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CEA DE A XlV-a OLIMPIADĂ ALBĂ
LA ORA STARTULUI 0

• Timp de două 
wptămini, Saraje
vo, centrul mondial 
al sporturilor de 
iarnă • Antrena
mente intense la 
toate bazele • 
Sportivii români, 
speră intr-o com
portare cit mai 
bună * Performeri 
de inaltă valoare 
la startul probelor 
• Hocheiștii incep 
astăzi (avanpremie
ra I) disputele din 
serii

Complexul de 
sărituri de la 
trambulină Igman 
Malo Polje, care 
va găzui întrecerile 
„icarilor“ zăpezii, 
modernă și exce
lent dotată bază 
sportivă, in aștep
tarea disputelor o- 
limpice. I
Telefoto :

A.P. Agerpres

9

SARAJEVO, 6 (prin telefon). 
Totul este gata aici, pentru în
ceperea celei de a XlV-a edi
ții a Olimpiadei albe. Pregăti
rile in vederea acestui eveni
ment deosebit — Ia care, după 
informațiile de ultima oră. vor 
participa sportivi ■ din 49 de 
țări — au început în urmă cu 
6 ani. la bunul lor mers parti- 
cipînd. după cum afirma unul 
dintre membrii Comitetului de 
organizare. „aproape toți cei 
448 000 de cetățeni ai orașului 
Sarajevo, fiecare după puterile 
și posibilitățile sale".

Aceste eforturi au adăugat in 
acest răstimp străvechiului o- 
raș de răscruce a drumurilor 
europene modeme baze de 
practicare a sporturilor de iar
nă. Cele 7 complexe (sălile Ze- 
tra și Skenderija — unde ho- 
cheistii vor debuta marți în 
avanpremiera Olimpiadei — 
pirtiile de schi alpin Jahorina 
Si Bielasnica. cele de schi fond 
și sanie de la Trebevic) sînt 
noi, construite după cele mai 
moderne soluții tehnice, saiu re- 
amenajate și aduse la nivelul 
maxim de exigență. „Scocul de

Reuniunea din sala Floreasca

a loturilor naționale de baschet

FETELE Al ABSOLVIT EXA'IEMJL, 
DAR BĂIEȚII Al RESTANTE

A fost vizibil că intre 
meciul dintre selecționatele 
feminine și cel al selec
ționatelor masculine de bas
chet (întreceri desfășurate 
duminică dimineață, în sala 
Floreasca) a existat o diferență, 
favorabilă fetelor. Mai rapide 
în acțiunile ofensive, mai bă
tăioase în apărare, cu aruncări 
la cos mai multe și mai pre
cise (însesi punctele înscrise 
sînt elocvente în acest sens : 
163, față de numai 144 ale bă
ieților). componentele loturilor 
noastre reprezentative au smuls 
deseori aplauze la „scenă des
chisă". fie că acestea se adre
sau unor jucătoare consacrate 
(Mariana Bădinici, Magdalena 
Pall. Elena Filip, Măndica Ciu- 
băncan. Alexandrina Biră), fie 
câ răsplăteau prestația unora 
foarte tinere (Luminița Mărin- 
guț. Roxana Ștefan. Paula Mi- 
săilă. Rodica Jugănaru). In con
trast. băieții au practicat un joc 
lent, bătrînesc si abia în repriza 
secundă s-au agitat ceva mai
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gheață" destinat bolizilor pe 
patine (boburile de 2 si 4) de 
la Trebevic poate fi „rupt" în 
3 segmente, fiecare cu sosire și 
start separate, ultimele antrena
mente demonstrînd că există 
condiții optime de întrecere, 
de obținere a unor performanțe 
de valoare. La rîndul său, com
plexul olimpic „Zetra" reunește 
3 obiective : stadionul Koșevo 
cu 55 000 de locuri, sala Zetra și 
stadionul cu 2 080 de locuri pen
tru iubitorii întrecerilor de pa
tinaj viteză. Să mai adăugăm, 
bineînțeles, existenta Satului o- 
limpic „Mojmilo", destinat spor
tivilor si specialiștilor, format 
din 8 blocuri cu 640 de aparta
mente. cinematograf, oficii poș
tale. florării — campionii tre
buie felicitați i — un centru 
medical, restaurante, precum șl 
centrul și subcentrele de presă, 
dotate cu echipamente moderne 
si în care activitatea se desfă
șoară deja din plin. Dealtfel, 
președintele Federației de bob 
a Franței Jacques Cristand, de
clara : „Instalațiile de aici sînt 
ecle mai bune din cîte am vă
zul".

mult, stîrnind interesul publicu
lui si dovedind, că pot practica 
si ei un baschet modern, spec
taculos, ncesar realizării perfor
manțelor pe plan internațional.

De fapt, diferența dintre jo
cul fetelor si cel al băieților re
flectă însuși nivelul campiona
telor naționale respective. tn 
vreme ce în disputa feminină 
partidele echilibrate și specta
culoase sînt destul de dese, la 
băieți ele sînt rarisime (doar 
tradiționalul derby Dinamo — 
Steaua suscită un interes ma
jor), La fete se consemnează 
victorii obținute de echipele 
clasate pe locurile 3 sau 4 a- 
supra celor dinaintea lor, dar 
la băieți I.C.E.D. și Rapid se 
prezintă la întîlnirile cu Steaua 
și Dinamo resemnate si pierd 
tn mod lamentabil. Mult mal a- 
tractive sînt meciurile din gru
pa 7—12. unde se înregistrează

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag 2-3)

Marți 7 februarie 1984

Aceeași intensă activitate am 
găsit-o însă și la locurile de 
concurs. pretutindeni antrena
mentele fiind în plină desfă
șurare. pentru ca la ora star
tului toți sportivii să se afle 
în formă maximă. Performan
tele de ultimă oră ale hoheri
lor, sănierilor — deocamdată, 
după primele coborîri, sânierii 
din R.D.G, (Detlef Bartz, Hans 
Menge. Steffi Martin) dețin, se 
oare, forma cea mai bună — 
schiorilor de la alpine sau bia- 
tlonistilor sînt comentate pe 
larg, făcîndu-se calcule asupra 
șanselor la medalii.

Dealtfel, este un lucru cunos
cut. la startul întrecerilor de 
schi alpin si fond, sărituri, bia- 
tlon. hochei, sanie, bob. patinaj 
artistic si viteză. combinată 
nordică se vor afla printre cei 
1 600 de competitori, sportivi de 
marcă — Irene Epple (R.F.G.). 
Nikolai Zamiatov (U.R.S.S.), 
Jayne Torvill, Christopher Dean 
(Anglia). Pirmin Zurbriggen 
(Elveția), Berit Aunli (Norve
gia), Matty Nykaenen (Finlan
da). Hilbert van der Duim (O- 
landa) ș.a. — medaliați la ma
rile competiții ale „sporturilor

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag a 4-a)

Astă-seară, in premiera, meciul amical

ALGERIA - ROMÂNIA LA FOTBAL
ALGER, 6 (prin telefon). Cu 

24 de ore înaintea partidei cu 
reprezentativa Algeriei par
tidă de două ori inaugurală — 
atit în palmaresul dintre cele 
două țări, at si in anul com- 
petițional 1984 pentru for
mația noastră —. fotbaliștii 
din echipa României manifestă 
multă sîrguință în programul 
de pregătire. Ei efectuează, 
zilnic, cu multă atenție, cîte 
două antrenamente și se aș
teaptă un joc bun din partea 
lor. Asta in ciuda faptului că 
nu vor putea fi aliniați nici 
Bălăci și nici Geolgăn. Pri
mul, pentru că a făcut o con
junctivită, iar cel de al doilea

Junioara Roxana Ștefan și-a 
confirmat din nou realul său 
talent, in special in acțiunile 
sub panou.

Foto : Ion MIHAICA

Timp de două zile, sîmbătă 
si duminică. Predealul a fost — 
s-ar putea spune — al bucu- 
reștenilor, al Iubitorilor de 
sport din Capitală, peste 600 
de tineri și vîrstnici din mari 
întreprinderi și instituții, parti- 
cipanți la întrecerile „Cupei 
U.G.S.R." la schi. O competiție 
organizată după toate exigen
țele. sub genericul „Daciadei". 
de către Comisia sport-turism a 
Consiliului municipal — entu- 
zistul președinte al acesteia, 
Vasile Codrea, sprijinit de un 
larg colectiv de activiști ca 
prof. Radu Itu (secretarul aso
ciației C.N.F.). Valerian Videa- 
nu (membru tn Biroul executiv 
al Consiliului sindicatelor din 
sectorul 5), Ileana Iliescu (se
cretară a A.S. I.T.B.), Ilie Lu
pan (I.M.U.C.) și mulți alții.

Cei peste 600 de oameni, ve- 
niți In munți să caute frumu
sețile peisajelor în alb și bucu (Continuare in pop 2-3)

Pirtia de pe Clăbucet, gazdă primitoare a „Cupei U.G.S.R.“ la schi. 
Foto : Victor SECĂREANU

a devenit 
ultimul 
Mircea 

Râduleseu
de 

meciului 
ales 

ci te va 
jocului. i

indispo- 
moment.
Lucescu 
se pre- 

pregătirea tac- 
1 cu Alge- 

că au in- 
noutăti in 

Ca. de Dildă. 
evolua, după 

pentru că 
nibil in 
Antrenorii 
și Mircea 
ocupă 
tică a 
ria, mai 
tervenit 
datele 
faptul că nu vor 
câte se oare, internaționalii al
gerieni 
Madjer. 
trenorul

Assad, Mansoarj și 
ușor accidentați. An- 
Khailef ne-a declarat

insă că indisponibilitățile nu 
11 neliniștesc. „Fotbalul nos
tru. spunea el dispune în mo
mentul de fată de suficiente 
valori pentru a putea alcătui 
oricind un "11" redutabil. Ex- 
ceptindu-l pe Assad, nici in 
meciul eu Manchester United, 
disputat la 25 ianuarie, nu 
i-am putut folosi ne fotbaliștii 
care activează in străină
tate. deși din echipa enzleză nu 
au lipsit McQueen, Alan Da
vies. Brian Robson. Wilkins. 
Copell. Whiteside si alții. Ju
cătorii mei, definind o bună

La 23 februarie

OPTIMILE DE FINALĂ 
ALE „CUPEI ROMÂNIEI"
La sediul F.R. Fotbal a avut loc ieri tragerea la sorți a optimi

lor de finală ale Cupei României. Ion Voinescu. fostul -portar al 
echipei naționale, a tras la sorți — cu acordul delegaților clubu
rilor calificate în această fază a popularei competiții, desfășurată 
în cadrul „Daciadei" — următoarele partide •

Petrolul Ploiești
Sp. studențesc București
Jiul Petroșani
Univ. Craiova sau F.C. Bihor
F.C. Olt

F.C. Argeș Pitești
Viitorul Gheorgheni
Steaua București 

Meciurile se vor disputa Ia 23 februarie, cu începere de Ia ora 
14. pe terenuri neutre, urjnînd ca sferturile de finală să aibă loc 
la 21 martie.

riilor jocurilor și Întrecerilor 
sportive pe zăpadă au însufle
țit neobișnuit .sfîrsitul de sâp- 
tămînă al Predealului. La du
cere. în tren. Victoria Ștefă- 
nescu, de la A.S. Spartac, ne 
spunea : „Măcar de-ar fi vreme 
frumoasă. Am avut un șir de 
zile de muncă deosebit de in
tensă si relaxarea la munte este 
mai mult decît binevenită, pen
tru întărirea sănătății și crește
rea capacității noastre de muncă". 
Recompensa a fost. într-adevăr, 
mare. Sîmbătă bucureștenil au 
urcat la Clăbucetul scăldat de 
razele unui soare generos. Pro
ba zilei a fost cea de slalom 
special, masculin si feminin, pe 
Categorii de vîrstă. Si toată ziua 
participant» au plonjat în zig-

Viorel TONCEANU

formă snortivă. au reușit un 
joc remarcabil si un rezultat 
alb care, tinind seama de as
pectul meciului, i-a mulțumit 
oe oasneti".

