltnd prin Simaciu in mln. 52. 
C.S. TlRGOVIȘTE : Mia — Nl- 
culescu, Ene, constantin, Pltaru
— Burleanu, Agiu, Stoichiță — 
Peniu, NIculciolu, O. Popescu. 
Au mal jucat : Istrate, Ltcă, S. 
Dumitrescu, Ostafl, Turcu și 
Manea. PETROLUL : Jlpa — N.

Lazăr, Butufei, Cringașu, I. Toma 
— Stanciu, Simaciu, Cojocaru — 
Gălățeanu. Moldoveanu, Libiu. 
Au mai fost folosiți : A. Toma, 
Mocanu, Gușe. (M. AVANU — 
coresp.).
• ARMATURA ZALĂU — F.C. 

BAIA MARE 1—2 (0—1). Vaida a 
înscris, în min. 65, pentru Ar
mătura, Tulba (min. 40) și Sepi 
(min. 61) pentru bâimăreni, care 
au folosit următoarea formație : 
V. Moldovan — Arezanov, Ignat, 
Raț, Rus — Bălan, D. Moldovan, 
Mureșan — Laiș, Roznai, Tulba. 
Au mai jucat : Feher, Sabău, 
Sepi, Drăguîescu, Szoke și Litan. 
(N. DONCIU — coresp.).
• GLORIA BUZĂU — STEAUA

0—2 (0—1). Golurile au fost mar
cate de : Mircea (min. 20 — au
togol) și Pușcaș (min. 48). (D.
TONE — coresp.).
• KOLLER — VICEPREȘEDIN

TE LA F.C. BAIA MARE. Atlăm 
că In conducerea lui F.C. Baia 
Mare au intervenit unele modifi
cări. Astfel, dacă președinte de 
onoare a rămas dr. ing. Vaier 
Gabrian, ca președinte a fost 
ales ing. Liviu Pop. iar ca vice
președinte, fostul internațional 
Alexandru Koller.
• F.C. OLT IN R.D. GERMA

NA. A plecat în Republica 
Democrată Germană divizionara 
„A” F.C. Olt. Turneul va dura 
plnă la 13 februarie, perioadă în 
care echipa antrenată de FI. Ha- 
lagian va susține patru meciuri 
de verificare.



PE GHEAȚA ȘI PE ZĂPADĂ
ZURICH, î (Agerprea). Federația lntemațkxiall da bob 

Intenționează să standardizeze proiectele da construcție 
a boburilor de concurs, după J.O. de Iarnă da la Sara
jevo. pentru a se pune astfel capăt curiei da a produce 
boburi din ca in ce mal rapide. Hotărtraa, eomunloată 
de președintele Federației, Klaua Kotter, a tos» luată ca 
urmare a temerilor existente In cadrul FJ.B.T. că dacă 
nu se ia nici o măsură această disciplină *l-ar putea 
pierde chiar locul In întrecerile olimpice, din cauza 
priorității proiectelor de construcție ia țața eaBtlțll «m- 
curenților, așa cum se Intim pil ta present ta automobi
lism, In cursele de formula L

Klaus Kotter a precizat : „Anei vtttaa va exista an 
singur proiect, pentru realizarea unul unle ttp de bob. 
După J.O. de la Sarajevo vom tneepe tiseuțMla pentru 
realizarea unul bob standard, țintea seama de îmbună
tățirile făcute de federațiile din k-D. Germană, U.B.3A 
șl din alte țări*.

LENINGRAD. în ziua a doua 
• turneului internațional de 
hochei pe gheață, echipa ora
lului Leningrad a întrecut eu 
scorul de 3—1 (1—0. 1—1. 1—6) 
selecționata secundă a SuedleL 
într-un alt Joc. reprezentativa 
secundă a U.ILS.S. a invina

CampteOM mondio- 
14 • pottefitmaM
patinatoare» de p+ 
tszd Andrea Schoe- 
ne (R. D. Germa
nă), este prima fa
vorita a apropiatu
lui concert olimpie 
Telefoto I ADN — 

AGERPRES
cu 6—1 (3—0 2—1. 1—0) for
mația finlandeză Ilves Tampere.

