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Sen soar ea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
adresată celor care i-au trimis mesaje de felicitare

WOLETAItl DIN TOATE ȚARÎtg, UNIȚ1-VA I

portul
revoluționară și al aniversării zilei sale de naștere

Cu prilejul împlinirii a peste 50 de ani de activitate re
voluționară și al aniversării zilei sale de naștere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit 
un mare număr de mesaje, telegrame și scrisori prin care 
oamenii muncii din întreaga țară — muncitori, țărani, inte
lectuali, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — animați de puternice 
sentimente de înaltă stimă ți respect, de dragoste nețărmu
rită și recunoștință, i-au adresat cele mai calde felicitări 
și urări de viață îndelungată, in deplină sănătate și putere 
de muncă, zile luminoase și numai satisfacții în activitatea 
de supremă răspundere pe care o desfășoară, cu nesecată 
energie în fruntea partidului, a statului, spre binele și înăl
țarea patriei pe noi trepte de civilizație șl bunăstare, al 
cauzei edificării socialismului și comunismului pe pămîntul 
României.

Exprimînd călduroase mulțumiri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a’ adresat tuturor celor ce i-au trimis mesaje și 
telegrame de felicitări și urări următoarea Scrisoare :
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A XIV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă, Sarajevo-1984

LA DEBUT, ÎNTRECERI DE ÎNALT NIVEL
D Patinatoarea Karin Enke (R.D.G.), campioană olimpică, cu un

s"z

nou record
mondial la 1 500 m 0 Finlandeza Maria-Lisa Hamalainen, învingătoare la schi

fond 10 km $ Gabriela Haja, comportare meritorie in prima manșă la sanie, unde

s-a înregistrat o medie de 108,63 km pe oră • Coborîrea bărbați a fost aminată

pentru azi 0 Intră în competiție boberii ți patinatorii artistici

„Aș dori să adresez cele mai calde mulțumiri tuturor or
ganizațiilor de partid, de stat și obștești, organizațiilor Fron
tului Democrației și Unității Socialiste, ministerelor și celor
lalte organizații ți instituții centrale și locale, precum ți 
comunițtilor ți celorlalți oameni ai muncii din patria noas
tră, fără deosebire de naționalitate, care mi-au trimis te
legrame ți mesaje de felicitare ți urări cu prilejul împli
nirii a peste 50 de ani de activitate revoluționară ți al zilei 
de naștere.

Consider toate acestea drept cea mai inaltă apreciere pe 
care o dați activității mele, o puternică expresie a pre
țuirii ți încrederii pe care mi-o acordă clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, întreaga noastră națiune — ceea 
ce îmi sporește ți mai mult convingerea ți hotărirea de a 
pune, intotdeauna, mai presus de orice, interesele poporu
lui, cauza socialismului in România, progresul și inflorirea 
patriei noastre scumpe. Consider, de asemenea, aceste ma
nifestări ca o apreciere a activității gloriosului nostru partid 
- al cărui militant sint ți in rindurile căruia am slujit, slu
jesc ți voi sluji intreaga mea viață - ca o 
nică afirmare a voinței ți hotăririi unanime 
a tuturor oamenilor muncii de a acționa ți 
uniți in jurul Partidului Comunist Român — 
conștiința intregii națiuni - pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii interne ți externe a partidului și statului nostru so
cialist, a hotărârilor ți orientărilor stabilite de Congresul 
al Xll-lea al partidului ți Conferința Națională, pentru dez
voltarea social-economică a patriei, pentru realizarea unei 
calități noi, superioare, a muncii ți vieții 
de activitate.

Folosesc acest 
tuturor celor ce 
intregului nostru 
succese, de realizări ți 
viață.

Să facem in așa fel, 
cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperialistă, ți cel de-al 
Xlll-lea Congres al partidului :u realizări tot mai însemnate 
in toate domeniile vieții economice și sociale din patria 
noastră, in înfăptuirea Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și de inaintare □ 
României spre comunism.

Vă doresc tuturor, dragi tovarăși și prieteni, multă sănă
tate și fericire*.

prilej pentru a adresa, 
mi-au
popor,

nouă ți puter- 
a comuniștilor, 
în viitor, strîns 
centrul vital și

in toate domeniile

din toată inima, 
mesaje și scrisori, 

mari
trimis asemenea 
călduroase urări de noi și 
satisfacții depline in muncă și in

dragi tovarăși, incit să intimpinăm

NICOLAE CEAUȘESCU

români trece prin fața tribunelor la festivitatea de deschidere a Jocurilor 
Telefoto r A. P. AGERPRES

Delegația sportivilor 
Olimpice

telefon), 
celei de 

J ocurilor

SARAJEVO, 9 (prin 
în prima zi „plină*  a 
a XIV-a ediții a 
Olimpice de iarnă s-au desfă
șurat Întreceri de schi fond, 
sanie, patinaj viteză și hochei, 
miile de spectatori indreptîn- 
du-și atenție fie spre Igman 
Malo Polje, — acolo unde spe
cialistele fondului aveau să de
semneze pe cea dinții cam
pioană a actualei Olimpiade 
albe, fie spre Trebevic — unde 
pe „scocul*  de gheață, săniile 
au alunecat cu viteza fulgeru
lui, fie spre sălile 
Skenderija — unde 
oferă 
Doar 
și el 
să-și 
încă o zi, deoarece vintul, care 
a suflat cu 130 km pe oră pe 
platoul de la Bjelasnica, a im- 
piedicat desfășurarea cursei, 
aminată deocamdată pentru 
vineri dimineața, deși prog
noza meteo nu este incă favo
rabilă.

Zetra și 
hocheiștii 

intilniri foarte disputate, 
coboritorii — care figurau 
In program — au trebuit 
prelungească emoțiile cu

După jocurile fotbaliștilor români in America

Secvență din meciul Algeria — 
România : Boulche in luptă 
pentru balon cu tinărul nostru 

internațional Hagi.

------------------------ PROGRAMUL DE AZI
• BOB (2 personna) — ora 14,10 : Man,ele 1 ți 2
• PATINAJ ARTISTIC - ora 14 : Dan, - figuri 

Perechi — programul scurt
• PATINAJ VITEZA - ora 10.» : 500 ni (feminhn ți
• SANIE — ora 10 : Manșa 2 (masculin ți feminin)
• SCHI ALPIN - ora 12 : Coborire bârbați
• SCHI FOND - ora 10 : 30 km bărbați

„TRICOLORII*  IN ÎNTRECERE

impuse ; ora 21 :

masculin)

BOB: Dorin Degon — Cornul Popescu (România I), Ion Duminicel — 
Costul Petrariu (România II)

PATINAJ VITEZA: Dezideriu Jenei
SANIE: Gabriela Haja ți loan Apostol

Acum, cind probele s-au în
cheiat, comentariile sînt polari
zate, in special, de evoluția 
,.vitezistelor“ gheții în proba 
de 1 500 m. Sportiva Karin 
Enke (R.D. Germană) a reușit 
o dublă performanță, cucerirea 
medaliei de aur și stabilirea 
unui nou record mondial cu 
2:03,42, ea fiind prima femeie

DUMINICA SPORTIVA-
0 INVITAȚIE PENTRU

TOȚI ELEVII !

