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portul
Sub președinția tovarășului 

Nicolac Ceaușescu, secretar ge
neral .. ~ ‘
Român, a avut loc, marți, 
februarie, ședința 
Politic Executiv al C.C. 
P.C.R.

In cadrul ședinței, a fost 
xaminat raportul 
partid și de stat 
scopul constatării 
re au determinat __ _
noaptea de 6—7 decembrie 1983, 
a instalației de piroliză de la 
Combinatul petrochimic Telea- 
jen. județul Prahova. Cercetă
rile intreprinsc de Comisia de 
anchetă au scos în evidență 
faptul că accidentul s-a datorat 
unor grave deficiențe manifes
tate in organizarea si condu
cerea activităților de punere in 
funcțiune a instalației de piro
liză, unor încălcări ale preve
derilor legale și ale normelor 
privind exploatarea utilajelor și 
mașinilor, unor abateri grave 
de la ordine și disciplină.

Concluziile analizei relevă că 
cei însărcinați cu organizarea 
și îndrumarea directă a acti
vității de dare în exploatare a 
instalației de piroliză nu și-au 
făcut datoria, dovedind super
ficialitate și o gravă lipsă de 
răspundere, ceea ce a condus la 
producerea accidentului.

Avînd jn vedere gravitatea 
accidentului și implicațiile a- 
cestuia, Comitetul Politic Exe
cutiv a aprobat propunerile Co
misiei privind sancționarea, in 
conformitate cu prevederile le
gii. a directorului centralei, a 
directorului combinatului și a 
altor cadre de conducere vi
novate de producerea acciden
tului.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că mari răspunderi in

al Partidului Comunist
,____7

Comitetului
al

e- 
de 
in

Comisiei 
instituite 
cauzelor ca- 
avaria. in

legătură cu accidentul produs 
revin unor cadre din conduce
rea Ministerului Industriei Chi
mico, atit în ceea ce privește 
neluarea tuturor măsurilor me
nite să asigure punerea in 
funcțiune a instalației de piro
liză in condiții de deplină secu
ritate. cit șl pentru starea de 
indisciplină pe fondul căreia a 
avut loc accidentuL S-a stabi
lit ca ministrul industriei chimi
ce, Gheorghe Caranfil, să fie e- 
Ubcrat din muncă si să pri
mească o sancțiune pe linie de 
partid. Totodată, s-a hotărât ea 
Ion Blvolaru să fie eliberat din 
funcția de adjunct al ministru
lui industriei chimice si să fie 
sancționat pe linie de partid.

In același timp. Comitetul Po
litic Executiv a hotărât sanc
ționarea cu vot de blam a to
varășilor Ion M. Nicolae, vice- 
prim-ministru al guvernului, șl 
Virgil Cazaca. prim-secretar al 
Comitetului județean Prahova 
al P.C.R.. pentru lipsurile gra
ve de care se fae vinovați in 
legătură cu producerea acci
dentului. De asemenea, s-a sta
bilit sanctionarea Secretariatu
lui Comitetului județean Praho
va al P.C.R. pentru că organi
zația județeană de partid nu a 
controlat si nu a luat măsu
rile organizatorice și politico- 
educative care să asigure des
fășurarea, in condiții corespun
zătoare, intr-un spirit de or
dine și disciplină, a activității 
Combinatului petrochimie Te- 
leajen, mal ales in momentul 
important al punerii in func
țiune a instalației de piroliză.

A fost elaborat un program 
concret de acțiune pentru re
facerea, jnir-un termen ett mal
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A XlV-a edifie a Olimpiadei albe Sarajevo '84

FLACĂRA OLIMPICĂ SE VA APRINDE AZIIn mărea cupă ă stadionului koșevo m
# „Traseul de onoare" intre Dubrovnik și Sarajevo # Sportivii FBv' 
români se pregătesc intens * Boberul Gheorghe Lixandru va fi " 
purtătorul de drapel al delegației României 0 Vîntul a întrerupt antrenamentele 

schiorilor alpini 0 Hocheiștii finlandezi, primii victorioși la actuala ediție
SARAJEVO, 7 (prin telefon). 

Flacăra olimpică a ajuns marți 
după-amiază în orașul celei de 
a XTV-a Olimpiade albe, după 
ce a străbătut timp de 10 zile 
un traseu de 5 000 km pe teri
toriul iugoslav, avînd ca punct 
de intrare orașul Dubrovnik, 
locul unde în 1950 a avut loc 
Olimpiada de șah, prima mani
festare sub semnul celor cină 
cercuri olimpice pe pâmînțul- 
țăril vecine si prietene, 
miercuri ea 
rea cupă a 
Pînă atunci, 
de sportivi . _
jevo se pregătesc cu asiduitate. 
Doar hocheiștii au luat startul, 
In partide care se și relevă a 
fi foarte disptuate. In rest, 
schiorii. boberil. biatloriiștSL 
patinatori! exersează, se antre
nează, in duda timpului uneori 
nefavorabil, așa cum

De 
va străluci in ma- 
stadiocmlui Koșevo. 
însă, cei peste 1 600 
prezent! la Sara-

marți după-amiază, cind un vlnt 
care sufla cu 70 km pe oră a 
determinat organizatorii să anu
leze cea de a patra cursă de 
antrenament a coborâtorilor. 
Deocamdată. în ceea ce-i pri
vește pe specialiștii acestei 
probe, elvetiencele Michaela Fi- 
ginei si Maria Walliser, ceho
slovaca Olga Charvatova, aus
triacul Franz Klammer, ameri
canii Phil si Steve Mahre și-au 
depus candidatura — prin tim
pii înregistrați aici — la o me
dalie. De asemenea. Erika Hess, 
la slalom, posedă o marjă su-

lor trambulinei sînt urmărite 
cu mult interes ; Ia sălile Zetna 
și Skenderija se desenează »- 
rabescurl „de nota 10“— Pretu
tindeni se fac pregătiri, calcule, 
se anticipează victoria unuia 
sau a altuia dintre sportivi— 

în această atmosferă de lu
cru intens s-au încadrat șl re
prezentanții țării noastre. Din 
blocul M 4 al Satului olimpie 
„Mojmilo” ei se îndreaptă1 ceas 
de ceas spre bazele de antrena
ment. Biatloniștii au alergat 24 
km cu trageri tn poligon la in
tensitate maximă, antrenorii ur-

Asearâ, la Alger, in incheierea turneului tricolorilor

ALGERIA ROMÂNIA 1-1 (0-0)
Jucătorii noștri au

ALGER, 7 (prin telefon). Pe 
stadionul olimpic din capitala 
Algeriei, în fața a 15 000 de 
spectatori, echipa României a 
terminat la egalitate (1—1) pri
ma partidă din palmaresul său 
cu echipa gazdă. Echipa noas
tră a dominat net partida, ra
portul șuturilor (6—16, pe poar
tă 4—8) fiind o dovadă a unei 
superiorități 
ticat uri joc 
cu accelerări 
zare, dar a 
timp ce Iordache (care l-a în
locuit pe Lung, bolnav) n-a 
prea fost solicitat, portarul al- 
gerian a trecut prin multe mo
mente grele. Dintre numeroa
sele ocazii ale tricolorilor, care 
au marcat o evidentă ascen
siune de formă. în încheierea 
turneului, să amintim puterni
cul șut al lui Hagi 
deviat în corner de 
„bomba” lui Negrilă 
atac. în min. 39) și __ _____
uriașa ocazie a lui Bălăci (min.

nete. Ea a prac- 
modern, în viteză, 
în faza de finali- 
ratat mult ! In

(min. 26), 
Cerbah, 

(urcat !n 
mai ales

trecut pe lingă o victorie pe care o meritau
50) care, bine servit de Cămă- 
taru. în careu, a ratat deschi
derea scorului. Țicleanu avea 
să încheie cu o altă mare oca
zie o frumoasă acțiune (min. 
58), Cerbah opuntndu-se din 
nou, foarte inspirat.

Golul echipei noastre a fost 
marcat în min. 73 : Hagi a pă-

truns pe stingă, a centrat, 
Klein a reluat puternic, din 
volen. iar GUENDOUZ a de
viat. cu eapul, mingea in gol,

Gheorghe NICOLAESCU

Primul gol al turneului olimpic de hochei : finlandezul Simo 
Saarinen și coechipierul său Raimo Helminen se felicită ! 1—0 in 
meciul cu Austria. Telefoto : A.P.-AGERPRES

(Continuare in pag. a 4-a)

ROMANIA - fRANIA 9-3 LA HOCHEI
telefon), 
tinut să 
lntema- 
noastre

GALAȚI. 7 (prin 
Un public numeros a 
fie prezent la debutul 
tional al selecționatei __ . _
de hochei pe aml 1984. Si cel 
ce au umplut cele două tribune 
laterale ale patinoarului din 
localitate nu au avut ce regre
ta. deoarece echipa României, 
intr-o formă excelentă. «l-a 
satisfăcut inimoșii suporteri eă- 
lăteni. ctstizind de o manieră 
categorică prima dintre cele

două partide ou reprezentativa 
Franței : 9—3 (4—1. 4—1. 1—1).