CORTINA D’AMPEZZO. Ieri 
a avut loc o coborîre eontînd

pentru .Cupa mondială*. Pe 
primele locuri s-au clasat : L 
Helmut Hoflehner (Austria) 
1:51.81, X Un Răber (Elveția) 
153,05, X Conrad in Cathomen

(Elveția) 1:53,06. 4. Bill John- 
son (S.U.A.) 1:53,17 5. Peter 
Wirnsberger (Austria) 153,52. 6. 
Steve Podborskj (Canada) 
1:53,59 etc.

i

i
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AN1S0ARA STANCIU ÎNVINGĂTOARE>
LA CONCURSUL DE LA SINDELFINGEN
• I. PaKlin 2,36 m la inâlfimc, S. Dubha 5.82 m la prâjind!

• In cadrul concursului at
letic de sală de la Sindelfingen 
(R.F. Germania). Anișoara 
Sțanciu a ctștigat proba de 
săritură in lungime cu 6,66 m. 
Brigitte Holzapfel (R.F.G.) a 
sărit 1.91 m la înălțime, iar 
Ralf Lttbke (R.F.G.) a alergat 
200 m In 20,79.

• In cadrul triunghiularului 
atletic Italia — U.R.S.S. — 
Spania, care se desfășoară la 
Milano, au fost stabilite trei 
noi recorduri mondiale pe te
ren acoperit : Igor Paklin 
(U.R.S.S.) a sărit 2,36 m la 
înălțime (vechiul record 2,35 m

Vladimir Iașcenko în 1978 ta 
aceeași sală). Serghei Bubka 
(U.R.S.S.) a realizat 5,82 m la 
prăjină (vechiul record. 5.81 m, 
ti aparținea din luna ianuarie), 
iar la 3 km marș. italianca 
Giuliana Salce a fost cronome
trată tn 13:08,09 (v.r. 13:24,00, 
Mia Kjoelberg. Norvegia).

• Cu prilejul medului inter
național de atletism pe teren 
acoperit Anglia — R.D. Ger
mană. desfășurat la Casford 
(Anglia). Heike Daute (R.D. 
Germană) a ciștigat proba fe
minină de săritură In lungime 
cu 6,78 m.

CUPELE EUROPENE LA BASCHET

• Cel mal apro
piat de mișcarea 
naturală a emulul, 
schiul fond a fost 
tocmai de aceea 
cea mal veche dis
ciplina „sportivă* 
hi vemală dia Isto
rie. ta mod r.ormal 
nu putea lipsi dia 
programul oLmpte. 
de-a lungul anilor 
apărlnd no! probe 
și, bineînțeles, tc- 
trod udnd u-se Între
cerile feminine : 
dacă tn 1924. In 
program figurau 
probele de 15 km 
șl 50 km masculin. 
60 de ani mai tta- 
zlu. in 19*4 stat 
organizate i între
ceri (4 masculine,
4 feminine), o ex
tindere care vor
bește de Ia sine de 
marea dezvoltare a 
alergării cu schlu- 
rile pe zăpadă—
• Probele de schi

fond. In programul 
J.O. de la Sara
jevo : ș.n : 10 km 
feminin : te.n : 3»
km masculin : lîH:
5 km feminin ; 
13.H : 15 km mas
culin ; is.n : șta
feta 4 X 5 km fe
minin ; l«.n : șta
feta 4 X 13 km 
masculin : :».n : s» 
km feminin : i».n: 
50 km masculin. In-

trecerte vor avea 
loo pe traseele *- 
menajate pe platoul 
Igman-Veliko Polje, 
la aproximativ 1300 
metri altitudine. 
Pistele de schi fond 
au o lungime totală 
de 54 de kilometri 
tind amenajate ta 
cea mat mare parte 
la adăpostul pădu
rii. Fiecare Comitet 
olimpia napocal 
poate Înscrie maxi
mum 4 ecnr-jrenți 
SI o ștafetă tn fle
care probă.

km : Ba
r.lna
Ștafetă : 
(Nina 
zenalda

15 km : T. Wassberg 
(Saedta): 3» km: 14. 
Z:miatov (T7JLS.S.): 
50 km : X. Zimia- 
tov : ștafeta 4X1* 
km : UR-S-S. (V. 
R jscev. X. Baitikcv. 
E. Bellaev, N. 23- 
mlatov) ; feminin : 
5 km : Raisa Stne- 
tanina (U.R-S.S.) ;
10 km • Barbara 
Petzo'd CR. D. Ger
mană) ț ștafeta 4 X 
5 km : R-D. Ger
mană -Marii es Ros
tock, Canola An-