(Continuare in pag a 4-a)

Radu TIMOFTE

de Sud și Algeria (l)

PREGĂTIRILE DE IARNĂ ALE LOTULUI REPREZENTATIV

...Aproape 4 săp- 
a durat 
de oregă- 
îocuri. e- 
de lotul 
reprezen- 

i America

tămînl 
turneul 
tire si 
fectuat i 
nostru 
tativ in 
de Sud si Algeria. 

Acum 
yaquil. 
apele 
peste i 
la Rio 
marele 
Atlantic.
un nou salt. ___
Mediterană. In Al
geria — iată. în 
linii mari, itine
rarul ' călătoriei 

noastre, care a măsurat kilome
tri cu zecile de mii..

După această introducere în 
subiect, interesează, evident, în

la Gua- 
aproaoe de 
Paicfi cuiul, 
câteva ore 
de Janeiro, 

port la 
și apoi, 

spre

primul rînd, acumulările echi
pei naționale in pianul 
strict al pregătirii sportive in 
vederea marelui examen al 
anului : turneul final al C.E., 
ne care M va susține in Franța-

Conform programului sta
bilit la plecarea din tară, punc
tul de sprijin al pregătirilor pe 
întreaga perioadă de 4 săptă- 
mîni l-au constituit antrena
mentele propriu-zise : câte
două pe zi, anul dimineața, ce
lălalt seara : in afara crosu
rilor matinale (pentru in
troducere în efortul care 
urma) si a orelor de piscină, 
necesare relaxării după efort. 
Au fost lecții zilnice, solici
tante. specifice perioadei de 
bază (în care accentul cădea ne 
acumulări fizice, la început 
rezistentă generală si. apoi.

■

trentat. rezistentă si tortă de 
concurs) desfășurate în con
diții extrem de dificile. pe 
temDeraturi ridicate (atît în 
Ecuador, cit si în Brazilia), pe 
oloi torențiale, la Floriano- 
Dolls si Curitiba.

Astfel stînd lucrurile, fie
care ședință de Dreaătire a 
însemnat un binevenit an
trenament „cu ingreuiere*,  
suportat coresnunzător de 
majoritatea componenților lo
tului. — In frunte cu mai vîrst- 
nicii Stefănescu. Iordache si 
Boloni. Exemplul -bătrînilor*  
a fost pilduitor si molipsitor 
pentru Hagi. Lăcătuș. Ma- 
teut si Iovan. aflatî pentru 
prima oară ta postura de

Gheorghe NICOLAESCU

Duminicile sportive 
organizate la Liceul 
industrial Electronica 
din Capitală au un 
farmec deosebit. Vin 
la aceste reuniuni po
lisportive clase întregi,

cu echipele lor reprezentative 
de handbal, volei, minifotbal. cu 
sportivi fruntași legitimați la 
alte cluburi : Cristina Pa-dele 
(cl. a Xll-a, baschetbalistă ta
lentată la Progresul), apoi Mar
gareta Caziminovici (clasa a 
IX-a, golgetera liceului la hand
bal), Ovidiu Moruzi, Maria Di- 
nicu J.a. Vin alte formații din 
Sectorul 2, cum a fost dumi
nică, la handbal, in „Cupa 16 
Februarie*,  unde s-au aliniat 14 
echipe feminine. Vin dascăli de 
sport de la alte licee, in frun
tea unor formații : de baschet, 
bunăoară. Vin arbitri divizionari 
chemați anume pentru a con
duce aprigele partide. Vin diri- 
ginții claselor cu reprezentative 
înscrise in concurs vin inginerii 
Stelian Pătruțescu 
școlii), Ioana Nedelcu 
adjunct), vin sportivii 
cele trei cămine ale 
vin toți elevii !

La .Electronica", in

(directorul 
(director 

de la 
liceului,

sala de 
sport și pe terenurile amenajate 
in vecinătatea platformei indus
triale Pipera, simbăta se joacă

Vasile TOFAN

(Continuare In pag. 2-3) (Continuare In pag. 2-3)



SCHIUL MARAMUREȘAN ARE TOATE CONDIȚIILE De azi pînâ duminică, la handbal ma

PENTRU A SE IMPUNE ÎN ARENA PERFORMANTEI
Județul Maramureș s-a impus, 

in special în ultimele două dece
nii, prin realizări deosebite în 
toate domeniile de activitate. 
Sportul maramureșan a înregis
trat șl el un progres remarcabil. 
Se vorbește foarte frumos despre 
succesele handbaliștilor, fotbaliș
tilor, voleibaliștilor și rugbiștilor, 
despre pepinierele de gimnastică 
și înot etc., despre multe alte 
realizări sportive ale oamenilor 
<Je pe aceste meleaguri.

Aflînd-u-ne în plin sezon hi
bernal, am făcut o trecere țn re
vistă a potențialului sporturilor 
de iarnă, mai ales că județul Ma
ramureș dispune de condiții na
turale propice schiului ca șl i 
altor discipline practicate pe 
gheață și zăpadă.

Dacă pină acum organele spor
tive locale se pot mîndri cu re
alizările din celelalte sporturi, 
nu același lucru îl pot face în 
cazul schiului. Acest sport are 
tasfi cîteva reușite care lasă să 
se Întrevadă că în scurtă vreme 
se va vorbi și despre performan
tele... «chiorilor.

SCHIUL ALPIN 
PREDOMINA

Pîrtiile aflate la Mogoșa

rlzată șl de dotările cu mijloace 
de urcare de care dispun stațiu
nile din județ. Astfel, la Mogoșa, 
un teleferic de 2000 m satisface 
necesitățile, iar pentru pîrtille 
mal mici două baby-Hfturi contri
buie din plin Ia buna desfășu
rare a activității.

Plrtlile de la Borșa stai dotate 
cu un teleferic de 1900 m, un 
tele-schl de 700 m șl mai multe 
baby-lirturt Ia dispoziția iubi
torilor sporturilor de iarnă. Deci, 
din acest punct de vedere mara
mureșenii se pot declara mulțu
miți.

DOAR O SECȚIE 
DE FOND

Evident, marea majoritate

______  _____ — ------ . *1  
Borșa au determinat pe iubitorii 
Bdiiului din județ să se îndrepte 
Bpre aceste două stațiuni care 
Oferă condiții dintre cele mai 
bune pentru practicarea unei fru
moase și atrăgătoare discipline 
«portive — schiul alpin.

îh această situație, secțiile de 
«rpecîalitate și-au axat activitatea 
pe atragerea unul număr dt mal 
mare de practicanțl ai schiului. 
Există tn județ 5 asemenea sec
ții : C.S.S. Baia Mare, C.S.S. 
Baia Sprie, C.S.S. Pionierul Bor
șa, Minerul Baia Borșa și 
DVIUAS Baia Mare. Eșalonarea 
practicanților se face de la cea 
mai fragedă vîrstă (3—4 ani) pînâ 
la seniori. De pregătirea și for
marea schiorilor se preocupă o 
serie de antrenori șl instructori 
care nu precupețesc nimic pen
tru realizarea obiectivelor pro
puse. O contribuție deosebită își 
aduc Andrei Gorok, Ileana An
drei, Gheorghe Călin, Dan Ale
xandru, Horia Ni co ară și Marin 
Cîmpeanu. Prin oricepere și pa
siune, ei încearcă lansarea spre 
performanță a unor tineri schiori 
cu frumoase calități, cum stat 
Iuditha și Aron Gărok, cooptați 
de pe acum în loturile naționale 
de juniori.