Reprezentativa noastră de ho
chei a evoluat in această seară 
foarte bine, practicind un joc 
rapid, cu pase derutante. ou 
combinații subtile, care au pus 
deseori tn dificultate echipa 
oaspete. Ceea ce ne-a plăcut

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

ficientă 
pentru 
bronzul 
aur la 
tele __ _ ___ ,
ptnă acum, de echipejele „de 2“ 
din R.D. Germană, clasate pe 
primele trei locuri In cursul ul
timei coborâri. urmate de cele 
ale U.R.S.S. si Elveției. Com
binata nordică anunță o dispută 
strânsă Intre sportivii din 
U.R-S.S. si Suedia, dar un pro
nostic este greu de dat Pe pir- 
tia de sanie de la Trebovic se 
mențin In fruntea „topului” să- 
nierii din R-D. Germană. Șteffi 
Martin înregistrând, din nou, 
cel mal bun timp (40,982). La 
Igman Vellco Polje se află fon- 
distil si blatlaniștii, la Igman 
Male Polje, zborurile temerari-

— spun specialiștii — 
a putea transforma 
de la Lake Placid în 
Sarajevo. Antrenamen- 

boberHor sînt dominate.

mind să aleagă pentru cursa 
de 20 km dintre V. Todașcă, 
Gh. Berdar, L Lestyen si M. 
Lăzărescu. deoarece F. Foriea 
nu se află in plenitudinea for
țelor. Ultimele antrenamente 
vor fi decisive. Pe Elena Reit 
am Intîlnit-o la Igman Veliko 
Polje, după o cursă de 15 km,

Radu T1MOFTE

(Continuare in pag a 4-a)

Azi, pe Valea Rlșnoavei

START IN

Cu gîndul la J. 0. de la Los Angeles

LECȚIA UNEI MARI CAMPIOANE
De vorbă cu maestra emerită a sportului lolanda Balaș-Soter

Stau de vorbă cu una dintre cele mai mari sportive ale atletismului mondial din 
toate timpurile. Cu cea mal mare atletă pe care a avut-o vreodată țara noastră. Numele 
el este scris cu majuscule tn toate enciclopediile de sport: iolanda balaș-sOter — 
ROMANIA, urmat de prezentarea legendarei sale cariere. Că adjectivul legendar nu este In 
nici un fel exagerat o demonstrează și numai clteva spicuiri dlntr-o fișă biografică unică 
in atletism. Citim șl recitim sub aceeași puternică impresie faptele inegalabilei loll. 
1) Campioană olimpică la săritura In Înălțime tn 1950 (Roma) și 1964 (Tokio). Z) Prima 
campioană olimpică a atletismului românesc. 3) A stabilit 14 (patrusprezece) recor
duri mondiale in carieră, dintre care 12 (douăsprezece) consecutive ! 4) Neînvinsă timp de 
10 ani in toate concursurile interne șl internaționale Ia care a participat t (Performanță 
nemailntllnită tn Istoria atletismului). 5) La un moment dat deținea primele... 65 de rezultate 
din lume 1 1 (Performanță-unicat șl ea în istoria atletismului mondial) etc., etc.

Cu gîndul Ia viitor, la Olimpiada de la Los Angeles, ne întoarcem la acest trecut 
fabulos al unei mari, foarte mari sportive a României. Trecerea anilor a păstrat tn mintea 
șf sufletul unei sportive socotite — la vremea ei — fenomenală o esență umană la tel de 
valoroasă ca șl excepționalele-! performanțe.

Fotografle-docuaient I 
Tokio. 1964. Strigâtul 
triumfului tolandei la 
cucerirea celui de-al 
doilea titlu olimpic. 
Ștacheta a râmat ne
mișcata la 1.90 m I 
Ce iatensâ bucurie I

— Vreți să începem discuția 
noastră plecînd de la Roma, 
de la primul dumneavoastră 
titlu olimpic?

— Nu I '
— Nu vă înțeleg... A fost

primul dumneavoastră mare
succes..
- totuși, nu 1 La Roma

am obținut performanța care

m-a bucurat cel mai mult, 
dar mai interesant, ba chiar 
hotăritor pentru toată viața 
mea a fost „momentul" J.O. 
premergător, din 1956...

— Unde ați ieșit abia pe 
locul 5...

Marius POPESCU

(Continuare tn pag. 2-3)

„CUPA PRIETENIA" 
LA BIATLON

Azi, de la ora 10, pe poligo
nul din Valea Rișnoavei, din 
apropierea Predealului, se va 
da startul în prima cursă din 
cadrul concursului internațio
nal de biatlon „Cupa Priete
nia”, Cei aproape 100 de ti
neri sportivi din Bulgaria, Ce
hoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, Ungaria, Uniunea So
vietică și România vor porni 
in proba lungă de 15 km, în 
care orice țintă ratată in po
ligon aduce un minut de pe
nalizare la timpul de alerga
re pe schiuri. Sportivii ro
mâni (după ce săptămîna tre
cută s-au întrecut în cadrul 
campionatelor naționale de 
juniori) au făcut în ultimele 
zile pregătiri intense, în spe
cial pentru îmbunătățirea pre
ciziei în poligon, capitol la 
care se mai manifestă scăderi. 
Antrenorii lotului nostru 
ne-au comunicat că vor în
scrie pe listele de start, prin

(Continuare In pag. 2-3)
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scurt, a instalației avariate si 
punerea ei în funcțiune, pen
tru recuperarea într-o cit mai 
mare măsură a pierderilor pro
vocate.

In continuare, in cadrul șe
dinței Comitetului Politic Exe
cutiv au fost dezbătute con
cluziile ședinței Secretariatului 
C.C. al P.C.R. din 6 februarie 
a.c. care a analizat munca des
fășurată de Secretariatul Co
mitetului județean de partid 
Timiș pentru înfăptuirea ho- 
tăririlor pe care Comitetul Po
litic Executiv le-a stabilit în 
vederea îmbunătățirii muncit 
în agricultura județului, pre
cum și rapoartele privind con
troalele de partid efectuate in 
județele Constanța și Tulcea cu 
Privire la lipsurile grave exis
tente in agricultura acestor iu 
dețe.

în cadrul ședinței Comitetu
lui Politic Executiv, 
Nicolae Ceaușescu a făcut 
Informare eu privire la vizita 
In tara noastră, intre 30 ia
nuarie si 1 februarie, a dele
gației de partid si guverna
mentale a Uniunii Sovietice, 
condusă de tovarășul_ A. A- 
Gromîko. membru al 
Politie al C.C. al 
prim-vieepreședinte al 
liului de Miniștri și 
afacerilor externe al

Politic Executiv a 
întregime rezulta- 
ale convorbirilor 
Nicolae Ceaușescu

tovarășul

Biroului 
P.CU.S, 

Consi- 
ministrul 
r.R.s.s.

Comitetul 
aprobat in 
tele vizitei, 
tovarășului 
eu delegația de partid și gu
vernamentală a Uniunii Sovie
tice. înțelegerile Ia care s-a 
ajuns cu privire la dezvoltarea 
relațiilor bilaterale si a stabilit 
ea ministerele, organizațiile eco
nomice să acționeze in con
tinuare pentru intensificarea 
colaborării si cooperării ro- 
m&no-sovietice pe plan econo
mic. tehnico-știintifie si in al
te sectoare de activitate. De 
asemenea, in timpul convor
birilor. s-a discutat si s-au sta
bilit măsuri pentru intensifica- 
earea relațiilor pe linie de 
partid, precum si în domeniul 
colaborării culturale.

întrecerile tinerilor patinatori artistici

CONCURSUL REPUBLICAN
SPECTACULOZITATEA UNUI D

Șl PROMISIUNILE
Comitetul*  Politie Executiv a 

apreciat că vizita și convorbi
rile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și delegația de 
partid și guvernamentală a 
Uniunii Sovietice se înscriu ca 
o nouă și însemnată contribu
ție la dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre partidele 
și țările noastre atît pe plan 
bilateral cit și Pe arena in
ternațională. în interesul po
poarelor român si sovietice, al 
cauzei generale a socialismu
lui si păcii in lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o 

efec- 
în pe- 

1984. de 
Canadei, 
Comite- 
aprobat 

■ noului 
romăno-canadian Ia ni- 

acesta

a prezentat, de asemenea, 
informare despre vizita < 
luată in tara noastră, 
rioada 1—2 februarie 1 
primul ministru ai I 
Pierre Elliott Trudeau, 
tul Politic Executiv a 
intru totul rezultatele 
dialog 
vel inalL apreciind că 
reprezintă o contribuție impor
tantă la dezvoltarea raporturi
lor dintre România și Canada 

Comitetul Politic Executiv 
și-a manifestat deplinul acord 
țață de concluziile Ia care au 
ajuns președintele 
Ceaușescu și primul 
Pierre Elliott Trudeau asupra 
unor aspecte ale vieții interna
ționale actuale, schimbul 
vederi 
României 
lucra tot 
mondială, 
eforturi 
narea problemelor complexe ce 
confruntă omenirea. Ia reluarea 
și consolidarea cursului spre 
destindere si pace.

Comitetul Politic Executiv a- 
preeiazț hoiărîre*  exprimată 
de ambele părți de a se conti
nua dialogul la nivel înalt ro- 
măno-canadian. ca o contribu
ție la dezvoltarea in continuare 
a relațiilor bilaterale. I» efor
turile pentru dezarmare și pace, 
pentru instaurarea unui climat 
de înțelegere si colaborare in
tre toate națiunile lumii.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității 
de partid și de stat

Nicolae 
ministru

de 
relevind hotărîrea 
și Canadei de a con- 
mai strîns pe arena 
de a contribui, prin 
comune, la soluțio-

N-A MAI... SEMANAT CU „CUPA F.R.P
patinajul artistic ierar- 
se prea schimbă peste 

Copiii - patinajului 
artistic vor să sfi-

această lege. Concursul’

GHEORGHENT. 7 (prin tele
fon). In 
hiile nu 
noapte, 
nostru 
deze
republican le-a oferit aceas
tă posibilitate desfășurindu-se 
fn continuarea „Cupei F.R.P.*  
care tocmai fixase un clasa
ment al începutului de sezon. 
Pe alocuri, au si reușit.

La ..speranțe" bucureStencele 
Magdalena Stroie si Anca Voi
ces (care au punctat pentru 
C.S.M. Cluj-Npoca întrucît 
fosta lor secție de la I.E.F.S. 

handicapate 
sumară pe 
putut apro- 
concursului. 

ieanea Mălina Ion. dar 
chimbat intre ele ordi- 
Î.Iagdalena devans’ndu-si.

desființat), 
pregătire 
nu s-au 
revela’ia 

Mălina 
între

s-a 
de o 
gheată.
■Dia' de 
ploie 
au 
nea. ___ ._____
de data aceasta, colega. La co
pii II. Eduard Petzek și-a luat 
revanșa asupra lui 
Gheorghiu, 
distanta de 
Cupă), la 
sare de poziție si la fete, vnde 
Crenguța Alecu (după o evo
luție la ..libere" care a ..uns

Sebastian 
parcurgind rapid 
la surpriză (in 

certitudine. Inver-

DOI LUPTĂTORI ROMÂNI LA

Tl'RMlL DE LA TEHERAN
Mîine începe la Teheran un 

turneu internațional de lupte 
greco-romane la care și-au a- 
nunțat participarea sportivi 
din mai multe țări. La între
ceri vor concura și doi luptă
tori români: Gheorghe 
(cat.
(+100 kg). Competiția se în
cheie sîmbătă seara.

