
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
| ANUL XL - Nr. 10 621 | 4 PAGINI - 50 BANI | Luni 6 februarie 1984

Anul Jocurilor Olimpice de la Los Angeles

O Handbaliștii la

SUCCESELE DIN ’83 REPREZINTĂ DOAR 0 ETAPĂ, 
TELUL ESTE VICTORIA LA OLIMPIADĂ! 5

starful ultimelor preparative O '.proiimativ 25 fie meciuri

Ieri dimineață, în sala Horească

BASCHETUL A FOST LA ÎNĂLȚIME

de verificare @
Campionatul masculin de 

handbal. Divizia „A", s-a înche
iat. dar pentru sportivi vacanța 
n-a sosit încă... La finele aces
tei săptâmîni vor continua în
trecerile „Cupei României", cu 
participarea echipelor din pri
ma ligă, iar „tricolorii" se 
reunesc pentru a începe pre
gătirea (refacere, tratament, 
antrenamente de pregătire fi
zică și specifică, competiții) 
evoluției din turneul final al 
Jocuri-lor Olimpice de la Los 
Angeles

Antrenorul emerit Nicolae 
Ncdef^eștei, din nou. „prepara- 
toruhșe'f" al handbaliștilor na
ționalei, avîndu-i lingă el pe 
maeștrii emeriți ai sportului

In prima etapă a returului Diviziei „A" de volei

ȘTIINȚA MOTORUL A CÎȘTIGAT 
DERBYUL BÂIMĂREAN!

In atac, Liliana Hermeneanu — cea mai bună jucătoare a vil- 
ccnelor. Blocajul făcut de Simona Enescu și Mariana Aposto- 
lescu (Flacăra roșie) de data aceasta la post. Foto : I. BĂNICĂ

nițiu din Brașov — P. Pițurcă 
din București (Modesto FER- 
R ARINI).

Prima etapă a returului în 
campionatele Diviziei „A" de 
volei a prilejuit o singură sur
priză : in derby-ul masculin 
băimărean. ultima clasată după 
tur — Știința Motorul — a 
cîștigat meciul cu ocupanta 
podiumului. Explorări f în rest, 
victorii ale echipelor favorite, 
dintre care trei învingătoare 
în deplasare si anume liderele 
celor două clasamente, forma
țiile clubului Dinamo și ambi
țioasa echipă feminină vîlcea- 
nă. Oarecum surprinzător ni 
se pare scorul cu care au pă- 
Tăsit terenul învinși, ia Sucea
va, studenții craiovent. Prin 
prisma acestei etape de debut 
în retur, se pare că vom a- 
sista în continuare la un pu
ternic asalt al echipelor situa
te acum în plutonul al doilea. 
Iată amănunte de la cele 12 
partide ale etapei:

FEMININ
FLACĂRA ROȘIE BUCU

REȘTI — CHIMIA RM. VÎL- 
CEA 2—3 (5, —6, —13, 8, —15). 
Un meci foarte frumos. Am
bele echipe au luptat cu o ar
doare rar întilnită, s-a tras 
puternic de ambele părți, s-a 
apărat foarte bine în linia a 
doua, scorul a avut evoluții 
pline de suspens în seturile
1—4. iar în ultimul lupta a 
devenit dramatică. Bucureșten- 
cele au fost conduse (2—7), 
au revenit puternic (12—8). a- 
poi am asistat la un final elec
trizant si— ia victoria oaspete- 
lor 1 Cele mai bune : Liliana 
Hermeneanu, Ioana Liteanu (a 
jucat accidentată ultimul set), 
de la oaspete, respectiv Da
niela Drăghici (excelentă) și 
Mariana Apostolescu. < Foarte 
bun arbitrajul brigăzii C. Ma-

Numele celor 29
Radu Voina și Cornel Penu. 
La începutul sprintului din ul
tima linie dreaptă a pregătiri
lor olimpice, ni s-a părut o- 
portun un dialog cu cel care 
de aproape 30 de ani se afla 
în toate colectivele tehnice ale 
echipelor care au cucerit me
dalii de aur. argint sau bronz 
— handbal in 11 și In 7, fete 
și băieți — la campionatele 
mondiale și la Jocurile Olim
pice. prof. Nicolae Nedef.

— Ce concluzii ați tras la 
finele campionatului 7

— 7n primul rind, că ne-a 
ajutat — restringindu-și durata 
de desfășurare — să dispunem 
de o perioadă satisfăcătoare 
pentru pregătirile echipei na

ȘTIINȚA BACĂU — DINA
MO 1—3 (—7, 14, —8, —11).
Revenirea din setul doi și 
startul bun din setul IV (cînd 
gazdele au condus cu 7—1 și 
9—2) au dat speranțe susțină
torilor echipei din Bacău. Ex
periența dinamovistelor a con
dus insă spre rezultatul final 
firesc. Evidențiate : Mariana
Ionescu, Irina Velieu Gcorgeta 
Lungu (D). Daniela Buhlea (Ș). 
(I. IANCU, coresp.).

(Continuare in pag 2-3)

intr-o întrecere atractivă și cu surprize

ȚINTAȘII ȘI-AU DESEMNA T CAMPIONII PE1984, 
LA ARME CU AER COMPRIMAT

Sîmbătă și duminică s-au des
fășurat in sala de tir de pe 
poligonul Dinamo din Capitală 
Campionatele naționale la ar
me cu aer comprimat (10 me
tri) la seniori și juniori. A fost 
o competiție reușită, cu nu
meroși participanți (peste 200 
din întreaga țară) și cu cîteva 
rezultate remarcabile. Surprize 
foarte plăcute le-a consti
tuit faptul c.â ..provincia" s-a 

prezentat excelent la această fi
nală de campionat. iar unii 
dintre marii favoriți bucureșteni 
la titlurile de campioni ai tă
rii. mai ales la seniori (la 
pușcă și pistol), au fost in-

de Jucători selctfionafl
ționale. Noua formulă a fost 
insă ți in ajutorul handbalului. 
Echipele de reală valoare au 
jucat mai mult intre ele și, fi
resc, nivelul disputelor a cres
cut. Apoi, eforturile mari ce
rute de programarea bisăptă- 
mlnală a etapelor au impus 
lărgirea loturilor ți, in con
secință, promovarea unor ele
mente tinere. Din acest punct 
de vedere, imi face plăcere să 
constat că o serie de handba- 
liști tineri și-au confirmat pers
pectivele : Dumitru Berbece, 
Adrian Simion. Constantin Pe
tre. Adrian Ghimeș, Tudor 
Roșea, George Dogărescu, Ai- 
han Omer. Mircea Petran și 
George Jerebie. Așteptam însă 
mai mult de la Marian Mirică, 
Ion Mocanu. Liv-u Jianu, Doru 
Porumb, Sorin Paraschiv, Jeno 
Nagy, Dan Giurgea, Cornel Mi
ele, Stelian Bădosu, Sergiu 
Pop și alfii.

— Lotul olimpic s-a reunit 
In ce componentă ?

Hristache NAUM

(Continuare in pag a 4-a)

Un reușit derby la polo

DINAMO ÎNTRECE PE RAPID (8-7) Șl SE MENȚINE NEÎNVINSĂ
Miniturneul găzduit de bazi

nul bucureștean Floreasca. în 
cadrul întrecerii fruntașelor 
poloului nostru, a avut ieri un 
autentic moment de vîrf în 
derbyul de tradiție DINAMO — 
RAPID. Precedată de jocuri, 
in general, interesante, această 
intilnire a captivat numeroasa 
asistentă, constituindu-se în- 
tr-una dintre cele mai frumoa
se partide din ultima vreme. O 
dispută la cea mai înaltă ten
siune — cu faze abil construite, 
succedîndu-se iute de o parte 
sl de cealaltă, si palpitantă 
prin întorsătura situațiilor s-a 
incheiat cu victoria campioa
nei : 8—7 (1—2, 3—3. 3—», 1—2). 
Formația antrenată de Iuliu 
Capșa și Dinu Popescu se men
ține astfel neînvinsă in actua
la ediție, arătîndu-și din nou 
maturitatea tactică, valoroșii 
săi componenti găsind deosebi
te resurse de a reveni specta
culos in momente in care ad
versarii păreau pur și simplu 
de neoprit in drumul spre suc
ces — Rapid (cu Simion inspi
rat intre buturi) conducea în 
minutul 9 cu 5—1 ! Au urmat 
insă nu mai puțin de șapte 
goluri consecutive ale dinamo- 

trecuți destul de categoric. Așa 
s-a întîmplat. de pildă, la pro
ba de pistol, în care titlul a 
revenit, surprinzător, unui out
sider, brașoveanului Levente 
Hrihor, care a cîștigat clar și 
cu un rezultat bun. depășindu-i 
cu un punctaj apreciabil pe 
steliștii Sorin Babii. campionul 
de anul trecut, si oe Liviu Stan. 
O frumoasă comportare au a- 
vut-o. la proba de pușcă, se
nioarele din Focșani. Baia Ma
re și Oradea, care au ocupat 
primele trei locuri cu cifre va
loroase. mai ales primele două 
clasate. Excelent s-a compor
tat la proba de pușcă seniori

Atmosferă săr
bătorească ieri, în 
sala Floreasca, nu
meroși spectatori 
(dintre care foarte 
mulți elevi) ve
nind să urmăreas
că evoluția celor 
mai buni baschet- 
baliști ai țării — 
băieți și fete — 
precum șl a două 
formații care_. 
disputau întîleta- 
tea în cadrul unui 
atractiv campionat 
școlăresc. Elevii au 
încintat prin iuțea
la acțiunilor și nu
mărul mare al 
punctelor înscrise, 
scoțînd la iveală și 
doi coșgeteri au
tentici : Gherasim 
Tzachis și Paul 
Moga, ei înscriind 
54 și, respectiv, 50 
de puncte.

