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După evoluția dc mărfi scară a fotbaliștilor noștri

0 PARTIDĂ REUȘITĂ 
Șl APRECIATĂ LA ALGER

• Antrenorul Khallef: „Dintre toate formațiile care au evoluat 

în ultimul an in Algeria, cea mai bună impresie a lăsat-o repre

zentativa României*  ® După pauză, echipa gazdă depășită pe 

, toate planurile • Din nou, prea multe ratări ale selecționabililor

Sub semnul nobilelor idealuri ale păcii în lume 

isf A ÎNCEPUT A 14-a EDIȚIE 

A JOCURILOR OLIMPICE DE IARNĂ
© O emoționantă festivitate de deschidere în fața a peste 50 000 de spectatori pe 
stadionul Koșevo din Sarajevo © Gîndurile tuturor sportivilor se îndreaptă acum 
spre întrecerile de pe pirtii ți patinoare # Azi vor fi cunoscuți primii trei campioni 
olimpici © Reprezentanții țării noastre concurează joi la sanie și schi fond ® Ho

cheiul se joacă cu „casa închisă"
SARAJEVO. 8 (prin telefon). 

După ce marți după-amiază 
flacăra olimpică a sosit in 
centrul orașului. însoțită de 
tineri sportivi și întimpinată de

neretii. a bucuriei, a dorinței 
de întrecere intr-o atmosferă 
de prietenie si înțelegere. sub 
nobilele idealuri ale păcii în 
lume. Cei peste 50 000 de spec-

Moment solemn pe stadionul Kosevo : patinatoarea iugoslavi 
Sandra Dubravcici aprinde flacăra olimpici

Telefoto : A.P.-AGERPRES

Branko Mikuiici. președintele 
Comitetului de organizare. si 
Juan Antonio Samaranch, pre
ședintele Comitetului Interna
tional Olimpic. într-o atmosfe
ră solemnă. emoționantă, 
Mika Spiliak, președintele Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia. a 
declarat deschisă cea de a 
XlV-a ediție a Jocurilor Olim
pice de iarnă — Sarajevo 1984.

Ochii tuturor s-au îndreptat 
apoi spre intrarea principală. 
Marele steag olimpic, purtat de

ALGER. 8 (prin telefon). 
Echipa Algeriei a demonstrat 
marți seara. în meciul cu 
România, că ultimele sale per
formante oficiale nu sînt 
intîmplătoare. Si. vorbind de 
performante. să reamintim 
de calificarea Algeriei în 
turneul final al C.M. din Spa
nia (1982). ca si de prezenta în 
faza finală a Cupei Africii, care 
se va disputa de la 3 martie 
în Coasta de Fildeș. In clipa 
de fată, selecționata Algeriei 
îsi desăvîrșește pregătirile 
pentru lupta calificării în tur
neul olimpic de la Los Angeles, 
loc ne care si-1 va disputa cu 
formația Egiptului (in pri
mul ioc. 1—1. la Alger ; ietu- 
rul. la Cairo, la 17 februarie). 
Asa stînd lucrurile, pentru par
tida cu România, au fost pre- 
zenți la Alger toți internaționa
lii antrenorului Khallef. in
clusiv cei care activează In 
Europa. Ba chiar mal mulți 
decît cei anunțați, ca de pildă 
Zidane, care a si jucat. Ei au 
demonstrat (ca si odinioară pe 
Stadionul Republicii din 
București, selecționata jucăto
rilor algerieni ce- activau în 
Franța. în frunte cu Mekloufi,

Zitouni și Ben Tifourj o teh
nică aproape de perfecțiu
ne. o adevărată virtuozitate In 
manevrarea balonului pe 
spatii reduse. In plus, au făcut 
pași înainte si în organizarea 
jocului.

în aceste condiții, partida cu 
selecționata României a fost 
foarte importantă. Pentru 
gazde, . ca Și pentru formația 
noastră dealtfel, întrucât ea în
cheia — în ceea ce o priveșta 
— o primă perioadă de pregăti
re pentru turneul final al C.E. 
din Franța. A reieșit un med 
bun. în care speranțele gazde
lor de a se impune s-au lovit 
de dorința ..tricolorilor*  de 
a încheia cu un rezultat sl un 
ioc bum acest turneu. Cu toții 
au muncit mult, inclusiv Bă
lăci. care a reușit o primă re
priză bună, dar a căzut apoi 
din punct de vedere fizic da
torită întreruperii pregătiri
lor pe timp de cîteva luni din 
cauza cunoscutului accident. 
Punctul forte al „ll“-lui nostru

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare în pag 2-3)

Popicarii noștri au început antrenamentele

peste 30 000 de localnici si tu
riști. miercuri, la orele amiezii, 
ea a fost purtată spre stadio
nul Koșevo, locul unde o aș
teptau zecile de mii de specta
tori si sutele de sportivi veniți
aici pentru a celebra deschi
derea festivă a celei de a 
XIV-a ediții a Jocurilor Olim
pice de iarnă.

Am asistat, timp de aproape 
două ore. la o sărbătoare a tt-

tatori aflați fn tribunele stadio
nului au aplaudat si urmărit cu 
viu interes delegațiile celor 49 
de țări participante, care au 
defilat in ritmul „Marșului con
tinentelor*.  interpretat de patru
fanfare reunite. A fost o feerie 
a culorilor, a înfrățirii sub fal
durile albului steag cu cele 
cinci cercuri ale mișcării olim
pice.

După alocuțiunile rostite de

„Cupa Prietenia“ la biatlon

THOMAS PAWLICZEK (R.D.G.)-
ÎNVINGĂTOR LA 15 km

PREDEAL, 8 (prin telefon). 
Marți după-amiază. platoul 
hotelului „Predeal*  era scăldat 
în razele călduroase ale unui 
soare strălucitor. La ora 15 a 
avut Ioc festivitatea de deschi
dere a concursului internatio
nal de biatlon dotat cu .Cupa 
Prietenia", la care participă 
sportivi din Bulgaria. Cehoslo
vacia. R. D. Germană. Polo
nia. Ungaria. Uniunea Sovieti
că si România. Biatloniștii. an
trenorii si conducătorii delega
țiilor Drezente au fost salutați 
de tovarășul Dumitru Calancea, 
președintele Comitetului de 
organizare, care a urat tuturor 
participantilor bun venit sl 
succes în această prestigioasă 
competiție pentru juniori.

Miercuri dimineață, la ora 
startului, o ninsoare puternică

s-a abătut asupra Predealului, 
iar Valea Rîșnoavei. locul de 
întrecere, nu a fost nici ea o- 
colită. în această situație, an
trenorii au avut mult de lu
cru, deoarece altele erau 
modalitățile de ochire în po
ligon. de dozare a eforturilor 
etc. In prima zi a avut loc 
cursa de 15 kilometri, la care 
au fost înscriși 50 de biatlo- 
niști. La ora 10 a plecat din 
start concurentul cu numă
rul 1. Jurgen Sendel (R. D. 
Germană). ultimul sportiv, 
cu numărul 50. fiind româ
nul Dan Dobre. întrecerea a 
fost cu toată ninsoarea abun
dentă. frumoasă. olină de

Paul IOVAN

(Continuare in pap. 2-3)

PROGRAMUL DE AZI
HOCHEI : grupa A — 

U.R.S.S. — Italia, Polonia —
R. F. Germania, Suedia — Iu
goslavia ; grupa B — Canada 
— Austria, Cehoslovacia —
S. U.A.. Finlanda — Norvegia.

PATINAJ VITEZA i 1 500 m 
feminin

SANIE : Manja 1 (masculin 
șl feminin)

SCHI ALPIN: Coboare băr
bați

SCHI FOND : 10 km femei 
TRICOLORII IN ÎNTRECERE 
SANIE: Gabriela Haja, loan 

Apostol.
SCHI FOND: Elena Reit.

o gardă de onoare, a fost adus 
in incinta stadionului După 
tradiționala preluare a steagu
lui Olimpiadei de iarnă, de la 
gazdele ediției din 1930 —
Lake Placid, de către cele de 
la Sarajevo. în aplauzele entu
ziastului public, patinatoarea 
Sandra Dubravcici. ultimul 
schimb al ștafetei. începe să 
urce treptele care duc spre ma
rea cupă de beton ce domină 
stadionul. Privirile sînt atintite 
spre un singur punct. Un salut 
maiestuos si... totul a prins mai 
multă strălucire ! Conform tra
diției, în numele sportivilor, 
schiorul Bojaa Krizaj rostește 
jurămîntul olimpic, iar dr. 
Miodrag Petrovici pe cel al

Radu T1MOFTE

(Continuare în pag. a 4-a)

IULIU BICE: „NE PREGĂTIM
PENTRU AL 6-lea TITLU MONDIAL"
Aflați In plină pregătire pen

tru tot mai apropiatele cam
pionate mondiale de popice (26 
mai — 1 iunie), membrii lotu
rilor republicane de senioare si 
seniori s-au reunit la Cimpina 
In vederea unei scurte perioade 
de antrenamente. Au fost pre- 
zenți Elena Andreescu, Silvia 
Berinde, Elena Pană, Margare
ta Cătincanu, Maria Zsizsik, Iu- 
Iiu Bice, Ilie IIosu, Steiian Boa
ri u, Gheorghe Silvestru și mai 
tinerii lor colegi Constantin Sta- 
matesca, Vasia Donos, Alexan
dru Szekely, Minela Mihăilă. 
Nineta Badea, Marton Farkas 
Si alți talentați sportivi remar
cați in campionatele naționale. 
Si unii și alții în tentativa de 
a obține acumulările fizice și 
tehnice necesare efortului ma
xim din viitoarele confruntări 
internaționale. • „Cum a fost, 
Iuliu Bice*,  l-am întrebat pe 
jucătorul băimărean după o 
cursă de cros ? • „Destul de 
greu, dar n-avem voie să pier
dem nici un minut acum pentrn 
că la, Ljubljana, ne așteaptă 
marea bătălie a campionatelor

Traian IOANIJESCU

(Continuare în pag. 2-3)

„CÎND ASHE DECLARĂ CĂ VREA SĂ CÎȘTICE «SAEATIERA»,
V

NE AȘTEPTAM LA UN MECI FOARTE GREU, DAR SPECTACULOS!“,
Interviu cu antrenorul emerit Alexe BARDAN, 

căpitanul nejucător al echipei de tenis a României
La federația de tenis se simte tot mai mult apro

pierea evenimentului. Meciul de „Cupa Davis*  cu 
echipa S.U.A. impune rezolvarea a o mie si una de 
probleme, nu doar organizatorice, ci și de natură 
tehnică. De aceea antrenorul emerit Alexe Bardan, 
căpitanul nejucător al formației României, și-a găsit 
destul de greu timp pentru a ne acorda acest inter
viu.