Savu
62 kg) și Ion Grigora?

„Oaciada” de iarnă CEI 2 000 (!) DE LA POPEȘTI-LEORDENI
în comuna Popești-Leordeni, 

din sectorul agricol Ilfov, a 
avut loc. recent, un eveniment 
sportiv deosebit, care fără în
doială, nu va fi uitat multă 
vreme. Trei profesoare de e- 
ducație fizică, de la cele trei 
•coli generale — Magdalena 
Dragomireseu, Tudorîța Mo- 
ruțan și Cristina Pașoiu —, 
•-au gindit că faza pe comu
nă a etapei de iarnă a „Da- 
dadei*  s-ar _ putea constitui 
într-o adevărată sărbătoare. 
P, h> colaborare, au pregătit,

cu sprijinul conducerii comu
nei, o „duminică cultural-spor- 
tivă”. Luînd măsuri temeinice 
și făcând propagandă eveni
mentului terenurile si sălile 
de sport au fost realmente a- saltate * - - —
comună și din întreprinderile 
Viscofil . ’ 
lucrare și 
nit Peste 
răspuns

Dispute 
entuziaste 
campionii

de elevi și tineri din

?■ Combinatul de pre- 
conservare a căr- 

2000 de sportivi au 
prezent 
dirze, iar la sfîrșit 

aplauze pentru 
comunei: Ia baschet,

formația școlii generale 101, 
care a învins, în finală, for
mația de la șc. gen. 106; la 
handbal fete, echipa școlii nr. 
106, ' - -- -- 
105;
dra 
sile
cros 
gen. 
gen.
din
toare cea reprezentînd școala 
generală nr. 105

Octavian GUTU — coresp.

iar la băieți cea de la 
tenis de masă — Alexan- 
Pena (șc. gen. 105) și Va- 
Dumitru (șc. gen. 106); 
— Maria Ionescu (șc. 
105) și Eugen Sutru (șc.

101); orientare turistică, 
15 echipe a ieșit invingă-

u

după propria măr- 
antrenoare neutră. 

Beatrice Huștiu) 
pe Marina Be- 

La copii I. liderii au ră- 
intangibili. In spatele 

Marian Prîsăcaru (cele 
mari note din concurs). 
Kerekes din 

dezinvolt si

pe suflet", 
turisire. o 
timișoreanca 
a întrecut-o 
IIu. “ 
mas 
lui 
mai 
Zsoit 
Ciuc.__ _____ — .. -
a urcat spectaculos de De locul 
4 (în Cupă) pe locul 2. Sin
gurul podium identic la fe
tele din această categorie de 
virstă. unde eternul duel Grety 
Marton — Codruta Moiseanu a 
consfințit iarăși... statu-quo-ul.

REZULTATE, speranțe (f) —
1. Mălina Ion (C.S.Ș. Pionierul 
Ploiești) 2,6 p, 2. Magdalena 
Stroie (C.S.M. Cluj-Napoca) 4,4, 
3. Anca voinea (C.S.M. cluj-Na- 
poca) 5.0 : (b) — 1. Gabriel Ma
rin (C.S.Ș. Pionierul Ploiești) 3,2,
2. Sorin Stoicania (C.S.Ș. Steagul
roșu Bv.) 4,0. 3. Angelco Marin- 
cov (C.S.Ș. Timișoara) 5,6 ; copil 
II (f) — 1. Crenguța Alecu (Tri
umf București) 3.0, 2.
Bellu (Triumf București) 3.0, 
Beatrix Kurcsakovszky 
Miercurea Ciuc) 7,1 ; (b)

Miercurea 
curajos.

Marina 
3. 

(C.S.Ș. 
— 1. 

Eduard Petzek (C.S.Ș. Timișoara) 
3,2, 2. Sebastian Gheorghiu
(C.S.M. Cluj-Napoca) 3,4, 3. Flo
rin Radu (C.S.Ș. 2 Galați) 7.4 ; 
copii I (f) — 1. Grety Marton 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 2,0, 2. Co
druț Moiseanu (Triumf București) 
4.0, 3. Eva Gego (C.S.Ș. Miercurea 
Ciue) 6,6 : (b) — 1. Marian Pri- 
săearu (C.S.Ș. 2 Galati) 2,0, 2. 
Zsolt Kerekeș (C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc) 5.0, 3. Udo Hofman (C.S.Ș. 
Timișoara) 6,8.

Ion CUPEN

LECȚIA UNEI MARI CAMPIOANE
(Urmare din pag. I)

— Tocmai de aceea 1 Si o 
gă vă explic de ce. Venisem 
la Melbourne cu recordul mon
dial tn buzunar, sărisem, țin 
minte, 1,75 m la București, la 
14 iulie 1956, eram favorită, 
toți ochii erau pe mine, dar 
visul titlului olimpic mi s-a 
spulberat ca un puf de păpă
die pe care l-a suflat, cind 
mi-era lumea mai dragă, o 
atletă de culoare. Mildred 
McDaniel, care a bătut in 
Australia recordul olimpic, 
mi-a bătut și recordul mon
dial, sărind 
am fost în stare să iau nici 
măcar medalia a doua, de ar
gint, nici măcar medalia de 
bronz, ocupind un catastrofal 
— pentru mine — Ioc 5... A 
fost o experiență, o lecție 
cumplită, care m-a zdrunci
nat...

— V-a și dezarmat?...
— Vai de mine, nu! Nu vă 

puteți închipui — nimeni nu-și 
poate închipui! — ce ambiții, 
ee resorturi neînchipuite de 
mine însămi a declanșat în 
ființa mea acest eșec dureros 
ca o rană deschisă...

— Ajutați-ne — pe toți cei 
care vă visăm și azi străluci
ta carieră — 
puțin...

— Aș putea 
mulțime de 
să mă opresc 
cu probe
le am la imlemină. De la Mel
bourne pină la Roma, vreme 
de 4 ani, in toate caietele 
mele de antrenament — pe

1,76 m, iar eu nu

să ne închipuim

să vă spun o 
lucruri, dar am 
Ia unul singur, 

materiale pe care

le păstrez și azi — am 
ZI DE ZI aceeași propo’- 

REVANȘA PENTRU

care 
scris 
ziție: 
MELBOURNE! Mă culcam, mă 
sculam, trăiam, munceam cu 
o singură — obsedantă — idee 
in gînd, să mă revanșez pen
tru eșecul din Australia. Azi 
par simple cuvinte, dar timp 
de 4 ani aceste cuvinte au 
exprimat rostul vieții mele. 
Vorbe mari? Nu. Așa a fost. 
Pur și simplu. îmi mai_ aduc 
aminte de o intimplare" care 
acum mi se pare nostimă.» 
In perioada celor 4 ani, in ul
timul an dinaintea J.O. de Ia 
Roma, Ia Revelion, țin min
te, m-am ridicat Ia ora 12,30 
noaptea de la masa unde am 
fost invitată și m-am dus să 
mă culc. De ce? Pentru că a 
doua zi, dimineața, am plecat 
la Băneasa — cu o motocicle
tă... —, m-am antrenat foarte 
tare, pe ger. într-o zăpadă 
mare, astfel că Ia sfirșitul an
trenamentului eram transpira
tă toată in treningul meu ; iar 
pină înapoi, la București, tre
ningul era înghețat pe mine... 
Evident, nu-mi ceruse nimeni 
o asemenea ispravă... Era doar 
voința mea...

— O voință atit de aprigă 
incit reporterul nici nu-și mal 
caută cuvintele... De fapt, 
să mai spui cind : 
asemenea lucru?...

— Simplificind, să 
asta a fost „rețeta” 
mele: am dat totul! 
totul pentru cucerirea 
clipe! Dar ce clipă! 100.600 de 
oameni, ciți se aflau pe Sta
dionul Olimpic din Roma, stri
gau un singur cuvînt: RO-

auzi
ce 

un

căȘtiți 
carierei 

Am dat 
nnci

Un meci atît de palpitant 
cum a fost derbyul Dinamo — 
Rapid continuă să fie comen
tat. întors pe toate fetele, cum 
se spune, de iubitorii sportului 
cu mingea pe apă. prezenti in 
număr mare duminică, la „Flo- 
reasca". A fost o partidă cu 
..de toate", o bună propagandă 
pentru polo, 
prin frumusețe 
doar cu două dintre întîlnirile 
campioanei din actuala edi
ție. cu Crișul. cealaltă compo
nentă a trio-ului de elită al 
acestui ioc. Au ieșit din nou în 
evidentă omogenitatea de ri
dicată valoare a echipei Di
namo. experiența și 
piele posibilități de

comparabilă, 
și suspans,

multi- 
«c expri

mare care i-au permis sa revi
nă extrem de spectaculos de la 
1—5 la 8—5. atunci cind supor
terii giulestenilor cîntau deja 
victoria favoritilor. Dar ..sa
rea si piperul” celei mai re
cente — si reușite ! — edilii a 
tradiționalului derby a re- 
prezentat-o renăscuta ambiție 
a Rapidului, un colectiv prea 
marcat, o vreme, de frămîntări 
interne, 
aflată într-o perioadă 
reconstrucție. populara 
matie să-si anunțe 
legate de proxima 
campionat. Un fapt 
poate 
dind 
tru.
cooa 
zată 
citate 
timorat asa de mult _________
lui Tudor în poarta dinamoviș- 
tilor ?). menționăm iureșul 
lor, conectarea deplină din 
prima parte a întilnirii la tem
peratura derbyulul de du-

Pentru ca acum, deși 
într-o perioadă de 

for- 
cmbițiile 
ediție de 
care nu 

decît să ne bucure, gin- 
la viitorul poloului nos- 
Neuitînd. desigur, 

feroviarilor, 
în incredibila 

de 16 minute

sln- 
materiali- 

inefica- 
(să-i fi 

reintra-ea

TREI POPICARI ROMANI
LA... „CUPA POLARĂ"

• Tradiționala competiție 
internațională „Cupa polară" 
va avea loc anul acesta în 
zilele de 18—19 februarie în 
orașul suedez Finspang. La 
turneu vor fi prezenți și trei 
popicari români (doi 
și o fată), care vor, fi 
ționați după disputarea 
etape a „Cupei F.R.P.".
• Echipa divizionară

pia București a susținut cîte- 
va jocuri amicale în R. D. 
Germană, la Zwickau, ca 
invitată a formației K.C. Mo
tor. In primul joc, Motor 
Zwikau — Olimpia 5685 —
5509 p d, în cel de al doilea 
a cîștigat Olimpia cu 5208 —
5083 p d, iar în ultima intil- 
nire. turneul individual, pri
mul loc a revenit bucureștea- 
nului Grigore Marin cu 933 
p d (pe locul trei s-a situat 
Silviu Belivacă cu 874 p d).