După meciul șco
larilor a venit rîn- 
dul componentelor 
loturilor „A" și 
„B“ de senioare să 
demonstreze fru
musețea acestui 
joc sportiv, să Iși 
dispute și unele 
locuri Incerte în 
echipa națională. 
Drept urmare, par
tida a fost echilibrată, baschet
balistele din ,A“ izbutind de 
abia în final să se detașeze de
cisiv. Apoi a avut Ioc premie
rea celor mal buni baschetba
list! ai anului 1983 (Magdalena 
Pall — Universitatea Cluj-Na- 
poca, Mariana Bădinici — O- 
limpia București și Florentin 
Ermurache — Steaua) și a câș
tigătorilor „Trofeului efica
cității" oferit de ziarul SPOR
TUL (Magdalena Pall si Virgil 
Băiceanu — Farul). In partida 
care a urmat, seniorii nu au 
rămas datori publicului, mai a- 
les în repriza secundă, etnd 

Vlad Hagiu țuleazâ necruțător (Fază din meciul Dinamo — Ra
pid 8—7) Foto : M. ION

viștilor. în vreme ce feroviarii 
— rămași, ce-i drept, fără foar
te activul Niță din min. 10. 
cind a acumulat trei eliminări —

Geo RAETCH)

(Continuare In pag 2-3)

dinamoVistul Eugen Antonescu. 
El a depășit recordul probei 
realizînd 586 (v.r. 585) și a
cîștigat detașat primul loc, in- 
trecînd la.. scor pe unii din
tre specialiștii genului. Dealt
fel, dinamoviștii au fost la înăl
țime în această probă, lor re- 
venindu-le poziția întîi și pe 
echipe. Remarcabilă a fost e- 
voluția țintașelor de la Dina
mo în proba de pistol senioa
re. probă pe care o domină cu

Toma RABȘAN

(Continuare in pag 2-3)

V. Constantin, Uglai și Ionescu (nr. 6) iți 
dispută o minge „la inel".

Foto: I. MIHAICĂ

„secunzii", mai ambițioși decît 
în primele 20 de minute, au re
cuperat de la 52—70 și au a- 
juns la 68—70, după care lotul 
„A” nu a mai comis greșeli în 
serie și a cîștigat. De fapt, are 
mai puțină importanță numele 
învingătorilor : esențial a fost 
faptul că duminică baschetul a 
ieșit din amorțeala prea mul
tor jocuri anoste din Divizia 
„A", oferind numeroșilor pasio
nați ai acestui sport — și nu

Dumitru STANCULESCU

(Continuare In pag 2-3)

Astăzi, la sediul F.R.L

TRAGEREA LA SORȚI 

A „OPTIMILOR**  
CUPEI ROMÂNIEI

Astăzi, de la ora 13, va avea 
loc tragerea la sorți a „opti
milor" de finală ale Cupei 
României. Operațiunea se va 
desfășura la sediul F. R. Fot
bal. în prezenta delegaților e- 
chipelor participante. Reamin
tim că în această fază s-au 
calificat Sportul studențesc. 
Steaua. F. C. Argeș, A.S.A. Tg. 
Mureș, Chimia Rm. Vilcea, Du
nărea C.S.U. Galați, Petrolul 
Ploiești, Corvinul Hunedoara, 
Jiul Petroșani, S. C. Bacău, 
Rapid, F. C. Olt, U. T. Arad 
și Viitorul Gheorgheni. Au mai 
rămas de disputat, din faza 
„16“-imilor, partidele Petrolul 
Moinești — Dinamo (va avea 
loc pe 12 februarie) și Univer
sitatea Craiova — F. C. Bihor 
(15 februarie, la Timișoara).



Divizia de baschet FETELE DE LA J S-AU REVANȘAT: 86-71 CU POLITEHNICA BUCUREȘTI
Campionatele naționale de 

baschet au continuat sîmbătă 
cu meciurile retur ale etapei 
a 24-a (cele din tur au avut 
loc vineri). Scorurile înregistra
te nu au produs modificări im
portante în clasamente. Rezul
tate : •

FEMININ, GRUPA 1-6
vi-UNIVERSITATEA C.S.Ș. 

1TORUL CLUJ-NAPOCA 
POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI 1-1 : 50—66 — vineri 
și 86—71 (35—31) — simbătă.
După partida foarte slabă de 
vineri, clujencele au avut o 
prestație la adevărata lor va
loare, ciștigînd datorită supe
riorității nete din repriza se
cundă. Au marcat . Pali 20, Dra- 
goș 18, Popa 17, Bolovan 13, 
Kirr-Steriu 10, Enyedi 4, Șan
dor 2, Czegledi î pentru Învin
gătoare. respectiv Pirșu 17. Bă
răgan 12, Zidarii 7, Prăzaru- 
Male 10. Făgărășanu 6, Chvatal 
6, Keresztesi 4, Tocală 9. Ar
bitri : B. Florin și P. Bara. 
(Mircea RADU, coresp.).

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 2—0 : 
66—49 și 83—67 (48—33). Cu o 
formație mult mai omogenă, cu 
jucătoare valoroase, cum sint 
Mariana Bădinici, Măndlca Ciu- 
băncan, Mălina Froiter șl Ale
xandrina Biră, Olimpia a cu
cerit și a doua victorie In du
bla confruntare cu campioanele 
țării, baschetbalistele de la Vo
ința, Acestea, cu un lot în for- 

BASCHETUL A FOST LA ÎNĂLȚIME
(Urmare din pag. 1)

o reu-sint puțini aceștia — 
niune plăcută.

Rezultate : ROMANIA —
ROMANIA „B* * *. SENIORI : 74—7» 
(33—30). Au marcat : Ermurache 

±2, Nlculescu 14, Ardelean 8. Vine
reanu 8, lonescu 6, cernat 4, Carpen 
4, Opșitaru 2, Szabo 2. Pogonaru 2, 
Suciu 2 (a mal jucat Netolițchi) 
pentru învingători, respectiv Băi- 
ceanu 16, Căpușan 14. Uglal 14, 
V. Constantin ÎL Brănlșteanu 7. 
Oczelak 4, Tzachis 4 (au mai ju
cat David, Iile șl Măgurean). Ar- 
blitrl : £m, Nicolescu și 1. Anto
nescu ; ROMANIA ,A“ — ROMA
NIA „B“, SENIOARE : 85—78 (41— 

TOUmele două meciuri din turul 
secund al turneului de sală din 
cadrul Diviziei „A* la tenis de 
masă — desfășurate in primitoa
rea sală a sporturilor din Arad — 
l-au soldat cu victorii scontate, 
dar la meclaveraje mal puțin 
previzibile. La feminin, Juventus
*83 a Învins greu pe FALMAR 
Bala Mare (5—l !) si nu a lipsit 
mult să piardă partida. In prime
le intflniri. Hoffman — Enulescu 
0—2. Stoinea — Găgeatu 2—0, 
vintilă — Cheler 0—2. Daci, Bala 
Mare e condusă cu 2—1, moment 
tn care Ne4a Stoinea pare că nu 
mai crede în posibilitatea unei 
răsturnări de scor șl pierde (la 
ÎS ri 16) la Enulescu, Iar Holfman 
la Cheler (0—2) și bucureștencele 
conduc cu 4—L Tocmai aici se În
torc lucrurile : Vintilă bate pe 
Găgeatu cu 2—0. iar Stoinea De 
Cheler, tot cu 2—0. ta 3—4, Vin
tilă restabilește egalitatea, tnvin- 
gînd pe Enulescu (2—l)t dar mi
cuța Hoffman (12 ani) nu poate 
trece de Găgeatu (0—2) șl Juven
tus ’S3 rfștigă meciul cu 5—I.

La masculin, A. S. A. Mun
tenia Buzău a întrecut Universi
tatea Craiova n, nu fără a-i lă
sa 3 partide—

Din meciurile acestui tur au 
surprins, de asemenea, tnfringe- 
ri’.e suferite de Otilla Bădescu. 
riștlgătoaoea concursului republi
can „Top 12*, la Zita Ferenczi 
(C. s. M. CIuj-Napoca). cu 1—2 
(13, — 13, — 17) — șl nu avea 
să fie singura „pană* —, precum 
șl de Kinga Lohr (înfrățirea Tg. 
Mureș) la Gabriela Kadar (C. S. 
Arad) 1—2 (—18, 6 !, —S) !

Cel de al treilea tur a avut 
loc stmMtă. întrecerile au Sost 
mai animate dorit tn prima zi, 
a-a jucat ceva mai viol șl, fără 
ca meciurile să crească prea mult 
In valoare, au fost mal intere
sante prin evoluția unor scoruri. 
Partida dintre C. S. Arad si 
Juventus '83 a durat- cu țriăl bine 
de un ceas decît celelalte. Spec
tatorii arădeni au Srecuî prin cli
pe grele, fără să afbă sștts^acția 
unei victorii In revanșa ta p 
finală de anul trecut, 
de la Arad au piewȘutl 
titlul In nori pania* 
versare. Așadar, a eî_

autoritate de mai mult timp. 
Atît Ana Ciobanu, recordmana 
țării și campioana pe 1983, A- 
nișoara Matei, cîștigătoarea 
titlului, cit și Elena Macovel au 
fost de departe cele mai bune, 
cucerind locurile premiate. 
Printre cei evidențiat! la ac
tualele finale merită să-l mai 
amintim pe Camelia Tudor (Di
namo). cîștigătoare cu un va
loros 365 p la pistol junioare, 
ne Aurelia Toader (Steaua), 
punctaj foarte bun la pușcă ju
nioare și echipa clubului mili
tar care, la aceeași probă, a e- 
galat recordul țării. Foarte bi
ne s-a mai comportat la pis
tol juniori ieșeanul NIcu Pîn- 

și-a surclasat ad-

Rezultatele 
pușcă 10 m 
bolourl"): L 1 
mo) 586 p — 
pion național. 3. V. Dinu (Steaua) 
580 p, Ș. R. Nicolescu (Steaua)
577 p. 4. FI. Mlnhșan JDlnamo)
374 p, S. L Codreanu (Steaua)
573 p. 6. M. Dumitrescu (Metalul 
Buc.) 572 p. Pe echipe : 1. Dina
mo 1 729 p, campioană națională,
2. Steaua I 1721 p, 3. Steaua n 
1 T05 p; Senioare (40 „d“): 1. Da
niela Toader (Unirea Focșani) 
382 p, campioană națională. 2. Au
rora Barbur (C.S.O. Baia Mare) 
381 p, 3. Gabriela Andor (C.S.U. 
Oradea) 376 p, 4. Dumitra Matei 
(Dinamo) 375 p, &. Eva OJah 
(C.S.U. Brașov) 374 p. 6. Roma- 
nlța Petrescu (Olimpia Buc.) 271 p; 
Juniori (60 ,,d“) : L M. Illoiu 
(Steaua) (64 p, campion națio
nal, 2. C. Ciobanu (C.S.Ș. Bacău) 
561 p. 3. C. Opriș (C.S.U. Oradea) 
567 p ; Pe echipe : 1. Steaua
1 644 p, campioană națională, 
2. C.S.Ș. Bacău 1632 p, 2. Olim
pia București 1619 p ; Junioare 
(40 rd“) : 1. Aurelia Toader
(Steaua) 380 p, campioană națio
nală, 2. Cerasela Ungureanu 
(Stestea) 377 p, 3. Olimpia Rus 
(A S. Oradea) 372 p. Pe echipe :
1. Steaua 1128 p — record ega-

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 5 FEBRUA
RIE 1984: I. Arezzo — Cremane- 
se (pauză) (0—0) X; n. Arezzo
— Cremanese (final) (O—0)X;rri.
Cavese — Atalanta (pauză) (O—O) 
X; IV. Cavese — Atalanta (final) 
Cl—I) X; V. Cagliari — Pistolesa 
(0—1) 2; VI. Campobasso — Va
rese (O—O) X; VU. Catanzaro — 
Padova (O—O) X; VIU. Cesena -a 
Pescara (2—0) 1; IX. Como —
Perugia (i—O) li; X. Leoce — Bm- 
poli (2—0) 1; XI. Saxnbenedcttese
— Palermo (1—1) X; XIL Triesti- 
na — Monza (O—5) X FOND TO
TAL’ DE C1ȘTICURI: 807.753 LEL

UNIVERSITATEA CRAIOVA i (m) Șl JUVENTUS ’83 (f)

Sub auspiciile Universității Cultural-ștllnțifloe din București, 
Centrul de perfecționare al cadrelor din mișcarea sportivă în 
colaborare cu Consiliul Municipal pentru Educație Fizică șl 
Sport, organizează luni, 6 februarie 1984, In sala de la „Dalles*,  
la orele 12,30 o masă rotundă cu tema „Potențialul sportiv ai 
cluburilor bucureștene pentru Jocurile Olimpice din 1983*.