— în zilele de 10 și 11 voi fi la sala Progresul, pen
tru a supraveghea instalarea suprafeței de .GreenSet", 
întrucit din ziua de 12 începem antrenamentele — 
ne-a spus Alexe Bardan.

— Cu efectivul complet ?
— Nu ne putem permite altfel 

Ilie Năstase. Florin Segărceanu. 
Andrei Dîrzu. Adrian Marcu și

reveniți din
R. F. Germania, 
ticipat la turnee 
zenți. la ora 8. 
Progresul.

A\\\\\\X\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Antrenorul Alexe 
Bardan (dreapta) 
in dialog cu ..da- 
vis—cup—man“-ul 
Florin Segărceanu

lot. adică 
HărădăU, 

Vanță — 
sau din

întregul
Dumitru 

Mihai 
S.U.A.

unde au par- 
— vor fi pre- 
în sala de la

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pap. 2-3)



„Daciada" de iarna la Reghin

p ATRACȚIA ZILEI, 
® GHEATA Șl ZĂPADA

Pașii iubitorilor de sport din 
Reghin se îndreaptă, in aceste 
zile, spre două direcții anume : 
unii, cu. perechea de ghete, cu 
patine, pe umăr, coboară stră
zile ce duc la Parcul Popular, 
în vreme ce alții urcă spre 
Pădurea Rotundă. cu schiuri 
noi-noute. Se- salută — acești 
tineri veseli — printr-un singur 
cuvint : succes ! Ce caută
sportivii la cele două ..locuri" 
de o popularitate cu totul deo
sebită acum ? Sint participan
tei la acțiunile din cadrul ..Da- 
ciadei" de iarnă. Cei cu pati
ne merg spre patinoarul natu
ral din parc. al asociatei 
„Voința" (președinte Orban 
Geza) amenajat îndată ce 
mercurul termometrelor a 
eoborît sub zero grade. 70'15 m 
de luciu de gheață, refăcut, fi
nisat. în fiecare noapte, de 
cîțiva oameni inimoși. ano
nimi. Vizitatorii găsesc aici 
vestiare primitoare si — cum 
ne spunea Liviu Maior, acest 
sufletist al sportului la Reghin, 
secretarul asociației — ..ceai 
cald. pentru că nu se poate 
să nu Ie dăm copiilor ceai cald 
și dulce". Grija ni se oare 
apreciabilă. Cine sint bene
ficiarii acestui patinoar, care 
va ..trăi" cit va fi frig ? Cu 
prioritate elevii liceelor din 
localitate si ai celor 6 scoli 
genetale și, apoi, tinerii din 
mari întreprinderi. Pentru a

„NAȚIONALELE 4 DE TIR
Recentele campionate națio

nale de tir în Shlă, la arme cu 
aer comprimat, care au prece
dat cu o săptămînă Balcaniada 
de tir redus, au constituit un 
important test pentru marea 
majoritate a concurenților și, 
mai ales, pentru cei din loturile 
naționale de seniori. Rezulta
tele. luate în general, au fost 
bune, detașîndu-se, în primul 
rînd. valorosul record indivi
dual — la pușcă seniori — al 
dinamovistului Eugen Antonescu 
— 586 p (v.r. 585 p), dealtfel, 
singurul nou record la probele 
individuale ale competiției. Ci
frele cu care s-au obținut ti
tlurile de campioni ai țării Ia 
unele probe sînt apropiate de 
actualele recorduri (ca de pildă, 
la pistol senioare — 387 p fată 
de 391. sau la pistol seniori — 
579 fată de 582). iar la altele se 
află la distantă de multe punc
te, recordurile fiind foarte ri
dicate (ca de exemplu, ia pușcă 
juniori — 564 fată de 57.5, pis
tol junioare — 365 fată de 380. 
și pistol juniori — 569 față de 
581 p). De fapt nici nu se poa
te pretinde sportivilor ca la în
ceput de sezon competițional, 
fie chiar si de sală, să fie în

Pe urmele unei scrisori-sesizare

CUI FOLOSESC JIGNIRILE Șl DEFORMAREA REALITĂȚII?
Nu de mult ne-a sosit la re

dacție o scrisoare din munici
piul Tg. Mureș ; o scrisoare în 
care ni se aducea la cunoștință 
că la asociația sportivă AZO 
Mureș sint multe nereguli, că 
— cităm — „pină in anul 1980, 
aici am avut o activitate des
tul de bună cu echipe de fot
bal. volei feminin, popice mas
culin. tenis de masă masculin, 
echipă de sah. în momentul de 
fată nu mai avem decit radio
amatorism. volei bărbați și 
alpinism, fjin-.’că celelalte spor
turi s-au desființat". Si auto
rul ei, M.C., ne asigura că 
vorbește in numele tuturor ti
nerilor ca e lucrează ne plat
forma Combinatului de în
grășăminte chimice din Tg. 
Mureș si. ne spunea în conti
nuare. că „președintele asocia
ției sportive se face vinovat de 
desființarea sportului dc masă, 
că simiiealul si alti factori 
de decizie nu vor să mai audă 
de spori.", că ..tinerii sînt obli
gați să activeze pe la alte aso- 
c'at'i din oraș si din împreju
rimi". că „echipamentul ră
mas de Ia echipa de fotbal, 
este folosit ca echipament de 
stradă", că ..dată fiind această 
situație vă rugăm să interve
nit! pe Ungă , cei în drept pen
tru ca tineretul nostrd să prac- 
Fce sportul în aer liber".

Sigur că toate aceste sesizări 
trebuiau verificate la fata 
locului. Ceea ce am si făcut 
cu ajutorul corespondentului 

vă face o idee de numărul lor 
vă oferim o informație : în 
anul care a trecut, magazinele 
de materiale sportive din Re
ghin au vindut... 3 603 de pe
rechi de patine. Faptul spune 
totul. în aceste zile au început 
si cursurile de inițiere in pati
nai. conduse de profesări „le
gați cu toată inima de acest 
sport". cum remarca Liviu 
Maior.

Cei ce urcă spre Pădurea 
Rotundă au si ei motive de 
satisfacții deosebite. înainte 
de căderea zăpezii a fost ame
najată aici, prin acțiuni de 
muncă patriotică, o rirtie de 
schi care acum se dovedește 
minunată. La ea se adaugă o 
noutate care ii cheamă si pe 
cei ce nu schiază, ci doar pri
vesc la întrecerile de schi să 
„fugă" in ceasurile libere 
acolo. Este vorba de schi-Iiftul 
realizat de asociația spor
tivă „Oțelul" din intreprin- 
derea Rentibiica (președinte 
Marian Traian).

Despre „Dacia da“ de iarnă 
la Reghin s-ar mai putea a- 
dăuga organizarea unor con
cursuri de sah. tenis de masă, 
popice... Dar gheata Si ză
pada reprezintă marea atrac
ție. Si nu-i rău. Mișcare în aer 
liber, dătătoare de bucurii și 
sănătate !

Viorel TONCEANU

REDUS - UN UTIL TEST
formă maximă. Unii, totuși, au 
depășit așteptările tehnicienilor 
prin rezultatele lor bune. Ast
fel au evoluat —. la toate pro
bele și categoriile de virstă — 
țintașii dinamoviști care i-au 
întrecut net pe trăgătorii clu
bului Steaua, mai ales la se
niori unde au obținut șapte din 
opt succese posibile, -ceea ce se 
întîmplă pentru prima oară în 
ultimii ani la arme cu aer com
primat. Cele 16 titluri indivi
duale și pe echipe puse în joc 
au revenit următoarelor clu
buri : Dinamo București 8, 
Steaua 4, I.E.F.S. București, U- 
nirca Focșani, C.S.U. Brașov si 
Politehnica Iași cîte 1.

O surpriză de proporții s-a 
înregistrat la proba de pistol 
seniori, unde porneau ca mari 
favortți pistolarii de la Steaua 
și chiar Dinamo. Titlul a reve
nit, însă, după cum se știe, 
brașoveanului Levente Hrihor, 
un tînăr țintaș (23 ani, laborant 
la Universitatea Brașov) antre
nat de David Petrea. Hrihor 
n-a avut încă vreun loc fruntaș 
la proba de 10 metri, fiind mai 
cunoscut la pistol precizie unde 
deține un titlu de campion u- 
mversitar și este creditat cu 

nostru din Tg. Mureș. Constan
tin Albu. Si ce-am aflat ? Că 
respectivul semnatar al scri
sorii. supărat la culme de au
todizolvarea echipei de fotbal 
(autodizolvare motivată în
temeiat de conducerea combi
natului). si-a vărsat focul In 
stingă și-n dreapta, s-a jucat 
cu vorbele și a ajuns la jig
niri si deformarea realității. 
Iată, succint, situația. con
siderată. „deplorabilă", a ac
tivității sportive de la AZO 
Mureș. Aici există si activează 
o secție de alpinism si una de 
radioamatorism (de nivel re
publican). o 6ecție de tenis de 
masă, una de tenis de câmp, și 
schi (toate la nivel municipal), 
o secție, volei — echipe femi
nine și masculine (de nivel ju
dețean). La capitolul sport de 
masă, există un campionat de 
fotbal intersecții. la care 
participă peste 200 de persoa
ne ; tinerii din combinat au 
concurat la diverse alte com
petiții — „Cupa chimistului", 
„Cupa 30 Decembrie". „Cupa 
de cristal" si altele cu carac
ter omagial, organizate în cin
stea zilei de „1 Mai". „23 Au
gust" etc. Combinatul are. la 
„Complexul sportiv și de agre
ment Mureșul". o splendidă 
cabană cu două terenuri de 
tenis de cîmp. o popieărie, o 
sală cu mese de tenis, alta cu 
mese de sah. 17 ambarcațiuni 
de agrement, din care două cu 
pedale. Așadar, un loc ideal,