© Vineri va avea Ioc la Ga
lați, pe arena Voința, prima

băieți 
selec- 

primei

Olim-

competiție oficială a anului, 
„Cupa F.R. Popice", etapa I, 
la care vor juca 16 fete și tot 
atiția băieți, componenți ai 
loturilor naționale și alți ju
cători fruntași invitați de fe
derație. întrecerea va constitui 
o verificare înaintea jocului 
amical Iugoslavia — România, 
ce se va desfășura în zilele 
de 25—26 februarie la Ljubli- 
ana, orașul care va găzdui in 
luna mai campionatele mon
diale.
• Campionatul Diviziei „A*  

va fi reluat sîmbătă 18 fe
bruarie cu disputarea primei 
etape a returului. Cele două 
echipe campioane, cîștigătoa- 
rele „Cupei campionilor euro
peni" ediția 1983, vor juca 
după cum urmează: Voința
Tg. Mureș (f) — acasă, 
Hidromecanica Brașov, 
Aurul Baia Mare (m) — 
să, cu Electromureș Tg. 
reș.

cu
Iar

aca-
Mu-

MA-NIA ! Tricolorul urca pe 
cel mai inalt catarg, ascultam 
cu inima imnul patriei noastre 
scumpe și nu-mi puteam opri 
lacrimile— Mai contează oare 
ce a fost înainte, ce ai făcut, 
cit ai luptat, cind apuci să 
trăiești o asemenea clipă?

— Ascultîndu-vă, am senti
mentul că finala de la Roma 
a fost ieri...

— Să știți că șl eu am une
ori acest

— Nu 
întoarcem 
perioada 
Iimpice de la Roma? Cum ați 
pregătit-o, de fapt?

— Cu o rigoare — nu exa- 
deloc — matematică.

sentiment...
ați vrea să ne mai 
— din nou — la 

dinaintea finalei o-

gerez
M-am gindit Ia toate posibili
tățile, la tot ce se putea în- 
iimpla la Roma și am lucrat 
in toate condițiile de concurs 
posibile.

— De pildă? '
— De pildă, m-am gindit că 

Ia Roma s-ar putea să plouă 
in ziua finalei... In consecință, 
am făcut antrenamente pe te
renul 
complexului 
In zile cu ploaie 
Eram udă leoarcă, 
de zeci și sute de

— Alt exemplu ?
— Deși pină la Roma 

ajuns să-mi distanțez rivalele 
din toată lumea cu 10 și chiar 
peste 10 centimetri, știam 
foarte bine că o simplă în- 
timplare, o entorsă la gleznă, 
să zicem, sau o neatenție, o 
încălzire sumară, spre exem
plu, pot să mă facă să ratez to
tul. Trăisem in 1958 o experiență 
care m-a lecuit pe veci. Atunci, 
la campionatele naționale ți
nute Ia Cluj-Napoca, am in
trat în concurs la 1,60 m. Ne-

Viitorul. din incinta 
,23 August” și 

torențială, 
dar săream 
ori...

am

încălzită suficient, am ratat 
prima, apoi și a doua încer
care! La cițiva metri de mi
ne, Eva Maier fremăta de 
speranța — la un pas de rea
lizare — de a ajunge o cam
pioană de nimeni așteptată, 
deși sărise doar 1,55 m.. 
moțională, abia am trecut .— 
din a 3-a încercare! — 1,60 
M- am recules. Am făcut 
teva ture pe stadion și apoi 
am sărit consecutiv 1,65 m — 
1,70 m — 1,75 m și 
nou record mondial!
concurs pe care am 
un pas să-l pierd Ia 
Deci, așa-zisele „amănunte", 
„lucruri mici" au adeseori o 
importanță hoiăritoare intr-un 
concurs. Mai ales intr-un con
curs mare.

— Și ați ținut seama de 
toate...

— Absolut de toate! Deși nu 
aveam la indemînă pe vremea 
aceea mijloacele științifice 
pe care le au specialiștii de 
azi, cum puteți vedea și Ia 
noi, la Steaua, acum. De fapt, 
nu aveam multe din cele pe 
care le au sportivii noștri de 
azi...

— Și cum a fost la Roma?
— Nu a fost simplu, deși 

distanța dintre performanța 
locului meu — 1,85 m, record 
olimpic — și medalia de ar
gint a fost pină la urmă de 
14 centimetri. Nu a fost sim
plu pentru că in atletism nu 
este niciodată simplu înainte. 
M-am dus în Italia după ple
carea 
sosit 
doar 
meu, 
de șocul 
In ziua finalei, ce 
m-am sculat la ora 6

E-

m. 
ci-

1,80 m, 
Intr-un 

fost ia 
1,60 m!!

delegației
Ia Roma cind mai 
3 zile pînă ia 
ca să nu fiu 

intreecrii 
finalei,

noaslre, am 
erau 

concursul 
copleșită 
olimpice, 
să spun, 
diminea-

ța pentru că Ia 9 aveam ca
lificările. Am socotit de acasă 
acest interval de dezmorțire, 
de intrare „în priză" a între
gului organism. Am privit cu 
maximă seriozitate și califică
rile, deși în mod normal eu 
aș fi putut sări baremul ca
lificării si in... pijama . Vă ci
tesc pe față un zîmbet, dar, 
credeți-mă, nu exagerez cu ni
mic...

— Vă'cred, sint absolut con
vins de realitatea celor spu
se de dv. Zîmbesc însă la 
gîndul că un lucru extrem de 
serios poate fi 
in glumă...

— într-adevăr, 
foarte serios. Nu 
ca. Am băut un 
cițiva biscuiți, 
te 2 ore de 
neața, finala 
după-amiaza, 
stadion, 
întorc in satul olimpic și să 
revin... Am rămas pe stadion, 
am mineat 2 cartofi fierți 
pe care-i aveam in termos și 
cam asta a fost... A început 
finala; alte 3 ore de concurs.. 
Și așa s-a petrecut cea 
frumoasă

— Dar 
olimpică și la Tokio, in

— Dar 
am obținut mare? 
vieții mele (cu un nou record 
olimpic: 1,85 m) pentru eșecul 
de Ia Melbourne, la Roma 
sentimentul de fericire pe care 
l-am trăit a fost unic. Cîști- 
gasem cea mai mare luptă 
cu mine însămi și cu toată 
lumea... Pentru 
vietorie merită 
să-i spun și 
mir-Stanciu, și 
lupți ani în șir.

spus aparent

un lucru 
puteam min- 
ceai, am luat 

au urmat pes- 
calificări 

începea 
am rămas 

mi-cra greu să

dimi- 
la 3 

pe 
mă

mai
zi din viața mea.
ați fost campioană 

“ ' ' . * ’64...
la Roma, unde 

revanșă a

mare
și cu

o asemenea 
— îmi permit 
Anișoarei Cuș- 
altora — să 

zi de zi!
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L
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PENTR
minică, pr 
fina!
să conse 
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tele me 
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De fapt, 
încheiere 
niturneulu 
cută decît 
rintă. Si 
nuntă o 
„strînge". 
cu învi 
tot mai
Steaua s 
Constructi 
versar să 
promit să 
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cumulări 
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continuare 
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In vizita la divizionarele

Dialog cu Vasile Oanâ, portarul echipei Dunărea C S U Galați
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Pe teren

celor 32 de 
împlini la 22 
scurtă auto-

VREM SA EVITAM A 5-a RETROGRADARE!“

Pe teme de actualitate

rea din 
it mult 
tea — 
lemen- 

orin-

CINE NU ARE TINERI,
SA-I CREASCĂ!utea o 

a mi 
na tre- 
e refe-
rtide a- 
e mai 
artidele 

devin 
de la 
C.S.U. 

e ad-
cluienii 
echipă 

fac a- 
la Pro- 
tăm. în 
în vre- 

garni- 
tivitate. 
ortante
Cornel 

e cîs- 
;ul. în

uri ur- 
Hagiu 

oleeriu 
(Crișul)
outățile 

fie că 
de re- 
inamo,

Dezmi- 
lea la 
Progre- 
nlă la 
tocnes-
ca la 
. Olarti 
-am în- 
tăra^or-

12 jU- 
ce har-
mas în 

aceștia 
res- 
as- 

be ei, 
în alte 
ni H rț 

EȚCHl

mu-

1)
tloniști:
Șandor 

:Iu Bot, 
, Iancu 
i sînt 
t
or
cărți de 
in Unî- 
îermanâ

Vasile Oană, portarul echipei 
Dunărea C.S.U. Galați, a intrat 
în al optulea an de cind îm
bracă tricoul echipei de la Du
năre.

— în pragul 
ani De care îi vei 
iulie, propunem o 
biografie.

— Am inceput

I
I
I
I
I

fotbalul la 
Școala sportivă Brașov. avîn- 
du-1 ca antrenor ne Alexandru 
Muta. Cind am încheiat junio
ratul. în 1972, m-am transferat 
la Steagul roșu, dar n-am prins 
decit poarta echipei de tineret. 
Apoi am apărat la Tractorul 
Brașov, pentru ca in 1974 să 
plec la Chimia Rm. Vilcea, 
unde am rămas doi ani. Din 
197G am venit la Galati, cunos- 
cind cu această echipă si tris
teți si bucurii. Am retrogradat 
cu echina mea de patru ori în 
„B“. iar trei campionate le-am 
jucat in „A". Acest du-te-vino 
nc-a adus porecla de ABBA 
N-am descurajat, mi-am vă
zut întotdeauna de treabă, 
m-am pregătit exemplar, cu 
sncranta că nu vom mai retro
grada. Dar. iată, și acum, tre
cem din nou Prin mari etnoțiL

— O explicație pentru acest 
loc 17 pe care il ocupă Dună
rea în clasament ?