dlng. Verocika Hes
se. Barbara PetzoUD.
• Campionii mon

diali la ultima edi
ție a întrecerii (Oslo 
— 1982) : masculin: 
15 km : O. Braa 
(Norvegia) ■ 30 km: 
T. Eriksson (Sue
dia) ; 50 km : T. 
Wassberg (Suedia) ț 
ștafeta 4X1* km: 
Norvegia (L. E. »- 
rikssen. O. Aurii, 
G. Mikkelsplass. O. 
Braa) șl U.R-SA. 
(V. Nlkttta. A. Ba
ți uk. L Burlakov,
A. Zavialov) 1 I (De
altfel *1 medalia de 
bronz a Intrat tot 
ta posesia a... două 
echipe : Finlanda *4 
R. D. Germană so* 
site la egalitate) ; 
feminin : * km l
Berlt Aunll (Norve
gia) : 10 km : Berlt 
Aunll • 3* km t
Ralsa smetanlna 
(UJLS.S.) : ștafeta 
4 X * km : Norve
gia (A. Boe, L Ny- 
braiea. B. Aunll.
B. Petteraoee).
• Cele mal bune 

rezultate ale schio
rilor foodiștl roma
ni : locul 14. la 
ștafeta 4 X li km 
masculin, ta 1*34 
(W. 7arti arias. L 
Covaci. L Coman. 
BL Kloekner) ; locul 
IX la S3 km mnora 
lin. ta :951 (Gh. ol
teana) ; locul 33, la
13 km masculin. In
'.953 (C. Enache);
locul 31, la 30 km 
masculin ta 1950 (M. 
Aldescu) ; locul 32. 
la 13 km masculin 
ta 1956 (M. Aldes-
cu) ; locul 34. la
14 km feminin, ta 
1*54 (Iullana Si
mon).

„OLIMPIADA ALDĂ“
(Urmare din pag. 1)

Miercuri seara s-au desfășurat 
ultimele partide din cadrul sfer
turilor de finală In .Cupa Lilia
na Ronchettl* (feminin) șl .Cupa 
Koraci* (masculin). Iată rezul
tatele înregistrate : «Cupa Ulia
na Ronchettl*: gr. B: R.C. Fran
ce — S.G. Mtlnchen 71—59 ; gr. 
C i Bata Roma — Vllleurbane 
80—58 ; Pentru semifinale s-au 
calificat Vozdovac Belgrad (gr.

A), RC France, Bata Roma șl 
BSE Budapesta (gr. D). tn .Cu
pa Koraci*: gr. A: Crystal Pa
lace — Carrera Veneția 84—85 ț 
gr. B : Tours — Triest 81—73, 
Zaragoza — sibenka 106—60 ; gr. 
C : Varese — Zadar 111—100 ; 
Orthez — PAOK Salonic 73—53 ; 
gr. D : Le Mans — Juventus Ca- 
serta 96—86. S-au calificat : Anti
bes, Zaragoza, Orthez șl Steaua 
roșie Belgrad.

iWWWWW
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rației de bob si sanie. Horia 
Iliesu. In satul olimpic „Moj- 
milo*. ni s-a comunicat că în 
cursul dimineții, la ora 9. toți 
partlcipantii la întrecerile de 
sanie au avut In program re
cunoașterea traseului, iar in 
cursul după-amiezii a fost or
ganizat Drimul antrenament sis
tematic la probele individuale, 
masculin si feminin. Astăzi șl 
boberll noștri vor lua contact 
cu pista, urmind ca simbătă să 
efectueze, la rindul lor. pri
mul antrenament oficial, ca de 
altfel unii dintre biatloniști, 
schiori fondiștl si alpini-cobo- 
rîtort Să mai amintim că de 
astă-seară toti cei 20 de spor
tivi. component ai delegației 
României cu antrenorii lor, 
vor fi Împreună, ultimul grup 
de sportivi — schiori, patina
tori. biatloniști — sosind la 
Sarajevo. Joi seara, la plecare. 
Tibor Kopacz, medaliat cu 
bronz la ultima ediție a cam
pionatelor eurooene de patinai, 
in proba de 5 000 m, a ținut 
să ne declare că este ^..încre
zător in forțele sale, virfal de 
formă atins puțind fi păstrat 
pini ia ora curselor olimpice”.