Divizia „A"

la tenis de masă

La ediția 1984 a Diviziei „A" 
la tenis de masă citeva partici
pante prezintă schimbări nota
bile în componentă, cu efecte 
vizibile în evoluția la turneul 
inaugural de la Arad. Campioa
na Maria Alboiu revine după 
6 ani la echipa care a cres
cut-o. Metalul C.S.Ș. Rm. Vîl- 
cea. care, clștigînd toate parti
dele. s-a instalat la conducerea 
seriei I a grupei valorice se
cunde. Liana Urzică joacă din 
nou acasă, la C.S. Arad, readu- 
cindu-ți formația în prim-pla- 
nul întrecerii primei grupe. 
Spartac C.S.Ș. 1 București s-a 
întărit cu Otilia Bădescu — 
campioana europeană de cadete 
— dar... Lidia Uie este, în prin
cipal. cea care duce greul. Fără 
jucătoarele aduse din alte clu
buri, înfrățirea Tg. Mureș re- 
cade în anonimatul dinainte, in 
timp ce FAIMAR Baia Mare o 
are în continuare pe Nela Stoi- 
nea, principală realizatoare, ur
mată îndeaproape de Maria 
Vintilă- Juventus *83  aliniază a- 
ceeași formație omogenă, in 
care deocamdată nu individuali
tățile ci suma valorilor o impun 
in prima grupă, cîștigînd toate 
partidele. A apărut o nouă e- 
chipă feminină. Tractorul Bra
șov, cu fostele buzoience Lo
rena Mihai si Beatrice Pop 
care, împreună cu Carmen Ma- 
noie, de la Rm. Vilcea, vor 
să-și spună cuvîntul la vîrsta 
studenției, animînd puțin jocu
rile din grupa valorică secundă. 
Progresul I.I.R.U.C. București

ÎNAINTEA balcaniadei
548 p. Rezultatul cu care a cîș- 
tigat acum titlul (579 p) consti
tuie un record personal (v.r. 573 
p) și a fost obținut, după cum 
ne spunea antrenorul său. in 
urma unei intense munci la 
Orele de antrenament.

Comportarea modestă a Unor 
trăgători fruntași, ca de pildă, 
Sorin Babii (Steaua) — locul 4 
la pistol cu 572 p (deține recor
dul național cu 581 p), Liviu 
Stan (Steaua) — 570 p la pis
tol. Dumitra Matei (Dinamo) 
375 p la pușcă, Eva Olah — 
campioana de anul trecut 
(C.S.U. Brașov) — 374 p la 
pușcă si alții trebuie să dea 
de gîndit atît sportivilor cit și 
antrenorilor lor. Mai ales că, 
în pofida rezultatelor lor mo
deste unii vor fi, probabil, se
lecționați in loturile naționale 
care ne vor reprezenta la în
trecerile balcanice din Bucu
rești. unde vor avea, sperăm, 
o compo'rtare onorabilă, de- 
monstrîntj că eșecurile lor de 
la campionatele naționale au 
fost întîmplătoare. Ei au re
sursele psihice si tehnice ne
cesare pentru a depăși aseme
nea momente.

Tomo RABȘAN

unde oamenii muncii din com
binat fac sport, mișcare in aer 
liber, se distrează in perioada 
anotimpului frumos. Am fost 
încredințați, de factorii de 
decizie ai combinatului, că ni
meni nu folosește echipamentul 
sportiv in alte scopuri si că 
toti cei ce iubesc activitatea 
sportivă au condita să partici
pe la ea. Sigur că dacă sem
natarul scrisorii (ne-au spus-o 
si cei în drept din cadrul 
combinatului) ar fi vrut să ■- 
jute la îmbunătățirea activită
ții sportive de la.AZO Mureș, 
ar fi putut să critice unde 
manifestări de formalism care 
mal apar aici, din păcate, «- 
tund când este vorba de or
ganizarea unor competiții cu 
caracter de masă.

Si. atunci, ne întrebăm cui 
folosesc jignirile si defor
marea realității ?

Si încă un punct de vedere 
exprimat de președintele 
C.J.E.F.S. Mureș. Geza Koșa î 
„Asociația sportivă AZO-Mureș 
desfășoară o activitate de masă 
satisfăcătoare, spre bine in 
multe privințe. Se poate, insă, 
face mal mult ne linia atra
gerii tineretului Ia diferitele 
discipline Îndrăgite de ei".

De aici însă si Rină la con
ținutul reclamațiilor primite la 
redacție este un drum foarte 
lung.

Sfefion TRANDAF1RESCU

IAR „EUROPENELE" BAT LA UȘĂ
interes ero
dată, evo*

contează în continuare doar pe 
Maria Păun, dar ea e departe 
de promisiunile din toamnă — 
datorită unor accidentări — și. 
oricum, nu poate duce singură 
In spate o echipă, cîndva 
mare, in care doi antrenori ce 
pregătesc copii nu au dat mare 
lucru de' ani de zile.

In campionatul masculin, U- 
niversitatea Craiova I continuă 
să fie neînvinsă deși valoarea 
primei grupe, cu o a doua for
mație craioveanâ care cedează 
la „zero", nu-i dă prea multe 
motive de satisfacție. A.S.A. 
Muntenia Buzău (venită la pri
mul concurs al anului fără_ an
trenorul principal. Emil Băcio- 
iu 1) contează, practic, doar pe 
Andras Fejer, campionul națio
nal. de fapt singurul său ju
cător serios. In grupa secundă, 
C.S.Ș. 2 Știința I J.P.I.P.S. Con
stanța vine spectaculos in față 
— buzoianul Cristian Dorcescu 
se face simțit —, ca si Meca
nică Fină București, cu un Teo
dor Gheorghe care (e drept,, în
tr-o companie de valoare redu
să) ține la renumeie său șl 
ciștigă toate meciurile. Sticla 
C.S.Ș. Bistrița l-a legitimat pe 
Eugen Borca, una din speran
țele neîmplinite ale tenisului de 
masă, care are datoria să op
teze în sfîrșit pentru un 
stabil" și 
creșterea 
deosebi 
Creangă, 
nimă de :
2 București, cu jucători de 22, 
26, 30, 31 și 32 de ani (de ce 
și-o fi spunînd și „C.S.Ș." ? !) 
continuă să încurce lumea, fără 
vreun aport la creșterea vreunui 
copil din cartierul cit un oraș 
în care funcționează.

Nivelul jocurilor a fost și de 
astă dată modest, atit la fete 
cit si la băieți, deși formațiile 
veneau după o perioadă bună 
de vacanță, după cit se vede 
insuficient folosită. Ici-colo, 
cite un schimb de mingi mai

„post 
i să ajute serios la 

tinerilor de aici. în- 
a micuțului Călin 
un real talent cu „i- 

zmeu". STIROM C.S.Ș.

(Urmare din pag 1) 

mondiale. După mine, care am 
la activ sase ediții ale acestei 
competiții, cu cit nc va fi mai 
greu acum, cu atit ne va fi mai 
ușor la mondiale". • „Am vă
zut acum multe chipuri mai pu
țin cunoscute". • „De data a- 
ceasta, vom căuta să menținem 
titlul de campioană a lumii cu 
o echipă pe care trebuie să o 
construim din mers. Au fost 
promovați băieți, talente auten
tice. Unii n-au fost obișnuiți cu 
volumul si intensitatea progra
mului de la lot, dar toți au 
muncit aspirînd Ia un loc în 
formație. Noi cei din... garda 
veche avem rolul de a menține 
echilibrul la antrenamente și în 
joc, pentru că intr-un colectiv 
orice abatere dă naștere la... 
probleme". O „La 38 de ani, ai 
ciștigat, în sezonul trecut, 
feul eficacității, devenind 
rul echipei naționale". ® 
fost... eternul candidat la 
mul loc. Am trudit mult 
tru a ajunge aici. Mulți poate 
nu știu că, în cursul celor 200 
de lansări in concurs, un jucă
tor parcurge în 80 de minute 
circa 2 000 m in efort specific 
transported in acest timp o 
greutate de peste 600 kg. La 
-mondiale- un popicar evoluea
ză de trei ori in decurs de nu
mai o săptămînă. De aceea, mă 
pregătesc fără menajamente 
pentru... marele pas și caut să-i 
determin pe cei mai tineri să 
dea absolut totul la antrena
mente". • „Ai depășit peste 80 
de selecționări în lot. Care sirii 
armele marii performanțe ?“ O 
„Corectitudinea și neadmiierea 
nici unei concesii in procesul 
de instruire. A fost depășită

Tro- 
lide- 
„Am 
pri- 

pen-

„CUPA PRIETENIA» LA BIATLON
(Urmare din pag. 1) 

neprevăzut. la conducerea 
ostilităților perindlndu-se tinerii 
sportivi din reprezentativele 
R. D. Germane si Uniunii So
vietice. cei care aveau să-și 
dispute întîietatea. dovedin- 
du-se excelent pregătiți, atît 
Ia alergarea pe schiuri cit si la 
tragerile în poligon. A cîsti- 
gat Thomas PawRezck (R. D. 
Germană) — este campionul de 
juniori al tării sale — în fața 
sovieticului Victor Zeankin, 
care, greșind cîte un foc la 
tragerile 2 si 3. a fost depășit 
de învingător cu doar 2,9 se

vioi, momentele de 
îndu-le. ca si altă ____ _.
luția unor scoruri pe parcursul 
unei partide si ca în oricare 
dintre sporturi, asaltul out-si- 
deri-Ior asupra jucătorilor din 
loturi, soldate nu o dată cu în 
fringeri. cu atît mai supărătoare 
cu cit pină la „europene" nu 
mai sînt dec t două luni. Iată 
de ce considerăm că a venit 
timpul ea antrenorii să facă toi 
ce depinde de ei pentru a 
schimba renumeie Diviziei „A“, 
de cea mai slabă competiție a 
tenisului de masă, și a face din 
ea un mijloc puternic de re
lansare a acestui sport. Actuala 
formulă organizatorică, fără să 
rezolve totul, conține suficiente 
elemente pentru atingerea aces
tui țel. Eforturile sportivilor și 
antrenorilor, mai ales ale celor 
de Iot — fete și băieți — tre
buie să se facă vizibile chiar 
de la următoarea etapă a cam
pionatului pe echipe, care va 
avea loc la 26—27 februarie. 
I a întrebarea „ce trebuie fă
cut ?“, pe care și-o pun tehni
cienii noștri, am răspunde cu 
soluția reieșită din discuțiile de 
la loturi, unde s-a spus pe 
bună dreptate că „jucătorul to
tal" în tenis de masă constituie 
un obiectiv pe care nu și-l pro
pun nici cei mai iscusiți antre
nori. Asa ineît. fiecare jucător 
(sau jucătoare) trebuie învătat 
— în funcție de calitățile sale 
native — 2—3 lovituri care. să-i 
asigure victoria. Dar pe acestea 
să le exerseze insistent, pină 
Ia însușirea desăvîrsită. O ase
menea orientare o ajută pe Car
men Găgeatu — de pildă — 
îmbine cunoscutele calități 
apărătoare cu o lovitură de 
tac plasată oportun și greu 
parat, care i-a asigurat succe
sul la Arad, unde a cedat doar 
trei partide, la jucătoare mai 
experimentate si în creștere va
lorică.