La masa rotundă vor partirip». specialiștii șl reprezentanții 
cabinetului metodico-ștUnfiflc al Clubului Steaua șl va fi con
dusă de conf. dr. Nicu Alexe.

mare, au Încercat să facă față 
adversarelor, dar unele neînțe
legeri între jucătoare au contri
buit la insucces. Antrenorul 
Marian Strugaru, cu profesio
nalismul care-1 caracterizează, 
poate și trebuie să facă din e- 
chipa lui aceeași formație re
dutabilă dintotdeauna. La Olim
pia, antrenorul Constantin Pa- 
raschivescu a pregătit bine e- 
chipa și eforturile depuse la 
antrenamente au început să dea 
roade. Au marcat : Bădinici 28, 
Froiter 19, Crisțea 15, Ciubăn- 
can 10, Biră 6, Lefter 3 și 
Stingă 2, respectiv Filip 24, To- 
mescu 12, Hcghcduș 8, Grecu 
6, Gera 5, Vasile 4, Strugaru 4, 
Arghelina 2 și Borș 2. (P. IV.).

CRIȘUL ORADEA — PRO 
GREȘUL STIROM BUCUREȘTI
3—0 : 74—67 și S3—62 (33—32). 
Jocuri deosebit de echilibrate, 
cu numeroase egalități consem
nate de tabela electronică. O- 
rădencele puteau ciștiga clar, 
dar au ratat enorm. Coșgetere : 
D. Perțacbe 15+12, Caseiti 15+ 
10, Cutuș 14 + 9 de la învingă2 * * 
toare, respectiv Măringuț 18+19, 
Pușcașn 13+16. (Die GHIȘA, 
coresp.).
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MOBILA C.S.Ș. SATU MARE 
— CHIMISTUL C.S.Ș. RM. 
VTLCEA 2—0 : 70—55 și 74—72 
(38—27). Coșgetere : Așteleanu 
18+18, Gross 19+14, Capra 10+ 
14 de la învingătoare, respec-

35). Au marcat : Pali 16, Mărin
guț 16, Bădlnlcl 16. Cristea 7, 
Hosszu 8, Mlsăilă 4, Cutuș 4, Po
pa 2 (au mal Jucat Hlnda și Sta
min) pentru învingătoare, respec
tiv. Fillp 26. Ștefan 13, Ciubăncan 
13. Trică 8, Btra 6, Vasile 4, Ma
th e 4, Jugănaru 2, Bolovan 2 (au 
mal jucat BUndul, Allxandru și 
Keresztesi). Arbitri : P. Pasere și 
Z. Raduly ; LIC. „MATEI BASA
RAB*  — Lie, LND. NR. 7 (Cupa 
ziarului „Informația București*)  : 
1W—88 (54—37). Au marcat : Tza- 
Chls 54, Hoit 26, HrisaQ 10, Comă- 
nlue 8, Stotan 6, Costinescu 4, 
Cojocaru 2 pentru Învingători, 
respectiv Moga 50. Chirie 38. Ma
rinescu 6, Dumitrescu 4. Arbitri : 
L Nun și M. Oprea.

nou Juventus ’83, cu 5—3, la ca
pătul unor eforturi lăudabile si 
a unul plus de mobilizare si vi
goare. Bucureștencele au condus 
cu 3—0 (Enulescu — Kadar 2—1, 
Găgeatu — Marton 2—0, Che
ler ‘— Urzică 2—1), scorul a de
venit apoi 4—2 (Găgeatu — Ka
dar 0—2, Enulescu — Urzică 1—2, 
Cheler — Martan 2—0), după ce 
Găgeatu pierde la Urzică (1—2), 
la 4—3 Cheler învinge in două se
turi pe Kadar — această jucă
toare devenită atît de inegală, in 
scădere față de trecut — aducind 
victoria bucureștencelOT. In celă
lalt meci din prima grupă valo
rică, F AIM AR Bala Mare, cu Ne- 
la Stoinea In vervă, a Învins în
frățirea Tg. Mureș cu 5—X echipa 
mureșană revenind practic la e- 
fectivul dinaintea Întăririi artifi
ciale de acum ttol ani.

In ooncursul masculin, formația 
campioană Universitatea Craiova I, 
dovedește In oantinuare oă ține 
la „firmă*  și Întrece cu 9—6 pe 
A. s. A. Muntenia Buzău, In ca
re doar campionul Andras Fejer 
tși confirmă valoarea. Bl a ce
dat o singură partidă, lui Vasile 
Florea (la 16 șl ÎS). Sportivii de 
la Progresul IIRUC București, a 
căror victorie la buzolenl a fost 
o surpriză, au reușit tn turul ul
tim o contraper&xrmanță, cedind, 
e drept că la limita. In fața 
Universității Craiova n (8—9).

Alte rezultate : MASCULIN,
grupa a H-a, seria I s STTROtd
C. S. Ș. 3 Bun — C, S. M. 
CluJ-Napocn 9—5, C. 3. Ș. 2 ști
ința IJ-P.IJ’.S. Constanța — Sti

cla C.S.Ș. Bistrița 9—7 : seria
a n-a : Mecanică fină Buc. — 
înfrățirea Tg. Mureș 9—6, C. S. Ș. 
Tehnoutilaj Od. Secuiesc — Con
structorul Tg.

FEănNIN: grupa 
Metalul C. S. S- 
— Constructorul 
Tractorul Brașov __ _ __ _
5—0 ; seria a n-a t C. S. M. 
CSuj-Napoca — Progresul T.IJÎ.U.C. 
Buc. 5—3, Spartec C. S. S- 1 
Bua. — Mețelurglstea Cuglr 5—3.

In cSasamenX conduc Universi
tatea Craiova I (m) șt Jnven- 
tus ti V).

Mureș (—0 ! ■ 
a n-a, seria I: 
Rlmnlcu VUces 
Tg. Mures 5—2. 
— C. S. M. Iași

Mircea COSTEA 

tiv Barbu 9-i 34, Petre 20+ 20. 
(Șt. VIDA, coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI
2—0 : 60—58 și 86—48 (40—26). 
Coșgetere : Bodea 14+24, Ar- 
mion 11+15, Stamin 13+11 de 
la învingătoare, respectiv Lam- 
brino 18+12, Ciobotaru 13+7, 
Brezoianu 10+10. (C. CREȚU,
coresp.).

Meciul COMERȚUL TG. MU
REȘ — LE.F.S. BUCUREȘTI a 
fost aminat

MA5CULIN, GRUPA 1-6
DINAMO BUCUREȘTI —

I.C.F..D.  2—0 : 94—78 si 85—53 
(48—30). Victorii scontate ale 
campionilor. Au marcat : Nicu- 
lescu ri Vinereanu cite 19. U- 
glai Ui. Braboveanu 14, Vasili- 
eă 5, Marinache si David cite 
4, Ivascencu 2 pentru Dinamo, 
respectiv Carpen 14, Pogonaru 
12, Mihalcea și Grădișteanu ci
te 8, Ciocan 6, Păsărică și Chir- 
că cile «. Marinescu 2.

8, Szabo 
Mihai 2 
respectiv 
Sipoș 10, 
7, Becea

STEAUA — RAPID 3—0 : 
101—59 șj 90—59 (48—26). Au
înscris : Ermurache 22, Opșita- 
rn 12, Cernat 12, Brănișteanu 10, 
Netolițchi 8, Căpușan 
6, Oczelak 6, Ton 4, 
pentru învingători, 
Suciu 14, Dăescu 10, S 
Plămadă 8, Ciochină 
4. Bănică 4, Vintilă 2.

C. S, U. BALANȚA SIBIU — 
DINAMO ORADEA 2—0 : 81— 
75 ri 84—75 (38—39). Două tne- 
caurț, echilibrate, 
decise in final. _ ______
Chirilă 34+31. Palhegy 8+24, 

cu rezultate 
Au marcat :

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE POLO
doare sansa, de unde o între
cere plăcută. Mai experimenta
ta formație bănățeană s-a in
stalat. la început, la cîrma jo
cului, conducînd cu 3—1 In min. 
10. Bucureștenil au revenit și. 
bine Îndrumați tactic, s-au des
prins treptat In merituoși în
vingători. Au marcat Neagoe 3, 
Fruth 2, Dueuleț 2, Grancerof, 
Nuțu (S). '
cuță, 2, N, 
V. Golan -

CRIȘUL ORADEA 
CONSTRUCȚII 
14—11 (3—0. 5—5, 
Insistând doar 
era necesar desprinderii (au 
condus și cu sase goluri) oră- 
denil au Încetinit apoi ritmul, 
tinerii lor adversari nelăsîn- 
du-se invitați pentru a strînge 
rezultatul. Realizatori : Gordan 
8, Costrăș 2, Fr. Kiss 2, Raț, 
Fejer (C), Voicu 3, Geambașu 
2, Bădeanu 2, Balanov, Dlaco- 
nescu. Lăutaru. Angelescu,

(Urmare din pag. 1)

inefica- 
orgollu a 

de Cornel 
ieri, tra- 

au insem- 
contributie

nu au reușit să insele vigilen
ta portarului Tudor preț de 
mai bine de 16 minute 1 în 
ciuda unei asemenea 
cități, tresărirea de 
echipei pregătite 
Rusu in meciul de 
valiul și ambiția sa 
nat o remarcabilă 
la reușita unui derby de real 
spectacol. Ultimele 15 secunde 
au găsit-o, 
dar șutul lui 
tre cei mai 
lovit bara...

Golurile, cele mal multe de 
efect, au fost realizate de Ha
giu 2, Ardelcanu, Rus, Răduca- 
nu, Ungureanu, Ciobăniuc, Moi- 

------- 4, Niță 2, 
Silha și V.

dealtfel. In atac. 
Gaiță (unul din- 

buni din apă) a

ceanu (D), Gaiță 
Chiriță. Arbitri : R. 
Median..

STEAUA — 1. L.
RA 9—6 (1—1, 2—2, 
Combatantele și-au jucat cu ar-

TIMIȘOA-
2—0, 4—3).

TINTASII SI-AU DESEMNAT CAMPIONII
» 7 ’

(Urmare din pag. 1) 

zaru, care 
versori i.

tehnlce. Proba de 
seniori (60 de „dia- 
E. Antonescu (Dina- 

■ nou record — cam-

Bretz 13 + 16, Apostu 10+5, Blea- 
hn 10+8, Dă ian 4 + 0, Șerbănes- 
eu 2+0 pentru învingători, res
pectiv Rădulescu 22 + 22, Die 
10+21, Antohi 8+10 ; Szabo 12+ 
4, Kosa 8+4, M. Dumitru 10+ 
8» Cristea 5+6. (Die IONESCU 
— coresp).
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C. S. U. BRAȘOV — CAR- 
PATI GRUP 8 CONSTRUCȚII 
BUCUREȘTI 0—2 : 72—91 și
78—82 (38—41), La capătul a 
două partide atractive, juniorii 
lotului național au obținut vic
torii meritate. S-au evidențiat 
Tzachiș, Panaitescu, Pintea die 
la Învingători, respectiv Krisz- 
bai, Cucerzan și Moraru. (C, 
GRUIA — ooresp.).

UNIVERSITATEA C. S. Ș. 
VIITORUL CLUJ-NAPOCA — 
ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICA FINA BUCUREȘTI 
2—0 : 111—101 și 52—89 (44—12). 
Barna 30, Trif 25 (,,U“), Ghiță 
S3 fi Neagu 15 (Academia Mili
tară) au tost rei mai eficienți 
jucători In cel de al doilea 
meci. (R. MIRCEA — coresp.).