★

...Flacăra olimpică, aprinsă la 
29 ianuarie în antica Olympia, 
parcurge in continuare traseele 
din Iugoslavia in lungime de 
5 000 km (D, fiind purtată de 
2 000 de tineri sportivi. Ea va 
sosi la Sarajevo la 7 februarie, 
urmind ca a doua zi. 8 fe
bruarie. ceremonialul sDecific 
de pe stadionul „Koșevo* să 
constituie evenimentul central 
al festivității de deschidere a 
Olimpiadei de iarnă ’84.

OLIMPIADELE ALBE
La Istoricul congres cllmpto dia sula Sor- 

bonel din Paris, dla 23 itznle 1444. etad s-e 
decis restabilirea Jocurilor Ollmptoe, •-« 
avut in vedere ldeea ca Jocurile si cuprin
dă, pe cit posibil, varietatea formetor de 
exercițiu flzio uzuale ta lumea <5e asritel. 
Dar abia la ediția a IV-a a JXU tn 1944, 
la Londra, ta program a figurat și an 
sport tipic de lamă : Patinajul artistic.
• J.O. de la Londra au durat cel mai 

mult dintre toate cele 23 ediții de ptnă *- 
cum, adică de ua < mal pini ia_ 29 octom
brie 1904, șl aceasta datorită Ideii de a se
para jocurile ae vară de cele de— Iarnă 
(boxul, fotbalul, rugbyuL hocheiul pe Iarbă 
șl, desigur, patinajul). Patinajul a avut loo 
pe patinoarul artificial (construit încă din 
1895) „Prince’s Skating Club Bink*, cu O 
suprafață de 63 X 14 m. întrecerile s-au 
bucurat de un succes extraordinar o mare 
vedetă fiind suedezul Llricb Salchow, cină 
atunci de 10 ori campion moedlaL care a 
devenit campion olimpic, săritura creată 
de el este folosită Încă «1 astăzi t La femei 
a ciștigat englezoaica Madge Syera, o pa
tinatoare excepționali care (' 
măiestria în concurs direct 
oouplnd chiar locul doi. după 
o ediție a „mondialelor*.
• Acesta a fost Insă doar

deoarece plnâ la organizarea___ _
lor albe* avea să mal treacă multă vreme. 
Exista o propunere itaUsnă de transformare 
tn Jocuri Olimpice a Jocurilor Norttee 
(existente încă din anul 1900), eu lărgirea 
participării, dar — paradoxal — M care 
s-a opus a fost tocmai membrul Că.O. pen
tru Suedia...
• Hocheiul debutează la J.O. ta im, 1a 

Antwerpen (Anvers), partidele constltutnd 
un adevărat eveniment șl tnsemntnd o deo
sebită propagandă pentru sportul eu crasa 
șl pucul. Echipa „Winnipeg Fateens”, re- 
prezentînd Canada, a ocupat primul Ion,

șl-a m is ui al 
en blrbațfi, 

L Silcbow. U

lr.eeputrf.
OHmptade-

urmată de formația S-U.A. Echipele euro
pene au pierdut la scoruri „astronomice* 
meciurile cu formațiile de peste Ocean. Pa
tinaj id a fost șl de data aceasta pe gustul 
publicului—
• Succesul patinajului și al hocheiului 

a Încurajat pe susținătorii creării unor 
Jocuri Olimpice de iarnă, dar nordicii șl-au 
menținut ferm „nu*-ul lor 1 La 8 aprilie 
1923 sesiunea CJ.O. de la Roma aproba re
feratul delegatului francez asupra „Săptă- 
mlnli internaționale a sporturilor de Iarnă 
de la Chamonix*, din 1924. Aoeastă compe
tiție, ta pofida opoziției scandinavilor, avea 
să devină. In cele din urmă, prima ediție 
a Jocurilor Olimpice de lamă, deși aveau 
să mal treacă destul ani ptnă ce acestea 
să fi fost recunoscute ca atare. Intre alte 
argumente Împotriva Jocurilor Olimpice de 
lamă a fost și acela al neconcordantei cu... 
programul antic, la care Coubertin, se 
spune, a replicat : „Jocuri de iarnă 7 De 
ee na 7 Oare virfal Olimpulal nu-1 acoperit 
de zăpadă ?*—
• Succesul „Săptămtnll* de la Chamo