să 
de 
a- 
de

Mirceo COSTEA

acomodare cu e- 
lucra din ce în 
Ia perfecționar •» 
se repetă adesea,

doar faza de 
fortul. Se va 
ce mai intens 
lansării, unde 
de zeci și zeci de ori același e- 
Icment sau aceeași mișcare". • 
„Ce este mai greu la o echipă 
mare ?“ ® „Am avut șansa să 
joc într-o echipă mare, care a 
cîșligat pină în prezent 5 titluri 
supreme. De fiecare dată, toți 
componenții ei au știut bine că 
victoriile se uită mai ușor de
ci înfrîngerile. Aici, pe Valea 
Doftanei, pe drumurile ce duc 
la Voita. în ascensiunile spre 
Vîrful Sultanul, in sala de for
ță sau pe arena de joc punem
— ca și fetele noastre, dealtfel
— iemelia saltului decisiv spre 
al 6-lea titlu de campioană 
mondială. Va fi foarte greu, dar 
sîntem ambițioși, dornici să fim 
din nou campioni mondiali".

, >

La încheier 
României" la 
doua competi 
ca important 
din această 
considerăm
citeva sublinie

După apreci 
sort (la care 
cerile pentru 
care au men 
în perioadele 
tativ este ang
ternaționale — 
petițională cl 
țiilor sportive 
în primul eșal 
pe deplin util 
mulă de deși 
țiel, cu patru 
cuprins de d 
de formațiile 
valorică a Di 
din grupa va 
acest fel, s-a 
emulație, echi 
făcînd efortu 
șind !) să în 
întrecerii pe 
seriile respecți 
riei P.T.T. Ar 
Băîtărețu și p 
care a termi 
într-o serie, î 
tivat Știința 
Universitatea 
Napoca (fost 
Politehnica Ti 
nlversltatea), 
Apreciem am 
dean, care do 
în prima gru 
ziei „A“. într 
pa României" 
ren deosebit 
pregătirea ac 
biectiv. 
echipele bucii 
trenorl, Gh. D 
Mircea Leont 
nor, prof, 
s-au situat 
locuri, îna 
mal exper 
Petroșani și 
mal în seriile 
s-au impus e 
pă valorică, 
respectiv, R. 
timp ce Steau 
pe 1983. sl Din 
dera turului 
pe locurile 3

Tn ce prive$t 
țlată a pnor 
xistă unele m 
în cazul for 
Dinamo, o e< 
acestea au da 
tativ, în nei 
..Cupei Români 
tre titulari 
..Cupă*  nu iau 
Mâți în lotul 
sau jucătorii 
evoluat în a d 
publicană auto 
Pe cit sel 
valoarea ti tuia 
au Izbutit doa 
celorlalte form

Clubul spor 
din Capitală 
pînd de viner 
oca de a VIJ-a 
lui internațion 
zervat junioar 
2“. La ■ compe 
in sala Rapid

NE AȘTEPTAM LA UN MECI F
(Urmare din pag. 1)

— Vorbeați de turneele dina
intea „Cupei Davis". V-au sa
tisfăcut rezultatele obținute ?

— Chiar dacă concursurile la 
care au fost prezenfi au fost 
destul de „tari", și deci cu ju
cători de valoare, inclusiv 
McEnroe, nu mă pot declara 
intru totul satisfăcut de rezul
tate. Atit ale celor care au e- 
voluat in S.U.A., cit și ale ce
lor care au jucat la Sindelfin
gen și in alte orașe vest-ger- 
mane. Este drept, pentru a a- 
junge pe tablourile principale, 
Hărădău. Dirzu, Marcu si Van- 

DE
DE CE

ță ar fi trebui 
ruri de calific

— V-ați gini 
tru" pe care 
festivitate^ d 
echipelor z

— Este cert 
ți Florin ! 
face' parte dir 
vedere a regi 
pei Davis" i 
numele celorla 
să-i comunic 
meciului

— Știm că 
apelați la jt 
Germană și l 
fi parteneri de 
selccționabililo 
sint aceștia 7

cunde. Această diferență mi
nimă atestă dramatismul 
cursei. în care toti feartizipan- 
tii au făcut mare risipă de e- 
nergie.

Băieții noștri s-au „bătut" cu 
toată tăria pentru o cla
sare cit mai onorabilă, dar va
loarea superioară a adver
sarilor. precum si precizia 
mai slabă din poligon au făcut 
ca ei să se situeze in mijlocul 
clasamentului. Astfel. Sandor 
Csedo, cu 4 minute penalizare, 
a ocupat locul 17, iar Sorin 
Popa locul 24. Ion Stoian 25, 
Basarab Abriham 26. Dacă fie
care dintre ei ar fi tras mai

bine, primind 
nute de penal 
tut clasa mult

Clasament : 
(R.D.G.) 55:44,£ 
lizare) : 2. V. 2 
55:47.7(2) : 3. . 
56:38.9(1) ; 4
(U.R.S.S.) 58
Koch (R.D.$D 
Kirilenko (Uf 
17. S. Csedă 6 
Pooa 64:25.3(6) 
64:35.1(5); '26 
61:41.2(6)... - 2
65:40,9(3). "

Joi este zi d 
ca vineri să s< 
scurtă, de 10 
cursa de stafet]



aniei“ la rugby I

O DE ECHIPE SI NU I
ROMANIA - BULGARIA (j) 2-1. (1-1)

Victorie realizată prin două goluri spectaculoase marcate de Chircă
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Pă valorică cu poziții n-econoiu- 
dente în „Cupă4*,  antrenorii au 
utilizat mulți jucători încă „ne
formați0 pentru o întrecere de 
anvergură, în unele cazuri chiar 
juniori, menaj în d în acest fel o 
parte dintre. titularii aflați în 
convalescență după o serie de 
accidentări etc.

In medie o notă bună pentru 
majoritatea echipelor participante. 
Respectîndu-se strict programul, 
competiția a putut să aibă o 
desfășurare normală și să răs
pundă in bună măsură scopului 
propus.

Ar fi fost de dorit, însă, ca 
întrecerile pentru „Cupa Româ
niei" să angajeze nu numai cele 
20 de formații, care activează in 
prima divizie, ci și pe cele din 
eșalonul secund. S-ar fi ajuns, 
astfel, LA TRIPLAREA NUMĂ
RULUI ECHIPELOR PARTICI
PANTE, ar fi fost stimulate și 
formațiile din Divizia „B", care 
simt și ele — poate chiar mal 
acut — nevoia unui program com- 
petițional mal „tare", mult mai 
cuprinzător. Federația s-a glndit 
la o asemenea formulă, dar mo
tivează oă n-a putut-o aplica da
torită echipamentului insuficient 
de care dispun echipele din eșa
lonul al doilea al rugbyulul nos
tru, preocupate să faoă față, cu 
precădere jocurilor de campio
nat...

Fără Îndoială că așa stau lu
crurile. Există neajunsuri legate 
și de procurarea echipamentului 
(tricouri, ghete etc.) ; cine tre
buie să Ie elimine, dacă nu con
ducerile unor cluburi sau asocia
ții sportive cu echipe divizionare? 
Nu stat oare ele interesate săo- _ . ... _ ---- --------------- —

tal ^depășească acest inconvenient șl 
n- ră facă din „Cupa României" o

ie)
>f.
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GIURGIU, S (prin telefon). 
Aproximativ 4000 de spectatori, 
mari iubitori ai fotbalului din a- 
cest oraș dunărean, au venit as
tăzi la stadionul Olimpia pentru 
a urmări partida amicală dintre 
selecționatele de juniori ale 
României și Bulgariei ; o par
tidă in folosul ambelor echipe, 
constituind pentru ele un bun 
prilej de verificare a gradului 
de pregătire atins în vederea 
viitoarelor examene internațio
nale, meciurile din prelimina
riile C.E. Fără îndoială, e pre
matur de tras o concluzie de
finitorie după acest meci al 
juniorilor tricolori din 1984. Dar 
victoria obținută este dătătoare 
de speranțe, cu atît mai mult 
cu cit ei au întîlnit un adver
sar foarte incomod, care a eta
lat o excelentă pregătire fizică 
și o mare ambiție de a se re
vanșa după înfrîngerea din 
toamna trecută, de la Balca
niada din Grecia. Juniorii bul
gari au început în forță, ratînd 
în min. 5, prin Iliev o mare 
ocazie, acesta șutind imprecis 
din careul mic. După numai 4 
minute însă, Alexandru a recu
perat balonul de ia fundașii 
centrali adverși, a avansat fron
tal, a pasat lateral stingă lui 
CHIRCÂ și acesta din viteză a 
reluat cu preciz.ie din afara ca
reului, peste Jilkov, sub „trans
versală" : 1—0. Gol foarte fru
mos, tipic de contraatac, după 
care au urmat două bune oca
zii ale „tricolorilor", în minutele 
11 și 14, dar Alexandru și ace
lași Chircă n-au mai reușit să 
fructifice, să sancționeze astfel 
„căderea" de moment a oaspe
ților. Și așa cum se întîmplă 
deseori — cînd nu marchezi tu 
o face adversarul — juniorii

bulgari au reușit egalarea în 
min. 25, prin KIROV („cap" 
din apropiere, după o lovitură 
de colț). în min. 28, Bănuță i-a 
oferit lui Nuță șansa golului, 
dar acesta n-a fost suficient da 
prompt și astfel s-a irosit ulti
ma mare ocazie a primei re
prize, care s-a încheiat cu cî- 
teva... contre, fără să se sol
deze însă cu accidente.
Același Chircă, inventiv și pre

cis pe toată durata meciului, a 
animat repriza secundă care a 
aparținut jucătorilor noștri. în 
min. 55, Nuță s-a aflat în fața 
golului, dar a săltat balonul și 
peste portar și peste poarta 
goală ! Un șut foarte tare al lui 
Mihaii (min. 65) a anunțat to
tuși golul victoriei care s-a în
scris în min. 72 : tot extrema 
stingă CHIRCĂ l-a realizat cu 
un șut de excepție, tot sub 
„transversală", expediat de la 
circa 25 m. Imediat după acest 
gol spiritele s-au aprins, dar 
6-au potolit repede prin eli
minarea lui Moldovan și Vala- 
kov.