— Ar fi mai multe motive. 
Mai întii. infatuarea unora 
dintre jucători, eare au crezut 
că dacă am cîștigat detașat, a- 
nnl trecut. în vară, seria I a 
Diviziei „B". nu vom avea 
probleme în „A". Sînt multe 
echipe mai slabe ea noi — si-an 
zis unii. Dar s-au înșelat. Ar 
mai fi de adăugat Si faptul că 
atacul nostru a avut mult de 
pierdut prin plecarea lui Dia- 
conescu Ia Steaua, ca să nu 
maj amintesc si de pierderea 
ailor jucători valoroși în ulti
mii ani. care au diminuat vi
zibil valoarea de ansamblu a 
echipei noastre. Mă refer la 
Orac. Majaru. Vlad si Florea. 
Așa se explică că în turul 
campionatului echipa nu $I-a

I Azi, la Giurgiu

PRIMUL MECI INTERNAȚIONAL 
AL JUNIORILOR TRICOLORI

I
îplet al 
ITiele- 

ora 10: 
»ste zi 
a scur- 
simbătă

I
I
I

ii la 
antre- 

ni fără 
iză. la 
20—26 

lă se- 
obiec- 

as re

I
I
I
I
I

Astăzi, de la ora 15, stadio
nul din Giurgiu găzduiește 
partida amicală dintre 
ționatele de juniori ale 
niei și Bulgariei. Este 
meci internațional din 
an al foarte tinerilor 
tricolori, căruia ii vor 
și altele, toate avînd 
scop rodarea unui „11“ 
bil să ducă la îndeplinire obi
ectivul pe care și l-a propus 
această echipă — calificarea la 
turneul final al Campionatului 
european I, organizat de fe
derația din Uniunea Sovietică. 
Meciurile cu Ungaria din pre
liminarii nu vor fi insă deloc 
ușoare, acest lucru nu trebuie 
uitat nici un moment și 
fiecare meci al juniorilor, de 
acum și pină la 28 martie, tre- 
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parcul „Lunca" (cîștigători: 
Stela Manea, I. Duină, P.,.Fo- 
pa și Universitatea Craiova); 
în județul Bistrita-Năsăud a 
avut Ioc un „Raliu al oficiali
lor — auto" pe 45 km. traseul 
Bistrița — Hanul Tihuța 
(a revenit cuplurilor S. și C. 
Cupșa, V. Boeru — J. Sîn- 
georzan); județul Gorj a găz
duit „Raliul Coloana Infinitu
lui", pe 90 km, la start fiind 
și un „Ford" — 1930 
de echipajul R. Pirvu 
ani!) — N. Stoica (pe 
a! raliului, I. Olteanu 
Brandiburu — A.C.R.

• In calendarul automobi
listic din acest an au fost in
troduse și 3 concursuri pentru 
mașinile de teren „ARO“. 
Un „Rally-cros" (10—12 măi, 
in județul Argeș), un „Auto- 
cros" (12—13 octombrie, tot 
in județul Argeș) și un „Au- 
to-slalom" (5—6 octombrie, in 
județul -Timiș). 

găsit deloc cadența. Am mir 
cat doar C goluri 
nronriu. extrem de ontin pen
tru o divizionară „A". In ciuda 
deselor formule de atac, com
partiment In care au fost în
cercați 7 jucători, nu s-a ajuns 
la o stabilitate a liniei ofensi
ve. Mă așteptam ca venirea iul 
Antohi. jucător cu mare expe
riență la Bacău, să dinamizeze 
atacul, dar. din păcate, el n-a 
reușit să se încadreze si, cul
mea. n-a marcat nici un gol ! 
fi acordăm credit in conti
nuare si am speranța că el va 
arăta ce poate în meciurile din
ă\\\\\\\X\\\\X\\\\\\XWNN

• După 12 rile de pregătire in localitate (9-21 ionuorie) și cite 12 tile 
la munte (Poiana Brașov, 22 ianuarie — 2 februorie). Dunărea C.S.U. o 
revenit sâptâmino trecută fa Goioțl, continuindu-șl antrenamentele. • Con*  
ducerea tehnică : Leonida Antohi, secondat de fostul oortor Ilie Hogioglu : 
colaboratori — medicul Mircea Mureșon, mosorul Miboi Aprohrei șl orga
nizatorul Dumitru Boleru. • Lotul de jucători : Oanâ, Cristea și Serghi 
(transferat de Io Laminorul Goioțl) — portari ; Pisâu, Borafl, Anghelinei, 
Gălan, Negoițâ, Dumitru, Motoc șl Mureșon — fundoșl ; Bejenaru, Balabon, 
Pascu, khlm, Comșa și Lupa (promovat de la echipa de juniori) — mijlocași ; 
Hanghiuc, Antohi, Soare, Cemescu, Voicovicl (transferat de la T.C.I. Galați)

• CARPAȚI MÎRȘA ȚIN
TEȘTE SUS. Fruntașă in se
ria a Ii-a, echipa din Mîrșa 
pornește in retur cu un nou 
cuplu de antrenori: prof. Ște
fan Stana, fostul „secund", a 
devenit principal, iar „secund" 
este fostul jucător rapidist 
Marin Stelian. El au la dis
poziție un lot valoros, alcă
tuit din: Lasou, Preda, Ciola- 
eu portari; Laga, Fotache, 
Stoica, Purima, Armenean, 
Costea — fundași; 
Paraschiv, Livciuc, 
Pană — mijlocași; 
Prie, Schwartz, Stanca, 
let, Coca — atacanți. în lot a 
fost promovat juniorul Săla- 
ghe (crescut in cadrul clubu
lui), atacant. A mai avut loc 
un schimb de jucători cu Șoi
mii Sibiu, la care a plecat 
fundașul Constantin șl de la 
care a venit mijlocașul Bir- 
san. Pină acum, Carpați Mir- 
șa a susținut două amicale: 
1—1 cu Politehnica Timișoara 
și 0—1 cu F.C. Constanța, 
ambele disputate pe terenul 
de la Mirșa. In continuare, 
meciuri cu Ind. strmei Cîm- 
pia Turzii, Gaz metan Mediaș, 
Metalurgistul Cugir și Chi
mia Rm. Vilcea. „Dorința 
noastră este ea in final să 
fim pe podium. ȘI, dacă se 
poate, pe locul cel mai bun...“, 
ne-a spus Mircea Dancu, din 
conducerea asociației.
• PROGRESUL VULCAN 

BUCUREȘTI: SEZONUL DE

C1ȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 5 FEBRUARIE 
1984. Cat. 1 : (12 rezultate) 1 va
riantă 100% a 49.703 lei ți 9 va
riante 25% a 12.427 lei ; Cat. z : 
(11 rezultate) 6 variante 100% a 
3.053 lei și 293 variante 25% a 764 
lei ; Cat. 3 : (10 rezultate) 231 va
riante 100% a 272 lei șl 5.000 va
riante 25% a 68 lei ; Cîștigul de 
categoria 1 (100%) a fost obținut 
de Nicolae Dordea din București.

PRONOSTICURI...
Concursul Pronosport de la 

sfirșitu! acestei săptămâni oferă 
participantelor noi șanse de fru
moase satisfacții. Iată — ca sursă 
suplimentară de inspirație — pro
nosticurile făcute de Mircea Tu- 
doran, redactor de specialitate

șl Oiivu (promovat do la echipa de Juniori) " *
roche ou primit dezlegarea, iar la Romilă s-a renunțat. • Juniorii Lupii
șl Chivy s-au pregătit In codrul lotului U.LF-A- ’35. ol cărui component!
stat. Se oșteoptâ acordul clubului F. C. Argeș pentru legitimoreo Inaintoșu- 
Iul Rai ea • Pină In prezent s-ou efectuat peste 50 de antrenomente șl 
15 ședine teoretice. In majoritatea zilelor fried programate rfte 3 ședințe 
de instruire. • Leonida Antohi : „Am insistat asupra creșterii potențialului 
ofensiv, prin participarea tuturor jucătorilor la acțiunile de finalizare. Numai 
așa rom 
eficiență, 
siguranța 
norilor șl 
la returul

putea părăd rana din subsolul clasamentului, otocind cu curaj șl 
Știm ce avem de făcut șl jocul echipei noastre sa marca cu 
un crescendo pe toate planurile. Angajamentul nostru, al antre- 
•I jucătorilor, se ra reflecta printr-a comportare bună a echipei 
campionatului".

dia
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retor. In ultimele etape 
toamnă trlo-nl Antohi 
Soare — Hanghiuc a dat 
randament eeva mai bun 
nădăjduim că in grelele con
fruntări care ne așteaptă ei vor 
marca un salt valoric oe toate 
planurile.

— Speranțe pentru partea a 
doua a competiției ?

— Vom relua campionatul de 
la cota —8. Ne-am pregătit 
exemplar în această iarnă 
și nn se poate să nu ne vadă 
în jocuri ' marele efort depus 

UB 
«i

bule să fie tratat eu maximum 
de seriozitate de eătre antre
nori și jucători!

Iată acum și lotul convocat 
de antrenorii Mareei Pigulea 
și Costică Toma pentru parti
da de astăzi: Zlotea și Petre 
— portari; Bănuță, A chim, 
Moldoveanu, Cîrstea, Topolin- 
schi, Drăghici și Estinca — 
fundași: Mihail, Mărgărit, Voi- 
cu, Chircă și Sabău — mij
locași; Nu(ă, Alexandru și 
Albu — Înaintași. Juniorii bul
gari s-au pregătit la Ruse. Ei 
sosesc la Giurgiu azi la prînz. 
Meciul va fi condus de o bri
gadă de arbitri avindu-1 la 
centru pe Radu Matei, ajutat 
la linie de Cristian Teodorescu 
și Nicolae Dinescu.

9 Campionatele de viteză 
din acest an vor cuprinde cite 
6 etape fiecare: pe circuit — 
„Marele premiu al Bucureștiu- 
lui" — dotat și cu „Cupa Ti
neretului", concursuri-etapă la 
Galati. Baia Mare. Pitești. Re
șița (dotat cu trofeul „Cupa 
a 40-a aniversare"), Sf. Gheor
ghe; in coastă — etape la Pî- 
rîul Rece, Măgura — Buzău, 
Baia Sprie, Vidraru, Reșița, 

' Lacul Sf. Ana.