nix. patronată de CJ.O. 124 Ianuarie — 4 
febmarie 1920. a dus. ulterior, la recunoaș
terea oficiali ea ediție Inaugurală a „Olim
piadei albe*. Est» Interesant de arătat că 
dta programul întrecerilor, găzduite de a- 
eeastâ stațiune <tta AlpH francezi, au Up- 
alt tocmai probele de schi, așa-rise. al
pine 1 In schimb a fos« prezent schiul de 
fond— Vedete de primă mărime au fost 
seniorul norvegian Tbortelf Hang (rfstlrf- 
tor la T3 km se km si combinata nordică 
șt a! treilea la săriturile speciale) șl pati
natorul de vfieză finlandez Clas Thunberg, 
etștlaâtor a elnri medalii (3 de aur. 1 de 
argint șl 1 de bronz) La Chamonix și-a 
făcut debutul o feHțâ. de 13 ant. norve- 
glanca Sonia Henle, cea care avea să de
vină (poate) cea mal mare vedetă a pati
najului artistic feminin. 3! Intre atttea

PLATiNl - ACUZAT 1

PARIS (Agerpres). — Cunoscu
tul Internațional francez Michel 
Platini (actualmente la Juven
tus Torino) șl alțl șapte jucă
tori de la clubul de fotbal St. 
Etienne, precum și antrenorul 
Herbln au fost Inculpați, sub 
acuzația de .Deținere abuzivă de 
fonduri sociale*, tn afacerea 
.registrelor duble* descoperită la 
clubul sus-amlntlt șl oare a făcut 
obiectul unei anchete penale. 
Jucătorii stat acuzați de a fi 
primit sume de bani din „fon
duri secrete* (nedeclarate la 
fisc). Platini, care a fost audiat 
de judecătorul de Instrucție din 
Lyon, a declarat că ptnă acum 
a retumat fiscului cea mal mare 
parte a sumei ce ar datora-o.

ACTUALITAp BRITANICE

• De la Începutul anului, nu
mărul cartonașelor galbene ară
tate ta meciurile campionatului 
Angliei a crescut In mod 'ngri- 
j oră tor, determlntad o reuniune 
a președinților de cluburi șl ar
bitrilor. După două ore de dis
cuție nu s-a ajuns la nici o ho
tă rlre practică, singurele rezul
tate ale reuniunii fiind constată
rile privind cauzele Indisciplinei: 
programul de jocuri mult prea 
încărcat șl numărul mare de ac
cidentați care determină o stare 
de nervozitate deosebită.

• Timpul total nefavorabil 
(viscole, ceață, ninsori) din a- 
ceastă Iarnă ta Scoția a creat 
probleme deosebite șt federației 
de fotbal care trebuie să repro- 
grameze nu mal puțin de SO de 
meciuri pentru campionat si 
cupă, în plus, două formații

.Jocurile Olimpie reunesc oameni. 
Indiferent da convingerile lor politice, 
aporterrență ratialâ sau vederi religioase, 
Intr^ Întrecere loialâ core, te cele din 
urmă, este o formă de manifestare a 
ceea ce numise de obicei spiritul olim
pie. Dacă la aceasta mal avem In ve
dere țl amploarea Olimpiadelor, atunci 
Jocurile pot fi denumite, pe drept cu- 
vint, forumul cel mol mare șl mai re
prezentativ al tineretului din întreaga 
lume*.

JUAN ANTONIO SAMARANCH 
Președintele Comitetului Internațional 

Olimpic

fapte de mare Interes să mal reținem 
doar că hochelștli canadieni au realizat In 
cele trei meciuri preliminarii 30—0 ou Ce
hoslovacia, 22—0 cu Suedia șl 33—0 cu El
veția I
• Celelalte ediții ale J.O. de lamă au 

avut loo astfel : n—1928 St. Moritz (Elve
ția), TTI—1932 Lake Placid (S.U.A.) IV—1936 
Garmisch-Partenklrchen (Germania), V—1948 
St. Moritz, VI—1953 Oslo (Norvegia), vn— 
1956 Cortina d’Ampezzo (Italia). VTn—1960 
Squaw Valley (S.UA.), IX—1964 Innsbruck 
(Austria), X—1968 Grenoble (Franța), XI—1972 
Sapporo (Japonia), ■ xn—1976 Innsbruck, 
Xm—1950 Lake Placid. XTV—1984 Sarajevo 
(Iugoslavia).
• Colecționari de medalii : * (4+3+T)