Arbitrul Radu Matei, ajutat 
la linie de N. Dinescu și C. 
Teodorescu, a condus foarte bi
ne urmate arele formații :

ROMANIA : ZLOTEA — Mol
dovan, Estinca, ClRSTEA, To- 
polinschi — Voicu (min. 52 
Mărgărit), Mihaii (min. 73 A- 
chim), BANUȚA — ALEXAN
DRU. Nuță (min. 65 Albu), 
CHIRCĂ.

BULGARIA : Jilkov — Kol- 
kanov (min. 41 Rakvanov), DOT- 
CEV, Kîrstov, Vasev — Venev 
(min. 62 Markov), KILAPOV, 
KIROV — Hi ev (min. 41 Niko- 
lov), Mikzarski, Valakov.

Laurențiu DUMITRESCU

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR
• I.M.A.S.A. SF. GHL'OR- 

GHE : UN LOC IN PRIMA 
JUMĂTATE A CLASAMEN
TULUI. Președintele asocia
ției I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe, 
V. Lăcătuș, ne spunea că pre
gătirile fotbaliștilor au în
ceput la 10 ianuarie sub con
ducerea antrenorului Al. Mes- 
zaroș. Întrebîndu-l ce obiec
tive si-a propus secția în pri
vința actualului campionat, 
interlocutorul nostru ne-a de
clarat : „Vrem să realizăm o 
creștere calitativă a jocului, 
astfel ca iubitorii fotbalului din 
Sf. Gheorghe să fie mulțumiți 
de partidele pe care Ie vor 
mări. în privința locului 
clasamentul final, dorim 
obținem o poziție în prima 
mă ta te a acestuia. Este,
cern noi. un obiectiv realist". 
Lotul de jucători este compus 
din : Poigar si Szabo — por
tari ; Siklodi, Simion. Paltin, 
Tudose, Korancy — fundași ; 
Dines. Elekeș. Rădulescu. Cseh 
— mijlocași : Adorian. Kerekeș, 
Paraschivescu. Lovasz — a- 
tacanți. I.M.A.S.A. a avut Pu
ternice partenere în jocu
rile de verificare de oină a- 
cum : Dinamo București. Stea
ua. Petrolul Ploiești, precum 
si Pe C.S.M. Borzesti si Steaua 
Mecanică fină București.
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SERIA I

Întrecere eu adevărat reprezen
tativă, cu o largă participare. In 
spiritul Ideii generoase pentru 
care a șl fost creată 1

Tiberiu STAMA

t-a 1. Gloria P.T.T. 4 4 0 0 09:35 u 1|u- 2. Știința CEMIN 4 3 0 1 86:41 10
hi. 3. Univ. Cj.-Nap. 4 2 0 2 47:44 s 1
lin 4. Poli. Timișoara 4 1 0 3 47:60 0
Irii 5. Met. Cugir 4 0 0 4 16^5 4 I111-
ră SERIA A n-a

1. Vulcan Buc. 4 3 0 1 62:44 10
|n- 2. Rapid. Buc. 4 3 0 1 56:42 10 11e" 3. Șt. Petroșani 4 2 0 2 54:49 8lla. 4. C.S.M. Sibiu 4 1 0 3 46:56 « 1

șl 
[Că

5. Rapid Buzău 4 1 0 3 36:63 8
ln- SERIA A m-a Irii 1. Farul C-ța 4 4 0 0 224: 9 12 1
m- 2. Poli. Tasi 4 2 0 2 64: 96 8
în 3. C.S.M. S-va 4 2 0 2 53: 49 8 1a- 4. Rulmentul Br. 4 1 0 3 43:146 6ble 5. R.C. Midia 4 1 0 3 38:122 6 1
au

Fe“ SERIA A IV-a I1. R.C. Grivița 4 4 0 0 68: 40 12lla n. R.C. Sp. stud. 4 3 0 1 71: 54 10 ’
au 3. Steaua 4 2 0 2 114: 63 8
tul 4. Dinamo 4 1 0 3 59: 81 6 I
FU- 5. M.G. Olimpia 4 0 0 4 41:115 * 1

• IN ȘEDINȚA DE MARȚI A 
BIROULUI FEDERAL au fost 
luate următoarele hotărtri ;

— partidele oficiale din luna fe
bruarie vor Începe la ora 14,30 — 
Divizia „A" (șl nu 15 cum fusese 
anunțat inițial) și ora 14 jocu
rile din optimile Cupei României, 
programate ta 23 februarie.

— s-a hourit renunțarea 
sistemul recuzărilor de arbitri.

— In ziua de M februarie 
avea loo, la sediul r.RJ., 
„masă rotundă*  la care var ti 
bardate problemele copiilor

u
va 

o 
a- 

- . . - - »i
j-unioriloir și la care vor participa 
membri ai comisiilor centrale de 
juniori șl copii, antrenori, acti
viști sportivi și ziariști de spe
cialitate.

• UNIREA ALEXANDRIA 
VA PROMOVA PATRU JU- 
NIORL Pregătită în continua
re de fostul portar internatio
nal Gheorghe Dungu. Unirea 
pornește pe drumul returu
lui cu gindul de a avea, in con
tinuare. aceeași comportare re
marcabilă. de a da dovadă șl 
mai departe de disciplină si 
corectitudine si de a aduce 
în prima echipă patru juniori 
crescuți In cadrul clubului 
..ceea ce va reduce si mai mult 
media de vîrstă a formației 
noastre", după cum ne i 'unea 
antrenorul Dungu. Rezulta
tele Înregistrate in amica
lele susținute pînă acum :

DUPĂ EVOLUȚIA DE MARTI A FOTBALIȘTILOR NOȘTRI
» » I. I

El I

a

.2

că, 
u-
•e-
■Ș. 
stă

bâtă programul este de la ora 
8 la 19,40. jar duminicii de la 
8 la 15,30). vor partic-pa trei 
formații de peste hotare. Empor — ■ ■ • - (<3in

Wro- 
și 10

I
I

(Urmare din pag. 1)

Rostock și E.R.T. Berlin
R.D. Germană) și A.Z.S. 
claw (Polonia), precum 
echipe românești.

I
I

_ fost linia de mijloc, in frun
te cu Boloni. Un ioc remarca
bil a reușit si Ștefănescu. Dar, 
ca si in turneul sud-american 
recent încheiat, ca si în aite 
ocazii. principala deficientă 
a fost numărul mare de ratări 
din situații clare ! Exemple 
sînt suficiente, iar în meciul 
de marți seara Bălăci si Hagi 
au arătat din nou această la
cună. Este o carență care tre
buie lichidată dacă vrem ca in 
viitor să înregistrăm rezultate 
bune, rezultatele la 
valoarea echipei noastre 
dreptul.

Oricum. în partida cu 
na. fotbaliștii români

care 
ne dă

Alge- 
au a-

J, DAR SPECTACULOS!" I
u-

a- 
Ia*  
a

ise 
or 
•e- 
u- 
ca

ea

să 
D.
a 

ai 
ne

►-)
)

U. 
u
S. 
an

tă

— Au acceptat cu plăcere să 
vină la București pentru antre
namente cu tenismanii noștri 

(■Thomas Emmrich. din R. D. 
^Germană, și Janos Benyk șt 

Pețer Szoke. din Ungaria'. Am 
citit undeva, recent, că spa
rring-partner pentru Ilie și 
Florin va fi și Bjorn Borg. Nu 
s-a pus nici o clipă această 
chestiune. Borg va veni, pro
babil, la București, fie ca 
simplu spectator — el a și 
declarat in multe ocazii că ii 
place oricind să-l vadă jucind 
pe Ilie Năstase — fie in cali
tate de comentator de tenis 
pentru un canal american de 
televiziune. Dealtfel, in a- 
ceastă ultimă postură a apă- 

_ rut și anul trecut la cele trei 
mari turnee : Roland Garros, 
Wimbledon șl Flushing Mea
dow.

— Aveți ceva vești da ultimă 
oră despre jucătorii americani ?

— Cunosc o singură declara
ție, făcută de Arthur Ashe, cu 
vreo săptămînă in urină : 
„Fiind primul meci din noua 
ediție a „Cupei Davis", și a- 
vînd ca “
României, 
fost de a 
redutabilă, 
am făcut 
perspectivă. ____
fiind să-i folosim pe McEnroe, 
Connors, Arias și Fleming în 
toate meciurile din acest an. 
Vrem să ciștigăm Salatiera !“ 
Meciul va fi foarte greu dar și 
spectaculos, in același timp .

parteneră echipa 
primul meu gind a 
alcătui o formație 
Dar recunosc că 

acest lucru j și în 
intenția noastră

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

LOTO-PRQNOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA-

9CEREA PRONOEXPRES DIN 
FEBRUARIE

Extragerea

Extragerea
18

I : I 43 21 34 95

a n-a : 19

de cîștiguriFond total 
lei, din care 135.175 lei 
categoria 1.

lfl

1 9 26 37

: 1.145.847 
report la

• AU JUCAT — AU ClȘTI- 
GAT... La seriile de Loz in plic 
aflate In vînzare continuă să se 
înregistreze numeroase și mari 
succese. lată numele cîtorva din
tre cel mai recenți câștigători de 
autoturisme „Dacia 1300“ : Bucu- 
roiu Cristian (corn. Vișinești, 
jud. Dîmbovița), Fodor losif 
(com. Tinea, jud. Bihor), Varzu 
Martin (Cluj-Napoca) Danu Emil 
(Plopeni, jud. Prahova), Amariei 
Iulian (com. Vadu Moldovei, jud. 
Suceava), Vîlcu Eugen (corn. 
Margins, jud. Timiș), Torz Irîna 
(Negrești-Oaș), Dumitrescu Mir
cea (Drobeta-Tr. Severin), Voian 
Solomon (oom. Apateu, jud. A- 
rad), Toth Dănilă (Sf. Gheorghe), 
lordache Pavel (com. Murighiol, 
jud. Tulcea), Olteanu Nîcolae 
(Timișoara). Perseverența vă 
poate aduce și dv. astfel de sa
tisfacții la cel mai simplu $1 
popular sistem de joc : LOZ IN 
PLIC »

® TRAGEREA OBIȘNUITA LO
TO de mîine, 10 februarie 1084, 
se desfășoară începînd de la ora 
17,30 în sala Clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Staicovici nr. 42 ; numerele câș
tigătoare vor fi transmise la ra
dio Ia ora 19 (pe programul 2) 
și la televiziune în cursul serii.

vut o prestație remarcabilă, cu 
importante implicații de ordin 
moral, acum, la încheierea 
unei prime etape de muncă a- 
Biduă. Dealtfel, la conferința 
de presă care a avut loc după 
meci. antrenorul 
Khallef a avut numai 
frumoase despre 
noastră, afirmind că 
toate formațiile care 
luat in ultimul an in 
cea mai bună impresie a lă
sat-o aceea a României".