Tinind seama de indisponi
bilitățile arătate formațiile 
(probabile) anunțate sînt ur
mătoarele :

ROMANIA : Lung — Negri
tă. Ioreulescu. Stetănescu. Un- 
gureanu — Ticleanu. Boloni, 
Klcin — Hagi, Cămătaru, Ga
bor (Lăcătuș).

ALGERIA : Cerbah — Mer- 
kezane. Guendouz. Kourichi, 
Kouissi — Fergani. Belloumi, 
Kasisaid — Buis. Lefdah. 
Tlemcani.

Partida va fi condusă de ar
bitrul aleerian T. Bouzarea si 
se va disputa Pe stadionul .5 
Iunie" (denumirea stadionu
lui olimpic), cu începere de la 
ora 21 ora României

Gheorghe NICOLAESCU

- Dunărea C.S.U. Galați
- Chimia Rm. Vilcea
- Corvinul Hunedoara
- Rapid București
- Petrolul Moinești sau 

Dinamo București
- UT. Arad
- A.S.A. Tg. Mureș
- S.C. Bacău
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De mîine la Predeal 0 NOUĂ EDIȚIE A „CUPEI PRIETENIA" LA BIATLON

și mîine

Să-i cunoaștem pe candidați! noștri olimpici pentru Sarajevo '84 Participă sportivi din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Polonia, Ungaria, Uniunea Sovietică și România.

LILIANA ICHIM
(schi alpin)

O altă sportivă de 
meleagurile 
lansat pe 
performante 
o schioară 
mai deosebit, deoarece ma
rea majoritate a tinerilor 
de De aici sînt iubitori ai 
alergărilor De schiuri...

Liliana
nit 
din 
să 
la 
dă.
rece, copiii orașului 
depresiunea Domelor 
zilnic prezenți 
de schi din ..parcul 
veverite“ Liliana nu 
făcut excepție. Ochiul 
trenorului Constantin Gorea 
a sesiz-at din vreme indemi- 
narea și curajul fetiței. 
Odată cu începerea anilor 
de școală. antrenorul a 
„încadrat-o" si in grupa 
de 
lui 
tra 
de
ana
maree 
zervate 
ei. La 
se bine tainele strecurării 
printre porțile de slalom. 
La inițiativa federației, 
acum 3—4 ani a luat ființă 
un lot național de copii 
care sub îndrumarea an
trenorilor Ion Bogdan pi 
Marin Focșeneanu, au ur
mat un program adecvat 
de pregătire. Au venit» fi-

Domelor 
nirtia marilor 
E3te vorba de 
alnină. fapt

Ichim a împli-
17 ani. Tinăra elevă 
Vatra Dornei a început 
alunece pe schiuri de 
o virstă foarte frage- 
în perioada sezonului 

cooiii orașului din 
sint 

ne pantele 
cu 

a 
an-

schiori alpini a Clubu- 
sportiv școlar din 
Bornei. Au urmat 
muncă intensă

a

concursurile
"Liliana Ichim ! impus 
Printre colegele de genera- 

17 ani 
șeptem- 

lidera 
din ța- 

Rezul țațele 
impus-o selecțio-

Va-
tni 

Lâli-
re- 
re-

început să se 
în concursurile 
fetitelor de virstă 

13—14 ani deprinse-

tie si azi. La nici 
(Ii va împlini la 5 
brie), a devenit* 
schioarelor alpine 
ra noastră, 
bune au
nerilor si iat-o pe Liliana 
în lotul olimpic al Româ
niei pentru întrecerile de 
la Sarajevo. îmbunătățirea 
continuă a pregătirii fizice, 
a cunoștințelor tehnice și 
tactice 
nerei 
Ichim. 
prilejul 
ce să
vestițiile făcute în forma
rea si pregătirea ei ca
sportivă de perform ntă 
nu au fost zadarnice.

— iată dorința ti- 
schîoare Liliana 

Ea are ocazia 
starturilor

demonstreze că in-

cu 
olimpi-

Paul IOVAN

„CUPA U.G.SR“
(Urmare din pag. 1)

zag-uri printre porti. pe o pif
tie pe alocuri foarte grea, eu 
fîșii de luciuri de gheată. 
Ne-am convins. în asociațiile 
sportive sindicale din București 
sint multi, foarte mulți schiori 
talentati (păcat că nimeni de la 
federația de resort nu a venit 
să-i vadă, că poate .recolta" 
dintre ei. cit de cit. pentru per
formanță). Cînd am coborît de 
pe Clăbucet apăruse luna pe 
cer, ca o seceră subțire, de a- 
ramă.

Duminică dimineața ne-am 
trezit în alt decor... Ningea, 
ningea, cu fulgi mari, peste tot 
întinsul. Și iar ne-am îndreptat 
spre Clăbucet. dar nu pe pirtia 
de coborîre, ci în vale, pe 
loștoaca, unde s-a desfășurat 
proba de fond. 3 000 m. băieți 
și fete. Organizatorii au ame
najat un punct de plecare-so- 
sire ca la marile întreceri. Con- 
curenții au fost mai puțini la 
număr ca la slalom („Nu avem 
destule schiuri de fond — spu
nea cineva — și-i Păcat, pentru 
că fond se poate face nu numai 
Ia munte").

Fondul ne-a oferit și el 
multe exemple de excelent 
spirit de luptă, de dirze- 
nie, calități care încercau 
să suplinească lipsa antre
namentului. Concurenții so
seau albi de ninsoare și uzi de 
sudoare, dar soseau.fieeare după 
puterile lui. Competiția sporti
vilor din sindicatele bucureștene 
a depășit așteptările, ne-a în- 
cîntat realmente si ne-a întă
rit convingerea că și în Capi
tală. nu numai în zonele mon
tane, sporturile albe sînt iu
bite mai mult decît își pot în
chipui oamenii mai puțin avi
zați.

Festivitatea de premiere s-a 
făcut in fața cabanei Clăbu- 
cet-sosire și ideea de a alege 
acest loc s-a dovedit inspirată, 
pentru că cei răsplătiți cu di
plomele „Daciadei" și cu nu
meroase premii în materiale 
sportive au fost aplaudați de 
mii de spectatori : cei veniți 
duminică Pe această populară 
pîrtie, la schi si săniuș.

Primii clasați, pe categorii de 
virstă : slalom special (f) : 
19—25 ani — Ioana Brans 
(I.P.A.) ; 26—30 — Iulia Enea
(I.C.I.) ; peste 30 ani — Da
niela Tudorancescu (I.S.L.G.C.) ; 
(b) : 19—25 ani — Corvin Pă- 
trașcu (I.P. Carpați). 26—30 
ani — Vineenfiu Pravăt 
(I.S.L.G.C.). peste 30 ani 
— Ștefan Biro (I.C.E.). 
Fond (f), 19— 30 ani — Maria
na Băzăvan (I.P.C.), peste 30 
ani — Gloria Bădărău (I.T.C.) ; 
(b). 19—30 ani — Viorel Prio- 
teasa (I.C.S.I.D.E.E.), peste 30 
ani — Cristian Chifu O.PJ.U.).

Predealul, frumoasa stațiune 
pentru sporturile de iarnă, va fi 
începînd de mîine gazda unei noi 
competiții de anvergură : pe pîr- 
tiile și poligonul din Valea Rîș- 
noavei se va disputa „Cupa Prie
tenia" la biatlon. La startul în
trecerilor vor fi prezențl tineri 
sportivi din Bulgaria, Cehoslova
cia, R. D. Germană, Polonia, Un
garia, Uniunea Sovietică șl Româ
nia. Fiecare țară participantă 
poate înscrie tn cursele indivi
duale cîte 7 sportivi și dte o

echipă în proba de ștafetă. Ro
mânia, ca țară organizatoare, va 
avea dreptul să oon cureze cu 
două formații în cursa de șta
fetă.

Cînd citiți aceste rînduri toți 
biatloniștii înscriși în competiție 
se află la antrenamentele de aco
modare cu pîrtiile și poligonul 
de tir. Organizatorii au luat toate 
măsurile pentru desfășurarea fără 
cusur a concursului, în care ti
nerii biatloniștl vor face dovada 
talentului lor in întreceri deo-

sebit de disputate și interesante.
Antrenorii noștri Gheorghe Vil- 

moș și Constantin Carabela au 
efectuat cu sportivii români un 
Intens program de pregătire și 
au convingerea că biatloniștii 
noștri vor lupta de Ia egal cu 
valoroșii lor adversari din echi
pele Uniunii sovietice, R. D. 
Germane și Cehoslovaciei, ai că
ror sportivi sînt bine apreciați 
în arena internațională. La Pre
deal a nins în ultimele zile,- iar 
stratul de zăpadă permite desfă
șurarea în bune condițiuni a 
concursului care, sîntem convinși, 
va fi urmărit de un mare număr 
de spectatori.

La 
s-a des 
tism din 
August" 
universi 
s-au co 
competlț 
studențe 
mg — 
(v.r.1,80 
țime 
tem 
curs 
prea 
zultate

BOGAT PROGRAM INTERNAȚIONAL HOCHEISTIC LA GALAȚI
luni în Capitală și a pornit ime
diat spre Galați, unde seara a și 
făcut un prim antrenament. Echi
pa noastră se află reunită la 
Galați de sîmbătă, avînd efectivul 
complet. Antrenorii Eduard Pană 
și Ion Gheorghiu au insistat la 
ultimele antrenamente pe asam
blarea liniilor de atac, urmînd 
ca în jocurile cu hocheiștil fran
cezi să se încerce și integrarea 
unor jucători tineri afirmați la 
ultimele etape ale campionatului. 