O între competițiile de ma
să din țară — organizate in 
cadrul „Daciadei" — amintim 
de „Raliul femeii" (cu etape 
pe orașe, județe și finală pe 
țară la Tg. Mureș), „Raliul 
automobilelor de epocă", „Ra
liul studențesc" (Cluj-Napoca), 
Concurs de indeminare (etape 
pe cercuri, orașe, județe, fi
nală pe țară la București), 
„Raliu tehnico-aplicativ" (la 
Baia Mare). La karting: „Cu
pa de primăvară" la Cluj-Na
poca și „Cupa de toamnă" la 
Galați (M.FR.)

la antrenamente. Jucăm prima 
etapă la Iași si dacă vom păși 
cu dreptul si nu vom pierde, 
vom aborda cu un moral for
tificat part'dele următoare cu 
Sportul studențesc și Jiul, de la 
Galati. Cu alte cuvinte, vom 
aborda returul cu optimism $i 
speranța de a ne menține in 
Divizia -A" Dacă nu vom

.x\x\\xt\\\\\\\\\\\\x\\\\\\\'

— înainfeșl. ț Strofe * *1  Toro-

reosi. va fi o mare lovituri 
pentru fidelii noștri suporteri, 
încercați pentru a 5-a oară cu... 
socul retrogradării. Promitem 
insă să facem totul pentru ea 
si in campionatul următor Du
nărea C.S.U. să fie tot în pri
mul eșalon divizionar.

Gheorghe NERTEA

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR „B“

Fățan, 
Badea, 
Burcin, 
Voicu-

ADMINISTRAȚIA DI STAI LRTD PIîOVOSPORI IWORMIUA

Divizionarele
au luat cu ele în pre- 
i destule elemente ti- 

Cei mai multi 
ai primului 

anuntat. în 
•cărările

antre- 
eșalon 

loturile 
monta-

Nevoia de tinerețe a celor 
trei divizii, reprezintă o 
problemă care nu mai tre
buie discutată. Ci tratată ! 
Este o problemă (cronică) 
stringentă. S-a scris. s-a 
discutat mult despre infu
zia de tineret pe care eșa
loanele „A" „B" și „C“ o
așteaptă. Actuala perioadă 
de pregătiri ne-a arătat o 
oarecare preocupare in acest 
sens. Divizionarele ..A“ și 
„B“ i - - ‘
gătiri 
nere. 
nori 
ne-au 
pornite pe 
ne“. si juniori. O atitudine 
încurajatoare. „întrebarea 
care se pune acum, însă, 
este citi din cei tineri luati 
în pregătiri vor fi ținuți în 
continuare in Ioturile mari ?“

Acceptînd axioma in vir
tutea căreia talentele adevă
rate se impun de la sine, 
incă din vremea junioratu
lui. cum a fost cazul lui 
Dobrin sau Bălăci, cum este 
cazul mai recent al lui Hagi 
sau Mateuf. nu putem aș
tepta formarea unei echipe 
numai din talente de ex
cepție. cum sînt cele enu
merate mai sus. Se impune, 
firesc, eăntarea. selecția ne
întreruptă. Din acest punct 
de vedere, rămîne de vă
zut dacă selecția juniorilor 
sau tinerilor luati In pre
mieră. iarna aceasta in 
pregătirile echipei mari, a 
fost făcută după criterii bine 
definite (valoarea juniorilor 
respectivi, necesitățile echi
pei mari etc.) sau după u- 
reche, așa. c3 să fie. ca să 
nu zică1 lumea că juniorii 
sînt ignorați, că această 
mult discutată problemă 
nu-i tratată si de către an
trenorii principali ai echipe
lor din „A*  sau „B“.

in
P. 

bo- 
ve- 
ur-

PREGĂTIRE AL „ASALTU
LUI" PENTRU „A“. Fotbaliș
tii clubului din str. dr. Stai- 
covici au declanșat pregătiri
le pentru noul sezon la 22 
ianuarie și le continuă 
ritm susținut. Antrenorul 
Gavrilă a prevăzut și un 
gat program de jocuri de 
rificare. Acest program 
mărește o creștere a solicită
rilor in raport de categoria 
partenerilor, tot mai puternici 
pe măsură ce se apropie star
tul campionatului. Astfel, 
Progresul Vulcan participă la 
„Cupa Automatica" și va în
tâlni, în continuare, pe Unirea 
Slobozia, Gloria Buzău, Petro
lul Ploiești, Steaua. Lotul ac
tual de jucători este următo
rul : portari — Adam, Io- 
nescu, Iordăchescu ; fundași
— Boțonea, D. Marinescu, I. 
Marinescu, Pirvu, Beldie, Cos- 
tin : mijlocași — I. Vasile, 
Drăgan, Birjaru ; atacant!
— Pandeule, Ena, Greaca, Ba
ciu, Cămui, Culea, Predeanu. 
în intenția conducerii clubu
lui este de a completa acest 
lot cu o serie de jucători ti
neri, de talenf. „Toate efor
turile noastre in sezonul de 
primăvară 1984 se concentrea
ză spre omogenizarea echipei, 
spre ajungerea Ia un nivel 
care să ne permită, în urmă
toarea ediție, să lansăm asal
tul pentru revenirea în prima 
divizie", iată ce ne-a declarat

la ziarul „Sportul" : I. Avellino
— Napoli 1, X, II. Catania — 
Milan X, IU. Fiorentina — Samp- 
doria 1, IV. Genoa — Fisa 1, 
V. Inter — Ascoli 1, VI. Juventus
— Lazio 1, vn. Roma — Torino 
1, X, 2, VIII. Verona — Udlnesse 
x, 2, IX. Padova — Como 1,2, 
X. Palermo — Cagliari 1, XI. Pes
cara — Arezzo X, XII. plstoiese
— campobasso 1, 2.

1984, se
sportiv

Tragerea obișnuită Fronoexprcs 
de astăzi, 8 februarie -
desfășoară incepind de la ora 
17,30 în sala Clubului sportiv 
Progresul din Buourești, str. dr. 
Staicovicl nr. 42 ; numerele câș
tigătoare vor fi transmise la ra
dio (ora 19, programul 2) și la 
televiziune șl radio in cursul 
serii.

Un al doilea aspect ridicat 
de întrebarea de mai sus vi
zează moralul tinerilor care 
vor fi... abandonați. Nesus- 
tinînd un moment întineri
rea de dragul întineririi, re
nunțarea la „bătrînii" valo
roși. utili, trebuie să admi
tem că există la ora ac
tuală în destule echipe și 
„posturile tmbătrînite". care 
îsi așteaptă tinerii. Iar che
marea unor juniori, care vi
sează ca orice adolescent. în 
pregătiri și renunțarea — 
cu ușurință — la ei îi 
poate afecta moral. îi poate 
bloca. Ie poate deregla (une
ori decisiv) pregătirea. Spe
răm că antrenorii diviziona
relor „A“ si „B“ au făcut 
în aceste pregătiri de iarnă 
si o atentă selecție a tineri
lor chemați să alerge cot 
Ia cot cu echipa mare și nu 
vor comite „greșeala psiho
logică" de a întoarce spa
tele tuturor celor tineri. Nu 
cerem promovări de dragul 
promovărilor nu ne intere
sează cantitatea noilor ve
nit) însă pentru a se a- 
junge la... calitate e nece
sar efortul căutării perma
nente. al verificării atente, 
nu izolate. Returul poate în
semna si un asemenea test 
de profesionalitate si de cu
raj. Mai ales pentru acele 
echipe care duc dorul tine
rilor. Care tineri trebuie să 
fie formați cu grijă, cu res
ponsabilitate si interes per
manent. Am putea spune, 
parafrazînd cunoscuta zicală 
cu „bătrinii înțelepți", că e- 
chipele care nu au ____
să-i crească ! Sigur, e mai 
greu decît să te uiți în gră
dina altuia la jucători gata 
formați, dar e mai trainic. 
Si infinit mai util fotbalu
lui nostru !

tineri

Mircea M. IONESCU

vor mări și 
listă cu veri- 
plecate spre 
această unita- 
insă, lotul pe

președintele clubului bucu- 
reștean, N. Mureșan.
• METALUL BUCUREȘTI 

VA LANSA NOI TALENTE. 
Clubul din Pantelimon se 
pregătește cu toată seriozitatea 
pentru returul campionatului 
și „va căuta să lanseze noi ta
lente din propria-i pepinieră", 
cum ne-a informat vicepreșe
dintele clubului, Flaviu Filip. 
Este vorba de juniorii Șerban, 
Sava și Gheorghe Iulian, care 
s-au alăturat lotului de seniori 
în pregătiri. Ei 
mai mult lunga 
tabilele talente 
consacrare de la 
te sportivă. Iată, 
care antrenorii Dumitru Ignat 
(principal) și Menduh Omer 
(secund) îl vor alinia pentru 
startul returului: Giurcă, Ior
dan și Șerban — portari : 
Călărașii!, Sebe, Anghelina, Du- 
mitrașcu și Gane — fundași ; 
Dumitrescu, Giugiumică,, Nica, 
Tânase, Păun și Gh. Iulian — 
mijlocași ; Petre T și Petre 
II, Niță, Iosifescu, Bogdaniuc, 
Sultănoiu, Vișînoiu și Sava — 
înaintași. O singură noutate 
in acest lot — mijlocașul Păun, 
venit de la Mecanică fină.

ȘTIRI • ȘTIRI

• „CUPA F. C. ARGEȘ». La 
Pitești în Sala sporturilor, s-au 
disputat Jocurile celei de a 8-a 
ediții a „Cupei F. C. Argeș" Ia 
minifotbal. au participat 12 . e- 
chipe la două categorii de vir- 
stă : Rapid București, c. S. Tîr- 
govlște, Metalul București, C.S.Ș. 
Aripi pitești șl F. C. Argeș. La 
ambele categorii de vlrstă victo
ria a revenit • gazdelor, echipe 
pregătite de Alexandru Rădules- 
eu (grupa mică) si Mihai lanov- 
schi (gFupa mare). Iată și cîțiva 
dintre micuții fotbaliști remar
cați : Mihalache (Rapid), Ioniță 
(Metalul), Gherghina (C. S. Tîr- 
goviște), Toader (C.S.Ș. Aripi), 
Drăghici, Ureche, Busuioc, Stan- 
ciu (F. C. Argeș).
• CURSUL DE INSTRUIRE A 

ARBITRILOR DIN LOTURILE 
„Â" ȘI DE PERSPECTIVA, ir. 
perioada 15—17 februarie va avea 
loc, la București, cursul de in
struire a arbitrilor din loturile 
„A" șl de perspectivă. Cu aceas
tă ocazie, „cavalerii fluierului" 
vor susține și testele teoretice 
și fizice.