Cam același lucru 
cotidianul „El Maudjahid1 
.Asa cum era de 
partida cu echipa 
una dintre cele opt 
la titlul european, a . 
un test de primă valoare, in- 
tr-atît jucătorii români i-au 
făcut să tremure pe fotbaliștii 
din echipa noastră națională, 
demonsțrind prin aceasta că 
locul din turneul final, cucerit 
nrin luptă in fata Italiei. Su
ediei si Cehoslovaciei, a fost 
pe deplin meritat*.  Treând la 
o analiză a locului, ziarul ci
tat scrie : „Paselor scurte si 
repetate ale algerienilor, româ
nii le-au răspuns prin contre 
de mare eficacitate. Acestui 
ritm impus de oaspeți, jucăto
rii algerieni nn i-au nutut re
zista. ei au manifestat dorința 
de a mai «respira*  din cind in

algerian 
cuvinte 
echipa 
„dintre 

au evo- 
Algeria,

afirmă 
l- : 

prevăzut, 
României, 
candidate 
constituit

cind si au cedat in citcva pe
rioade conducerea jocului. 
După pauză, algerienii au fost 
depășiți Pe toate planurile de 
acești -“diavoli roșii"- (n.n. în 
meciul de la Alger reprezen
tativa României a jucat în e- 
chipament complet _ roșu). 
Condiția fizieă a românilor a 
imprimat rapiditate in exe
cuții, ceea ee i-a redus pe ai 
noștri Ia un joc individual, sor
tit greșelilor".

P. S. Comentind meciul de 
fotbal România — Algeria, 
disputat la Alger si încheiat la 
egalitate. 1—1. coresponden
tul sportiv al agenției France 
Presse relatează : „După o 
primă repriză echilibrată, 
selecționata română, practi- 
cind un fotbal dinamic, in con
tinuă mișcare. multiplicînd 
acțiunile ofensive, si-a do
minat partenerul de joc. La 
unul din aceste atacuri liberoul 
algerian Guendouz. ineereind 
să Intercepteze o centrare a 
tai Hagi. a înscris in proprie 
poartă. Gazdele nu reușesc șa 
deregleze jocul echipei rOmâ- 
■e, destul de omogen, însă, eu 
toată superioritatea manifes
tată de oaspeți, partida se va 
termina la egalitate in urma 
golului înscris de Bencheik în 
minutul 79".

5—0 cu Electroputere Craiova 
si 4—0 cu Dunărea Călărași, 
meciuri în care Voicilă (golge- 
terul de toamnă al echipei — 
13 goluri) a înscris de 5 ori. 
Lotul pentru retur : Boroi, 
Bunea. Pieleanu — portari; 
Ifrim, Gherghiceanu. Stancu, 
Tiuș, Măzărar, Nițu — fundași; 
Pleșoianu. ^Nica. Popescu I, Po
pescu II, 
Voicilă, 
marcate 
Floricel. 
chescu. 
Dintre ______ _____ ...
zărar, Nițu, Oprea si Iloaghe 
sînt juniori.
• GAZ METAN MEDIAS 

DOREȘTE SA SE MENȚINĂ 
PRINTRE FRUNTAȘELE SE
RIEI. încheind prima parte a 
campionatului pe un loc bun 
(IV). formația din Mediaș, una 
dintre cele mai vechi în divi
zia secundă, 
multă atenție 
întrecerii. în 
menține locul 
să urce chiar 
aflat sub conducerea antreno
rului Filin Stau dl, nu a su
ferit modificări fată de pri
ma parte a campionatului, el 
fiind alcătuit din : Dulinschi, 
Munteanu — portari : Potor, 
Aloman. Mos. Kuș. Lazăr, Cula 
— fundași ; Harbădă. Dulău, 
Ritiu, Langa. Bogdânescu, 
Dancu. Jak (ultimii doi fiind 
juniori) — mijlocași ; Ioniță, 
Solomon. Țiglariu, Mircea Iosif, 
Bălău — atacanți. în meciurile 
de pregătire susținute oină 
acum. Gaz metan a pierdut în 
fata Gloriei Bistrița (1—4) și a 
Avintului Reghin (0—1). ter- 
minînd la egalitate, la Tg. Mu
re?. cu Metalotehnica (1—1).

• AVÎNTUL REGHIN :
REZULTATELE DIN PAR
TIDELE AMICALE OBLIGA ! 
Avîntul Reghin s-a pregătit 
acasă și la Sovata. Antrenorul 
Petre Varodi a pornit la drum 
eu următorii jucători: Vunvu- 
lea și Ujflavi (portari) Un- 
chiaș, Pislaru, Cioată, Buțiu 
și Pușcaș (fundași); Hajnal, 
Monoki, Cremene, Lazăr și 
Bu| (mijlocași); Călugăru, Me
ra, Naghi, Popa și Naște (ina- 
intași). Noutățile se numesc: 
Salaub, un junior de 16 ani, 
Iacob, de la Lacu Ursu Sova
ta, din campionatul județean, 
unde a fost golgeter, Sălăgean 
șl Vultur, reveniți 
după satisfacerea 
militar. Antrenorul 
rodi și președintele 
fotbal, loan Vaida, 
pus pentru retur 
echipei în primele opt locuri". 
Seria rezultatelor din perioada 
de pregătiri obligă, insă, Avin- 
tul Reghin, cu mulți jucători 
experimentați în echipă, la un 
retur mult mai bun. Pentru că 
în meciuri amicale, formația din 
Reghin a învins cu 3—1 și
4— 0(1) pe „U“ Cluj-Napoca, cu 
1—0 pe Gaz metan Mediaș, cu
5— 1 pe A.S.A. Tg. Mureș (spe
ranțe).

Oprea — mijlocași; 
Văcariu (12 goluri 

astă-toamnă). Ucidău, 
Vișan. Răducu, Enă- 
Hoaghe — atacanți.' 

aceștia. Pieleanu. Mă-

s-a pregătit cu 
pentru reluarea 
dorința de a-și 

detinut. dacă nu 
mai sus. Lotul,

la Avîntul 
serviciului 
Petre Va- 
secției de 

și-au pro- 
„menținerca

MECIURI AMICALE

duminică 
tragere

Cu suma de nu
mai 10 lei ori- 
eine poate obține : 
• AUTOTURISME 
..Dacia 1300“ •
MARI CÎȘTIGURI 
ÎN BANI. înfrun- 

de 
fie- 
ju-care 

cată. 
RATI

te eu cele 
50.000 lei pe

variantă
PROCU-

DIN TIMP 
BILETE CU NU- 

PRE- 
Sim-

MERELE 
FERATE!
bălă H februarie 
este ultima zi de 
nartieipare.

• A S-A EDIȚIE A „CUPEI S
MARTIE*.  Pe terenul Automatica 
din Capitală au continuat jocu
rile celet de a S-a ediții a ..Cu
pei 4 Martie*.  Iată rezultatele în
registrate In etapa a n-a : Auto
matica — Vulcan 2—1 (0—1), pe
trolul Buc. — Electromagnetica 
1—1 (0—0), Aversa — l.C.S.I.M.
*—4 (0—1), Petrolul Videle — La- 
romet 2—1 (0—1), I.M.G.B. — Pro
gresul-Vulcan 1—1 (0—1). Parti
dele etapei a m-a se vor disputa 
astăzi și mîine. (N. TOKACEK — 
coresp.)
• MINERUL MOTRU — RAPID

ARAD 2—1 (0—1). Au marcat :
Turca» (min. 55) șl Gașpar (min. 
20 din 11 m), respectiv Bora
(min. 15). (Gr. JUGANARU — 
coresp.)
• C.S.U. DUNAREA GALAȚI 

— F.C. CONSTANȚA 1—0 (0—0). 
Peste 4000 de spectatori au ur
mărit primul joc al gazdelor pe 
teren propriu. Unicul gol al par
tidei a fost marcat de Plsăti. 
C.S.U. Galați: Oană — Barau fiPl- 
său), Gălan, Anghelinei, Mure- 
șan — Ichim (Pascu), Balaban, 
Bejenaru — Vascovicl (Hanghiuc), 
Halea, Soare. (T. SIRIOPOL — 
coresp.).
• „U“ CLUJ-NAPOCA 

BAIA MARE 2—1 (2—1). Autorii 
golurilor: Suciu și Dobrotă, res
pectiv Tulba. F.C. Baia Mare : 
ața — Buzgău, Ignat, Boloș, 
Weisenbacher — Dorobanțu, Sa- 
bău. Bălan, Mureșan — Tulba, D.' 
Moldovan. Au mal jucat: Areza- 
nov, Raț, Roznai și Laiș. (I. LES- 
PUC — coresp.).
• OLIMPIA SATU MARE — 

SOMEȘUL SATU MARE 3—2 
(2-2).
• METALURGISTUL CUG1R — 

CARPATI MÎRȘA 1—1 (0—1).

F.C.



OLIMPIADA
DE IARNĂ
(Urmare din pag. I)

arbitrilor. Bucuria si veselia 
irump pe stadion, o dată cu în
ceperea programului celor 24 
de ansambluri artistice. ne- 
Stiind ce să admiri mai întii, 
măiestria dansatorilor, perfec
țiunea și sincronizarea mișcări
lor, sau coloritul costumelor. 
Dună aproane două ore. aceas
tă frumoasă festivitate a luat 
sfirșit. Gindurile tuturor se în
dreaptă. din nou. spre dispu
tele care vor începe iot

★
Programate să debuteze . la 

ora 9 (ora locală), întrecerile 
de ioi se vor încheia aoroape 
de miezul nontii. odată cu dis
putele hocheiștilor. Să nu ui
tăm a menționa cu această c- 
cazie si ultimul rezultat al zi
lei de marți: R.F. Germania — 
Iugoslavia 8—1 (1—1. 4—0. 3—0).