După cele două partide cu 
Franța. în 10 și 11 februarie lo
tul reprezentativ va juca cu e- 
chipa sovietică Dinamo Harkov, 
după care în 12 februarie va In- 
tîlni pe Salavat Julaew Ufa, tot 
din ÎT.R.S.S., formație care se 
află pe locul III în Divizia .,A“ 
a Uniunii Sovietice, după Sibir 
Novosibirsk și Kristal Saratov. în 
continuare, hocheiștil de la Sa
lavat Julaew vor mal disputa și 
alte partide, printre care și una 
cu echipa de tineret, iar în zi
lele de 17, 18 și 19 februarie va avea 
loc, tot la Galați, „Cupa Fede
rației", Ia care iau parte două 
selecționate ale țării noastre, Sa
lavat Julaew Ufa, echipa de ti
neret a Cehoslovaciei.

România - Franța La 17, 18 ți 19 
„Cupa Federației"

Sezonul internațional de hochei, 
care se dispută numai tn pro
vincie, în special la Galați, se 
reia începînd de azi, cînd pe pa
tinoarul acoperit din orașul de 
pe malurile Dunării se dispută 
primul din cele două jocuri ami
cale dintre selecționatele de se
niori ale României și Franței. 
După ce în toamnă a disputat 
un joc deloc concludent cu Dy
namo Wcisswasser la Miercurea 
Ciuc, unde n-au putut fi folosiți 
toți jucătorii, prima noastră re-

TINERII HOCHEIȘT1 ROMANI 
AU CIST1GAT TURNEUL 

DE LA PERNIK

Turneul lr.tereațlonal de hochei 
pe gheață de la Pemik (Bulga
ria.). rezervat echipelor de tne- 
net. s-a Încheiat cu victoria se
lecționatei României, care a ter
minat neînvinsă competiția, to- 
talizind 3 P Pe locurile urmă
toare, In ciascrrentul final s-au 
situat formațiile Bulgariei. Ita
liei si Ungariei — eu cite 2 p. 
In ultimul meri, hocheiștil ro- 
mâni au tr.trecut cu scorul de 

6—3 (2—3. 1—8, 3—0) echipa Ita
liei.

prezentativă își 
mod serios în __ _______
pentru că în fața ei stă tn con
tinuare un variat și foarte difi
cil program internațional, care 
va avea ca punct final tradițio
nala „Cupă Thayer Tutt", orga
nizată pentru formațiile necalifi
cate la J.O. și la care iau parte 
8 selecționate de țări, printre 
care R. D. Germană, Japonia, 
Elveția, R. p. Chineză și altele.

Deci, începe un foarte, bo-gat 
program Internațional. Mai întîi 
sînt cele două jocuri cu Franța, 
primul azi de la ora 17,30, iar 
cel de al doilea miercuri de la 
ora 13, ambele fiind Im
portante teste pentru hocheiștil 
noștri fruntași. Reamintim că 
anul trecut, în Franța, echipa 
noastră a pierdut ambele jocuri, 
fapt care a constituit oarecum o 
surpriză, ohiar dacă în formația 
franceză au evoluat atunci (și 
evoluează și acum) cîțiva jucă
tori profesioniști de origine cana
diană. Lotul oaspeților a sosit

intră acum în
„rol". Aceasta

CONCURSURI DE SCHI

Activitate sus/inută la „artistic"

pe patinoarul din Gheorgheni

CUPA F.R P." ATESTĂ UN MIC PROGRES»t
GHEORGHENI. 6 (prin tele

fon). Pe patinoarul acoperit din 
localitate s-au încheiat întrece
rile din cadrul „Cupei F.R.P.", 
destinată patinatorilor de ^ar
tistic". categoria speranțe si co
pii. 54 de copii, reprezen'.înd 9 
cluburi și asociații, 
putat întîietatea 
zile, deschizând 
oficial al anului 
fistic.

De data aceasta, 
ric al competiției s-a desprins, 
se pare, din obișnuita zonă de 
mediocritate. Ierarhiile au ră
mas. în general cele cunoscute, 
evidențiindu-se ca întotdeauna 
cîteva „vîrfuri" ca Grety Mar
ton. Codruța Moiseanu. Marina 
Bellu, Crenguța Aiecu, Marian 
Prisecaru. speranțe autentice ale 
patinajului artistic, dar out-si- 
derii au început să remonteze 
din handicap. S-au remarcat cl- 
teva elemente din centre netra- 
diționale. impuse de tineri an
trenori pricepuți și conștiincioși. 
A început să se vorbească aici, 
de pildă, de ploieșteanca Mă
lina Ion (antrenor — Luminița 
Ancuța) și de timișoreanul Ed
mond Petzek, căruia profesoara 
lui. Beatrice Huștiu, i-a „împru
mutat" ceva din dezinvoltura și 
eleganta care o caracterizau la 
aceeași virstă.

REZULTATE, speranțe (f) — 
1. Mălina Ion (C.S.Ș. Pionierul 
Ploiești) 2,4 p. 2. Anca Voinea 
(C.S.Ș. Cluj-Napoca) 4,2, 3. Mag
dalena Stroie (C.S.M. Cluj-Na
poca) 5,4 ; (b) — L Gabriel Ma
rin (C.S.Ș. Pionierul Ploiești) 
2.6. 2. Sorin Stoicania (C.S.Ș. 
Steagul roșu Brașov) 4.6. 3. An- 
gelco Marincov (C.S.Ș. Timișoa
ra) 6.0 ; copii II (f) — 1. Ma
rina Bellu (C4S. Triumf Buc.) 
2,4, 2. Crenguța Aiecu (C.S.

și-au dis- 
timp de trei 
astfel sezonul 
la patinaj ar

i. nivelul valo-

Triumf Buc.) 3.6. 3. Adina Bo- 
locan (C.S. Triumf Buc.) 6,4 ; 
fb> — L Sebastian Gheorghiu 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 3,4. Z 
Edmond Petzek (C-S.Ș. Timi- 

3. Florin Radu 
a'aț:) 5.8 ; copii I (f) 

Marton (C.S.M. 
S.0. Z Codruța 

LS. Triumf Buc.) 
GegS (C.S.Ș. M.

6 6; (b) — L Marian 
i (C.S.Ș. 2 Galați) 2,0, 
Ho fman (C.S.Ș. Timi- 
6.0. 3. Felix Sinitean

soare) 4.4, 
(C.S.Ș. 2 C 
— 1. Grety 
Cluj-Napoca 
Moiseanu (< 
4 0. 3. Eva 
Ciuc) 
Prisecaru 
Z Udo 1 
șoara) 
(C.S.Ș. Timișoara) 6.4.

Dar „Cupa F-R-P." n-a făcut 
altceva decît să selecționeze 
grupul mai restrins de speranțe 
și copii (în număr de 40) care 
vor evolua in continuare In ca
drul concursului republican des
chis virstei lor.

• „CUPA BUCEGI“. In orga
nizarea comisiei județene de 
schi Prahova, zilele trecute s-a 
disputat „Cupa Bucegi“ la 
alpin. Peste 100 de schiori 
schioare s-au Întrecut 
curse de slalom special și 
lom uriaș. „Specialul” a 
traseul pe sub telecabina de la 
„Cota 2000“, iar „uriașul" (după 
cîtă vreme?) pe Valea Iul Carp. 
O formă bună a manifestat 
Emilian Focșeneanu, de Ia 
A.S.A Brașov, Învingător in am
bele probe, iar de la fete Su- 
zana N’agy (CSȘ Miercurea 
Ciuc). REZULTATE, slalom spe
cial fete : 1. Suzana Nagy (CSS 
M. Ciuc) 1:27,03, 2. Carmen Coz- 
ma (CSȘ M. Ciuc) 1:31,76, 3.
Elisabeta Stroe (IEFS) 1:37,02; 
băieți: 1. Emilian r 
(ASA) 1:19,63, 2. Peter 
(CSȘ M. Ciuc) 1:20,81, 
vin Fruhn (Brașovia) 
slalom uriaș, fete:
Macrea (Șoimii Sibiu) 1:47,46, 2.

schi
Și 
în 

sla- 
avut

Suzana Nagy 1 :47,50, 3.
Magda (Dinamo) 1:50,74;
1. Emilian Focșeneanu
2. Ticu Mărtoiu (Brașovia) 1:32’
76, 3. Aurel Foiciuc (~
1:35,72. (Vasile 
resp.).

Ibolia 
băieți: 
1:29,09, 

via) i .32, 
(Dinamo) 

FELDMAN-CO-

ff

1.

Focșeneanu 
Kristaly 
3. Ort- 
1:22,88; 

Adriada

• „CUPA 16 
Consiliul județean 
lor Prahova In 
A.S. Caraimanul 
ganizat Întreceri 
șl alpin dotate 
Februarie". Iată 
schi fond, senioare:’ Ileana To- 
pllceanu (Bușteni), seniori: Va
sile Apostu (Azuga), juniori: 
Cristian Găinar (Sinaia), co
pile: Mariana Piele (Sinaia), 
copil: Vasile Mânu (Sinaia); 
slalom special, senioare: Doina 
Necula (Sinaia), seniori: Mari
an Burchl (Sinaia), copile: Mi- 
haela Popcscu (Bușteni), copii: 
Cristian Jitaru (Bușteni). (V. 
ZBAKCEA-coresp.).

FEBRUARIE”. 
al sindlcate- 

colaborare cu 
Bușteni a or- 
de schi fond 
cu „Cupa 18 
cîștlgă torit la

TURNEUL DE ȘAH DIN CAPITALĂ

lon CUPEN

încheiat la sflrșitul săptămînii 
trecute, Turneul International 
ICED ’34 a constituit punctul de 
atracție principal al sezonului 
șahlst de lamă bucureștean. Trei 
maeștri Internaționali și o serie 
de maeștri, reprezentînd cinci 
țări, au asigurat întrecerii un ri
dicat nivel competition al și spec
tacular. iar în rezultatul final, 
am avut satisfacția de a con
semna prezența a doi jucători 
români pe podium. Unul dintre 
aceștia, Gheorghe Erdeuș, îm-

parte victoria in concurs cu po
lonezul Kazimierz Steczkowski șl 
— prin cele 8 puncte obținute — 
își adaugă a doua normă de ma
estru international.

Ultimele runde n-au fost lip
site de neprevăzut. După o serie 
Impresionantă de victorii (7 
puncte din 8 !), Erdeuș a fost o- 
bllgat, în a 9-a rundă, la prima 
înfrângere, în fața lui Steczkows- 
kl, care l-a egalat apoi în fruntea 
clasamentului, după o ultimă 
victorie în fața compatriotului

REUNIUNEA LOTURILOR NAȚIONALE DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

numeroase scoruri strînse, dar 
nivelul tehnic al jocurilor lasă 
mult de dorit, singurul punct 
luminos fiind — din acest unghi 
de vedere — echipa Carpați 
Grup 8 Construcții București, de 
fapt lotul national de juniori, 
care practică un joc dinamic, ti
neresc.