Desigur, buna desfășurare a 
procesului de instruire este favo-

-----  a 
copiilor doresc să alunece, să co
boare pe schiuri. Mal puțini slnt. 
Inaă, cel care vor U facă— aler
gare pe schiuri. Această prefe
rință subiectivă e determinată ți 
de faptul — obiectiv — că tn 
tot județul există doar • secție 
de schl-fond, la C-S-S. Bala 
Sprle. Dar profesorii de aid. 
Gabriel Amărăscu, Emil Petrlc, 
Ecaterina Mureșan șl Feliz Mer
sei, muncesc eu sirgulnță ți re
zultatele secției slnt apre
ciate de federația de resort. De 
aid au plecat spre performanță 
tinerii Basarab Abriham șl Dră
cos luase (actualmente la Dina
mo Brașov), care au devenit 
membri al loturilor naționale. 
Dar la Bala Sprle clubul sportiv 
școlar scoate „pe bandă rulantă*  
fondiștl de valoare șl, ni ■-*  
spus, In scuxtă vreme vom ' 
M ------------- --- ~

C-J.E.F.S., Ioan Pop, ne spunea 
că în secții se muncește bine, 
dar procurarea unor materiale 
corespunzătoare este destul de 
dificilă, că dotările existente, 
plus cele ce se vor adăuga ta 
viitorul _ -• ‘
din plin la 
performanței 
Maramureș.

Condițiile 
preocupările_ _______ _______
«lanea șl munca substanțială a 
antrenorilor, dotările din sta
țiuni constituie tot atitea atuuri 
in stimularea obținerii unor rezul
tate bune ale schiului din acest 
Județ. Fiindcă, trebuie st recu
noaștem, există premise cara sâ 
facă din schiorii maramureșeni 
performeri de nădejde pentru 
sportul românesc.

Pauî IOVAN

apropiat, vor contribui 
impunere*  tn arena 
ți a schiului din

climaterice propice,
orcanelor locale, pa-

auzi
de țtaărul Eftimie Pop.

SĂRITURILE...
La Borșa. unde se află cea 

mal mare trambulină din țară, 
oare permite salturi de peste 
90 m, precum șl una de >0, este 
normal să activeze și o secție de 
sărituri ; aceasta aparține Cfi.Ș. 
Pionierul Borșa șl II are ea an
trenor pe prof. George Todașcă. 
Dar, pe lingă trambulinele exis
tente se mal află în pregătire o 
a treia, pentru sărituri în jurul 
a 60 m. Iată, deci, că la Borșa 
este o adevărată bază de sărituri 
pe schiuri, unde este concentrată, 
tn cea mai mare parte a sezonu
lui. întreaga activitate a secțiilor 
din țară. George Todașcă speră 
să formeze câțiva săritori redu
tabili, dintre care se remarcă, 
de pe acum, tinerii Gheorghe 
Timiș și Nlcolae Moraru.

Cam aceasta ar fi situația 
schiului din Maramureș. E bună 7 
Nu e bună T Președintele

„CUPA RAPID" LA CULTURISM

0 NOUĂ ETAPĂ ÎN „CUPA
După încheierea campiona

tului masculin al Diviziei .A" 
de handbal, echipele nu au 
intrat în vacantă. Cele 12 for
mații din primul eșalon valoric 
vor intra lntr-o nouă competi
ție. »Cupa României*,  ediția * 
Vl-a. care programează etapa 
a II-a (principală), tn prima 
parte la start aliniindu-se doar 
formațiile divizionare -B*.  La 
competiția care va încePe as
tăzi nu vor iuca handbaliste 
selecționați In echipa repre
zentativă în vederea J.O. de 
la Los Angeles.

La competiție iau parte
Dintre echipele din eșalonul 

secund doar patru si-au câști
gat drentul de a fi nrezente In 
competiție : Petrolul Teleajen, 
Stiinta Bacău. Universitatea 
Craiova ți C.S.U. Galați.

Iată programul

SERIA .A' ZALAU. Vineri : 
Constructorul Arad — Petro
lul Teleajen, H. C. Minaur Baia 
Mare — Minerul Cavnio. Sîm- 
bătă : H. C. Minaur — Petrolul

Dupâ concursurile de patinaj artistic de la Gltcorghcnl

TALENTE SlNT LE AȘTEPTĂM ÎMPLINITE
Prima săptămină a lunii 

februarie a reunit la Gheor
gheni speranțele patinajului 
nostru artistic. 54 de copil 
s-au întrecut în două com
petiții programate ..șnur*.  
Cupa F.R.P. si Concursul re
publican. stirnind o emula
ție de bun augur la nivelul 
virstei lor (7—12 ani) încărcat 
cu o responsabilitate sporită In 
acest sport în care senioratul 
începe la... 16 ani. Cu alte cu
vinte. la frageda virstă de 10— 
12 ani, patinajul artistic iți ți 
desemnează viitorii protago
niști. selecție rezultată si 
în urma concursurilor de Ia 
Gheorgheni, care au prefigurat 
tabelul cu tot ce are mai pro
mițător „artisticul" românesc. 
El ar arăta astfel : Greii Mar
ton. Codruț» Moiseanu. Cren
guța Aleea. Marina Belîu. Mă
lina Ion. Magdalena Stroe. Da
niela Voinea, Marian Priseca- 
rn. Zsolt Kerekeș, Eduard Pet- 
zek, elemente dotate, apte de 
progres, cu simt artistic, cu 
ținută pe gheață, patinaj ele
gant si dezinvolt, ou 
tehnic acceptabil 
Prisecaru, de pildă, 
fiind aproape de
săriturile triple). Aceste 
lente trebuie urmărite, antre
nate asiduu si verificate în 
concursuri. In orice caz. con
tinuitatea lucrului pe gheață 
reprezintă condiția sine 
non a împlinirii calităților 
Asemenea investiții ar 
răsplătite. cu siguranță.
o afirmare spectaculoasă si in 
arena internațională. într-un

rport In care, din «cest punct 
de vedere, s-a bătut multă 
vreme pasul pe loc. Că există 
o generație talentată ne-au do
vedit-o. chiar la mijlocul Iul 
ianuarie. juniorii H King*  
Sallasi si Marian Gheorghe, 
clasați excelent la concursul 
„Presa Sofiei" din capitala 
Bulgariei. unde au Darticipat 
reprezentanți ai 7 țări (Bulga
ria. Cehoslovacia. Polonia, 
Ungaria, R. D. Germană. Aus
tria si România). Antrenorul 
cluiean Gheorghe Sallak. care 
i-a însoțit, ne-a relatat că Sa
llasi. clasată pe locul doi. a 
devansat-o pe Simone Lang, 
campioana de junioare a 
R, D. Germane (tară cu mare 
tradiție si realizări de marcă 
în acest sport), de care fusese 
întrecută net la un 
precedent desfășurat 
liningrad (U.R.S.S.). 
siunea Kingăi de la
curs la altul * nu s-ar explica 
decât prin sporul de experien
ță si cîstigul în siguranță, con
secința prezentei ei în am
bele concursuri. (La fel au 
stat lucrurile sl cu Cornel 
Gheorghe. locul 12 la Kalinin
grad. locul 3 la Sofia). .