Fără îndoială, atenția gene
rală se va îndrepta ioi spre 
probele de schi fond 1# fcn 
femei, coborîre bărbați si pa
tinai- viteză 1500 m femei, la 
sfirșitiM cărora var fî cunoscuți 
cei dinții campioni ai actualei 
Olimpiade.

La schi fond se așteaptă re
venirea norvegieneei Beri1 
Aunli. cu trei titluri rr.ond.ale 
in 1932. dar aceleași pretenții 
Ia primul loc le emit si sovie
tica Rsisa Smetinina (dublă 
campioană olimpiei ia 1978 si 
1980. campioană mondială in 
1982) si finlandeza Maria Lisa 
Hamalainen, laureată a -Cupei 
Mondiale" 1982. fa proba de 18 
km va concura si reprezen
tanta tării noastre. Elena Eeit. 
care va pomi in cursă cu nu
mărul 12.

Deosebit de interesau slatem 
si în concursul de sanie. la 
care vor lua startul Gabriela 
Haja. loan Apostol. După cum 
se știe, antrenamentele de pini 
acum au evidențiat superiori
tatea sănierilor din R-D. Ger
mană. dar sin tem convinși eă 
reprezentanții noștri vor Încer
ca să aibă o comportare dtt 
mai bună.

In sfirșit. ioi vom cunoaște 
si oe campionul coborâtorilor. 
Ultima coborire cronometrată 
a adus un nou lider, austriacul 
Anion Steiner, demonstrând că

Victorie clară fi in al doilea joc

ROMÂNIA - FRANȚA
GALAȚI, 8 (prin telefon). Si 

cea de a doua partidă dintre 
selecționatele de hochei ale 
României si Franței, a revenit 
reprezentanților noștri. care 
s-au impus mai ales pe planul 
combinațiilor ofensive și al si
guranței în apărare, unde por
tarul Valerian Neteda, folosit 
pe toată' durata meciului, s-a 
comportat foarte bine.

Victoria a revenit echipei 
noastre nu scorul de 9—2 (3—0. 
3—0. 3—2) și, oricit ar părea de 
curios, această diferență de 
scor nu exprimă pe deplin su
perioritatea evidentă a hocheiș
tilor români. Este drept că ei 
au acționat ceva mai prudent, 
dar ]a fel de omogen valoric, 
prezentînd trei linii bine înche
gate. Interesant ni se pare. In 
această privință, faptul că 
Traian Cazaca, primind o pe
deapsă de meci împreună cu 
francezul Viile, a fost înlocuit 
în linia I de Tonei Marea, o 
apariție inedită tn echipa noas
tră care, ca și tinărul fundaș 
Pogăceanu, prezent pe gheață 
in permanență, s-a comportat 
promițător.

Jocul a început, ceva mai 
lent, cu o destul de lungă pe
rioadă de tatonare. In care su
perioritatea a fost totuși de

SPORTURILE AERONAUTICE LA JOCURILE OLIMPICE?

Moment de la festivitatea de deschidere a ediției a XTV-a a Jocurilor Olimpice de iarnă.
Telefoto : A.P.-AGERPRES

• Prcbele de patinaj artistic, sărituri, ca dealt
fel și toate meciurile de hochei, se vor desfășura 
eu . casa-nchlsă", bEeteie pentru aceste manires- 
tlr-. e. -vt de; a epuizate. Au mal rămas doar 
cfteva pentru probele alpine si nordice—
• Valul tie frig ra-e, la un moment dat, ame-

nința i-u desfășurare a probelor de schi fond 
a bătut —_  retragere. Temperatura ajunsese pe
platoul Igman plnâ la —ÎS grade. Ardoarea con- 
curenților a f ost Insă mal puternică !*..

• Cea de-a 76-a Conferință 
a F.A.I. care a avut loc la Los 
Angeles a hotărît ca Biroul 
F.A.I. să facă demersurile ne
cesare pe Ungă Comitetul In
ternațional Olimpic pentru in
cluderea disciplinelor sportive 
aeronautice în programul viitoa
relor Olimpiade. Rămîne de 
văzut de ce audiență va avea 
parte solicitarea...

• La Paris, s-au desfășurat 
recent lucrările Comisiei de 
parașutism a Federației aero
nautice internaționale la care 
s-au stabilit ultimele reglemen-

• Două noi procedee electronice iugoslave 
pentru maturarea salturilor „icarilor" zăpezii, 
precum și „metoda Gundersen" (după numele 
Inver. ta torulul norvegian) pentru cotarea tn 
combinata nordică vor putea fl utilizate înce- 
ptod ou Olimpiada din I9S8 de la Calgary. Deși 
s-a prepus utilizarea lor Încă de acum. C.I.O, 
Federația Internaționali de schi $1 Comitetul de 
organizare al Jocurilor Olimpice au decis ca 
ele să Ce tocă experimentate.
• Președintele comisiei medicale a C.I.O.. Ale

xandre de Nerode, a anunțat că la Sarajevo 
eoctrotal antidoping se va efectua după aceleași 
metc.de ftânsite *1  la Olimpiada dtr. 19W de la 
Moscova.

• Fetele sînt ceva mai... vorbărețe. După al 
treilea antrenament cronometrat al coborltoare- 
lor, canadlanca Gerry Soerensen, locul 5 In cla
samentul F.I.S., declara : „Pista este extrem de 
rapidă, puțin Înghețată pe dreapta datorită vln- 
tulul, dar eu prefer să pot avea viteză. Deocam
dată *mă  simt foarte bine și sper,să ctștig". Cam 
la fel spune șl una din principalele candidate, 
elvețlanca Michaela Flginl. Pe cine să mal 
crezi T !
• Pentru a nu-i jena pe ceilalți conourențl al 

probei, egipteanul El Reedl, cel mai puțin expe
rimentat șl, conform timpilor de la antrena
mente, cel mal .lent coboritor, a hotărît să nu 
se prezinte la tragerea la sorți pentru stabilirea 
ordinel de plecare. Drept urmare, el va lua 
startul întotdeauna ultimul. Totul este, însă, în 
cit timp treci linia de sosire.
• Austriacul Harți Weirather, campion mon

dial la coborîre în 1982, n-a reușit să se cali
fice între cei patru care alcătuiesc echipa pen
tru proba olimpică programată azi. El a oedat 
locul lui Anton Steiner, cronometrat cu un timp 
mal bun la ultimul antrenament. „Desigur, sînt 
foarte mihnlt — a declarat — dar nu pot face 
nimic. Aceasta este legea sportului. Cel mal bun 
Învinge. Trebuie să accepți..."
• De cind sania figurează în programul olim

pie (1964). sportivii din B. D. Germană au de
venit specialiști de necontestat. Din 10 titluri 
individuale, el au dștlgat 7 (4 la masculin șl > 
la feminin). Ce va fi Incepind de azi la Trebe- 
vîc 7 Deocamdată el au Înregistrat cel mal buni 
timpi la antrenamente...

in această nrobă -aid la Sara
jevo nu există man favoritt. ci 
un oreenaut echilibru valoric. 
La patinai viteză, disputa fe
telor se Dare că se va reduce 
la un -duel" între naiina’oa- 
rele din U.R-S.S. si R-D. Ger

9-2, LA HOCHEI
partea oaspeților. Dar în min. 
7. jucătorii români au reușit 
un veritabil tur de forță. în
scriind In citeva secunde două 
goluri prin Pisăm și Gerezaly. 
Apoi, în min. 14. ei și-au mă
rit avantajul la 3—0. printr-un 
gol foarte frumos finalizat de 
Solyom dar .conceput" de Pi
sării. realizatorul unei aplaudate 
acțiuni individuale. Repriza a 
doua a început favorabil e- 
chipei noastre care a mai în
scris un gol prin Hâlăueă. după 
o pasă de maestm a lui Tu- 
reanu. A urmat o ușoară scă
dere de ritm, jocul devenind a- 
nost. ploi in ultimele 62 de se
cunde ale reprizei cind am con
semnat din nou două goluri 
spectaculoase, ale lui Chiri ță și 
Pisâru.

Ia ultima parte, oaspeții mar
chează chiar de la început Prin 
Dupau și selecționata noastră 
Iși reintră .In mină", cu toată 
opoziția oaspeților, mai activi In 
această repriză, detașindu-se 
prin golurile Iui Selyom — min. 
51. Marca — min. 55 și Ger- 
ezuly — min. 57. In aceste ul
time zece minute și oaspeți! au 
reușit un gol. prin Alotto. A 
condus bine Ialln Beeze. aju
tat de S. Dina si ȘL Encia.

Călin ANTONESCU

țări pentru C.M. 1984 de la 
Vichy (Franța). Ca o noutate 
discul ce marchează punctul 0 
la proba de punct fix va fi 
acționat electric și i s-a micșo
rat diametrul de la 10 la 5 cm. 
în privința probei de acrobație, 
a devenit obligatorie folosirea 
aparaturii video pentru arbitraj. 
Din partea F.A.R. a participat 
antrenoarea Ecaterina Diaconu.

• Tot la Paris, la Conferința 
anuală a Federației europene a 
femeilor-pilot. a fost aleasă in 
Biroul federal , pilotul-ins- 

mană. de o parte Natalia Pe- 
traseva. Natalia Karova si Ta
tiana Tarasova, de cealaltă 
Karin Enke. Christa Rothen
burg st Andreea Schoae. mal 
toate laureate ale marilor com
petiții mondiale.

Carnet extern
Sînt iacă destui aceia care — 

remareindu-L oricum. bpec- 
taculozitatea — continuă să 
considere rugbyul ca pe un 
sport cu prea multe necunos
cute. ca De o lume închisă, cu 
o mai redusă răspindire. Lu
crurile se prezintă insă altfel 
sportul cu balonul oval stînd 
sub semnul tendinței de uni
versalizare : un suflu nou se 
simte ia acest joc. Fenome
nul incită, căutindu-se căile 
concrete de a tine pasul cu 
vremea. Inclusiv în cercurile 
cele mai autorizate din Anglia, 
unde un anume conserva
torism continuă să predomine. 
Astfel. intr-un comentariu 
din revista al cărei editor este 
— .RUGBY POST". oficiosul 
lui Rugby Football Union —, 
reputatul Nigel Starmer-Smith 
remarcă. In numărul din ianua
rie, o seamă de aspecte noi.