M.FR


——--------- PROGRAMUL DE AZI —'------------

Interviu cu Mihai Bărfescu, secretar adjunct la F. R. Box

DOAR 12 PUGIL1ȘTI SlPI IMil'I I
Stadion Koșcvo

FESTIVITATEA OFICIALA DE DESCHIDERE 
A JOCURILOR OLIMPICE DE IARNA 1984

REZULTATE TEHNICE
HOCHEI — grupa A : Suedia — Italia 11—3 

(2—1, 3—2, 8—0), U.R.S.S. — Polonia 12 —1 
(3—0, 4—1, 5—0); grupa B: Finlanda — Aus
tria 4_3 (1—0, 2—1, 1—2), Canada — S.U.A. 
4—2 (2—1, 1—1, 1—0). Cehoslovacia — Norvegia 
10—4 (2—0, 5—2, 5—2).

(Urmare din pag. 1)

In timp ce patinatorii Tibor Ko
pacz si Dezideriu Jenei erau pe 
inelul de gheață de la Trebevic. 
Medaliatul nostru cu bronz la 
recentele C E. ne spunea câ_ s-a 
adaptat bine calității ghețiT, ur- 
mind ca el să ia parte in proba 
favorită, de 5 000 m. Veniți de 
la concursurile din Bulgaria șl 
din Iugoslavia. Liliana Jchim, 
Zsolt Balazs și Mihai Bară au 
și intrat pe pîrtie. dar ei nu vor 
concura în probele de coborire, 
ci la slalom uriaș și special 
Deocamdată, -timpii sînt promi
țători. Cum promițătoare este și 
prezenta Gabrielei Haja printre 
primele 15 specialiste ale săni
ei la ultimele două coborîrl, o- 
cupînd locurile 8 și. respectiv, 
9.

Așadar, se lucrează cu serio
zitate pentru ca toti sportivii 
din delegația noastră să aibă o 
comportare la nivelul maxim al 
posibilităților lor la această ma
re confruntare. Si o informație 
de ultim moment : boberul 
Gheorghe Lixandru — care par
ticipă acum pentru a treia oară 
la J.O. de iarnă — va fi pur
tătorul de drapel al delegației

Perechea britanici 
Jayne Torvill — 
Christopher Dean, 
campioană mondia
lă in proba de 
dans, intr-un „unL- 
»on de aW pe 
gheata patinoarului 
Skenderija din Sa
rajevo.

Telefoto :
A.P. AGERPRES

României la festivitatea de 
deschidere.

După cum se știe, hocheiștii 
și-au început întrecerile, pro
gramul lor debutlnd la orele 
prinzului și terminîndu-se a- 
proape de miezul nopții. în să
lile Zetra și Skenderija tribu
nele sînt pline, un public nu
meros ținînd fie prezent la 
aceste veritabil festival hoche- 
istic. Învingînd cu 4—3 Austria, 
reprezentativa de hochei a Fin
landei este prima care repur
tează o victorie la această edi
ție a Jocurilor Olimpice. Finlan
dezii au cîștigat pe merit deși.

în ansamblu, disputa a fost 
foarte echilibrați Cu toate că 
nu a beneficiat de unii jucători 
de marcă (excluși datorită sta
tutului lor profesionist). Canada 
a depășit S.U.A. cu 4—2, la ca
pătul unui joc dinamic și viu 
disputat. La ora transmisiei se 
află in plină desfășurare parti
dele din „rundul 2", din care 
reținem dteva, urmlnd ca 
seara tîrziu să înceapă și ulti
mele meciuri. Oricum, specta
colul se anunță foarte atractiv.

Miercuri după-amiază. flacăra 
olimpică se va aprinde la Sa
rajevo...

i

• Intr-o declarafie 
comuni, primarul ora
șului Sarajevo, Ugljesa 
Uzelac, și primarul o- 
rașului Lor Angelet, 
Tom Bradley, și-au ex
primat dorința ca „in 
acest an 1984 să ne du
blăm eforturile pentru 
a face să reînvie tradi
țiile păcii, promovată 
de spiritul olimpic, dacă 
dorim să asigurăm cu 
adevărat un viitor lu
minos tineretului spor
tiv șl, de asemenea, oa
menilor din întreaga 
lume".
• Filmul Jocurilor O- 

limpice va fi realizat, 
din nou, de studiourile 
„Jalbert Productions", 
specializate in docu
mentare sportive. El txx 
cuprinde o peliculă de 
90 minute pentru ma
rele ecran ?i o alta de 
J ore pentru televi
ziune.
• Decanul de virstă 

al celor 2 000 de ziariști

fes
prezenți la Sarajevo 
este norvegianul Bjorn 
Smestad, tn vîrstă da 
80 de ani, el fiind cu 
o... lună mai mare de- 
cît egipteanul Hassan 
Abdel Sherlf.
• Care dintre spe

cialiștii în sărituri nu 
vrea să folosească tele- 
scaunul pentru a ajun
ge la punctul de start 
al trambulinei de M m, 
are la dispoziție fi o 
scară cu... 501 trepte l
• în programul J.O. 

de iarnă dtn 19U a fost 
admis yi carlingul, dar 
numai cu titlu demon
strativ, ca de altfel fi 
schiul acrobatic.
• Medaliatul cu aur 

la sărituri In 1999, aus

triacul Toni Innauer, 
va conferenția la Sara
jevo, (n codrul unui 
simpozion internațional 
despre probleme refe
ritoare la rolul del ega
lilor tehnici, precum 
despre echipamentul 
săritorilor.
• S chioarele franceze 

Perrine Pelen — meda
liată cu bronz la Lake 
Placid — fi Fabtenne 
Serrat — campioană 
mondială tn M74 la 
Saint Moritz — vor pu
tea participa Sa între
ceri, asupra lor plutind 
pini acum „umbra" ®- 
nul control antidoping 
pozitiv, efectuat după 
concursul de slalom u- 
riaf de Sa Saint Ger

vais, contînd pentru 
„Cupa Mondială".

Q Pentru prima oară 
tn istoria J.CX, Bulga
ria va fi prezentă și la 
patinaj artistic, prin cu
plul Kristina Bolanova 
Fi Iavor Ivanov.
• Patinatorul ameri

can Eric Helden. care 
a ciștigat 5 medalii la 
J.O. din 1990, se află 
la Sarajevo tn calitate 
de comentator de te
leviziune. Va fi, fără 
îndoială, unul dintre 
cei mai avizați...
• „Bunica circului 

alb", așa este numită 
Jacqueline Jaloux. bu
nico patinatoarei Davis 
Jaloux — prima fi xtn- 
gura sportivă din Mo
naco prezentă pini a- 
cum la vreo ediție a 
J.O. de iarnă —, ea în
deplinind pe lingă ne
poată rolul de masor, 
consilier, atașat de pre
să și~. șofer.

ACCEPTAU IN TURNEUL OLIMPIC
De curînd, a avui loc, la Fraga, ședința Comisiei tehnice și 

de reguli a K.A.B.A. (Asociația europeană de box amator), la 
care a participai șl secretarul adjunct al federației noastre da 
specialitate, praf. Mihai Bădescn, membru al acestei comisii. Din
tre problemele discutate, trei ni s-au părut mal interesante și des
pre acestea 1-am cerut amănunte. In primul rind, despre discu
țiile purtate ia Jurul hotăririi pe care a luat-o Comitetul de or
ganizare a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles de a limita Ia 
numai 12 sportivi numărul concurenților la categoria supergrea.

— Cum vor fi stabiliți eei 12 T
— am întrebat, ințeiegînd eă
măsura a fost luată in intenția 
da a-4 proteja pe pugiliștil de 
la exte corle. unde se
schimbă lovituri foarte dure.

— Comitet»*  de organizare a 
J.O. a rezervat pentru turneul 
olimpie de box la categoria 
supergrea 2 locuri pentru spor
tivii din Asia. 1 pentru eei din 
Africa, 5 pentru Europa. 3 pen
tru America de Nord și 1 pen
tru America de Sud. Discuțiile 
s-au purtat in legătură cu „a- 
legerea' celor 5 pugilist! super- 
grel europeni care să participe 
la J.O. Au fost două propuneri. 
Prima —. respinsă — prevedea 
ca toți „supergreii*  europeni 6ă 
participe, la începutul lunii mat 
la .Turneul internațional al 
Franței', de la Paris, și primii 
5 clasați să poată! candida la 
J.O. Cea de a doua propunere

ftadocpo ți odsilniitrsțls l cod J»7D Bueur«|U u, * Coma •« M >11» < tal eantralS lt.J9.I8 0 11.50.59. tacțlo nmp ÎJ.4J.3» t Mtaturboa *T> <aia» 10 350 romip. Ilponil L8 Jnlwmatw*. 
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— acceptată — a stabilit ca ita
lianul Francesco Damiani (cam
pion mondial si european), so
vieticul Aldoșin (sau alt „super- 
greu*  din U.R.S.S.) si Ulii Ka- 
den (R.D.G.), medaliat cu ar
gint la „europene" să participe 
la J.O. fără a fl supuși unei 
selecții, lotul de 5 urmlnd a fi 
completat cu primii 2 clasați la 
turneul „Inter-Cup*.  organizat 
in RF. Germania la mijlocul 
lunii mai.

— In vederea calificării pen
tru J.O. noi vom trimite un 
concurent la .Inter-Cup“ î

— Intenționăm să trimitem un 
„supergreu". Miklos Paizs sau 
Dorin Răcaru. pentru a Încerca

să obțină calificarea la J.O. Pe 
care dintre ei, vom ști numai 
după .Centura de aur“. din lu
na martie.