Ca o primă dovadă de înțe
legere în vederea Înviorării 
și afirmării sale. natinaiul
nostru artistic trebuie să re
zolve favorabil cazul 
natorilor de la I.E.F.S. 
pioni naționali 
iuniori). a 
desființată, 
antrenează 
concursul

au fost asimilați artificial de 
C. S. M. Cluj-Napoca, pentru 
care au punctat. De ce nu 
asimila Triumf București, 
are secție ?

Un cuvînt bun pentru 
găzile de iudecători ale 
cursurilor de la Gheorgheni, 
conduse de arbitrele Internatio
nale Irina Minculescu si Vera 
Curceag. Arbitraiele s-au do
vedit (mai mult ca oricând) 
competente si omogene. Nici 
măcar cohorta de părinți Si 
bunici, subiectivi prin defi
niție. n-a avut nimic de o- 
biectat...

l-ar 
care

bri-
con--
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ta-

După o serie de concursuri 
de culturism care au avut loc 
In numeroase orașe din tară, 
se va organiza o competiție de 
anvergură tn București, dotată 
cu „Cupa Rapid", la care par-

ticipă cei mai buni sportivi cul- 
turiști ai tării. întrecerile slnt 
programate duminică in sala 
Casei de Cultură a sectorului 
6 („Ecran club"), din Șoseaua 
Grozăvești nr. 82, cu începere 
de ia ora 10.

aua 
lor. 

fi 
de

O ATITUDINE CARE DE

CORESPMDENȚiI
• LA POIANA BRAȘOV »-a 

Inohelat primul cura de ini
țiere la schi, cursanțil, în nu
măr de 5S participînd la un 
concurs de slalom pe pirita 
din vecinătatea hotelului Sport, 
Au câștigat Lila Szocs (Se. 
gen. 3) șl sorin popa (Șc. 
gen. 5) — la avansați. Anca 
Alexandru (Șc. gen. t) șl 
Mihai Nour (Șc. gen. 5) — la 
începători. o NUMEROȘI Iu
bitori ai șahului din județul 
Suceava au participat la „Cu
pa ziarului Zori Noi*  — con
curs de dezlegări 
bleme) și turneu 
de 10. Pe primele 
clasat in-g. Ion 
ploatarea minieră 
nei), controlorul 
Chira și economistul 
Ceană (ambii de la 
Suceava), z —
primului concurs de schi al 
anului, organizat de C.J.EJS. 
Sibiu, pe plrtia Onoeștl din 
Păltiniș, » fost testată insta
lația de cronometraj electro
nic cuplat cu panoul de afi
șa) mobil (cu sistem de co
municare prin interfonle pe 
pirtle și stația de amplifica
re). Instalația, unică In țară, 
a fost concepută șl confec
ționată de membrii comisiei 
Județene de schi, oameni har
nici și, precum se vede, pri- 
cepuți. «*  1N SALA POLI
VALENTA din Focșani s-a 
desfășurat o interesantă în
trecere de mlni-fotbal, rezer
vată echipelor cu jucători de 
peste 32 de ani. Din cele 20 
de formații, pe primul loc s-a 
situat Comerțul, care a dștl- 
gat trofeul pus în joc. „Cupa 
Unirii*.  Printre jucătorii re
marca*!  au figurat T. Iuga — 
cel mal tehnic, C. Samson — 
golgeterul turneului, șl C. Dră- 
ghia — veteranul competiției 
(56 de ani). © ZILELE ACES
TEA s-a disputat in comuna 
Cîrța (jud. Harghita) cea de-a 
opta ediție a „Cupei Elăre", 
la hochei, competiție organi
zată de redacția cotidianului 
în limba maghiară. La tatre- 

participat- 14 echipe 
de copii din tot atitea loca
lități ale județului Harghita. 
Tn finala pentru locurile 1>—1 
s-au întîlnit echipele CJSfi. 
Miercurea Ciue șl Școala ge-

(40 de pro- 
final, bara] 
locuri s-au 
Crețu CEx- 
Vatra Dor- 
Constantin 

Victor 
I.TJL 

CU PRILEJUL

nerală SIndomLnJc. scorul * 
fost net favorabil tinerilor ho- 
chelștl din reședința de județ: 
5—0. In jocul pentru pozițiile 
>—4 In clasament : CB.S. 
Gheorgheni — Sooala gene
rală cîrța 3—0. e ȘAHIȘTII 
de la Universitatea Iași au 
evoluat 
Polonia, 
tide cu 
pol din 
S—4, iar __ __ _
Universitatea a ocupat locul 
L Cel mal bun rezultat indi
vidual l-a avut Sergiu Lupu
— două remize cu maestrul 
internațional Skrobek. • CO
MISIA JUDEȚEANĂ de lupte 
Arge, a organizat o compe
tiție sistem divizie la care au 
participat cinci echipe de că
deți- Cu ocazia tatrecerilor. 
antrenorii au depistat , Mrie 
de copil talentațl pentru «x>r- 
tul luptelor. După dlanutarea 
ultimei etape, 
arată astfel : l. 
Pitești, 2. Cfifi. 
tești, 8. Voința 
Muscel. • ÎN 
VAEENTA din 
desfășurat, sub 
del*,  o amplă 
tenis,
la a 3-a ediție. Au fost pre
zenți tineri tenismanl din 
Cluj-Napoca, Brașov, sighet 
șl orașul gazdă. Trofeul a re
venit următorilor: Eugenia 
Năstăsescu („U*  Cluj-Napoca)
— la estegorta 15—1« ani, Re
mus Farcaș (Dinamo Brașov)
— categ. 10—M ani șl Gavrtl 
Radu (Constructorul Cluj-Na
poca) — categ. 17—13 ani.
• DUPĂ mal bine de doi ani, 
bazinul acoperit din Oradea a 
fost reamenajat șl pus la 
punct. Acum, atît Înotătorii 
de performanță și poloiștil, 
dt șl amatorii de înot bene
ficiază de apă termală.

cu bune rezultate tn 
cîștigînd două par- 

formațla L.S.K. Iglo- 
Pilzno cu 5.5—2,5 ți 
lntr-un turneu fulger

<asamen*ul  
L. C. Dada 
viitorul pl- 

Ctmpulung
SALA POLI- 
Blstrița s-a 

egida „Dacla- 
competiție de

Cupa Bistriț**,  aflată

ceri au RELATĂRI DE LA ; C. Gru
ia, I. Mlndrescu, L Ionescu, 
V. ManoMu. V. Pașcanu, AL 
Nour, L Fețeanu, FL Toma, 
Si L Ghlja,

pati- 
(cam- 

de seniori si 
căror secție a fost 
Deocamdată ei se 
De sponci. Iar în 

de la Gheorgbenl

PRIMUL CONCURS DE SANIE PE P 1ST A DE E*  COLA 1400
Inaugurarea activității la 

sanie pe oirtia de la Sinaia — 
Cota 1 400 a fost făcută prin 
desfășurarea „Cupei Praho
va”, competiție organizată de 
Comisia județeană 
cialitate si de C.S.O. 
Primii 
m) : 1. 
109,97 ; 
Bucegi 
Borțeș 
OARE

de spe- 
Sinaia. 

clasați : SENIORI (600 
Gh. Dumitrescu (C.S.O.) 