Aprofundînd situația, ne dăm 
seama că diferențele arătate 
pină acum au o cauză comună : 
concepția antrenorilor despre 
pregătire si joc. Actualii antre
nori ai divizionarelor feminine 
„A* continuă tradiția jocului

activ în apărare, rapid și pre
cis în atac, în vreme ce la bă
ieți se insistă — ca și cu ani în 
urmă — asupra acțiunilor pozi
ționale statice în atac și apă
rării deseori ..mimată". de 
multă vreme desuete. De aici 
și rezultatele nesatisfăcătoare 
consemnate în ultimii ani de 
echipa națională de seniori, deși 
baschetul nostru masculin a a- 
vut sl are' și în momentul de 
față elemente dotate, capabile — 
printr-o pregătire adecvată — 
să obțină performante mai bune 
decît pină acum. Din păcate (si 
experiența a dovedit acest lu
cru). această pregătire nu a

putut fi asigurată — de-a Iun- 
gu] anilor — decît în cadrul lo
tului reprezentativ, unde s-a în
cercat să se suplinească tarele 
manifestate în secțiile cluburi
lor. al căror nivel de antrena
ment (scăzut) se reflectă — așa 
cum prea bine se vede — in 
campionatul țării.

CUPA 16 FEBRUARIE" LA LUPTE
La Poiana Brașov, in sala de 

sport din apropierea stadionu
lui, s-au desfășurat, slmbătă și 
duminică, întrecerile tradițio
nalei competiții de lupte gre- 
co-romane, dotată cu „Cupa ÎS 
Februarie*. Au participat 313 
tineri luptători din 33 de sec
ții existente în eele U de lo
calități reprezentate, printre a- 
cestea, unele semnlnd, cu acest 
prilej, debutul lor în asemenea 
turnee: Km. Sărat, Giurgiu, 
Călărași, Floreștl. intre eoneu- 
rențl — o serie de luptători

cunoscuți pe plan național șl 
chiar International, care, dealt
fel. s-au impui, scontat, cuce
rind primul loc In clasamente
le celor 18 categorii de greutate.

Rezultate. Cat. 4» kg — Nl- 
eolae Onlca (Muscelul Câmpu
lung), cat. ta kg — Marian Ste
fan (Muscelul Cîmpulung). cat. 
17 kg — Gheorghe Șerban 
(CSM Reșița), cat. «2 kg — 
Constantin Uță (Dlnamo Bucu
rești), cat. 68 kg — Petrică Că
rare (Dunărea Galați), cat. 74 
kg — Anton Arghtra (Muscelul

GRECO-ROMANE
Cîmpulung), cat. 32 kg — Sorin 
Herțea “*
cat M 
(Ddnamo 
— Ion 
+100 kg

Duminică __________ _______
rit cu prilejul împlinirii vlrstei 
de 27 de ani. Ștefan Rusu, 
campion olimpic șl multiplu 
campion mondial șl european, 
a... arbitrat meciurile reuniunii 
finale! Să mal spunem prin ce 
emoții au trecut concurenții 7 

Carol GRUIA, coresp.

(Dinamo București), 
kg — Aurel Glonț 
București), cat. 100 kg 
Stignei (Steaua), cat. 
— Ion Hanu (Steaua), 

dimineața, afirbâto-

Năstase 
Bulină 
concurat 
mai mu 
asemene
lui Sori 
cipînd î 
aruncare 
recordul 
ținut c 
„Cupa 
sperăm 
mare v
deficitar 

Rezult
C. Ivan 
Ababei 
lever 
mg: 
7,9, 5 
7,9, 
8.0: 1 
Szabo ( 
Giurgiur 
m; înă 
IEFS) 1 
ciuj-r

O no^ 
niori de 
fășurat 
cursul 
șani, e 
obicei, o 
petiții, 
mos. c! 
trecerii 
zultate 
și noi r 
virstă : 
antrenoa 
50 ms, 
Cimpului 
briei Bă 
tate, Cr 
ceava, a 
reanu) 5 
lat). M 
Florina 
goria a 
1.76 m 
trare fi 
drept o 
de gardi 
lor ami

W 
prin tal 
Elena 
Iencules

său. Sar 
-rai/ta.e 
șl de un 
perior, 

re:!
fără In: 
stanttn 
confirmi: 
de joc. 
așteptări 
ourențl r 
rului Aii 
pare In

O netă 
dată și 
tia de ; 
ICED Bl 
nizarea i 
nai de 
un gol r 
histă dl

etASA 
Steczkov 
Erdeuș 
(din 11 
(Românii 
(Ungaria 
(Românii 
(Polonia) 
(Românii 
mânia) ■ 
(Români; 
(Bulgarii 
colescu (

CLASAMENTELE DE
MASCULIN, GRUPA 1—6

1. Steaua
1. Din. Buc.
3. I.C.E.D.

4.
3.
3.

T.

26 25 1 2437 :1681 
26 24 2 2266'10 
26 16 10 2061 11979 
26 14 12 2018:2014 
26 12 14 1978:2107 
26 10 16 1928:2041

GRUPA 7—12
lași 26 13 13 194112135

28 12 14 1876:1941 
,U* Cj.-N. 26 11 13 2138:2145

MII. 26 » 17 1957 12137 
Carpați 28 5 21 1860:2222 
CSU BV. 26 5 21 1839:2187 
FEMININ, GRUPA 1—6

Rapid 
CSU 
Din.

Sibiu 
Or.

51 
50 
43
40
38
36

10. csu
11. Com.l
12. I.EJF.J

• Echlp

Poli.
8. Farul 

». „
10. Acad.
11.
12. BV.

39 
37*
37
33*
31
31

• Lotu 
ori susți 
Kecskem 
întilnire 
pania si 
acest sc 
Dan Nic 
reanu (1 
rentinY-î 
taru, An 
Attila

stands 
strucțil 
Hair arm 
DiâfeM*

1. „U- CJ-N. 26 24 2 2000:1428 50 C.S.Ș. 1
3. Ollm. Buc. 26 23 2 1865:1484 49 Steaua),
3. Voința Buc. 26 18 8 1771:1507 44 ca C.SJ

6. Poli. Buc. 26 J5 11 1665:1505 41 Suria (]
3. Crlșul 26 15 11 1743:1760 41 Valeria
1. Progresul 26 11 15 1643:1724 37 C.S.Ș. 4

GRUPA 7—12
7. Poll. Tim. 24 ÎS 171556:1504 36 
I. Ch. Em.V, 2« 12 14 1644:1722 26« 
t. Mob. S.M. 26 9 17 1521:1861 95
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NIVERSITAR DE ATLETISM
trecute 

de atle- 
rtiv „23 
publican 

Deși 
rduri ale 
luburilor 

1 60 
1,84 m 

înăl-
1, pu- 
i con- 

nu 
ti și re- 

valoare. 
u) - 
iatloniști 

Liliana 
și 
e

lon 
au 
la 
de

ormanta 
e. parti- 
ncurs la 
a egalat 

m, 
te.
i-ne

ob- 
la 
să 

mai 
probă 

nostru. 
60 
6,8, 
V.

6,9;

m:
R.

Se- 
CO 

c-ța) 
U—IEFS) 

c-ța) 
m, 
m,

T. 
H. 

S) 6 ,61 
(CSU— 

cu (,.U“
S. Ma-

tei (Dinamo) 2,15 m; prăjină: 
C-tin Miclăuș („Poli- Tim.) 
4,60 m, D. Șerban (CSU—IEFS) 
4,40 m, Buligă 4,20 m; greutate: 
C. Csakany („U“ Cluj-Nap.) 
15,34 .m, Buligă 13,56 m, C. Mo- 
ruț (CSU—IEFS) 13,02 m, H.C. 
S. Tirichiță (Metalul) 18,16 m.

FEMEI: 60 m: Cocul îana Ol
tean (Știința C-ța) 7,5, Gabriela 
Ionescu (CSU—IEFS) 7,5, Irina 
Moise (Univ. Brașov) 7,6; 60
mg: Liliana Năstase (CSU Ga
lați) 8,2, Oltean 8,4, - - -
Coteț (CSU Galați) 
me: Năstase 6,19 m, Coteț 5,89 

Gabriela “ ‘
Tim.) 5,77 m : înălțime : Gabrie
la Mihalcea (Politehnica Iași) 
1,84 m, Cristiana Ivașcu (CSU— 
iefs) 1,70 m, Katalln Kiss 
(CSU—IEFS) 1,70 m; greutate: 
Simona Andrușcă (CSU—IEFS) 
17,37 m, * -----------
(CSU—IEFS) 
gd-RaduIy 
14,27 m.

Probele 
șurat pe un _____ -
da Maior Coravu, avînd sosirea 
în fața intrării principale a sălii 
de atletism. Băieții au avut de 
alergat 4000 m, cei mai 
dOvedindu-se ” ““
ciuj-Nap.), 
tehnica Iași) și 
(„Poli- Tim.), 
ceastă ordine 
seul fetelor a 
iar cele mai 
Aurica Mitrea 
liana Ionescu 
Maria Simlon

Gabriela 
8,7; lungl-

m, Posoiu („Poli1

Andrușcă i 
Elisabeta 

14,36 m, 
G,U-

Neamțu 
Eva Z6r- 

Cluj-Nap.)

de cros 
traseu

s-au desffi- 
de pe stra-

buni 
Răcășan („U“ 

Popovici (Poll- 
S. Rîmneanțu 

clasați în a- 
pe podium. Tra- 
măsurat 1500 m, 

ranide au 
(CSU—IEFS), 

(Știința “ ’
(„Poli"

Audi

R. 
V.

fost 
____  Iu— 

Bacău) ți 
Tim.).
VILARA

de sală al Juniorilor II

DE BUN AUGUR

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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GENERAȚII DE ATLEȚI I
tlețl ju- 
și-a des- 

ă con- 
a Poc
ea de

tei com- 
r-irs Iru- 
idfic In- 
. cu re- 
r.tre care 
e-rei de 
(Viitorul. 

U) 7.2 la 
(CSSA 

r.or Ga
la greu- 

(CSS Su
ie Urvgu- 
ord ega- 

pentru 
de cate- 
m 1970, 

ei lnzes- 
> anunță 
a cursei
- rdmani- 
riștigători
- - f -at 
fizice'’—

Mirele
Nedelcu,

a acestor 
î-<efidazâ 
born su- 

pe 
Storul, 

Con
trei, 

rța sa 
n sub 
L con- 
i tînă- 
nl se

acor- 
l, sec- 
jortive 
orga- 

*națio- 
Icompletat 
ftatea șa-

VOIA
1-f* K. 
ți Gh. 

8 puncte
Ionescu 

M. Orso 
Ștefanov 

Sarwinski 
Lrdeleanu 
osif (Ro- 
ratatovici 
P. Orev

D. Ni- 
— 3,5 p.

Olimpia constantea, Bogdan Du
mitrescu, Tudor Căiineac, anun- 
țîndu-se drept lideri al actualei 
generații. O generație oare ne-a 
lăsat, în ansamblu, o Impresie 
bună la primul start, deși unele 
probe par să perpetueze siăblclu- 
ndle cronice ale atletismului nos
tru.