Balonul oval a pătruns în 
120 de țări O. publicistul en
glez subliniind că „acum eint 
mai multi jucători in Uniunea 
Sovietică deeit în Țara Gali
lor. de opt ori mai multi în 
America deeit in Australia, si 
mal multe cluburi in Spania si 
Italia deeit in Scotia !“ Com- 
naratii elocvente, deși, deo
camdată. marea tradiție con
tinuă să se impună. Dar. pînă 
cind ? — aceasta-i întrebarea... 
Primele semne ale unei posibi
le -noi ordini" in rugby exis
tă : înfrîngerea Tării Gali- 

tructor Mariana Drăgescu. care 
primește astfel confirmarea in
ternațională a unei îndelungate 
si prestigioase cariere aeronau
tice.

• A fost omologat recordul 
mondial feminin pentru salt tn 
formație, stabilit de un grup de 
32 parașutiste din S.U.A., care 
au reușit să se „adune" ținîn- 
du-se de mîini tn timpul căde
rii libere. Recordul mondial ge
neral la această probă anarține 
tot parașutiștilor nord-ameri- 
cani, grupul fiind format din 75 
de persoane (bărbați și femei).

Cei care nu se vor afla joi 
In concurs au continuat antre
namentele. Se așteaptă dispute 
echilibrate, de un înalt nivel, 
pe măsura valorii competitori
lor care se aliniază la startul 
probelor.

UNIVERSALI/AREA RIIGBYIJIIH!
lor de către România, progre
sul japonezilor si argenti
nienilor. creșterea valorică a 
echipei Uniunii Sovietice. Tri
colorii români par cei mai 
îndreptățiți să liciteze al 
șaselea loc in TurneJi națiu
nilor. mai ales după convingă- 
toarea victorie din fata ga- 
lezilor. un alt argument solid 
avut in vedere fiind fantul că 
reprezentativa română este, 
în afară, de Franța, singura ce 
și-a înscris (si nu o dată) nu
mele De tabloul învingătorilor 
în campionatul european 
F.I.R.A. Pînă una-alta Star
mer-Smith opinează : „ROMA
NIA TREBUIE INCLUSĂ IN 
SISTEMUL REGULAT AL 
PROGRAMULUI INTERNA
ȚIONAL (al marilor forțe 
rugbystice — n.n.). cu meciuri 
tur si retur. La fel trebuie 
procedat si cu alte țări, care 
și-au ciștigat statutul interna
tional deplin".

Recunoscând rolul france
zilor. care au creat puntea în
tre campionatul F.I.R.A. și 
britanici, revista engleză con
chide că un turneu european cu 
adevărat cuprinzător poate 
însemna un răspuns realist la 
întrebările privind lărgirea 
cadrului competițional. In
diferent însă care va fl soluția 
(sau soluțiile), exprimîndu-se 
Dropuneri de tot felul, univer
salizarea rugbyului — sport 
neolimpic, fără mari între
ceri, totuși cu „campionate 
sud-american. asiatic, medite
ranean, F.I.R.A., al state
lor Golfului, Caraibilor si 
Pacificului, plus Turneul celor 
5 națiuni" — reprezintă un 
fenomen obiectiv. de luat, 
se înțelege. In seamă. Există, 
ce-i drept, unele Drobleme 
reale in instituționalizarea 
unei, să zicem. ..Cupe mondia
le", dar o ierarhie unanim ac
ceptată, pe date concrete, este 
totuși, necesară. Chiar deu
năzi, cineva ne întreba, 
în scris, cine e campioana lu
mii în sportul cu balonul oval. 
Nu am putut răspunde. Si nu 
din vina noastră. De fapt, nici 
International Board nu are 
răspuns.

Geo RAEȚCH1

TELEX ® TELEX
CICLISM ® După desfășurarea 

a cinci din cele șase zile ale 
cursei de la Paris-Bercy clasa
mentul general este următorul : 
Vallet (Franța) — Frank (Dane
marca) 236 p, 2. Moser (italia) — 
Thurau (RFG) 223 p la un tur. 
3. Toume-Dewilde (Belgia) 273 p 
la două tururi, tn întrecerea 
amatorilor primii sînt belgienii 
d’Hont-Van Slycke cu 35 p, ur
mați, la un tur, de Carrara 
(Franța) — Sorensen (Danemarca) 
3 p © ..Premiul Besseges“ (Bes- 
seges-Ales, 128 km) a fost ciștigat 
la sprint de belgianul Eddy 
Planickaeirt © Prologul „Cursei 
soarelui4*,  la Mijas, lingă Malaga 
(3,9 km) a revenit olandezului 
Gerrie Knetemaim cu 5:24,31.

HANDBAL © Rezultate din 
campionatul mondial masculin 
grupa „C“, care are loc în Ita
lia : seria I : Israel — Italia 26— 
22, Belgia — Finlanda 20—32, Lu
xemburg — Irlanda 55—9, seria 
a Il-a : Olanda — Austria 12—12, 
Bulgaria — Marea Britanie 38—13. 
Insulele Feroe — Turcia 16—15. 
In clasamentele celor două serii 
conduc : Finlanda și Israel cu 
cite 6 p, respectiv Bulgaria cu 
8 p.

TENIS © Memphis — turneu 
masculin din cadrul Marelui pre
miu — Volvo : Arias — Plmek 
7—6, 2—6 6—2. Leconte — Odizor 
4—6, 6—2, 6—3, Smid — Peed
6—0, 6—2, Armitraj — Denton
4—6, 6—4, 6—3, Mayotte — Tanner
6— 3, 6—2, Gottfried — Teacher
7— 5, 4—6, 6—4 O Chicago — tur
neu feminin : Tracy Austin — 
Yvonne Vermaak 6—4, 7—5, An
drea Temesvari — Beth Herr 6—4, 
6—4, Lisa Bonder — Catrin Jexell 
6—3, 6—1, Michelle Torres — Su
san Mascarin 6—3, 6—3 Marcella 
Mesker — Mima Jausovec 7—6, 
2—6, 6—2.

TIR © Rezultate de valoare la 
campionatele de sală ale U.R.S.S., 
desfășurate la Lvov : 3X40 f Ghe- 
nadi Larin și Aleksandr Lisenko 
1174 p, pistol libeT Viktor Toka
rev 600 p.

fOTBAL 
I-meridiane

REPREZENTATIVA SPANIEI Sl-A 
DEFINITIVAT PROGRAMUL...
...pentru turneul final al C.E. 

din Franța. După meciul cu Un
garia (la Cadiz 0—1) vor urma 
partidele ; 29 februarie cu Lu
xemburg, la Luxemburg ; 11 apri
lie, cu Danemarca, pe teren pro
priu : 26 mai, cu Elveția, în de
plasare : 31 mai, cu Ungaria, la 
Budapesta ; 7 iunie, cu Iugosla
via, pe teren propriu. La 11 iu
nie este prevăzută plecarea in 
Franța. înaintea meciului cu 
România (14 iunie, la St. Etienne) 
lotul spaniol va locui la Lyon. 
La 15 iunie, echipa se va deplasa 
cu autocarul la Marsilia (pentru 
meciul cu Portugalia din 17 iu
nie) și, In fine, de la Marsilia va 
pleca la 18 iunie la Paris, pentru, 
ultima partidă din grupă oJ 
R. F. Germania. în cazul în care, 
nu se va califica în semifinale, 
lotul Spaniei se va reîntoarce în 
tară la 21 iunie.
„JUCĂTORII DIN «BUNDESLIGA» 
NU POSEDA DECIT 70 LA SUTĂ 
DIN RANDAMENTUL DE ALTĂ

DATĂ"
MUNCHEN, 8 (Agerpres) — ju

cătorii vest-germani din „Bun
desliga" nu posedă. în prezent, 
decît 70 la sută din randamentul 
de altădată, din cauza unui an
trenament nejudicios, axat numai 
pe exerciții de condiție fizică, a 
afirmat profesorul Heinz Liesen, 
specialist în medicina sportivă, 
la Institutul de sport din Kdln, 
după ce a urmărit pregătirile for
mațiilor din prima divizie și a 
efectuat examene medicale apro
fundate la 70 de Jucători.

După ședințele de antrenament 
consacrate aproape în exclusivi
tate alergării în diverse regimuri 
de viteză, mușchii obosiți produc 
o cantitate prea mare de acid 
lactic, ce nu poate fl redusă tn 
perioadele de odihnă, și acelea*  
prea scurte, a estimat profesorul 
Llesen. De aici, pasele greșite, 
faulturile inutile și starea psihică 
precară, care duce uneori la 
gesturi nesportive față de arbi
tri șl de adversari. în opinia spe
cialistului vest-german, antrena
mentul trebuie făcut diferențiat. 
„Un dribleur precum Pierre Litt- 
barski de la F.C. Koln nu tre
buie să fie obligat să facă aceeași 
pregătire ca un apărător cum 
este Gerd Strack, mai puternic șl 
cu o rază de acțiune mal mare 
în teren**,  a spus Llesen.

© în meci restant din campio
natul R.F.G. : F. C. K61n — For
tuna Dflsseldorf 1—o (0—0). Sin
gurul gol a fost marcat de 
Pierre Llttbarski în min. 74.

© Joc restant în campionatul 
Angliei: Birmingham — Manches
ter Utd. 2—0. In „Cupa ligii en
gleze*  (semifinală) : Liverpool — 
Walsall (liga a 3-a) 2—2 (joc tur).

© In finala turneului de la 
Hong-Kong. Partizan Belgrad a 
învins selecționata țării gazdă cu 
1—0.
• Campionatul U.R.S.S. va în

cepe la 10 martie. Participă 18 e- 
chlpe. Sezonul oficial se va des- 
chide cu meciurile de cupă, la 18 ? 
februarie. Finala Cupei U.R.S.S. 
este programată la 24 Iunie. In 
sezonul de primăvară reprezen
tativa U.R.S.S. va susține urmă
toarele jocuri amicale : 28 mar
tie cu R.F.G., lfi aprilie cu Ceho- 
slovacia, 15 mal cu Finlanda șl 
2 iunie cu Anglia.
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