Piciorea (A. S.
8. 8. 
SENI- 
Livia

2. Cr.
Sinaia) 
(C.S.O.) 

<500

115,36 ;
115,39 ; 

■n) : L

Gheorghiță (C.S.S. Petroșani) 
99,80 ; 2. Rita Gheorghită (Trac
torul Brașov) 100,40 ; 3. Cecilia 
Comărniceauu (C. 3. S. Voința 
Sinaia) 115.39 ; JUNIORI 1 : 
G. Ghiță (C.S.O.) 87.71: JU
NIOARE I : Mariiena Huțuleac 
(C. S. S. Vatra Oornei) iOLM ; 
JUNIORI (I : CL Săniuță 
(Tractorul) 100.19 : JUNIOARE 
II : Carmen Sandor "C. S. S- 
Slnaia).

V. FELDMAN — coresp.

*S

DUMINICILE SPORTIVE-O INVITAȚIE

Cei peste 500 de spectatori 
prezenți în tribunele frumoa
sei Săli a sporturilor din Tul- 
cea urmăreau cu interes un 
meci de volei din cadrul cam
pionatului Diviziei naționale 
de Junioare, între echipa 
C.S.S. din localitate șl cea a 
C.S.S. Brăila. Fazele palpitan
te nu lipseau, deși nimeni 
n-ar fi b&nuit că oaspetele vor 
da o asemenea repli-că. dat 
fiind că In tur tuloenoele câș
tigaseră ta deplasare cu 1—0. 
Dealtfel, primul set revenea 
localnicelor, elevele profesoru
lui Mihai Tașcă, la un «cor 
net : 15—5, dar nici brăilencele 
nu s-au lăsat mal prejos, dș- 
tigîndu-1 pe eel de-al lollea 
cu 15—10. Gazdele au preluat 
conducerea, dștigînd setul al 
treilea su 15—11. La realizarea 
spectacolului sportiv însă con
tribuiseră fn egală măsură 
ambele echipe, dovadă fiind 
și aplauzele oare răsunaseră 
des in cursul desfășurării Io
tului.

A «enit însă pauza tlntre 
teturile ►rel și patru șl, o dată 
eu ea, spectatorii tulceni au 
fost martorii unei acene pe
nibile. Profesoara brălleancă 
Delia Bărbulescu — cea care 
pină atunci, îmbrăcată în 
blugi și haină, de stradă, pro
ferase de pe banca antreno
rului o avalanșă de trivialități 
la adresa propriilor jucătoare 
— s-a repezit la sportiva cu 
nr. 7, Mirela Gliga, care ju
case foarte bine pină atunci 
în dificilul rol de ridicătoare 
principală, șl l-a aplicat

palmă 
pentru c 
națiile s 
tlca cu 
ani, a ti 
ecoul pa 
vreme tr 
tor. „Cri 
care en

tivul „t 
rapfiu 

preluări 
Dar, oa: 
sportive 
primul 
lepuse

mate le 
bancă ?

Culmea 
arbitri c 
teanul R 
N. Dani^ 
nit ta n 
form 
buit s-<

Măcar {> 
Mficabil, 
?ator, da 
ton form 
pentru ți 
care nu- 
asiste te 

De ce 
bile ma 
sportive ' 
rantă dii 
menirea

(Urmare din pag. 1)

fotbal în șapte, tenis de etmp, 
Iar duminica, la meciurile de 
handbal, lume multă! Pe una din 
bănci, profesorul Bela Csavossy, 
cu echipa de la Liceul indus
trial nr. 16, de trei ori consecu
tiv In finala pe țară a „Dacia- 
del*  la handbal junioare. Pe 
cealaltă, profesoara Elena Csa
vossy, sofia sa, eu fetele din 
puternica reprezentativă a Li
ceului industrial Electronica. In 
marea familie a sportului, riva
litatea sportivă a fost întot
deauna frumoasă Am notat, de
sigur, fi cîteva „rezultate": 
Dumitru Berbece acum ia lo
tul olimpie al țdrit, c fost — 
de pildă . . .
chipa de 
dustrial 
aceste 
sportive.
cui să crească ambițiile spor
tive ale tuturor elevilor.

— Dumneavoastră, tovarășe 
director Stelian Pătruțescu, de 
ce considerați folositoare dumi
nicile sportive la Liceul indus
trial Electronica 7

— Dacă le-aș considera numai 
eu folositoare, mă tem că nu 
prea ați găsi mulți tineri pe te
renurile de sport. Elevii — în 
primul rînd — le consideră fo-

datori 
venite

/ie- 
ase- 

n«

ne-

— licean, junior în e- 
handbaJ a Liceului in- 
nr. 16, participant la 
atrăgătoare duminici 
Un exemplu care a fă-

lositoare ! Vreau să spun că ei 
Ișl organizează meciurile, el iși 
programează arbitrii, majorita
tea din rindul colegilor. El ți 
profesorii lor de sport : bună
oară Steliana Ștefan ți Aneta 
Strîmbeanu, Eu doar le susțin 
programele, inițiativele, tn fața 
conducerii școlii, iar dacă sîm- 
bătă după-amiază în vreo e- 
chipă de fotbal e un loc liber, 
joc cu plăcere.

—v Totuși, a organiza la 
care sflrșit de sâptămină 
menea reuniuni sportive 
«ste ușor.

— Nu este ușor, dar este
cesar. Sigur, fiecare elev e li
ber să-s' facf propriul prog-ant 
Șt chia1 î? fac : merg li spec
tacole, Ia reuniuni, mf rog. Dai 
parcă nici o altă activitate no 
apropie, nu leagă sufletește, nu 
sudează — atît de timpuriu — 
prietenii ca sportul Apoi, cele
lalte calități pe care le între
gește. le dezvoltă sportul la noi 
in școală : sîrguința, disciplina, 
combativitatea, spiritul de e- 
chipă, de depășire, de întrajuto
rare.

Da, duminicile șportive de la 
Liceul industrial Electronica au 
un farmec deosebii. Dar, înțe
legem din toate acestea, și un 
important rol educativ.