— Față de propunerea de a 
se renunța la .Juriu', care are 
menirea să corecteze (dacă e 
cazul) deciziile litigioase date 
cu 3—2 și revenirea la vechiul 
sistem al contestațiilor (înso
țite de o taxă in dolari), ce po
ziție ați avut T

— Ne-am pronunțat împotriva 
acestei propuneri, susținind o- 
portunitatea „juriului", argu- 
mentlnd prin proporția mică de 
decizii greșite la „europenele" 
de la Vama. Ia „mondialele" de 
juniori de la Santo Domingo și 
la .Cupa Mondială" de la 
Roma. Propunerea a fost înain
tată și va fi discutată în Co
mitetul executiv A.E.B.A.

— Se vorbește de mai mult 
timp de obligativitatea purtării 
căștilor de protecție în meciu
rile oficiale...

— Da. Si la Praga s-a discu
tat despre aceasta. Participanțll 
din țările cu o puternică in
dustrie de materiale sportive au 
propus să se boxeze cu cască 
chiar la J.O. de la Los Angeles. 
Au fost discuții aprinse pro șl 
contra. Interesul comercial este, 
după părerea mea. transparent. 
Nu s-a ajuns la nicj o conclu
zie în această privință, hotărî- 
rea definitivă1 urmlnd să Ca 
luată in ședința Comitetului s- 
xecutiv A.I.B.A., care va avea 
loc in luna aprilie, la Los An
geles.

Petre HENȚ

FOT
0 Di Stefano mizează pe tinerețe 0 Stein (Hamburg)

refuză să apere un penalty I Q In Portugalia — doar 10

goluri în opt meciuri 1

Citeva ecouri din unele cam
pionate. Ne vom ocupa Îndeo
sebi de acele țări care fac parte 
din grupa „B*  a turneului final 
al C-E- din Franța.

tul că vest-germanul Bernd 
Schuster — component al lotu
lui alcătuit de Derwall șl care 
a trecut nu de mult printr-o 
pasă proastă — a fost autorul 
celor două goluri.

TINERII liOCIItIȘTI ROMÂNI 
CÎȘTIGĂTORI ÎN BULGARIA

SOFIA (Agcrpres). — Tur
neul international de hochei 
pe gheată de la Pernik, re
zervat echipelor de tineret, 
s-a încheiat cu victoria selec
ționatei României, care a ter
minat neînvinsă competiția, to- 
talizind 6 puncte. Pe locurile 
următoare. în clasamentul final, 
s-au situat formațiile Bulgariei, 
Italiei si Ungariei — cu cîte 2 
puncte.

In ultimul meci, hocheiștii 
români au întrecut cu scorul 
de 6—3 (2—3, 1—0, 3—0) echipa 
Italiei.

ROMÂNIA - FRANȚA* 9-3 LA HOCHEI
(Urmare din pag. î)

cel mai mult la formația 
noastră a fost insă faptul că a 
prezentat trei linii omogene și 
foarte egale valoric.

Partida a început intr-o r.otă 
de netă dominare a echipei Ro
mâniei. care și-a surprins ad
versarul printr-un pressing in
sistent. printr-un joc iute si tn 
forță, înscriind trei goluri, u- 
nul mai frumos dedt celălalt, 
in primele zece minute : Turea- 
nu — min. 3. Pisăm — min. 4 
(după o excelentă pasă a tui 
Gereb, a șutat dintr-un unghi 
dificil) si din nou Toreano — 
min. 7. Chiar dacă, puțin mal 
tîrziu. oaspeții au redus din

TELEX 0 TELEX ® TELEX 0 TELEX 0 TELEX 0 TELEX
vins cu 24—21 selecționata Fln-automobilism • cursa des

fășurată De circuitul de la Spa 
(Belgia) a fost dștigată de echi
pajul italian capone-Cresto 
(„Landa Rallye"), urmat la 1:53 
de echipajul englez Pond-Arthur 
(„Nissan").

CICLISM • In cursa de 6 zile 
ce se dispută la Palatul Sportu
rilor din paris, după 5 etape 
conduce echipa franco-daneză 
Bernard Vallet-Gert Franck, cu 
197 p urmată la un tur de cu
plul Francesco Moser (Italia) — 
Dietrich Th urau (R. F. Germa
nia) • La Paris, Jeanie Longo a 
stabilit un nou record mondial fe
minin pe velodrom acoperit pe 
distanța de 3 km cu 3:58.90.

HANDBAL • In cadrul cam
pionatului mondial masculin gru
pa c, care se desfășoară în Ita
lia, echipa Luxemburgului a ln-

landei, iar reprezentativa Olan
dei a dispus cu 13—15 de forma
ția Turciei. Un scor record : Is
rael — Irlanda 60—3 I

LUPTE • In cadrul turneului 
Internațional de lupte libere des
fășurat la Tbilisi, sportivul ro
mân Radu Clpreanu s-a clasat 
pe locul trei la categoria M kg. 
Turneul a fost dominat de lup- 
totoril sovietici, Învingători la 9 
din cele 10 categorii.

TENIS • In primul tur al tur
neului feminin de la Chicago : 
Pam Shriver — Virginia Ruzici
5— 3, 0—2. Carling Bassett — An
drea Leand 7—5, 4—8, 6—0, Kathy 
Rinaldi — Stephanie Rehe 3—6,
6— 3, 6—2, Eva Pfaff — Catherine 
Tanvier 6—4, 6—1, Bonnie Gadu- 
sek — Mary Lou Platek 6—1, 6—2.

handicap prin excelentul 
Pellofy, in min. 8, echipa 
noastră nu si-a scăzut cadența 
81 a ripostat prompt printr-un 
eol spectaculos înscris de 
Chiriță, dună o excelentă pa
să a lui Nistor (min. 9). Re
priza secundă a avut același 
aspect, mareînd de patru ori, 
prin Cazaca (min. 25), Solyom 
(min. 29) și Nistor, două go
luri în același minut 36. Echi
pa franceză a redus din handi
cap prin același Pellofy (min. 
26). Ultima parte a jocului a 
fost ceva mal „.liniștită. Au mai 
marcat Dupuis — min. 53 și 
Solyom — min. 58 (la capătul 
unei foarte aplaudate acțiuni 
personale). A condus bine 
St Eneiu. ajutat de J. Breze și 
N. Enache.

Jocul revanșă, are loc mîine 
(n.r. azi), de la ora 13.

In deschidere. România tine
ret — Dunărea Galați 10—6 
(2—1. 5—3. 3—2).

SPANIA
REAL Minam a trecut pe pri

mul loc, doar nu fără emoții. Ma
drilenii au tnvtne, după un meci 
dramatic, la Cadiz (3—3). in ul
timele minute. Eroul medului a 
fost tinirul Emilio Butragueno 
08 de «ni), care a șl Înscris un 
gol. H a fost adus de Alfredo 
D4 Ștefaao din echipa din Uga 
■ doua Castilia (principalul re
zervor de talente al celebrului 
Real), unde a marcat a de go
luri In tot atttea partide I Presa 
spaniolă R compară, pentru efica
citatea șl agilitatea sa tn fața 
porții, cs» fostul international 
vest-german Gerd Mdller. Dealt
fel. el este cel de al 4-lea ju
cător venit de la castilia : toți 
ceilalți slnt tineri : Martin Vas
ques (15 ani), Manuel Sanchis 
(18 ani), Mlgue! Pardeza (19 ani). 
Acum, spune Dl Stefano, urmea
ză al cincilea 1 mijlocașul ML 
guel Gonzales, care va împlini, 
la 33 marile, a de ani 1 După 
cum se vede, renaște un nou 
Real I Nu este exclus ca. In cu- 
rtod. ctfiva din „notd val*  să 
apară șl tn lotul național. C. F. 
Barcelona a dispus de Murcia 
cu 3—8 șl se află în plutonul 
fruntaș. Interesant este Insă fap-

R. F. GERMANIA
SURPRIZE au fost Înregistrata 

In „bundesllgă*  In cea de a 
20-a etapă, desfășurată slmbătă. 
Cele mal mari sînt desigur ln- 
frîngertie nete ale Iul Bayern 
Munchen (1—4 cu Dilsseldorf) șl 
Hamburger S.V. (1—3 cu Bayer 
Uerdlngen), Sînt de notat com
portările nesportive a doi jucă
tori din echipa Iul Happel. For- 
tarul Stein a refuzat să Intre tn 
poartă lin momentul etnd arbi
trul a dictat un penalty In fa
voarea lui Uerdingen, iar Hart
wig l-a Încurajat pe coechipierul 
său să ia o asemenea’ decizie 1 
Clubul l-a sancționat Insă pa 
ambii cu cîte 2 000 de mărci, 
dar vor urma, desigur, șl alta 
măsuri mal aspre, dictate de co
misia de disciplină a federației 
vest-germane.

PORTUGALIA
ETAPA de duminică a fast mar

cată de o mare sărăcie de go
luri. In cele 8 partide s-au mar
cat doar 10 goluri I Benfica n-a 
marcat dedt un singur gol, F. C. 
Porto nld unul, Iar Sporting 
două, ca să nu amintim dedt 
de primele trei dasate.

ALGERIA - ROMANIA 1-1
(Urmare din pag. 1)

o minge care și așa se ducea 
în poartă.

Algerienii au egalai in min. 
80, in mod neregulamentar. A- 
celași Hagi a pierdut copilă
rește o minge la 35 de metri 
de poartă. Zidane a interceptat, 
l-a „văzut" în față pe BEN 
CHIKH, care se afla cu cel pu-

țin doi metri in ofsaid și„. 
goL In ultimele 10 minute, o- 
dată cu schimbările determina
te de această egalare neaștep
tată și nemeritată, echipa noas
tră accentuează presiunea, dar 
algerienii, in frunte cu Cerbah, 
rezistă tuturor atacurilor.

ALGERIA : Cerbah — Chaib. 
Guendouz, KOURICHI, Bouras 
— Tlecmani, FERGANI, Bello-

umi (min. 35 Ben Chikh) — 
Bouiche, ZIDANE, Yahi.

ROMANIA : lordache — Ne- 
grilă, IORGULESCU, ȘTEFÂ- 
NESCU, UNGUREANU — TI- 
CLEANU (min. 81 Mateuț), BO- 
LONI, KLEIN, Hagi (min. 81 
Gabor) — Bălăci, Cămătaru 
(min. 81 Lăcătuș).

A arbitrat cu greșeli M. Ti- 
ghilt (Algeria).

Echipa României sosește 
miercuri seară în Capitală.