Rezultate : FETE : 50 m : Elena 
Constantlnescu (Viitorul) 6,4, Mi- 
rela Ienculescu (CSS Poli Timiș.) 
6,4, Steluța Crlstea (CSS Brăila) 
6,5 ; 50 mg : Florina Neder (Vi
itorul) 7,3 — record. Lenuța Blr- 
zu (CSS 3 C-ța) 7,5, Daniela 
Bobu (CSS Aripi Pitești) 7,0 ; lun
gime : Henriette Nedelcu (Viito
rul) 5,9fl m. Olimpia Constantea 
(Ceahlăul P. Neamț) 5,76 m, Lu- 
doa Crlstea (CSS 1 Oradea) 5,73 
m ; Înălțime : Constantea 1,79 m, 
Liliana Lucian (CSS Oradea) 1,76 
m, Galina Astafel (CSS 3 Steaua)
1.73 m ; greutate : Diana Dincă
(CSS C-lung Muscel) 14,14 m, 
Jana Căpățînă (CSS Mangalia- 
Dinamo.) 13,86 m, Bogdana Mln- 
cdunescu (CSȘ C-lung Muscel) 
13,08 m ; BATEȚI : 50 m : Bogdan 
Dumitrescu (CSS 7 Dinamo) 5,8, 
Cristian Oberschi (CSS Suceava) 
5,9 (în semifinale 5,7 — record 
egalat de juniori I și II) ; Daniel 
Manole (Unirea CSS Focșani) 
6,0 : 50 mg ; Tudor Căiineac
(CSSA Cluj-Napoca) 7,0 (în semi
finale 6,9), Paul Pop (CSSA Cluj- 
Napoca) 7,1, Cristian Zarcu (Vi
itorul) 7,1 ; înălțime : Cezar Bu
suioc (CSSA Cluj-Napoca) LOC m. 
Constantin Zaharia (Ceahlăul P. 
Neamț) 1,93 m, Vlad Ionescu (Vi
itorul) șl Nicolae Pițigoi (Petro
lul Ploiești) 1,93 m ; lungime : 
Cornel Milcu (CSS Reșița) 6,83 
m. Lucian Gui (CSS 1 Oradea)
6.73 m, claudiu Popa (css I
București) 6.65 m ; triplusalt : 
Gabriel Topală (Viitorul) 114,43 m. 
Dan Năstase (Viitorul) 14.35 m, 
Gul (CSs 1 Oradea) 14,20 m ; 
prăjină : Tiberlu Vintilă (CSS 5 
București) 4,10 m, Marius Păuna 
(CSS 4 București) 4,10 m, Costel 
Dragomfr (CSS 4 București) 3,30 
m ; greutate : Costel Grasu
(CSSA C-lung Muscel) 16,39 m — 
record. Mircea Călin (CSSA Cra
iova) 14,92 m, Claudiu popa (CSS 
5 București) 14,15 m.

Vladimir MORARU

în vizită la divizionarele

CALIFICAREA ECHIPEI NAȚIONALE,
UN STIMULENT

JUCĂTORII LUI
declară mijlocașul

SI
F.C

PENTRU SI REDNIC

A FOST IN AUSTRALIABIHOR
Vladimir Tamaș
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de seni- 
ine, la 
o dublă 
ln com- 
ariel. în 
plasarea: 
■u Vine
ți). Fio- 

Opși- 
(Steaua), 
ersitatea 
poca — 
olitehni- 

Viorcl 
Carpen, 

(1*U.E.D. 
el Con- 
8 Con- 

• tren ori: 
Radu

Are 22 de ani.
In anul 
stitutul 
radea.
Învățat 
du-l ca 
ca. Din 
brăcat tricoul echipei înfrățirea 
Oradea. In vara lui *83 a fost 
nromovat la F. C. Bihor.

— Cum a fost primul sezon 
in „A“ 7

— îmi pare bine eă a coin
cis cu clasarea echipei pe un 
loc fruntaș — 5. De multă vre
me nu s-a situat F. C. Bihor, 
la terminarea turului, pe o a- 
semenea poziție. Am Început 
greoi campionatul. deși am 
debutat eu un rezultat de ega
litate la Baia Mare. deoarece 
au urmat acasă un semi-eșec 
cu Corvinul si infringerea ia 
fata Sportului studențesc. A- 
ceste dusuri reci oe-ae trezit 
la realitate si ne-au convins 
că mai avem multe de făcut 
S-a muncit in continuare mult 
iar rezultatele nu s-au lăsat as- 
teptate.

— Se pare că aveți un „com
plex Sportul studențesc* 7

— După rezultatele din ul
timii ani. F. C. Bihor are un 
complex fată de Sportul țta- 
dentese. care este o echipă osa
tură si atletică. Acest complex 
l-am simtit pe pielea mea in 
toamna trecută. Sintera hotă
rî ti să-l depășim chiar in re
tur. deoarece am demonstrat in 
multe meciuri eă putem juca 
de la eeal la exal cu orice e- 
ehipă.

— Aceasta înseamnă că in e- 
chipă domnește o atmosferă 
propice performanței T

— Da. Cei mai virstniet ea 
Nedelcu. Grosu. Zare. Dianu ți 
mai tinerii lor colegi. Cabal ți 
Liliac etc., au format o ade
vărată echipă există • foarte 

ta 
adus 
An

că

Este student 
seral, la In3. cursul

de subineineri din O- 
Abc-ul fotbalistic l-a 
la C.S.S. Oradea, avin- 
profesor pe Petru Stol- 
1978 pînă in 1983 a ta

sau cursa pe etape a juniorilor

bună atmosferă de lucru, 
care cei doi antrenori an 
• contribuție substanțială, 
trenorilor le mulțumesc 
au avut Încredere ta i 
m-au ajutat si îndrumat. Do
resc să nu-i dezamăgesc !

— Să revenim la echipă, la 
locul său...

— In tur a avut momente de 
joc spectaculos, apreciat pe 
multe stadioane, dar ți scăderi 
de ritm si mai ales de concen
trare in momente cheie. Do
vada ? Faptul eă am pierdut

cel Putin trei puncte in meciuri 
susținute in deplasare. De 
exemplu la București, am fost 
Învinși de Dinamo ia ultime
le 10 minute. Cred că aceste 
scăderi se datoresc mai ales 
insuficientei pregătiri psihice 
Fiind atit de aproape de pri
mele locuri, am avut prea re
pede senzația eă «intern • 
echipă mare. Sita eă mai 
avem mult de lucru dar cred 
in uuterea de luptă a eolesilar.

— Ce a insemn-ț pentru F. C. 
Bihor selecționarea lui Zare 
in lotul national sj apoi a hai 
Georgescu la rJimpi-- ?

— Firește, cu stimulent pen
tru majoritara eoleciler. care 
doresc să tabrace tricoul eu 
tricolor. Dar nu numai convo
carea lui Zare la lotul na- 
tioaal. ei insăsi calificarea e- 
ehipei naționale in turneul 
final al Campionatului euro
pean a creat • emulație in 
rindurile fotbaliștilor din O- 
rașui meu. Doresc din iot su
fletul — ea urmare a jocului 
echipei — să se remarce ti alți 
colegi care să fie selecționați 
intr-o reprezentativă a tării. 
Ar fi cei mai frumos lucru 
pentru echipă. Si eu vreau să 
joc cit mai bine si- să atrag 
atenția selecționerilor pen
tru unul dintre loturi

__Succes !

Joao Havelange, președin
tele in funcțiune al F.I.F.A., 
afirma, cu trei ani in urmă, 
la o conferință de presă ți
nută in Australia, la Mel
bourne (în zilele celei de a 
3-a ediții a C.M. de juni
ori), că forul conducător al 
fotbalului studiază proiectul 
Înființării și a unei mari 
competiții mondiale rezervate 
foarte tinerilor jucători. „Con
siderăm că și un cam
pionat mondial de juniori II, 
pentru echipe alcătuite din 
jucători pînă la 16 ani, se 
va bucura de același 
interes ca cel care se 
fășoară In aceste zile 
In Australia...*

N-a trecut prea mult 
de atunci și iată că proiec
tul a fost pus In aplicare. 
S-a anunțat deja organizarea 
primei ediții a C.M. de ju
niori H. Așadar, încă o mare 
competiție rezervată jucăto
rilor ce bat la porțile afir
mării și care completează 
tabloul acestor Întreceri. Șl 
nu-1 deloc lipsit de Interes 
sl arătăm care sînt com
petițiile OFICIALE rezervate 
juniorilor noștri, 
pentru a nu uita 
mare eșalon al 
are obiective de 
re. Prin urmare:
• Campionatul ____

de Juniori L Fostul Turneu 
U.E.F.A., devenit, din 1980, 
C.E. Participă toate echipele 
din Europa. întrecerea are 
ți preliminarii, deoarece la 
turneul final se aliniază nu
mai 16. Anul acesta selecțio
nata noastră, pentru a se 
caHCca. va trebui să susțină 
un dublu med cu Ungaria.

mare 
des- 
aici.

timp

tocmai 
că și acest 

fotbalului 
reprezenta-

european

• Campionatul european 
de juniori II. înființat cu 
trei ani în urmă, rezervat 
echipelor formate din juni
ori pînă la 16 ani. In prima 
ediție, echipa noastră a pier
dut toate meciurile (cu Un
garia și U.R.S.S.). In ediția 
următoare s-au obținut două 
victorii și un meci egal (toa
te pe teren propriu); în cla
sament — locul 3 în grupă!
• Campionatul mondial de 

juniori I. A cincea ediție se 
va desfășura în 1985. Din 
Europa vor participa primele 
șase echipe clasate la tur
neul final al C.E. din anul 
precedent, adică din 1984.
• Campionatul mondial de 

juniori II. Cel înființat re
cent și despre care am scris 
la începutul acestor rînduri.

Desigur, mai poate fi vor
ba și de o serie de întreceri 
de sală, care și ele stîrnesc 
mare interes. Important este 
ca toate aceste competiții să 
fie TRATATE CU SERIOZI
TATE. Cu maximum de se
riozitate! Pentru că ele au 
menirea de a contribui sub
stanțial Ia crearea personali
tății jucătorilor în cea mai 
dificilă dintre toate perioa
dele formării valorilor în 
fotbal, cea dintre 15 și 19 
ani. Un singur exemplu ni 
se pare edificator: covîrși- 
toarea majoritate a jucători
lor prezenți la C.M. din 
Australia se află acum pe 
prima scenă a fotbalului ro
mânesc, iar patru dintre ei 
au ajuns și în echipa națio
nală și în „top“-urile de 
sfîrșit de an.