BASCHET • ABSENTE. Cu prilejul 
ciulul dintre selecționatele feminine A șl 
ale țării, s-a constatei absența a două Juc, 
Soare cu prestații foarte bune In campi 
natul național : Gabriela Kiss și Mălii 
Froiter. Cauzele I Prima * suferii de curtj 
un accident la genunchi, oealalti a lspă: 
(tot de curînd) o sancțiune și rămine 
viitoarele ei prestații să o reabilltoee cor 
piei ir iațr selecțtonerfiot lotulut o EL 
MINĂRI L» lași. 1» medtfl divizionar ma 
cuba, dintre PeXlteimict CX.L Unir
ț. Farul . (ne referim la cel disputat sir 
bău și încheiat cu scorul de 77—78 to I 
voareu gazdeîor), constănțenli Virgil B: 
neant ș! Gheorghe Radu au fosi elimin: 
din cauza protestelor repetate și a ac. 
dinii ireverențioasa față de arbitri. Ci->țJ 
fruntașă tn Divizia Farul a ajuns
cum „fruntașă*  la— Indisciplină. Cond 
cerca secției respective ce are de spus 1

TENIS DE MASA • Ținuta ,j>e orj 
■ fost interzisă de mult *1  antrenor: . 
tenis de masă, mal ales că circulă pe 1 
prefața de joc. La Arad, ca si la Ti: 
Munes — la „Top 12*  — o singură b . 
de trening niu a putut deosebi pe ar.tren 
de spectatori. Să prefere antrenori: .. i
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schimba brusc anotiripu- 
trecînd din plină iar

nă în miilocul verii, de la cele 
câteva grade sub 
ienii Brașov, la 
la Guayaquil.
„pol" al căldurii 
focantul Ecuador.

Binefacerile imediate 
acestei perioade de 8 __
iămini, petrecute in Ecuador 
Si Brazilia, de eăiire. de mă
rire a rezistentei organismului 
in luptă eu asperitățile climei, 
s-au oului observa sore finalul 
turneului, in Algeria, unde — 
pe un timp asemănător celui 
de acasă, abia plus 5 «rade in 
primele zile, din cauza nloii și 
a violului — componcnfii lo
tului incheiau cu resurse 
antrenamentele desfășurate in 
condiții de intensitate cres
cută. Ușurința In alergare,
pofta de mișcare, prospețimea 
fizică manifestă la fiecare
jucător .. __
în măsurătorile 
(timpii înregistrat!
sele Dortiuni. sondaiele 
dicului Nicolae Andreescu), su
perioare datelor obținute a- 
nul trecut. în aceeași perioadă. 
La capitolul „binefaceri", să 
trecem recuperarea totală a 
Iui Bălăci, redat fotbalului după 
operația 
ventie chirurgicală 
craioveanului 
tîoasă decit

manifestă la
își găseau „acoperire" 

obiective 
pe diver- 

me-

de menise, o inter- 
— în cazul 

mai preten- 
in alte situații.
★

timn cu desfă-In același
Șurarea antrenamentelor.

și resurse ne-

„listă de 20", 
de virf al re-

Faimoșii 
insulari 
a doua 
2—1. Ui

Cu mai bine de patru ani In 
urmă, la Ploiești, nu mai pu
țin de 20 de flăcăi au figurat 
pe agenda de lucru a antreno
rului federal Cornel Drăgușin, 
din care acesta a format repre
zentativa de tineret a Româ
niei — învingătoarea redutabi
lei formații «îmilare a Angliei 
(în preliminariile C.E.)_cu ca
tegoricul scor de 4—0. 
jucători profesioniști 
(care aveau să piardă 
zi. pe .23 August", eu 
fata .tricolorilor") ri numeroși 
tiariști au lost realmente rin-. 
presionați de maniera de loc a 
băieților aoștri. Cunoscutul pu
blicist englez Brian Glanville 
mărturisea în ziarul nostru, a- 
tunci. că a apreciat in mod 
deosebit maniera de joc a e- 
ehipei române. Fotbalul româ
nesc are talente 
bănuite.

Cercetind acea 
a unui moment 
orezentativei de tineret, ce con
statăm ? Că patru dintre titula
rii acelei echipe s-au „înnobi
lat" la .școala naționalei", mar- 
cînd demult prezențele la pri
ma echipă a României : Rednic, 
Klein, Geolgău și Gabor. Exact 
o cincime din lotul „toamnei 
*80“. Dar procentul de „reali
zare" creste atunci cînd îl mai 
adăugăm pe lovan („șlefuit" In
tre timp la echipa sa Steaua — 

ce l-a determinat pe 
Lucescu să-l convoace 

.națională"), pe portarul 
Suein, 

Mircea
la
Speri atu, pe clujeanul 
ca si pe timișoreanul Bozeșan,

VERTIZAT de arbitru că scr- 
Uamentar, Mircea Nicorescu 
i Craiova) a pretins că nu a 
liAcArile in cauză. Prof. Virgil 
borufi aău, se îndoia. Și, totuși, 
l pretind că nu au primit de 

de competiții nici o comunicare 
m. Șt cum, probab'L nu citesc
• ÎM TIMPUL une partide 

țrauti de prof Liant Urzică, 
'ecixeît pregătite de ea sufereau 
tribună. Una striga insistent : 

tanti Liana !". Cresc fetițele I 
eprosa». că din lista formațiilor 

1584. publicată de ziarul nos- 
omis să-1 prevedem pe Mihai 
tntrenor la C.S.M. Cluj-Napoca 

Lordache la Spartac C.S.Ș.
Nu noi l-am omis, ci... du

de faptul că Nicoleta Spiridon 
) a apărut... Nicolae nu sint

cine arbitrează i La 
■«ursul republican de sală al 
ori de categoria a U-a. Asistăm 
săritură în lungime a fetelor, 

rarentă sare, iese din groapă 
la rfțlva pași de prag, rezul-

tul nostru reprezentativ a sus
ținut. cum se știe, jocuri ami
cale in Ecuador. Brazilia si Al
geria. Au fost în total 6 me
ciuri. în compania unor parte
nere cu stil de ioc diferit si 
care (cu excepția echipei olim
pice a Poloniei, aflată ca al 
formația noastră la Începutul 
perioadei pregătitoare) au be
neficiat de următoarele impor
tante atuuri :

a) o avansată formă sportivă 
(echipele olimpice ale Ecua
dorului. Chile si Braziliei aua- 
tineau ultimele teste înain
tea turneelor de calificare 
la J.O. de la Los Angeles, la 
timp ce componentii rațio
nalei Algeriei ce aflau in pMnă 
perioadă competițională inter
nă si internațională) :

b) un plus evident de omo
genitate. ca urmare a numeroa- 
selor jocuri suslinute oină a- 
tunel.

Apoi, referitor la valorii* * 
individuale (fără de care for
ma sportivă, chiar ri una 
de virf. n-ar însemna mar» 
lucru). partenerele fotbaliș
tilor noștri n-au duș lipsă de 
ele. Dimpotrivă ;

IL
Scufei speranțelor» la mi- 
NIFOTBAL. Sala sporturilor din 
Buzău va găzdui mîine ultimele 
Jocuri din cadrul turneului final 
al „Cupei Speranțelor 
fotbal, 
p iilor 
prilel, 
dacțla 
ri o cupă gotgeteruJul competiției.