POLITEHNICA C. S. Ș. UNI
REA IAȘI - FARUL CON
STANTA 2—0 : 55—91 si 78— 
77 (43—39). Cu 6 lecunde Îna
intea fluierului final «corul e- 
ra 77—77, ieșenii obținând victo
ria gratie a două aruncări li
bere. Coșgeteri : Măgurean 28 + 
26, Takacs 22tl0, Bahrin 16+ 
8 de la învingători, respectiv 
Băiceanu 29+4, Spînu 19+12, 
Tecău 10 + 18. (AL NOUR — 
eoresp.).

Andreescu 3, Făr- 
Toth. Au condus 

- D. Paraschlvescu. 
a — C.S.U. 
BUCUREȘTI 
6—3. 6—3).

atît cit

5S

lat, campioană națională, 2. C.S3- 
1 București 1 073 p, X C-S-S. — 
Unirea Focșani 1 094 p. Pistol se
niori (60 „d“) : 1. L. Hrihor
(C-S.u. Brașov) 579 p, campion 
național. 2. C. Ball (Dinamo) 
576 p, 3. L Petru (Olimpia Buc.) 
573 p, 4. S. Babll (Steaua) 572 p,
5. L. Stan (Steaua) 570 p, 6. G. 
Cristache (Dinamo) 569 pi Pe e- 
chlpe : li Dinamo 170S p, cam
pioană națională, 2. Steaua 1 703 p,
2. Olimpia Buc. 1 699 p ; Senioare 
(40 ,,d“): L Anișoara Matei 387 p, 
campioană națională, 2. Ana Cio
banu 331 p, 3. Elena Macovel 
280 p (toate de la Dinamo), 4. 
Elena Taciuc (Steaua) 377 p, S. 
Silvia Kaposztai (Steaua) 377 p,
6. Dorina Guler (U.T. Arad) 373 p. 
Pe echipe : L Dinamo 1148 p, 
campioană națională, 2. Steaua 
1 IM p ; Juniori (60 ,,d“) : 1. N. 
Plnzaru (Politehnica Iași) 569 p, 
campion național, 2. D. Neagu 
(Steaua) 560 p, 3. D. Petre (LE.F.S. 
Buc.) 560 p. Pe echipe: 1. I.E.F.S. 
București 1 669 p, campioană na
țională, 2. Steaua 1621 p, 3. Di
namo 1 615 p ; Junioare (40 ,,<!“): 
L Camelia Tudor (Dinamo) 365 p, 
campioană națională, 2. Daniela 
Duimitrașcu (C.S.T. Alexandria) 
361 p, 3. Gabriela Demșa (Letea 
Bacău) 381 p. Pe echipe : 1. Di
namo 1 057 p, campioană națio
nală, 2. C.S.U. Brașov 1 022 p, X 
Steaua 1 030 p.

Organizarea întrecerilor, asigu
rată de F.R. Tir. a «ost irepro
șabilă.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPOR1

Campionatele naționale de

SPORTIVII DE LA Â.S.A. SI
AU DOMINAT INTRI

PREDEAL, 5 (prin telefon). 
Pe piftiile de pe Valea Rîș- 
noavei. din apropiere? stațiu
nii. s-au desfășurat la sfîrsitul 
săptăminii trecute Campionate
le naționale de biatlon pentru 
juniori. La startul curselor au 
fost prezent! cei mai buni ti
neri biatloniști de la toate sec
țiile din tară. La cursele indi
viduale vremea a fost favora
bilă întrecerilor, duminică, in 
probele de ștafetă, a nins foar
te tare. în prima zl s-au dis
putat cursele pe 15 km, 12 km 
și 10 km pentru juniori I, II 
și III. La juniori mari a câș
tigat Șandor Csedo (A.S.A.). 
dar el a trebuit să depună mari 
eforturi pentru a-1 devansa pe 
principalul său adversar, dina- 
movistul Basarab Abriham ca
re, greșind a țintă la ultima 
tragere, a «cumulat 5 minute 
de penalizare, față de cele 4 
înregistrate de sportivul de la 
A.S.A. La juniori II, Iancu Dia- 
conescu (C.S.Ș.. Rișnov-Dinamo), 
cu o bună precizie In poligon, 
a elștigat pe merit titlul de 
campion național, depășindu-1 
cu aproape 4 minute pe «r- 
mătorul clasat. La juniori III 
primele locuri au fost ocupate 
de «portivii de la C.S.Ș. Bra- 
șovia, Constantin Dragu și Ni- 
eolae Nagy.

Probele de 10 km pentru ju
niori mari și mici au fost do-

minate . 
Brașov, 
vingător 
prin M 
Nicolae. 
au invi: 
namo, , 
genă și

REZUI 
Jun. I: 
17103 :07 
2. Basa 
lhO3:42(f 
(A.S.A.) 
dl (A.S. 
CsedO (■ 
14107:20(6 
11103:05(3 
Iancu 1
— Dina 
național 
țovla — 
lae Coj( 
L Ștefai 
8. Marii
— Dina 
tin Dr; 
10 km, 
(A.S.A.) 
zare) — 
rin Por 
Eftimle 
Basarab 
beriu A 
Cluc) « 
43:45(3) ; 
Șan Nl< 
campion 
eolae « 
40:06(3), 
gul COȘI 
nlcu 40 
ot 00:5: 
(Steagul 
8X7,S k 
Ih37:55; 
11)40:31: 
via lhW

^(cn

Arbitri : M. Ștefan și A. Gere. 
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

VOINȚA CLUJ-NAPOCA 13—13 
(2—4, 5—4. 3—2, 3—3). Un alt 
meci urmărit cu mare interes. 
Clujenii au avut mereu avan
taj, chiar de trei goluri în min. 
23, părînd că nu pot rata mult 
dorita victorie, dar Progresul 
a remontat, smulgînd in extre
mis egalitatea. Autorii goluri
lor: Flerincescu 4. Ivăncscn 2, 
Tătaru 2, Mușat, Ion, Toma, 
Dingu 2 (P), Colceriu 4, Se- 
bok 3, Pop 2, Dezmirean 2, 
Sztankovics, Giurgiu, tntr-un 
joc condus autoritar de C. Fră- 
țilă și R. Timoc.

DINAMO — I.L.T. 17—7 (3—1, 
7—0, 4_i, 3—5). Victorie lim
pede, asigurată încă la jumăta
tea lntilnîrii, prin punctele reu
șite de Hagiu (reintrat în— mi
nă) 7, Ciobăniuc 4, Moiceanu
2. Ungureanu. Ghiță Dan Va- 
moș, pentru timișoreni mar
când Grecu 3, Stoenescu, Ma
nea, Andreescu, Sterpu. Arbi
tri : D, Paraschivescu — Gh. 
Nistor.

RAPID — STEAUA 9—7 (2—1, 
2—1, 2—2, 3—3). Maturitatea
și-a spus, o dată in plus, cu- 
vintul intr-o dispută atractivă, 
în care „șaptele" militar a ra
tat șl două lovituri de la 4 
m. Realizatori : Gaiță 3, E. Io- 
nescu 3. Arsene, Tschiltschke, 
Jianu (R), Nuțu 3, Pantea 2, 
Neagoe, G. Geantă, Au condus 
C. Frățilă — R. Timoc.

CRIȘUL — VOINȚA 15—7 (2—2,
4—2, 4—1, 5—2). După o primă 
repriză echilibrată, meci la dis
creția orădenilor, cu Gordan în 
vervă — 9 goluri, celelalte fi
ind semnate de Garofeanu 2, 
Kiss 2, Kovacs, Illes, respectiv 
Colceriu 4. Dezmirean 2-, Pop. 
Au arbitrat V. Goian și R. 
Silha.

PROGRESUL — C.S.U. 6—5 
(2—2, 1—1, 2—1, 1—1). Favorita 
s-a impus după multe emoții, 
replica partenerei fiind la înăl
țime. Au înscris Mădescu 2, 
ivănesen, Mușaț, Dingu, Flo- 
tincescu (P), Balanov, Geam- 
bașn, D. Ivan, Diaconescu, Lăn- 
tarn. Arbitri : V. Median — B. 
Băjenaru.

După cele trei etape din Ca
pitală (celelalte patru din ca
drul turului cinci se dispută 
Ja Oradea, Intre 23 și 26 fe
bruarie), DINAMO are acum 
60 de puncte, fiind urmată de 
Crișul 54 p și Rapid 45 p.

INAU
DE F
Aottvit 

natural) 
astăzi, c 
rile șco 
cursuri 
lg tebrv 
antrenor 
piu carr 
pant la 
N. Visul 
lecțlonat 
organiza 
cestul a

(V

MARI 
CALCU 
2-1 (- 
început 
imitat 1 
greșeli, 
lia Cri< 
ciu, Mi 
cele m 
coresp.)

UNIV
— FAI 
(9, —8, 
multe ; 
Victorie 
Carmen 
Dobre 
na Piri 
resp.).

C.S.M
— Ti 
3-<r (6, 
s-au tr 
tru a 
nace, c 
necesar 
rilena 
respect: 
IONES

C.S.C 
NI CILI 
—10, 1 
tehnice 
fost d< 
mărită 
evoluți
— de 
Puțin 
clștige 
14—10

NUMERELE EXTRASE LA TRAGER 
PRONOEXPRES DIN 5

FAZA I : EXTRAGEREA
EXTRAGEREA
EXTRAGEREA

I
A
A

FEB1

23 TI
II-a
IlI-a

FAZA A II-a ! EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA
EXTRAGEREA

A
A
A

FOND TOTAL DE CÎȘTIGUIU :

iv-r
V- a :
VI- a
1.692.1
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I Dialog cd Iosif Caval, antrenor secund și căpitan al echipei Jiul
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cit 
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de

pentru 
de azi

incă ne- 
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Iași. Tg.

unii, 
e o 

plină forma- 
pus Ia punct

moralul și am 
însumi, strădu- 
fac datoria fa

ld. 
Iașispre bine, vor- 

1975 terminasem 
1976 am plecat la 
gîndul să mă

AS.A. 
inat în- 
categorii,

Șerban 
schimb, 

e la Di
al omo- 
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național, 

CD inia mo)
Cioacă 

roJ Ono-
Milialy 
A.S.A.) 

CDinamo) 
u: 1.

. Rîșnov 
campion 
n fBra- 
3. Nico- 
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Clasamentul — clasamentelor" toamnei ’83

în vizită la divizionarele

— Iosif Cavai, ești căpitan 
de echipă și antrenor secund, 
lumea fotbalului, credem că 
nu greșim, te indentlfică cu 
Jiul, deși...

— Deși sint aici doar de... 
opt ani. Pentru ud om, o pe
rioadă scurtă, pentru un fot
balist. insă, cum e în cazul 
meu. lungă, cit o viată...

— De fapt, cum a fost în
ceputul? 
finală de

— Sini
(eg, din

Noi te știm dintr-o 
Cupă, cu Steaua.
d'<ntr-o comună, Voi- 
Timiș. Am urmat o 

școală profesională la Timi
soara și am jucat fotbal la 
Electromotor. In 1970, antre
norul Nicușor m-a adus Ia 
Dinamo. Aveam doar 19 ani. 
Curaj mare, nu, de la Divizia 
„C" la „A“? Le-am spus și 
părinților, „mă duc să încerc*.  
Cu ce preț! La Dinamo eram 
mereu cite trei portari, cv 
Andrei și Mircea Constanti- 
aescu. cu Rămureanu și Ște
fan. Deși am făcut o partidă 
bună in finala Cupei de care 
ați amintit, In 1970, trebuia 
mereu să aștept șl așa am 
ajuns doar eu 50—60 de me
ciuri în mai bine de 6 cam
pionate.