Laurențiu DUMITRESCU

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR
• F.C.M. BRAȘOV CREȘTE 

O ECHIPA TtN.ABA. Președin
tele duhului brașovean, D. 
Dragomir, ne-a spus că preo
cuparea antrenorilor șt. Coidum 
ți C_ Gydrfi se Îndreaptă atit 
spre pregătirea cu atenție a re

cit, mai ales, spre for- 
"‘ de

Pentru realizare a, 
la antrenamente

mai mtliți
— portar: 

— fundași;

//

PorrpTu ViMTILA

tur _. . . _
marea unei echipe tinere, 
perspectivă.
acestui tel, 
participă 
Ștefancu 
Dragomir . .
cu, Lungu — mijlocași; Kadar, 
A. Vasile — înaintași, precum 
fi MÂrgiri t, transferat de 
Steaua, " 
juniori, 
mătorii 
pa — 
ytefafi, _ ,
dași; Șulea, Batacliu, 
Gberghe, Șoarecej 
mijlocași; Văidean, Bența, 
mer, Florea, Harșan.
• ȘOIMII ’ ~ ‘ ---------

SA JOACE 
TĂCU DOS. 
stan tin eseu 
Fior eseu —______  __
pregătirile la 10 ianuarie, avînd 
la dispoziție următorul lot: 
Bara, Szebin, Călinescu (pro
movat de la echipa de juniori) 
— portari ; Rusu, Șoaită, Bar
na, Curtean, Ștefan, Rotar — 
fundași; Constantin (de la Car- 
pați MIrșa), Gabel, Beleaua, 
Trandafir, Văcar, Ș Iar cu (pro
movat de la juniori) — mijlo
cași; Nucă, Bucur, Coldea, Vă- 
«11 (de la Sportul studențesc), 
Frățilâ, Pustai (de la juniori), 
S. Marcu — înaintași. Au ple-

juniori: 
Gyorfi, 

Avrames-

ia 
dedin lotul național

Lotul cuprinde pe ur- 
jucători: Stingaciu, Po- 
portari; Bălan, Angliei, 
Naghl, Manciu — fun- 

Spirea, 
Man d oca — 

Kra-

I.P.A. SIBIU VREA 
OFENSIV, SPEC- 

Antrenorii Al. Con- 
— principal și V. 
secund au început

cat: Colesniuc (s-a Înapoiat la 
Corvinul Hunedoara) și Bîrsan 
la Carpați Mirșa. Echipa va mai 
susține meciuri amicale cu Cor
vinul Hunedoara, Inter Sibiu șl 
va participa la „Cupa 16 Fe
bruarie", organizată de C.F.R. 
Timișoara. „Avem o echipă ti- 
nără, ne-a declarat D. Vișan, 
din conducerea clubului, și 
vrem ca in retur ea sa joace 
ofensiv, spectaculos, fie că e- 
voluăm acasă, fie in deplasare".

• AUTOBUZUL BUCUREȘTI 
IȘI PROPUNE IMBUNATATI- 
REA FINALIZĂRII. La sfirșitul 
acestei săptămîni echipa antre
nată de D. Dumilriu III, va 
participa Ia Slobozia, la „Cupa 
16 Februarie", organizată de e- 
chipa locală Unirea. In program 
mai figurează partide amicale 
cu Metalul Plopeni, F.C.M. Pro
gresul Brăila, Gloria Bistrița, 
F.C. Olt. A plecat Marian Gri- 
gore la Rapid București, iar ca 
noutăți sînt Ion Gabriel, șișcă 
șl Tijă — toți de Ia Rapid Bucu
rești, Calianu de la Chimia Rm. 
Vîlcea, precum și Pirciu și 
Tănase — promovați de la e- 
chlpa de juniori. Lotul mai cu
prinde pe Alexc, Nedelcu — 
portari; Farcaș, Chivu, Mincu, 
Roșu, Chiriac, Tone, Badea, Bâ- 
dilaș, Vărzaru — fundași; 
Naghi, G. Rada, T. Zamfir, C. 
Niță — mijlocași; Cursaru, Ian- 
cu, Ene, Milculescu — înain
tași. „Asociația dorește ca e- 
ehipa să practice un joc mo
dern, ne-a declarat R. Zahiu, 
organizatorul secției de fotbal. 
De asemenea, sc vizează îmbu
nătățirea finalizării".

AD'IIMMIIUIA DI SUI L8I0 PRONOSPOR1 IM0RHU1A
• AȚI JUCAT NUMERELE 

PREFERATE ? © De la agen
țiile Loto-Pronosport se mai 
pot procura numai astăzi bi
lete cu numerele alese de dv. 
pentru tragerea obișnuită Pro- 
noexpres de miercuri 8 februa
rie 1984. • In aceste zile con
tinuă vînzarea biletelor pentru 
tragerea Loto 2 de duminică 13 
februarie 1984 — prilej de noi 
ciștiguri în autoturisme ..Dacia 
1300“ și importante sume de 
bani, cane răsplătesc perseve
rența și inspirația a tot mai 
numeroși participanți. ÎNCER
CAȚI SA VA NUMĂRAȚI și 
DV. PRINTRE MARII CIȘTI- 
GATORI LA SISTEMUL DE 
JOC PREFERAT !

• CÎȘTIGURILE TRAGERII
PRONOEXPRES DIN 1 FE
BRUARIE 1984. Categoria 1 : 1 
variantă 25% — autoturism
„Dacia 1390“ ; categoria 2 : 1 
variantă 100% a 30.554 lei si 9

variante 25*/, a 7.838 lei ; cate
goria 3 ; 20.75 variante a 4.786 
lei ; categoria 4 : 135 a 736 )ei ; 
categoria 5 : 254J5 a 391 tei ț 
categoria 6 : 9.326,75 a 40 lei ; 
categoria 7 : 222,25 a 200 la ; 
categoria 8 : 4.594,75 a 40 teL 
Report categoria 1 : 135.17S lei. 
Autoturismul ..Dada 1300* de la 
categoria 1. jucat pe o varian
tă 25%. « fost obținut de CUS 
ION din Constanța.
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ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE
• ROMANIA — BULGARIA 

(juniori) LA GIURGIU. Mllne 
se va disputa la Giurgiu parti
da amicala Internațională dintre 
selecționatele de juniori ale 
României țl Bulgariei, ambele 
echipe pregătlndu-se pentru 
preliminariile campionatului eu
ropean. Meciul va Începe la ora 
15.

© DATELE RELUARH CAM
PIONATELOR DE JUNIORL 
Prima etapă a returului Cam
pionatului republican de juniori 
I se va disputa la 26 februarie. 
Iau (1 datele celorlalte etape: 
4. 11, 13 șl 25 martie, 1, t, 12, 
15, 29 fi 29 aprilie. Turneul fi
nal este prevăzut sa se desfă
șoare Intre 7 »1 13 mal. Iar fi
nala se va juca In deschidere 
la ultimul act al „Cupei Româ
niei*. la ÎS mal. Campionatul 
republican de juniori H va re
începe la 11 martie, clnd este 
programată etapa a 16-a.

© ORELE DE ÎNCEPERE A 
MECIURILOR DIN LUNA FE
BRUARIE. Partida de Cupă Pe
trolul Molnețtl — Dinamo Bucu

rești (programau duminică 12 
februarie la Molnești) va În
cepe la ora 11; cealaltă restan
ță din Cupă, F.C. Bihor — U- 
nlversltatea Craiova (miercuri 
15 februarie la Timișoara) va 
avea lovitura de Începere la 
ora 14. Toate partidele de cam
pionat din luna februarie vor 
Începe la ora 15, avînd tn des
chidere Jocurile formațiilor de 
speranțe.

O „CUPA SILVIU PLOIEȘ- 
TEANU*. Rezultatele etapei I: 
Tractorul Brașov — Textila 
Prejmer 3—9 (0—0). ICIM Bra
șov — Precizia Săeele 4—9 
(3—0), Metrom Brașov — Car
pați Brașov t-t și r.C.M. Bra
șov (juniori) — I.T. Brașov 9—1 
(0—3) — ln seria I; Chimia Or. 
Victoria — Celuloza Zămeștl 
6—0, Utilajul Făgăraș — Torpe
do Zărneștl 9—1 (0—1), Nltra-
monla Făgăraș — Cimentul Ho- 
ghlz 2—2 (1—1) șl Mobila Mă
gura Codlei — Răsăritul Brașov 
3—0 (2—0) — ln seria a n-a. 
Mîlne sînt programate jocurile

etapei a Il-a. (Carol Gruia-co- 
resp.).

• STICLA ARIEȘUL TURDA 
— JIUL PETROȘANI 3—0 (2—0). 
Golurile au fost marcate de 
Pașca (2) șl Gherman. Jiul a 
utilizat formația: Homan — V. 
Popa, Vizitiu, M. Popa, P. Gri- 
gore — Varga, Stana, GSman — 
Cura, Stoinescu, BAluțs. Au mal 
jucat Muia șl Lasconi. (Gh. 
Munteanu-coresp.).

EXPLORĂRI DEVA — MINE
RUL LUPENI 1—0 (1—0)

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — O- 
UMPIA SATU MARE 1—3 (0—0)

VOINȚA ORADEA — INDUS
TRIA SIRMEI C. TURZn 1—1 
(0-0)

AURUL BRAD — MINERUL 
CERTEJ 1»-1 (5-1)

PETROLUL IANCA — POR
TUL BRAILA 6—1 (3—0)

CHIMIA BRAILA — TRACTO
RUL VIZIRU 7—2 (3-1)



' * •••

LA ORA STARTULUI
(Urmare din pag. 1)

albe“. Iată de ce sînt de aștep
tat dispute foarte strînse pen-

tru un loc pe podium, dar si 
asaltul „copiilor teribili", după 
cum ne spunea americanul Bill 
Johnson, cîștigătorul coborîrii 
de la Lauberhom, care a reall-

DIN CARNETUL LUI „VUCIKO"•—

ai e favoritelor, după primele antrenamente in 
EPPLE (R.F.O.) - „Pista «sta bună, rapidă,

0 Declarații 
coborîre: IRENE , . _
duzină de schioare pot cîțtiga, dar eu mă gindesc in mod spacial la 
Michaela Figinl..."; MICHAELA FIGIN1 (Elveția) — , ,Eu prater o pistă cava 
mai lungâ, dar acum nu mal ara importanță. Aceasta m>-mi schiribă co 
nimic intențiile, dar trebuia să țin seama că ea convine In mod egal 
colegei Maria Wallisser ,1 cehoslovacei Olga Charvatova...". Oare dna 
va cițtigo ? Deocamdată ultimele trei schioare au inregrstrot col mal buni 
timpi.

0 Elvețienii, în frunte >i ta antrenam antele băieților, intre primii șapte 
aflindu-se 5 cobori tori dta „Țara Cantoanelor". Cei mai ban timp: Pirmia 
Zurbriggen, cronometrat luni cu 1:46,84.
• In selecționata de hochei a U.R.S.S., care va debuta astăzi ia com

pania Poloniei, se află și Vladislav Tretiak, hocbeirtid xovtetic ca oeta 
mai multe prezențe la J.O. (4). B este considerat, totodată, cei arai bua 
portar din istoria hocheiului pe gheață.
• Cu ocazia J.O., Comitetul executiv ari F.LS. pentru sărituri m va 

reuni la 16 februarie pentru a stabili calendarul sezonului viitor, pe ordinea 
de zi figuri nd și adoptarea unui nou tistem de măsurare a kjngimrl sări
turilor.
• Cu participarea unui patinator die Insulele Vrgine. numărul țirtior 

prezente la stortul întrecerilor do patinaj viteză se ridică la 23. Este unui 
din primele recorduri ale acestei ediții...
• Campionul mondial de șak. sovieticul Anatoli Karpov, e fost 

de Comitetul de organizare printre spectatori do onoare ai Olimpiadei
• Ti nărui cehoslovac Pavel Plec (W arri) 

la sărituri cu un salt de IM m, a reunit 
de ta Igman Mafo Polje, la codrul primul 
sărituri: 91.2 nt și 94- MaWt favorit. Rofondexxd Matti HykoeneA. cu 84 m 
nu s-a aflat între primii 10 I

zat cel mai bun timp la antre
namentul de duminică.