Slxtea Jerenberg (Suedia), la schi fond 
(1956—64), 7 (5+1+1) Clas Thunberg (Fin
landa). la patinaj viteză <1924—28). 7 (4+2+ 
1) Ivar Ballangrud (Norvegia), la patinaj 
Viteza (1928—35), 7 (3+3+1) Velkko Haku- 
linen (Finlanda), la schi fond (1952—60) 7
(3+2+3) Eero Măntyrants (Finlanda), ț 
schi fond (1860—68) : * ""
Skoblikova (U.R.S.S.) 
(1960—64)—

_ __ ___ . ta
. 6 (4+54-0) Lldla 
la patinaj viteză

Romeo V1LARA

scoțiene — Aberdeen și Dundee 
United — continuă cursa in cu
pele europene.

ȘTIRI, REZULTATE

• Fostul Internațional cehoslo
vac Josef Adamec (170 goluri în
scrise in campionat) este acum 
antrenor la echipa Banska Bls- 
tryca.
• Werner Llcka (Banlk Ostra

va) este golgeterul campionatu
lui cehoslovac cu 11 goluri mar
cate (In 17 meciuri).
• Antrenorul reprezentativei 

Danemarcei, Josef Piontek, in
tenționează să promoveze In 
prima echipă a țârii, care va 
participa la turneul final al C.E. 
clțlva jucători din reprezentati
va olimpică: portarul Nk.lsen, 
fundașii Rahbeck șl Slverbaeck 
șl înaintașul Christensen.
• In turul campionatului elve

țian, 24 de jucători au primit 
cartonașe roșii, iar 494 cartona
șe galbene I
• Stmbătă, la Roma. echipa 

Italiei va inttlnl In med amical, 
selecționata Mexicului.
• în turneul de la Kuala 

Lumpur (Malayezia), echipa ga- 
leză Swansea a întrecut cu 2—4 
(1—0) formația braziliană Ame
rica din Rio de Janeiro !
• La Call, echipa climpieă a 

Columbiei a Întrecut cu 2—1 (2—9) 
o selecționată poloneză.

TELEX • TELEX

I
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$
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CICLISM • Cursa de sase zile 
desfățuratâ pe velodromul din 
Copenhaga a fost ciștlgată de 
cuplul Dietrich Thurau — Albert 
Fritz (R. F. Germania) cu 411 p 
Si un tur avans, urmat de pere
chile Gert Frank — Hans Henrik 
Oersted (Danemarca) 635 p si 
Josef Kristen (R.F. Germania) — 
Rene Pljnen (Olanda) 465 p,

HANDBAL • In ziua a doua 
a turneului feminin de la Cheb 
(Cehoslovacia) s-au înregistra* 
rezultatele : Cehoslovacia — Un
garia 23—23 (14—12), Cehoslova
cia B — Olanda 16—10 (7—6). • 
Astăzi începe, In mal multe ora
șe din Italia campionatul mon
dial masculin grupa C. Participă 
Belgia, Irlanda, Finlanda, Israel, 
Luxemburg, Austria, Anglia, O- 
landa. Bulgaria, Turcia, Insulele 
Feroe șl Italia.

TENIS • în urma turneului de 
la Philadelphia, John McEnroe 
a trecut pe primul loo In clasa
mentul Marelui premiu Volvo cu 
325 p, urmat de Ivan Lendl 227 
p. Yannick Noah $1 Wojtek Fibak 
130 p etc. • Federația argentl- 
nlană 1-a ales pe Jose Luis Clere 
cel mai bun jucător al anului 
trecut. Înaintea lui Guillermo Vi
las. • în turneul demonstrativ 
de la Toronto, Gene Mayer 1-e 
Învins cu 6—2, 6—0 pe Guillermo 
Vilas, iar Ivan Lendl cu 6—2,
6— 3 pe Wojtek Fibak. • tn tur
neul feminin de la Houston (ta
rul H): Zina Garrison — Kathy 
Rinaldi «—4. S—3, Manuela Male
eva — Mary Lou Platek 6—a.
7— 0, Barbara Potter — Pam
Shriver 5—4. 7—5.

YACHTING • Cea de-a 5-a 
regată a campionatului mondial 
la clasa .470*. la Auckland, a 
fost cljtlgati de Pete Melvin — 
Kevin Burnham (S.U.A.). In cla
samentul general conduo David 
Barnes — Hamish Wilcox fNoua 
Zeelandă).
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