— Și a urmat transferul la 
Jiul.

— Tot răul 
ba aceea. In 
liceul, iar in 
Petroșani cu 
inscriu la facultate șl apoi— 
vom vedea.

— Te-ai legat de acest oraș 
de mineri.

— Păi cum să nu mă leg? 
In 1977 m-am căsătorit eu • 
colegă de facultate, Mirela. 
cu care aveam să Învăț îm
preună ți in 1981 să ducem 
acasă amindoi diplomele da 
ingineri. Avem două fetițe, 
Mihaela. de 6 ani, <1 Corina, 
de 4 ani, un cămin al nostru.

— La aceste frumoase reali
zări, nici fotbalul nu a rămas 
in urmă pentru Caval—

— In ceea ce mă privește, 
am avut destule satisfacții. 
După atitea decepții Ia in- 
eeput, după o fractură de 
claviculă și un gol copilăresc 
primit Ia Satu Mare, Ia Jiul 
mi-aro refăcut 
redevenit eu 
indu-mă să-mi 
ță de echipă.

— Și Jiul, acum, a terminat 
turul pe locul 9, 
te, nesperat.

— Surprinzător 
dar meritat. Jiul 
echipă tînără, în 
re. Sînt multe de 
Avem jucători dotați, dar care

0 Herculone. Popas „în tabăra*  Jiului. Seriozitatea cu care este privită 
această perioadă de pregătiri la Jiul o demonstrează componențo „co
mandamentului" de conducere, alcătuit din I. Carpineț - președintele clu- 
buiul (prezent pe toată durata pregătirilor), G. Tonco șl I. Cava — antre
nori, medicul Gh. David șl masorul S. Gram. 0 Condiții de pregătire - 
excelente. 0 Lotul prezent la Hercuiane o fost format din următorii jucă
tori! Cavai, Homan, V. Popa, P. Grigore, Vizitiu, Stana, Szekeli, Varga, 
Dosan. Muia, Băluță, Stoinescu, Ciorăscu, Cura, Veso, Găman, Coca. M. 
Popa șl Lasconi sa aflau In India, cu selecționata de tineret. Noutățile 
lotului se numesc Florescu și Henzel, ultimul component ol lotului național 
de juniori AmbB ou crescut la Jiul, ou fost împrumutați, pentru rodaj. Ic 
Fcroșeni |L respectiv. Io Lupenf șl acum au revenit la clubul de bază, 
eunlndu-se mod speranțe la ei. • Au fost șl cltevo „probleme medicale": 

orga — răcit, Găman — entorsă, Cura — viroză pulmonară, dar toți s-au 
refăcut ft *e  Intrat la programul echipei. După Herculane, Jiul a 
revenit acasă. • Pentru retur. Jiul îșl propune să păstreze cel puțin locul 
♦, dar încearcă să mal urce, glndindu-se și ta un jubileu: să ducă „Cupa 
României*  la Petrosanl.„ după W ani. 0 Trei absențe față de lotul din 
toamnă: Dina șl Vlnătoru. transferați, pentru 1 an, la Minerul Lupenl, 
tar Neaga, scos dîn tal pentru indisciplină. 0 Echipa din Petroșani se 
numește Jiul, dar ea se putea chema și Știința, Politehnica sau Sportul 
studențesc. In lotul său stnt 9 studențl (M. Popa, P. Grigore, Băluță, Vesa, 
Lasconi, Ciorăscu, Coca, Gămaa șl Florescu), mai mulțl, chiar, decit ta 
echipe cu nume universitare. Do jkd vreo să rămino echipa minerilor din 
Valea Jiului. • Apropo de tradiție șt de dragoste față de Jiul: Gogu Tonca, 
antrenorul principal, este bucureșteark produs al clubului Steaua, dar de 
18 ani st se Indentiflcâ ea Jtal șl cu Petroșanii, unde s-a stabilit cu soția 
Ș ce i oopH al sâl și undo s-a realizat ca sublnginer și antrenor. Cu 
pasiune șl hărnicie, împrewlă cu Caval, «4 se ocupă de pregătirile echipei.

finalizarea. Am marcat puține 
goluri (Lasconi intirzie con
firmarea). se fac greșeli la 
marcaj (Mircea Popa are mari 
perspective, dar e 
copt), momentele de 
ne-au costat puncte la 
Mureș sau Oradea.

— Cit va mai juca 
Cavai ?

— Voi rămine în poartă 
timp voi da randamentul 
care îl așteaptă lumea de 
mine. Homan are și el 34
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CRAIOVA DINAMO, DUELUL
DE FORȚA AL FOTBALULUI NOSTRU

LA TOATE NIVELURILE

trebuie să muncească, uneori, 
eu sacrificii Fotbalul nu este 
• alee eu trandafiri. Cere se
riozitate, dăruire, pasiune, 
muncă fără preget. Eu, la S3 
de ani (n.n. l-a Împlinit la 
1 ianuarie), tacă lucrez sin
gur, in fața ridului, pentru 
priză la balon. Problema nu
mărul unu pentru noi rămine

ani, vreau să formez un înlo
cuitor și de doi ani lucrez cu 
Ghițan, tinăr ți talentat, dar 
care a făcut o hepatită. Așa că 
in poartă la Jiul va fi tot Ca
val, pentru că Jiul a făcut aii- 
tea pentru eL

Constantin ALEXE

A RETURULUI DIVIZIEI
11—8 în ultimul!). Fluctuantă, 
neconvingătoare evoluția gaz
delor, remarcabilă replica 10- 
șencelor. Evidențiate : Maria
Muscă, Lucia Tacacj și Ileana 
Berdilă, respectiv Gabriela 
Coman si Mariana OnofreL (T. 
SIKIOPOL, ooresp.)
î. DINAMO 12 10 2 22
2. C.S.U. - I.M.N. 12 9 3 29:15 21
X Chimie 12 9 3 28:U 21
4. C.S.M. Libertatea 12 8 4 28:16 2G
X Universitatea 12 8 4 26:15 20
6. Mora tex 12 8 7 20:27 17
1. Chimpex 12 5 7 19:26 Wa. Penicilina 12 4 8 21:25 W
9. Ca Ic uio torul tt 4 8 19-27 16

IC. Știința 12 4 8 17:28 16
11. FI. roșie 12 3 9 15:30 15
n. Farul 12 3 9 13:29 15

MASCULIN
STEAUA BUCUREȘTI — 

RELON SAVINEȘTl 3—6 (13,
6, 5). Lipsită de coordonatorii 
Savu, echipa lui L Postolache 
și D. Gavril nu a Izbutit să 
se apropie de mai valoroasa 
sa parteneră decât în partea a 
doua a primului 
apărat bine și a 
mai mult curaj 
Dealtfel. Relonu] 
ratat (la 13—13) 
posibilități de a ajunge la set- 
boL în continuare, însă. Stea
ua, deși a rulat mai multi ju
cători. a dominat clar jocul, 
profitând si de căderea psihică 
a oaspeților, tmpăcați cu In- 
fringerea. Din nou antrenorii 
eteliști G. Bartha șl V. Dumi
trescu au dovedit că sînt ho
tărî ți să dea mai mult credit 
tinerilor., titularizlndu-i pe 
Șoica (17 ani neîmplinit!) și 
folosindu-i mult timp pe O- 
prea (20 ani) și Pădurețu (17 
ani) la pupitrul sextetului, iar 
tn final pe trăgătorul Dalacu 
(18 ani netmpliniți). De Ia în
vinși, cel mai bun a fost 
tot un tinăr : Pralea. Au arbi
trat foarte bine V. Arhire din 
București și CI. Murgulescu 
din București. (A.B.).

EXPLORĂRI BAIA MARE 
— ȘTIINȚA MOTORUL BAIA 
MARE 2—3 (—10, —11, », C, 
—8). Derby-ul maramureșean 
a avut culoare si dinamism pe 
parcursul a două ore ți 20 
de minute de joc care a captat 
atenția celor 2 000 de specta
tori prezenți. De remarcat că

set. cînd s-a 
finalizat c-a 

Si eficiență.
a avut si a 
două clare

DE VOLEI
în primele două seturi voleiba
liștii de la Știința Motorul au 
fost conduși cxi 9—3 ți respec
tiv 7—1, dar au remontat han
dicapul prlntr-ua joc comhina- 
tlv ți rapid. Remarcați: 
Ștreang, Mark. Horje de la în
vingători, Mîțu, Arbuzov ți 
Covaciu de la învinși. Arbitri: 
AL Dragomir din București șl 
C. Pădurarii
(A. CRIȘAN, eoresp.).

c.s.u. alumina oradea
— DINAMO BUCUREȘTI 1—3 
(11, —S, —5, —4). Sală arhi
plină la medul localnicilor cu 
campionii, care au condus cu 
S—0 in primul set, dar gazdele 
au reacționat puternic. înde
osebi. prin Manole, Năsăudean, 
fi Răduță, clștigînd 
continuare. însă, 
tehnico-tactică evidentă a 
namoviștilor. remarcabil! 
combinații ți la 
GHIȘA, eoresp.).

ELCOND DINAMO
— A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 3—0 (2. 4, 3). Jocul a 
durat doar 35 de minute. Re- 
marcări : Tutovan, Mășcășan, 
Codre, respectiv Dinea și EEăr- 
ginean. (L DOMUJA, eoresp.).

C.S.M.U. SUCEAVA — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 3—0 
(11, 11, 10). Sala .Unirea*  a 
fost plină pînă la refuz Ia a- 
cest med." cîștlgat pe merit 
de gazde. Cei mal buni: Ște- 
flea, Dumitru, Enuca, respec
tiv Stoian ți Hrinco. (I. MÎN- 
DRESCU, eoresp ).

TRACTORUL BRAȘOV — 
CALCULATORUL BUCUREȘTI 
3—0 (4, 12, 14). Victorie dară 
a gazdelor de la care ț-au re
marcat Sterea, HInda, Zamfir 
Si Dumitrache, dar oaspeții 
(buni : Ion, Ioni(& ți Biră) au 
fost la un pas de câștigarea se
tului 3 (V. SECĂREANU, co- 
resp.).
1.----------- ------------ —
2.
3.
4.
5.«.
7. 
a 
s.

in 
M. 
13

«Un Timișoara

setul în 
superioritate 

dl- 
prin 

blocaj. O.

zalAu

DINAMO 
Steaua
Expkwăd '1
Ekond Dlnamo W
UnivervR. C.FJL n

« -.1
19 

______• . 
Șt Motorul 19
A.S.E. Electroni. 12
C.S.U. Alumina 0
Relonul t2

TrpctonH 
C.S.M.U. 
Calculatorul

Se cunoaște foarte bine că 
fiecare club de performanță de 
la noi are o anumită structură, 
fiind organizat (sau ar trebui 
să fie) ca o mică întreprindere, 
care trebuie să „producă" tot 
timpul. Mai întîi de toate, JU
CĂTORI și, bineînțeles, VIC
TORII, îndeosebi succese de 
prestigiu pentru fotbalul nos
tru; fotbal care are nevoie 
mai mare atit 
valoare, cit și 
acele din anul 
vedem cum se 
rile noastre divizionare „A" 
după rezultatele obținute In 
toamna lui 1983, pe PLAN 
INTERN, la toate categoriile.