Intre cei care se pregătesc cu 
asiduitate pentru start se află 
si sportivii români/ dornici 
să-și Înscrie în palmares rezul
tate cit mai bune. Ultimele e- 
voluții ale hoherilor In .Cupa 
Mondială* sau ale patinatorilor 
la concursurile de la Inzell și. 
mai ales, la Campionatele eu
ropene. dar si ale celorlalți 
componenti ai delegației Ro
mâniei. ne îndreptățesc să cre
dem că ei vor lupta la această 
prestigioasă confruntare spor
tivă cu 
energia.
cit mai demnă^ Ne-au spus-o 
hoherii —
Popescu,
Costel Petrariu sau patinatorul 
Tiberiu Kopacz. Antrenamentele 
se desfășoară intens, fiecare 
dintre reprezentanții noștri cău- 
tlnd să-și pună la punct ulti
mele amănunte înaintea celor 
dinții starturi, prevăzute pen
tru joi. Schiorii, boberii, sănie- 
ril studiază fiecare porțiune, tși 
verifică echipamentul pentru 
a nu exista surprize. în tabăra 
delegației noastre se desfășoară 
o activitate febrilă și domnește 
optimismul.

Marți vor intra în concurs 
hocheistii (avanpremiera !).
după un program care se va în
cheia aproape de miezul nopții, 
miercuri va avea loc festivita-

toată dăruirea, cu toată 
pentru o comportare

Dorin Degan, Cornel 
Gheorghe I.ixindru,

schiului 
tineri 
urme

■

A:

Intrecut anul trecut de engle
zul Richard Noble cu 1020,406 
km/h.

PROGRAMUL DE AZI
HOCHEI: grupa A: Polo

nia - U.R.S.S., Halta - Sue
dia, R. F. Germania - Iugo
slavia ; grupa B s S.U.A. — 
Canada, Cehoslovacia — Nor
vegia, Austria — Finlanda.

SUEDIA. Din Stockholm s-a 
anunțat că Lennart Kjellin 
(44 ani) va fi directorul teh
nic național pentru probele 
schiului alpin. El ii va 
succeda in această funcție lui 
Lars Kjâllberg, dar numai 
după încheierea Jocurilor de 
la Sarajevo. Fost schior la 
nival național, apoi monitor 
și profesor de educație fizica 
(a funcționat la liceul schiori
lor la Jaerpen. în nordul 
țării) KjeHin și-a propus sâ 
dezvolte probele 
alpin și să pregătească 
capabili să-i calce pe 
lui Ingemar Stenmark.

S.U.A. Automobilistul Gary 
Gabelich (43 ani) cei care 
la volanul lui „Blue Bird** 
In 1970 a realizat cu 1 001,667 
km/h, recordul mondial de vi
teză, a avut un accident de 
circulație la San Pedro, in 
California, de pe urma căruia 
a decedat I Poliția a consta
tat că Gabelich care conducea 
o motocicletă avea exces de... 
viteză I Recordul său a fost

DOINA MELINTE SI» ANISOARA STANCIU9

ÎNVINGĂTOARE LA SINDELFINGEN

Pe „tcocul* de gheată de la 
Trebevic, antrenamentele bobe 
rilor te desfășoară non-stop. 

Telefoto : A.P. Agerpres

tea oficială de deschidere, pen
tru ca joi dimineață. ..Olimpia
da albă* să demareze din plin.

MARIE HRACHOVA ȘI JAN-OVE WALDNER, ÎNVINGĂTORI
EUROPA” LA TENIS DE MASĂ

In cadrul concursului atletic 
de sală de la Sindelfingen (R. F. 
Germania) in care Anișoara Stan- 
ciu a clștigat proba de săritură 
In lungime ea 6,65 m. Doina Me- 
linte s-a clasat pe primul loc în 
cursa de 1 000 m cu timpul de 
2:40,51, care reprezintă un nou 
record național pe această dis
tanță.

BEPPU (Japonia). Maratonul 
desfășurat duminică a fost câș
tigat de olandezul cor Vrient (34 
de ani) In 2hl2:05, urmat de ja
ponezul Yoshihiro Nishimura 
21112:36.

DAU.AS Li cadrul concursului 
atletic pe teren acoperit, sîm-

TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Cursa de 

24 de ore de la Daytona (Flori
da) a lost ciștigata de echipa
jul Sarel van der Merwe, Gra
ham Duxbury. Tony Martin pe 
„Forsche-March 83 g- cu o me- 
die orară de 166 km.

BOX • La Donețk, in cea 
de-a treia intilnire. echipele 
URSS și SUA au terminat ta 
egalitate. 3—3.

CICLISM • In cursa de 6 
zile, care se desfășoară pe ve
lodromul din Paris, conduce e- 
chipajui Alain Bondue (Fran
ța) — Gregor Braun ffiE Ger
mania) cu 153 p. urmat ■** 
Bernard Vallet (Franța) — 
Frank (Danemarca) 147 p

HANDBAL • Turneul 
nin de la Cheb (Cehoslovacia) 
a fost cîștigat de Iugoslavia 4 p, 
urmata de R.D. Germană 3 p. 
Ungaria și Cehoslovacia cite 1 
p. • în ziua a patra a Campio
natului mondial masculin grupa 
C, care se desfășoară in Italia: 
Italia — Belgia 21—14, Bulgaria 
— Austria 13—13.

HOCHEI • Turneul de la Le
ningrad a fost ciștigat de 
URSS ..B-. 7—6 in ultimul med 
cu Cehoslovacia „B*. care a 
ocupat locul doi cu 6 p. 3. Le
ningrad 5 p, 4. Suedia „B“, 5. 
Ilves Tampere (Finlanda).

bâtă, Carol Lewis a stabilit un 
nou record al SUA la proba fe
minină de săritură in lungime 
cu 9,6* m. O mare surpriză s-a 
înregistrat In proba de 60 yarzl, 
unde fratele el. Cart triplu cam
pion al lumii la Belslnkl șl re
cordman mondial al distanței 
(6.02), a fost Întrecut de Ron 
Brown (6,07—6,08). Proba de să
ritura cu prăjina a fost dștlgată 
de americanul Bill Olson cu 5,71 
m, Înaintea francezului pierce 
Qulnon. 5,71 m și a Iul Ear! Beli 
(SUA) 5,60 m.

BUDAPESTA. Alte rezultate 
din concursul de sală „Cupa Tri
cotez" : feminin : 60 m : Marlles 
Gonr (R. D. Germană) 7, IE, a» 
m : Tatiana Kocembova (Ceho
slovacia) Z2.9O “ -
Feuerbach (R.

LISABONA. 
1a cros a fos 
fica Lisabona, 
mul s-a clasat italianul Alberto 
Cova. urmat de portughezii Fer
nando Mamede șl Carlos Lopez.

60 mg : Cornelia 
D. Germană) 8,01. 
Cupa campionilor 
cîștigată de Ben- 

La individual, prl-

cfâ • n\

de 
Gert

fetnl-

(Sue- 
spate: 
1:02,»0,

„Top 12 
mai buni 
masă de

Tradiționalul turneu 
Europa". reunind cei 
jucători de tenis de 
pe continent, desfășurat la Bra
tislava, a fost cîștigat de Ma
rie Hrachova (Cehoslovacia) la 
feminin și Jan-Ove 
(Suedia) la masculin.

feminin : 1. Hrachova

Waldner 
Clasa-

mente : __
9 victorii .2. Bettine Vriesekoop 
(Olanda) 8 v 3. Valentina Po
pova (URSS) 8 v. 4. Zsuzsa

TURNEE
• In finala turneului demon

strativ de la Toronto, cehoslo
vacul Ivan Lendl l-a întrecut cu 
6—0. 6—2, 6—4 pe francezul
Yannick Noah.
• In finala turneului feminin 

de la Houston (Texas), ceho
slovaca Bana Mandlikova a tn- 
trecut-o eu 6—4, 6—2 pe Manuels

0 JOACA... CARE Ml E JOACA!

v ; masculin 2 - - .Olah (Ungaria) 8 
1. Waldner 9 v.
Pansky (Cehoslovacia) 8 v. 3. 
Michael Appelgren (Suedia) 8 v, 
4. Andrzej Grubba (Polonia) 7 

In ultima zi a competițieL, 
Hrachova a întrecut-o cu 2—1 
(16. —23. 18) pe Popova, iar 
Waldner a clștigat cu 3—2 (—16, 
13. 23. —19. 13) în fata lui 
Grubba.

Jindrich

v.

DE TENIS

Borleange
100 m
(RFG) 

(SUA) 1:04,74.

INOT • la 
dia): feminin: 
Svenja Schlich 
Susan O’Brien w____ , ______

SCHI • Slalomul special de 
la Boroveț (Bulgaria) pentru 
„Cupa Mondială* a fost clștigat 
de Marc Girardelli (Luxem
burg), urmat de Ingemar Sten
mark (Suedia) și Franz Gruber 
(Austria). în clasamentul gene
ral 
ce 
cu 
201 
la

al „Cupei Mondiale* condu- 
Pirmin Zurbriggen (Elveția) 
209 p, urmat de Stenmark 
P- _

Folgaria. 
ropei“, a , _
lianca Maria-Rosa Quario, 
mată de Helene Barbier (Fran
ța) și Monika Aejae (Suedia). 
• C.M. (probe nordice pentru juni

ori) s-au încheiat la Trodheim iNor- 
vegia) cu proba de ștafetă 3x10 
km masculin. în care victoria a 
revenit echipei U.R.S.S- — 1 h
33:40.3. Pe locurile următoare »-au 
clasat R.D. Germană — 1 h 35.29,3, 
și Elveția — 1 h 36:23.3.

SCRIMA • Turneul de sabie 
de la Budapesta, pentru „Cu
pa Mondială14, a fost cîștigat de 
Wodke (Polonia). 10—8 în flna- 

Krovopuskov (URSS). 
locul 3: Burțev (URSS) 

— _ • 10—2. • 
turneului feminin de 
la Londra : Pascale 

(Franța) — Jana En-

P.
• Slalomul feminin de 

pentru „Cupa Eu- 
fost clștigat de lta- 

ur-

lă cu
Pentru
— Nebnld (Ungaria) 
în finala 
floretă de 
Trinquet
gelakis (SUA) 8—6.