• BUZAUL ȘI ODORHEIUL 
SECUIESC, PRINTRE GAZDELE 
OPTIMILOR DE FINALA ALE 
„CUPEI ROMÂNIEI". După cum 
ae știe, la 23 februarie slnt pro
gramate optimile de finală ale 
.Cupei României". Plnâ tn pre
zent, deși forul de specialitate a 
«tabiht un termen de trei zile 
do la tragerea Io sorti (efectuată 
luni t februarie) pentru stabili
rea tocalltățltor-gazde. door pa
tru echipe au căzut de acord «- 
supro orașeîor unde ișl vor dis
puta optimile. Iată-le : Viitorul

— din echipa olimpicilor e- 
cuadorieni au făcut parte ju
cători ai primei reprezentative 
(Rodriguez, Armas, Vega, Quyi), 
care, evoluînd și în „Cupa 
Americii de Sud", a realizat 
două esaluri (2—2 la Quito și 
același scor la Buenos Aires), 
cu Argentina :

— din formația similară a 
Braziliei au făcut parte jucă- 

RAMPA DE LANSARE**

succintă 
din două

a (re)de- 
nostru arc 
de valori-

și ei titulari în reprezentativa 
care a învins „unsprezecele" en
glez, tn prezent selecționau tn 
lotul olimpic antrenat de 
Gheorghe Staicu.

Am făcut această 
trecere în revistă 
considerente :

PRIMUL, pentru 
monstra că fotbalul 
mari disponibilități 
ticare a talentelor «ale. eă Lo
tul de tineret, iincolo de obli- 
fatiile tui pe planul performan
tei (din păcate neîmplinite, așa 
cum se spera), rămîne o 4ini- 
pă de rodaj si de lansare" a ta
lentelor fotbalului nostru, așa 
cum a fost și în alte dăți. Cind 
vorbim de „rodaj internațional", 
ne referim, firește, la calenda
rul de jocuri pe care torul de 
specialitate l-a asigurat In a- 
cel an 1980. Să notăm că, in 

. acea perioadă, echipa de tineret 
a susținut, in afara jocurilor 
oficiale, un număr de șase par
tide amicale tnter-țări.

AL DOILEA considerent este
— dacă vreți — un fel de in
vitație de a ou se da uitării 
„rampa de lansare" căreia, de 
la o vreme, calendarul intîlni- 
rilor 1 se cam subțiază. Să a- 
mintim că. anul trecut, ea a 
avut de susținut doar trei me
ciuri de verificare. Pentru anul 
In curs, cind .operația recon
strucției" echipei naționale con
tinuă. Lotul de tineret are pe 
agenda de lucru tot trei jocuri 
internaționale ! Intr-un an dnd
— practic — începe „numără
toarea inversă" a timpului care

Itatei comunicat Cte arbitru. Excepția, neplă
cută, ne-o oferă chiar cea mal txmă dintre 
competitoare. Henriette Nedelcu. de la Vll- 
torufl (care avea «â șl ciștige concursul). 
După fiecare încercare, ea vine ri »e aplea
că. parcă neîncrezătoare. asupra raleteh 
„contrioUndu-1" pe judecătorul probei. Aces
ta o invită, politicos, sâ se îndepărteze. 
Încurajată <te clțiva antrenori mal mult sau 
mal puțin cunoscători, mal mult sau mai 
puțin disciplinați („are voie, dom Te I") 
concurenta insistă. Ba, la una (fin sărituri, 
după co arbitrul anunță .
permite să adauge un centimetru, spunlnd 
ci „eu așa am văzut"... N-a fost descalifi
cată, așa cum arbitrul ar fi avut dreptul 
s-o facă, s-ar fi lecuit, poate, pentru to« 
restul carierei...

rezultatul, ișl

I

HANDBAL • fostul titular al mi- 
naurulul din Bala Mare, Ioan PaUoo, se 
străduiește acum, ca jucător șl antrenor, să 
transforme șl Bistrița 
handbalului masculin, 
este intrarea Metalului 
vizia ,,B“. Apoi... Va , _ . .
pentru că beneficiază de un climat deosebit 
de favorabil șl de sprijinul unor entuziaști 
ai sportului © TNT ti .N IP E plăcută cu Ma
rina Bosl-Igorov, acum la Textila Zalău. 
Nutrește speranța revenirii in „A" ou noua 
sa echipă. Și șanse sint, la finele turului 
Textila afitndu-se pe primul toc In seria a 
B-a a Diviziei .,B“. Marina a rămas aceeași 
sufletlstă, aceeași jucătoare capabilă să mo
bilizeze o echipă Întreagă In atingerea unul 
tel.

in tr-o citadelă a 
Primul său obiectiv 
din localitate in Di- 
reușl cu siguranță, 

l

»
tori titulari care activează 
în cluburi toarte bine cotate : 
portarul Paolo Vitor (Flumi- 
nense). Edson (Corinthians 
— echipa lui Socrates). Leiz 
(Portugueza) Mario (Vasco da 
Gama). Moreno (America Rio 
de Janeiro) Gersinho (Ameri
ca). Mirandinha (Nautico Re
cife). Fernandez (Santos) ri 
alții. De fapt, în completarea 
„fișei valorice" a eehipelor 
olimpice ale Ecuadorului ri 
«tatului Chile, antrenorii a- 
cestora ne spuneau că la Gua
yaquil am văzut la lucru. în 
linii mari, viitoarele prime re
prezentative ale celor două 
t&ri. Același lucru si refe
ritor la olimpicii brazilieni, 
care, anticipa Carlos Alberto 
Perreira. antrenorul națio
nalei. vor fi In număr mare la 
C.M. din Mexic V ,

— în ceea ce privește selec
ționata olimpică a Poloniei, 
trebuie spus că. de la un ioc la 
altul, ea a marcat o creștere 
evidentă. In ultimul med din 
cadrul turneului de la Guaya
quil. a fost depășită de Chile 
(scor final 2—1) în min. 
împotriva cursului iocului. 
Si a raportului situațiilor 
soL ea ratind. intre altele, 
un penalty ;

— In sfîrșit, „ll”-le algerian 
a cuprins fotbaliști Care nu mai 
au nevoie de prezentare. Cer- 
bach. Kourichi. Tlemcani, 
Fergar.i. Zidanie. Belloumi și 
alții făcând parte din totul 
algerian de la ultimul campio
nat mondial.

Firește. asupra acestui 
turneu. vom revent 

«9. 
ca 
de 
ri

ne desparte do următoarele 
Jocuri de calificare in compe
tiția continentală. Vrem să cre
dem eă este vorba de o simplă 
omisiune, astfel incit Lotul de 
tinerei să poată furniza în con
tinuare .materia primă" atît de 
aeccsară echipei naționale, lotu
lui olimpic, 3 .materie primă" 
pe care o lorim tot atît de 
•ompetitivă ca și aceea furni
zată de .nucleul" toamnei din 
«nul 1980.