în ordinea de mai jos am 
contopit, deci, toate cele trei 
clasamente — „A", speranțe 
șl juniori — competiții Ia care 
orice club de „A" este obligat 
să participe cu echipele sale.

Este vorba, așadar, de 45 dc 
meciuri jucate, 17 in campio
natul Diviziei „A", 17 ia spe
ranțe și 11 la juniorii repu
blicani. Cum se prezintă cla
samentul... clasamentelor ?

8 87-27 66 
7 89-39 64 

12
13
14 
14
19
13
14 
16
20 
19
19
20 
21
19
20
15

tot 
de 
ca 
să

de jucători 
de victorii 
1983. Dar 

prezintă clubu- 
divizionare

1. Unlv. Cv.
2. Dlnamo
3. F.C. Argeș
4. F.C. Bihor
5. Rapid
6. Jiul

Steaua 
FC Baia 
POUt. 
Sp. stud. 
ASA Tg. M. 
CS T-vlște 
Corvinul 
Petrolul
SC Bacău 
Dun. CSU 
Chimia 
F.C. Olt

7. 
a. 
i.

10.
11.
12.
13.
14.
15. 
ÎS.
17. 
ia.

45 24
45 22
45 21
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
34

68-36 
87-45 
76-43
60- 53 
89-70 
59-49 
66-70 
57-54 
54-63
61- 70 
59-60 
68-69
51- 71 
46-46
52- 71 
29-43
nece- 

echipă 
atare 

ge- 
ul-

59
56
53
52
4S
49
47
44
43
43
42
41
41
40
40
26

23
17 
16
15
18 
17
16 
16 
17
14
15
7

Cîteva observații 
sare. F.C. Olt nu 
Ia juniori și 
locul în clasamentul 
neral nu poate fi decit 
tlmul. In schimb, oarecum a- 
vantajată apare Petrolul, pen
tru care la „speranțe" a jucat 
Luceafărul, adică naționala de 
juniori. Dincolo de toate a- 
cestea, Insă, apar ca deosebit

de interesante următoarele 
considerații.

S Universitatea — Dinamo 
—F.C. Argeș alcătuiesc trio-ul 
fruntaș 'și, nu întîmplător, a- 
cestea fiind cluburile, sau foar
te bine organizate, sau cu mari 
preocupări în descoperirea și 
promovarea jucătorilor tineri, 
de perspectivă. Dealtfel, in 
ultimii 5—6 ani, aceste cluburi 
au cîștigat campionatul, Cupa 
și o parte dîn competițiile 
rezervate jucătorilor tineri.

0 Apreciabile — în aceeași 
ordine de idei — pozițiile o- 
cupate de F.C. Bihor și Rapid. 
Primul club a avut în toam
na lui ’83 rezultate bune in 
toate cele trei competiții, în 
timp ce Rapid a urcat în 
„clasamentul clasamentelor" 
ca urmare a comportării 
te bune la „speranțe" și 
ori.

0 Sportul studențesc 
Steaua, fruntașe în „A“, 
trase în... jos de echipele lor 
din celelalte campionate, deși 
ambele au excelente condiții 
materiale, deși 
care ar trebui 
mai mult decit 
acum.

0 O situație 
sebită 
Locul 13 nu corespunde 
tențiilor acestui club și 
de acest club, cu atit 
mult cu cit Corvinul s-a 
mărat printre fruntașe 
toate echipele — in 
precedente. Situație de 
junctură ?...

Așadar, tot un duel 
va — Dinamo, disputa 
domină fotbalul nostru 
cîțiva ani buni; o dispută in 
care considerăm că este abso
lut necesar să intervină și 
alte cluburi prin INTERESUL 
EGAL pe care acestea trebuie 
să-I manifeste pe toată filie
ra, de la echipa din prima ca
tegorie ți pînă la cea de ju
niori ! ,

Laurenf’u DUMITRESCU

foar- 
juni-

Și 
sînt

au 
să
au

cu
o prezintă

SE APROPIE RETURUL
PETROLUL PLOIEȘTI — C. S. 

TIRGOVIȘTE 2—1 (2—0). Au mar- 
tat C. Moldo veanu tata. 38), Mo- 
canu (min. 45). respectiv Con
stantin tata. 50). PETROLUL 1 
A. Ttima — Pancu. Crtagașu. Bă
tutei. L Tema — Catinca, Birbu- 
lescu, Slmadu — Pană, C, Moî- 
doveanu. Mocanu. Au mai jucat: 
N. Lazăr, VasHescu, LtbPa Cojo
carii, IXimitracbe H. C. S. TtH- 
GOVIȘTE : Mia — Niculescu. Ene, 
Dumitrescu, Pltaru — Agiu. Bur- 
lear.u, Ntouldoiu — Penta, O. Po
pescu, Constantin. Au med jucat: 
Istrate, Stotehlță. Lică. Ostafi. 
Manea. CA. Crlstea. ooresp.)

F. C. CONSTANTA — DUNĂ
REA C, 8. U. GALAȚI 2—1 p—I). 
Au Înscris : Bătrtaeanp tata. 45), 
Zahlu tata. 58), respectiv Mure- 
șan (min. 26). D UN AREA C. S. U.: 
Oană — Pisău, Gălan, Anghelinri, 
Mweșan — Hanghiuc, Băjenaru, 
Balaban — Ichtar.. Ra’.ea. Soare. 
Au mal jucat : Voioovici, Cemes- 
cu. AntohL (N. Stere, eoresp.)

„U*  CLUJ-NAPOCA — JIUL 
PETROȘANI 1—1 (1—I). Autorii
golurilor : Ciocan (tain. 12) pen
tru „U“, Lasconi (min. 29) pen
tru Jiul. JIUL : Caval — P. Gri
gore. Vizitiu. Florescu. Stana — 
Varga. SekeU, Găman — Stotaes- 
cu, Lasconi, Băluță. Au mai ju
cat : Coca, Ciorăscu, Dos an șl 
Hcnțnd, (L Lespuc, ooresp.)

A. S. A. TG. MUREȘ — V. C. 
BAIA MARE 2—3 (1—2). Au în
scris: Muntean tain. 21), Varga 
(mta. 51), respectiv Moldovan

(mLn. 7 șl 44). Tul ba tata. *4).  
A.S.A. ; Naște — Szabo, Jenei, 
tapLr, Gal — Botezau, Both, Du
mitrescu — Cionceri, Fantei, Mun
tean. Au mal jucat: Varo, Onu- 
tan. Cotata Hor-.-ath. C. Ble, Var
ga și Kaiâo. F. C. BAIA MARE : 
Heber — Buzgău. Raț. Ignat, Rus 
— Bălan, Sabău, Mureșan — Sepi, 
Moldon-an, Tulba. Au mal jucat: 
Verdeș, Bonte, Dragomirescu, 
Basna!. (C. Albu, eoresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
F» C. BIHOR 2—1 (2—1) ■ Au mar
cat : T. NicoLae tata. 23), Deac 
tata. 44), respectiv Nedelcu (mta. 
ffl). F. C. BIHOR : Balaș — Dianu, 
Blszok, Dumitrescu, Kiss — Tamaș, 
Gno»:, FHlp — Be, Nedelcu, Geor
gescu. Au mal jucat : Liliac, Ro- 
sza, Roatiș, Nlțu. (C. Crețu, cv- 
nataJ

F. C. M. GIURGIU — CHIMIA 
RAL V1LCEA 9—0. Divizionara „A‘ 
Chimia a folosit următorii jucă
tori : Pavel — Teleșpan, Basno, 
Preda (Udrea). Ancuța — Ale
xandru, Verigeaziu, Iovan — Bu
tton, Vergu. Carabageac. (Tr. 
Barbllată, eoresp.)

U. T. ARAD — U. M. TIMI
ȘOARA 3—2 (2—1). Autorii soiu
rilor : Clgan (tain. 6), Tirlea 
(tata. 32), Gal (mta. 7S). respectiv 
Gal (min- 44, autogol), Bubela 
(min- 62, autogol). (N. Strejan, 
eoresp.)

GLORIA BISTRIȚA — GAZ 
METAN MEDIAȘ 4—1 (3—1). r-U 
marcat : Moga tata. 6, 44 ș! 63), 
Dinîlă {mta. 23), respectiv Har-

pepiniere 
dea
dat

mult 
pînă

deo-totul
CorvinuL 

pre
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mai 
nu- 
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con-
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care 

de

bodă (min. 12). (I. Toma, ooresp.)
ROVA ROȘIORI — I. P. ALUMI

NIU SLATINA 1—0 (0—0). Unicul 
0ol a fost realizat de Floricel 
9nln. 57). (T. Negulescu, eoresp.)

C. F. R. VICTORIA CARANSE
BEȘ — C. S. M. REȘIȚA 2—1 
(0—0). Au înscris : Popescu (min. 
49), Iancu (min. 76), respectiv 
Mihale (min. 84). (N. Magda, co- 
resp.)

C. S. M. DROBETA TR. SEVE
RIN — RAPID ARAD 3—1 (0—1). 
Au marcat: Mișu (min. 60), Ior- 
dache (min. 65), Hornoiu (min.1 
74), respectiv Bora (min. 52). (V. 
Manafu, ooresp.)

LM.A.S.A. SF. GIIEORGIIE — 
C. S. M. BORZEȘTI 3—0 (1—0). 
Autorii golurilor : Paraschivescu 
Cmln. 44), Adorjan (min. 65) șl 
Van cea (min. 80). (Gh. Briotâ, co- 
resp.)

„CUPA 
etapă a 
„Cupa 6 
asociația ______ _
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Automatica — I.C.S.I.M. 
9—1 (1—1), Progresul Vulcan — 
Aversa 5—0 fi—0), Petrolul Vi
dele — I.M.G.B. î—i (0—0), Vul
can — Petrolul București 5—2 
(2—1), Laromct — Electromagne

tica 1—1 0—0). (N. Tokacek, co- 
zesp.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
MINERUL MOTRU 3—0. Au mar
cat Cîrțu, Păuna șl Adrian Po-' 
pescu. Donose a jucat pe post de 
libero.

s martie-. In prima 
competiției dotată cu 
Martie-, organizată de 
Automatica București,

DE LA L D. M. S

Pentru ridicarea

Magazinul auto I-D-MA. livrează
TMTnftflya •
Mag. BUCUREȘTI

Mag. PITEȘTI

ptaă la nr.
Șl
Bl ptoă la nr.
0

Mag. BRAȘOV ptaă la nr.
Mag. BACĂU ptnă la nr.
Mag. BAIA MARE pină la nr.
Mag. CLUJ-NAPOCA pînă ta nr.
Mag. REȘIȚA ptnă ta zir.
Mag. CRAIOVA pfnă la nr.
Mag. TIMIȘOARA plnă la nr.
Mag. IAȘI Idnd la nr.

ptaâ la

w.oaoHâS3
16.000/11)83
17-000/1083 
1^00/1083 
5.650/1963

2S februarie a.c.

cu livrare de la 
ou livrare de la

autoturisme DACIA după cum

ma^. auto Craiova 
mag. auto Timișoara

pentru cumpărătorii din jud. Sibiu (înscriși la 
mag. Brașov)

1.000/1983
5.650/1983
3.900/1003
4JBOZ1933
3.400/1993

600/1983
2.SOOZ1SS3
3-650/1983

400/1983
de la alt magazin dealt

cu livrare de la mag. auto Reșița

cel de înscriere este necesară 
pentru obținerea scrisorii de

autoturismului c__ ___ _________  ____
prezentarea la magazinul la care s-a efectuat Înscrierea inițială 
transfer.

dștlgătorll C.E.C. de la tragerea din trim. IV 1983 se pot prezenta pentru ridicarea 
autoturismului DACIA la magazinul auto I.D.M.9., conform arondării teritoriale comunicate prin 
flUalele C.E.C.