BELGIA. La Bruxelles a 
avut loc Congresul extraordi
nar al Federației internațio
nale de hochei pe iarbă. Ca 
președinta al forului Interna
țional a fost ales francezul 
Etienne Glivhiteh (58 de ani), 
dta 1961 membru al consiliului 
federației. F.I.H.I. a stabilit 
competitoarele la J.O. de la 
Los Angeles : femei (o grupă 
unică) : Olanda Australia, 
R. F. Germania, S.U.A., Ca
nada și Noua Zeelandâ. Re
zerve : Argentina și U.R.S.S. ; 
bărbați (2 grupe) : ,,A“ —
Australia, R. F. Germania, In- 

Spania, Malaesia ti 
; ,,B" — Olanda, Pa- 

U.R.S.S., Noua Zee- 
Canada, Kenya sau 

(vor susține trei jocuri

dia, 
S.U.A. 
klston, 
landă, 
Efl'Pl .
de boraj. Io Barcelona), Re
zerve : Marea Britani, ți în
vinsa din bora joi Kerrro- 
Egkzt.

Johan Krick este considerat ca unul dintre tinerii vin-,
in lumea tenisului, iar faptul că la sflrșitul anului trecut el 
ocupa locul al 15-lea in clasamentul mondial este o dovadă 
elocventă a pasiblHtățUor sale.

Tbiărui jucător american, aflat In pi mă ascensiune valorici, 
a făcut deunăzi cunoscută intenția de a-fl Întrerupe activitatea 
corn petiționară pentru cei puțin o jumătate de aa L.

,vSint complet epuizat și m-am săturat cu viața pe care • 
duc. Lumea crede că jucătorii de tenis duc o viață interesantă, 
deoarece călătoresc mult yl sine mereu tn actualitate. Sa 
Înșeală .’ Pentru noi, eu trecerea timpului, totul devine un 
stres continuu, extrem de obositor : călătoriile acestea care nu 
se mal termină, turneele fără de sfirșit, viața aceasta extrem 
do zbuciumată pe care-o ducem, dintr-un avion In altul, dln- 
tr-un hotel in altul, dintr-un turneu In altuL Este drept, pentru 
aceasta sIntern plătiți, dar «cheltuiala» ml se pare, oricum, 
mai mare. Acum vreau să mă odihnesc și apoi voi vedea*—

Această activitate continuă, stresantă — cum bine zice Krlek — 
l-a făcut să se retragă și pe Bjorn Borg, cel mal mare tenis- 
man al ultimului deceniu îmi este ci tuși de puțin o joacă. Dar 
parcă participarea la nesflrșltul șir al concursurilor de schi 
pentru „Cupa mondială- sau pentru „Cupa Europei* este, cumva, 
șl ea o joacă ? Or. multele concursuri ale cicliștilor, motocicliști- 
lor sau automobillștilor slnt și ele o joacă T Da de unde ! Slnt 
Încercări de maximă duritate, de maximă concentrare, de 
maxim efort fizic cărora nu le rezistă dedt, realmente, cel 
mal dotați șl, evident, cel mal bine pregătiți, dki toate punctele 
de vedere !...

Maleeva (Bulgaria). Mandlikova, 
clasată a 5-a jucătoare a lumii 
în anul trecut, obține a treia 
victorie in acest sezon intr-un 
turneu pentru circuitul feminin.
• Finala turneului feminin de

la Indianapolis: Joanne Bussell 
(SUA) — Pascale Paradis (Fran
ța) 7—6, 6-2.
• In finala turneului WCT de 

la Richmond (Virginia) ameri- 
canul John McEnroe l-a între
cut cu 6— 1. 7—0 pe compatrlo- 
ttM aăa Steva Denoon. McEn
roe, neînvins in acest an, obți
ne al treilea succes consecutiv, 
după ,,Masters--ul de la Madi
son Square Garden (New York) 
șl campionatele internaționala 
de sală ale SUA. la Philadelp
hia, unde l-a învins de flecare 
dată pe Lendl. El a fost ales 
cei mal bun jucător mondial al 
tunil ianuarie.

FRANȚA. In urma inciden
telor petrecute Ic Bastic, la 
meciul cu Brest, de la 17 de
cembrie, in prima divizie fot
balistica, terenul Bastiei a 
fost suspeodat, astfel câ echipa 
a fost nevoita să se deplaseze 
la Toulon pentru meciul cu 
St. Etieone. Cheltuielile călă
toriei, la costul căreia s-au 
adăugat încă multe altele (în
chirierea stadionului etc.), au 
produs o pagubă de peste 
60 000 de franci in bugetul 
clubului corsxon I Comenta
riile sini de prisos...

HNLANDA. Orașul Lahti 
tșl va prezenta candidatura 
pentru organizarea camptano- 
tefor mondiale de schi norax 
dta 1969. a anunțat federația 
de specialitate dta această 
țară Candidatura orașului 
Lahti va fi susținută de fede
rațiile dta Suedia și Norvegia, 
care intenționează să ceară 
organizarea Jocurilor OMm- 
ptee din 1992 ti. respectiv.

6JI.

7 JI.

8JI.

9 JI.

10 JI.

LI JI.

11.H.

Romeo VI LARA

AGENDA SAPTAMINII
HANDBAL: Continuă disputele din grupa „C“ a cam
pionatului mondial, in Italia; TENIS: Turnee interna
ționale la Memphis — bărbați și "
la 12 JI).
JOCURILE OLIMPICE: Primele 
(pînă la 19 .H); CICLISM: Cursa 
(pînă la 12.H).
FOTBAL: Preliminarii olimpice, 
dor: Peru — Brazilia, Ecuador — Columbia. 
FOTBAL: Preliminarii olimpice, la Quito, în 
Argentina — Venezuela, Paraguay — Chile. 
AUTOMOBILISM: Raliul Suediei !n cadrul campiona
tului mondial (pînă la 12.11); ATLETISM: Concurs in
ternațional in sală, la Moscova; VOLEI: Turneele finale 
feminine In „Cupa cupelor*, la Ankara și in „Cupa Con
federației*, la Feuerbach (R.F.G.).
SCRIMA: Turneu de floretă femei, la Sopplngen (R.F.G.); 
BOX: Meci pentru titlul mondial (W.B.C.) la super 
semi-mijlocie, la Detroit, intre Thomas Hearns (S.U.A.) 
șl Lulgi Mlnchillo (Italia); ATLETISM: Concurs interna
țional sub egida F.I.S.U., la Sofia; ÎNOT: Reuniune in
ternațională ,.Meeting Arena*, la Bonn.
FOTBAL: Preliminarii olimpice, la Guayaquil: Brazilia — 
Columbia, Ecuador — Peru și la Quito: Chile — Vene
zuela, Argentina — Paraguay.

Chicago — femei (pînă

Întreceri la
„Huța ciclista

la Guayaquil,

Sarajevo 
del sol*

In Ecua-

Ecuador:

eh
CAMERUN CALIFICATA PENTRU 

TURNEUL FINAL AL J.O.
In med decisiv, pentru cali

ficarea in turneul final al J.O., 
ta Addta Abeba, Etiopia șl Ca
merun au terminat la egalitate: 
l—l (0—0). Pentru gazde a mar
cat Ablre, iar pentru **
Kunde din penalty. In 
manșă. Camerun a 
4—0, callflclndu-se 
de ta Los Angeles.
SCHIMBARE DE 
SPANIA, BENFICA 
CONDUCE

Întrecut pe
C. Porto a 

! cu Sal
to—0). Iar Spor-

oaspeți 
prima 

clștigat cu 
pentru J.O.

IN

puncte. 
Setubal 
terminat la egalitate 
guelros Porto .
ting Lisabona a ciștigat în de* 
plasare, cu Penafiel (2—1). Alte 
rezultate: Agueda — Estoril 1—1, 
Braga — Rio Ave 2—0. Farense 
— Portimonense 0—0, Varzim — 
Guimaraes 1—1. Clasament: L 
Benfica 31 p, 2. F.C. Porto 27 
p, 3.
29 p, 
vista 
18 P, 
14 p,

LIDER IN 
LISABONA 

AUTORITAR 
PORTUGALIA

Schimbare de lider In SPA
NIA, după 22 de etape. Atleti
co Madrid a dispus de fosta li
deră Athletic Bilbao cu 1—0, în 
timp ce Real Madrid a învins 
în deplasare cu 3—2 pe ultima 
clasată, Cadiz. Iată alte rezul
tate: Valencia — Malaga 1—1, 
Real sodedad — Bells Sevilla
1— 0, Zaragoza — Valladolid 1—1, 
Salamanca 
0—1, C.F.
2— 0, F.C.

Gljon 
Murcia 

Majorca 
— Espanol 0—0. 
Rea! Madrid 81

— Sporting 
Barcelona — 

Sevilla — 
0—0, Osasuna 
Clasament: 1.
p, 2. Athletic Bilbao 30 p, 
C.F. Barcelona 28 p, 4.
Madrid 28 p, 5. ’J 
6. Betls Sevilla 24 p, 7. Malaga 
24 p, 8. Espanol 23 p, 9. Real 
Sociedad 23 p, 10. Gljon 23 p, 
11. Murcia 22 p. 12. Osasuna 20 
p, 13. F.C. Sevilla 20 p, 14. Va
lencia 19 p, 15. Valladolid 18 p, 
16. Salamanca 15 p, 17. Majorca 
13 p, 18. Cadiz 10 p.

în PORTUGALIA, fruntașele 
clasamentului au obținut alte

_. s.
Atletico

Zaragoza 25 p,

Sporting 22 p, 4. Braga 
5. Guimaraes 18 p. 6. Boa- 
- - - 7. Rlo Ave

SetubaI14 p. 9. Varzina 
10. Portimonense 14 p. ÎL 

Farense 13 p, 12. Agueda 13 p. 
13. Penafiel 11 p. 14. Salgueiros 
Porto 11 p, 15. Estoril 8 p, 16. 
Espinho 7 p.

MECIURI INTERNAȚIONALE
• Aflîndu-se în Maroc,

pa Bulgariei a jucat la Casa
blanca cu reprezentativa *' 
cuiul, cu care a terminat 
galltate: 1—1 (0—0).
a deschis scorul în mdn. 
care gazdele au egalat 
nalty, transformat de 
fmin. 62).
• în al doilea meci, 

rat la Cairo, echipa R.D. 
mane a fost din nou învinsă de 
reprezentativa Egiptului, 
data aceasta cu 1—0, prin golul 
marcat de Suleytnan, în ~ *_ 
84. în prima partidă, egiptenii 
cîștigaseră cu 2—1.
• Echipa Sparta Praga a ju

cat la San Jose, cu selecționa
ta olimpică a țării gazdă, Costa 
Rica. Meciul s-a încheiat cu un 
scor alb. Echipa cehoslovacă va 
juca șl cu prima reprezentativă 
a țării, după care se va depla
sa în Columbia.

Porto 17 p, 
8. “ ' ‘

15.

echl-

Maro- 
la e- 

Mladenov 
*9. după 
din pe- 
Khallfa

desfășu-
“ G er

. De

min.
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