VInzările se efectuează în funcție de stocul de autoturisme ți capacitatea de livrare a 
fiecărui magazin.

Informații suplimentare la telefonul 7S.26.46/lnt. 193.

Tepo.su


Q99 LA ACEASTĂ ORĂ, TOATE DRUMURILE DUC LA SARAJEVO! VICTORII
ț

© în orașul Olimpiadei albe ninge viscolit e Hocheiștii își Șl RECORDURI
ALE ATLETILOR0. N. U

încep

întrecerile o Mesajul președintelui Adunării Generale a
La această oră, Sarajevo este principa

lul t subiect de discuție pentru iubitorii 
sporturilor de iarnă și nu numai pentru 
ci...

,___ ___  ___ „ spre Sarajevo se Îndreaptă concurenți din
«toate colțurile lumii pentru a sărbători cea de a XlV-a Olim
piadă albă. In rîndurile următoare citeva informații în legătură 
cu Jocurile Olimpice ale iernii...
f • Președintele în funcțiune 
«d Adunării Generale a O.N.U.. 
■Sorge Illueca (Panama), a a- 
Kfcesat un mesaj participanților 
ttâ Jocurile Olimpice de iarnă 
jîn care se spune: Jocurile O- 
jlimpice de la Sarajevo sint 
iim splendid exemplu de coo
perare culturală și sportivă pe 
care Carta Națiunilor Unite o 
consideră necesară pentru sta
bilirea relațiilor pașnice și 
amicale intre națiuni. Este 
încurajator faptul de a ști că 
guvernul și poporul iugoslav 
au făcut un efort deosebit 
pentru a asigura condițiile ne
cesare unei prezentări armo
nioase și adecvate a Jocurilor 
Olimpice.
• în alocuțiunea rostităl la 

deschiderea celei de-a 87-a se
siuni a Comitetului Internațio
nal Olimpic (C.I.O.), Juan An
tonio Samaranch, președintele 
forului olimpic mondial, si-a 
exprimat speranța câ într-un 
viitor destul de apropiat vor 
putea *i luate în sarcina C.LO. 
o mare parte din cheltuielile 
legate de participarea la Jocu
rile Olimpice pentru 
legațiile participante 
semenea, de a ajuta 
substanțial țările in 
dezvoltare.
Samaranch, este dispus 
rezerve să colaboreze La alcă
tuirea unui plan care să 
pundă necesităților unui 
mâr însemnat de țări**.

Referindu-se la J.O. de 
nă, președintele C.I.O. a 
tat : „Organizația noastră __
tenționează să dea Olimpiadei 
albe mai multă strălucire și 
importanță**.

V in aceste ore,
&...................
B»is

„C.I.O.. a

toate de
și, de »- 
in
curs
spus

mod 
de

J.A.
fără

răs- 
nu-

iar- 
ară- 
in-

• Patinatoarea artistică San
da Dubravcici, In vîrstă de 21 
ani, va parcurge ultimul 
schimb al ștafetei flăcării o- 
limpice urmînd să aprindă „fo
cul1* pe stadionul Koșevo. gaz
da ceremoniei 
a celei de a XlV-a ediții a 
J.O. de iarnă (miercuri 8 fe
bruarie).
• Cercetîndu-se fișele indi

viduale de înscriere au putut 
fi depistate „extremele** actua
lei ediții a Olimpiadei albe, cel 
mal inalt și cel mai scund din
tre participanți. Este vorba de 
doi dintre jucătorii reprezenta
tivei de hochei americane, fun
dașul Tom Hirsch care măsoa
ră 2,10 m (înseamnă că pe pa
tine el are, în mod practic, cu 
6—7 cm mai mult!) și, respec
tiv, coechipierul său. atacantul 
Corey Millen de 1,55 m...
• După desfășurarea ultimei 

coborîri, in 
la Cortina 
cui Franz 1 
14-lea) a 
ceasta nu 
ne un mare interes, de aceea 
locul modest pe care l-am o- 
eupat nu mă deranjează prea 
mult Coborirea de 
va fi într-un alt 
o... altă muzică!“
• într-un meci 

care, la Trencin, echipa olim
pică de hochei a Cehoslovaciei 
a surclasat reprezentativa Sue
diei cu 8—0 (3—0, 3—0, 2—0)1 
Au marcat: Ruzicka, galupka, 
Svoboda, Horva, Lala, Prohas- 
ka, Korbela și Richter.

• Primul antrenament cro
nometrat pentru proba olim
pică de coborîre, desfășurat pe

de deschidere

„Cupa Mondială"*, 
d’Ampezzo, austria- 
Klammer (clasat al 
declarat: „Pirtia a- 
prezinU pentru ml-

la Sarajevo 
context, pe

de verifl-

PREGĂTIRILE HANDBALIȘTILOR ROMANI PENTRU J.O
(Urmare din pag. I)

— Nu sint modificări spec
taculoase. Pornim la drum cu 
20 de jucători : Nicolae Mun- 
teanu, Adrian Simion și Ale
xandru Buligan — Dumitru 
Berbece. Marian Dumitru, Va- 
sile Stingă, Adrian Ghimeș, 
Constantin Petre, Cornel Du
rau, George Dogărescu, Tudor 
Roșea, Mircea Bedivan, Vasile 
Oprea, Ion Mocanu, Iosif Bo- 
roș, Gh. Covaciu, Măricel Voi- 
nea, Alexandru Folker, Lucian 
Vasilache și Neculai Vasilca.

— Așa cum spuneați, porniți 
la drum. Cu ce planuri, cu ce 
gînduri ?

— Succesele anului 1983 sint 
o realitate. Această realitate 
poate naște alta, mult mai fru
moasă, numai in condițiile in 
care sportivii selecționați in 
lotul olimpic vor înțelege ci ea 
este numai un stimulent 
pentru eforturi și mai mari, 
pentru ambiții crescute, pentru 
dirzenie și abnegație nedrămui
te. Vom face totul pentru ca 
învingătorii Super Cupei Mon
diale să înțeleagă că succesul 
de la Dortmund a fost numai 
o etapă, finișul, țelul nostru 
fiind victoria la Jocurile Olim
pice. începem ultima perioadă 
de pregătire, 
de refacere și 
programată la .
de a doua — de pregătire fi
zică — la munte, iar cea de a 
treia — de antrenamente speci
fice — la Brașov, unde vom lucra 
in Sala sporturilor. Meciurile de 
verificare și pregătire in con
diții de concurs le vom începe 
la 31 martie, cu „Turneul Capi-

Prima parte — 
tratament — este 
Eforie Nord, cea

talelor" de la Paris (Madrid, 
Moscova, Paris și București), 
continuind cu un turneu in 
Bulgaria (22—27 aprilie), cu 
„Trofeul Politehnica" (Timișoa
ra, 10—12 mai), un turneu în 
R.F. Germania și cu „Tro
feul Carpați" (Timișoara. 5— 
10 Iunie, participă: U.R.S.S.,
R. D. Germană. S.U.A., RF. 
Germania. România A și B). 
Vom mai juca două meciuri 
in Elveția (21 și 22 iunie), două 
meciuri cu selecționata Unga
riei (5 iulie la Debrețin și 8 iu
lie la Oradea) și citeva, in
S. U.A., de acomodare, înain
tea începerii turneului olimpic,

— Despre partenerii noștri 
din grupă — Polonia, Ceho
slovacia. U.R.S.S., Cuba și Al
geria — cum vă veți informa I

— Cu U.R.S.S. — sperind ci 
va veni cu echipa olimpici — 
vom juca la „Trofeul Carpați", 
iar despre celelalte vom căuta 
să obținem datele necesare.

— între elementele care au 
condus la succesul echipei na
ționale de fotbal în prelimina
riile campionatului european 
s-a aflat și atenta documen
tare privindu-i pe adversari, o 
informare „la zi**, pe pelicule 
video. N-ar trebui omisă 
ceastă experiență reușită.

— Firește. Acest capitol
va preocupa și sper să putem 
intra la timp în posesia celor 
mai proaspete și mai utile date 
privind evoluțiile partenerilor 
noștri.

Adăugind că din colectivul 
tehnic mai fac parte dr. Eu
gen Craioveanu și prof. Mihai 
Cojocaru, urăm sportivilor și 
tehnicienilor noștri succes In 
această etapă decisivă.

a-

ne

ROMANIPROGRAMUL ÎNTRECERILOR OLIMPIADEI ALBE

Data 7 8 9 ID 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ceremonia

de deschidere •
Sărituri • •
Combinata nordică • •
Schi fond • • • • • • © ©
Biatlon • • •
Coborîre bărbați ©
Coborîre femei •
Slalom uriaș b. © •
Slalom uriaș F • •
Slalom special b. •
Slalom special f. ©
Sanie • • 9 • • -
Bob • • • •
Patinaj viteză • • • • • •c •
Patinaj artistie • • • • 9c •
Hochei pe .gheată
Ceremonia 

de închidere | 1 hII •
muntele Bielașnița, de lingă 
Sarajevo, a fost întrerupt din 
cauza unei furtuni de zăpadă 
care a redus vizibilitatea. Pină 
la apariția 
bun timp 
nul Peter 
mat de 
(U.R.S.S.) . .
• La Sarajevo a avut loc o 

coborîre cronometrată a bo
burilor de 2 persoane, cel 
mai bun rezultat 52,63 fiind In-

intemperiei, cel mai 
l-a realizat elveția- 
Muller 1:48,19, ur- 
Vladimlr Makeev 
1:48,38.

SCORURI

regi.strat de echipajul sovietic 
Janis Kipurs, Alver Snepț.
• întrecerile olimpice încep 

de fapt mîine, cu o zi mai de
vreme decit inaugurarea ofici
ală a „Olimpiadei albe**. Pri
mele dispute, la hochei, pro
gramează întîlnirile: Polonia
— U.R.S.S., Italia — Suedia, 
R.F.G. — Iugoslavia (grupa 
.A“). S.U.A. — Canada. Ceho
slovacia — Norvegia, Austria
— Finlanda (grupa ,,B“).

CATEGORICE IN „TURNEUL

CELOR 5 NAȚIUNI" LA RUGBY

BUDAPESTA. La „Spor'A- 
csarnok** s-au desfășurat cam
pionatele de atletism ale Un
gariei, la care au luat parte 
și cîțiva 
vencele 
(2:02,20) 
02,47) au 
in cursa 
sosind alergătoarea Gospodi
nova (Bulgaria) 2:02,78. Pe 
primul loc s-a clasat, de ase
menea, săritoarea în lungime 
Gina Ghioroaie cu un rezul
tat de 6,43 m. Semifondistul 
petroșănean Petru Drăgoescu 
s-a clasat al doilea la 800 m 
(1:48,88), după polonezul Zer- 
kowski 1:48,87, ca și la 1500' 
m, probă în care cu 3:43,84 a 
Înregistrat un nou record na
țional pe teren acoperit. Au ■ 
mai urcat pe podium, pe po
ziția a 
sifoglu 
(record 
rodi la 
Fița Lovin 
4:13,96. Trei dintre concurenții 
unguri — Szalma (8,10 m la lun
gime), Kovacs (6,65 s la 60 
m) și Szabo (7:48,93 la 3000 
m) — au înregistrat noi recor
duri naționale.

STUTTGART — 
minină de 800 m 
cadrul concursului 
sală de la 
tigată 
cova 
timpul 
Doina 
2:00,19 — record național Elly 
van Hilst (Olanda) 2:02,38. 
Sprinterul american Mei 
Lattany a obținut victoria in 
două probe: 60 m — 6,51 și 
200 m — 20,84.

VITTEL. Meci internațional 
Franța — Anglia. 78—68 p 

la bărbați și 60—53 p la fe
mei. Ci te va rezultate: 800 m: 
Noreate (MB) 
McGalla (MB) 
Walker (MB) 
Vigneron (F) 
60 mg: Laurence Elloy 
8,08, 200 m: Marie Cazier (F) 
23,64, înălțime: Maryse Ewan- 
je-Epee (F) 1,86 m.

atleți români. Craio- 
fcristieana Cojocarii 

și Maria Radu (2: 
ocupat primele locuri 
de 800 m, a treia

treia, Natalia Caraio- 
la 200 m — 24,58 1 
național), Iboia Ko- 
400 m — 54,33 s și

19 1500 m —

EDINBURGH
La Edinburgh. 
„Turneul

(Agerpres). — 
In meci pentru 

celor 5 națiuni* 
la rugby, selecționata Scoției a 
Învins cu scorul de 18—6 (6—3) 
echipa Angliei. Punctele gazde
lor au fost realizate de John
ston, Kennedy (cite un eseu) 
și Dods (2 lovituri de pedeapsă 
Si 2 transformări), iar cele ale 
oaspeților au fost înscrise de 
Dusty Hare (2 lovituri de pe
deapsă).

In cadrul aceleiași competiții, 
la Dublin, reprezentativa Țării 
Galilor a întrecut cu 
(9—3) formația Irlandei, 
marcat: Ackerman (eseu). Da
vies (2 lovituri de pedeapsă și 
o transformare) și Bowen (2 lo
vituri de pedeapsă). 
Campbell (3 
deapsă).

Comentînd 
Anglia din 
națiuni** la rugby, coresponden
tul agenției France Presse re
latează : „Se pare că, deocam
dată. Scoția este echina care 
vine tare in ■“Turneul celor 5 
națiuni*. Mult mai rapizi si în
treprinzători. nemiloși in apă
rare. scoțienii au învins echi
pa Angliei cu 18—6. înscriind 
două eseuri fată de numai u- 
nul al adversarilor. Intr-un 
meci influențat de condițiile 
atmosferice. De un teren des
fundat si cu o minge alune
coasă. iuțeala înaintașilor sco
țieni. clarviziunea mijlocașului 
la grămadă Laidlaw si lovitu
rile de picior ale lui Ruther
ford. precum si jocul inspirat

lovituri

18—9
Au

respectiv 
de pe

meclul
„Turneul celor 5

Scotia

TELEX @ TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX @ TELEX © TELEX
BOX 9 Americanul Donald 

Curry și-a păstrat titlul de cam
pion mondial (W.B.A.) la cat. 
semi-mijlocie invlngîndu-1 la 
puncte, In 15 reprize, pe cona
ționalul său Marlon Starling, la 
Alaniie Citv.

HANDBAL • Rezultate din 
C.M. grupa ..C" care se desfă
șoară in Italia: seria I: Italia — 
Irlanda 50—5 !. Belgia — Luxem
burg 20—17. Finlanda — Israel 
25—24, 
Israel 
ria a 
23—18.
Bulgaria 
landa — Marea Brltante 
Austria — Turcia 24—24 I

20—17. Finlanda
Belgia — Irlanda 59—5 !, 

— Luxemburg 24—IS, se
ll-a: Bulgaria — Turda 

Olanda — i-le Feroe 24—12, 
- T-le Feroe 28—20, O- 
Marea Brltante 22—13,

HOCHEI © La Tokio, o se
lecționată suedeză: cu Cambridge 
Hornets (Canada) 6—2 (2—0, 3—1, 
1—1) și cu Japonia 3—0 (2—0,
1—0, 0—0) • Turneul de la Le
ningrad: Suedia „B“ — Ilves
Tampere 3—2 (0—1, 3—0, 0—1),
Cehoslovacia „B“ — Leningrad 
8—3 (2—1, 2—0, 4—2), U.R.S.S.
„B“ — Suedia „B“ 10—4.

SCHI © Concurs pentru „Cu
pa mondială" la Boroveț (Bulga
ria), slalom uriaș: 1. stenmark 
2:20,60, Girardelll 2:30.13, Erlacher 
2:30,38; slalom special: 1. Glrar- 
delli 1:49,21, Stenmark 1:49,40, 
Gruber 1:49,76 © Campionatele
mondiale de schi nordic pentru 
juniori, la Trondheim: sărituri :

Martin Svagerko (Ceh.) 113,1 p, 
Janez Stlrn (lug.) 212,8 p: 10 km 
fete: Anfisa Romanova (U.R.S.S.) 
32:48.5, Hllde Gjermundshaug 
(Nor.) 33:13,5; 15 km: Holger
Baurot (R.D.G.) 42:13,5, Vlad. 
Smirnov (U.R.S.S.) 42:15.0: com
binata nordică: Geir Andersen 
(Nor.) 424,40 p.

se RIM A • „Cupa Europei* la 
sable a avut loc la Budapesta: 
finala: Ț.S.K.A. Moscova — Hon- 
ved Budapesta 9—6, locurile 3—4: 
Uj pești Dozsa B-pesta — Slavia 
Sofia 9—5, locurile 5—6: Fiamme 
oro Roma — Steaua București 
9—5, locurile 7—8: Zaglebie Ko- 
ntn — Tarbes 12—0.

al talonerului Deans an contri
buit la această diferență de 
scor substanțială**.

Pe marginea meciului Tara 
Galilor — Irlanda. aceeași 
agenție scrie : „Echipa Tării 
Galilor a învins cu 18—9 for
mația veteranilor irlandezi du
pă un meci mediocru, disputat 
pe o ploaie torențială la Du
blin. Irlandezii, care au suferit 
a doua înfrîngere consecutivă, 
n-au reușit să opună o rezis
tentă valabilă tinerei echipe a 
Tării Galilor care incepe să-și 
găsească ritmul**.

fe- 
din 
de 

ciș-

Proba 
plat 

atletic 
Stuttgart a fost 
Milena Mateikovi- 

Cehoslovacia, cu 
1:59,43, urmata de 

(România)

de 
din
de

Melinte

ROMÂNIA

1:50,36, triplu:
16,86 m, 60 mg:
7,92, prăjină:

5,73 m; femei 
(F)

UNGARIA 6-3,
LA HOCHEI Mfl

SOFIA, 5 (Agerpres). — In 
prima zi a turneului interna
țional de hochei pe gheață de 
la Pernik, rezervat echipelor 
de tineret, selecționata Româ
niei a învins cu scorul de 
6—3 (1—0, 3—3, 2—9) formația 
Ungariei. Intr-un alt joc, 
prezentativa Italiei a întrecut 
cu 5—2 (3—2, 1—0, ' ”
chipa Bulgariei.

re-

1—0) e-

MECIURI INTERNAȚIONALE
Simbătă, la Roma în meci 

amical, reprezentativa Italiei 
a dispus de cea a Mexicului 
cu 5—0 (4—0), 
lui Paolo Rossi 
Bagni. Gazdele, 
Rossi, au jucat 
șind cu dreptul 
ciurilor din acest an. învingă
torii au aliniat formația: Bor- 
don (Galii) — Bergomi, Ca- 
brini. Barest, Vierchwod (Tar- 
delli) — Scirea (Colovatti), 
Conti, Bagni — Rossi (Fanna), 
Dossena (Battistini),
• La Cairo, tot în 

mical: Egipt — R.D. 
nă 2—1 (1—0)1 Au 
Nassef, Soliman, 
Gudscho.

CAMPIONATE
După ce în etapa 

Bayern Munchen și 
ger S.V. au obținut 
categorice, in etapa 
bătă ambele au fost 
iar Stuttgart, care a 
la egalitate, a trecut 
tea clasamentului. Iată rezul
tatele din etapa a 20-a : Fortu
na Diisseldorf — Bayem Mun
chen 4—1, Mannheim — Stu
ttgart 2—2, Uerdingen — 
Hamburg 3—1, Leverkusen — 
F.C. Koln 2—0, Bremen — 
Frankfurt/M 2—2, Bielefeld — 
Niirnberg 1—0, Offenbach — 
Monchengladbach 2—0, 
unschweig — Bochum

prin golurile
(3), Conti și 
în frunte cu 
excelent, pă- 
în seria me

Altobelli.
joc a- 

Germa- 
marcat 

respectiv

a 19-a, 
HambUr- 

victoril 
de sîm- 
învinse, 

terminat 
în frun-

Bra-
3-1,

Dortmund Kaiserslautern
1—0. Clasament: 1. Stuitgart 
28 p, 2. Bayern Munchen 28 
p, 3. Bremen 27 p, 4. Hambur
ger S.V. 26 p, 5. Dusseldorf 
25 p (19 j), 6. Monchenglad- 
bach 25 p, 7. Leverkusen 23 p, 
8. Uerdingen 22 p, 9. F. C. 
Koln 19 p (19 j), 10. Bieleîeld

- - ' ‘ 18 p,
Dort- 
16 p, 

16.

19 p, 11. Braunschweig 
12. Mannheim 18 p, 13. 
mund 16 p, 14. Bochum 
15. Kaiserslautern 15 p, 
Offenbach 13 p, 17. Frank- 
furt/M 11 p, 18. Nilrnbcrg 9 p.

FRANȚA (et. 26). Metz-Lille 
1—0, Brest — Rennes 1—1, 
Monaco — Paris St. Germain 
0—1, Rouen — Bordeaux 1—0, 
Nantes — Sochaux 1—1, Laval
— Nimes 1—0, Lens — Stras
bourg 2—-2, Toulon — Bastâa 
1—0. (Rezultatul St. Etiennej— 
Auxerre 
primele 
Monaco 
main și 
ultimele: 19. Rennes i 
Nimes 16 p.

ANGLIA (et. 25).
— Q.P. Rangers 0—2, 
Villa — Luton 0—0,
— Notts 4—1, Ipswich
ventry 3—1, Leicester 
mingham 2—3, Manchester
Utd. — Tottenham 2—2, Sun
derland — Liverpool 0—0,
Watford — West Bromwich 
3—1, West Ham-Stoke 3—0, 
Wolverhampton — Southamp
ton 0—1.

nu ne-a sosit). Pe 
locuri: Bordeaux 38 p, 

St. Ger- 
34 p. Pe 
18 p, 20.

35 p. Paris 
Nantes cite

Arsenal
Aston 

Everton 
— Co- 

— Bir-
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