Stelian TRANDAFIRESCU
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• MÎINE. LA BUZĂU, SE IN- 
CHEJE TURNEUL FINAL

la mini- 
competiție rezervată co

de 12 șl 13 ani. Cu acest 
la sfârșitul Jocurilor, re- 
ziarutul „Sportul" ra ofe-

Marea In sine — cu nemărginirea ei albastră, cu briza șl 
izul de alge, cu aerul intens ozonat, cu adlncul vuiet al valu
rilor — nl se prezintă, In orice anotimp, ca o Imensă 
slune de bucurie și sănătate.

pcoml-

Desigur, litoralul nu Înseamnă numai soare, valuri 
fin, ci șl cele mal modeme instalații de tratament 
izvoare minerale și nămol, adică tot atitea modalități 
turare a unor suferințe atunci când acestea apar.

La Eforie .Nord stau la dispoziția oaspeților două dintre cele 
mai mari șl mal bine dotate clinici balneare din țară, precum 
șl o piscină cu acoperișul din sticlă, 
plante exotice, se poate face plajă... 3S5

Indicații terapeutice in cură externă :

ale sistemului nervos— afecțiuni ale aparatului locomotor, 
periferic, boli dermatologice ;

— inhalați! și aerosoli (bronșite asmatiforme, rinite, sinuzite 
— ca boli asociate sau singudare).

In cură internă :
— afecțiuni ale tubului digestiv și rinichilor.

în perioada sezonului rece, prețul pe zi/turist (cazare, masă 
și tratament este de 85 lei. Tratamentul efectuat după metode 
moderne include 3 proceduri.

Agenția de turism dim stațiune organizează excursii la Adam
clisi și Histria, la monumentele Istorice din Nordul Dobrogei ; 
excursii de una sau două zile în R. P. Bulgaria.

înscrieri și informații la toate agențiile de turism ale 
I.T.H.R. București.

In ierarhia 
performan- 
ale soece- 
ultima pe- 
U pun, In

Fotbalul nostru a intrat in 
prima linie a performanței. 
Naționala și cele mai puter
nice cluburi românești au a- 
bordat frumoasele zone ale 
afirmărilor internaționale. 
Comentariilor, care au sub
liniat ascensiunea reprezen
tantelor fotbalului românesc,
le-au urmat ri clasamentele 
anuale, cifrele dovedind ri 
de că reprezentativa noas
tră. împreună cu Ddnamo 
București si Universitatea 
Craiova au obținut fa 1983 
poziții de frunte 
europeană. Dar 
fele remarcabile 
rnlui nostru în 
rioadă de timp 
mod inevitabil, și condiții — 
deloc ușoare — spre a ră- 
mine în avanscena perfor
manței internaționale. Una 
dintre ele : mărirea conside
rabilă a volumului activită
ții eompetiționale și — im
plicit — creșterea vizibilă ■ 
forței adversarilor.

Prima dintre obligațiile re
zultatelor de talie interna
țională a apărut cu acuitate 
In zilele în care a trebuit să 
se definitiveze calendarul de 
primăvară al fotbalului nos
tru pus — pentru prima oa
ră — tn fața unor date o- 
biective dificile. Ceea ce era 
la un moment dat doar su
biect de discuție, a devenit 
regulă obligatorie : disputa
re» cu regularitate, la mijloc 
de săptămină, a unui joc o- 
ficiaL Ceea ce apărea doar 
o înșiruire de cifre fante
ziste apare ca program mi
nimal pentru toate divizio
narele „A" : participarea la 
aproximativ 70 de jocuri în 
cursul unui întreg an com- 
petitional. Pină acum, rigo
rile a ceea ce numeam „pro
gram maximal" le-au supor
tat (și au făcut-o, în ulti
mele sezoane, cu succes) nu
mai echipele reprezentative 
ri cele de club angajate In 
competiții oficiale. De acum 
înainte va fi foarte greu și 
pentru celelalte formații, de
venite cvasi-spectatoare în 
perioadele de întreceri in
ternaționale intcr-selecfionate 
sau inter-cluburi, să mal re
ziste ritmului pe care frun
tașele ii vor impune dacă nu 
vor „lua și ele roata" a-

Gheorgheni — A.S.A. Tg. Mureș, 
la Odorheiul Secuiesc $1 Steaua 
— S.C. Bacău, - la Buzău.

• ARBITRU DIN LOTURILE 
,43“ ȘI „C“ din Județele Giurgiu, 
Teleorman, Dîmbovița și din Mu- 
nkdplul București vor lua parte 
simbătă (de la ora 14,30) și du
minică (de la ora 8) la cursul 
de instruire șl examenul de ca
tegoria L Testarea lor va avea 
loc la complexul Turist (Casa 
Sein teii).

• „CUPA ÎS FEBRUARIE- LA 
SLOBOZIA. Simbătă și duminică 
se va desfășura pe stadionul .4 
Mal" din Slobozia ediția a doua 
a „Cupei W Februarie", organi
zată de asociația sportivă locală 
Unirea. Iată programig : simbătă, 
ora 13 : Otelul Galati — Autobu
zul București ; ora 1S : Unirea 
Slobozia — Chimia Tr. Măgurele; 
duminică, ora 11 : învinsele intre 
ele (pentru locurile 3—t) ; ora 13: 
Învingătoarele Intre ele (pentru 
tocurile 1—2).

și nisip 
balnear, 
de înlă-

unde, tn decorul de 
de zile pe an.

va 
greu să se ajungă 
acest sezon la o 
a volumului com- 
pentru toate divi- 

„A“. Dar începutul

competiției, pe 
din echipele 

slabe care sint 
volumului e- 

cu

cestora. Desigur, practic, 
fi foarte 
încă din 
egalizare 
petition al 
zionarele 
trebuie făcut ! Trebuie făcut 
în sensul ca întreg grnpu’ 
pe care îl numim „primul 
eșalon al performanței" să 
se încadreze în ritmul și 
volumul pretins astăzi pen
tru atingerea rezultatelor 
înalte.

Susținem câ merită a se 
face toate eforturile pentru 
o „punere în marș" a între
gului grup divizionar „A“, 
deoarece altfel riscăm să se 
producă o distanțare și mai 
mare între plutonul „inter
naționalelor" și restul. Alt
fel. chiar aria selecției se 
va îngusta, eliminîndu-i. din 
chiar startul 
acei jucători 
mediocre sau 
la jumătatea 
fortului în comparație 
ceilalți. O primă și — cre
dem — foarte binevenită 
„probă de foc" vine foarte 
repede. Programarea parti
delor de campionat 
pe primele lungimi 
zonului 1984 așează 
divizionarele noastre 
regimul cerințelor 
manței internaționale, 
vom putea da seama pe viu, 
prin constatările 
ale competiției, ce 
echipele din cel 
portant campionat 
Mai departe însă 
seamă în săptămînile cînd 
sezonul oficial se va fi în
cheiat spre a face loc pre
gătirilor naționalei pentru 
„competiția franceză" — 
este .nevoie de o completare 
a programului celorlalți ju
cători. Cu 
nu fie unii 
spectatori ! 
menține pe 
la gradul 
care se vor 
giunea" de 
cupele continentale si — mai 
cu seamă — preliminariile 
C.M. anunță o densitate e- 
gală cu cea a sezonului de 
primăvară.

i

și cupă 
ale se- 

toale 
„A" în 
pcrfor- 

Ne

obiective 
resurse au 

mai im- 
al nostru. 

— mai cu

alte cuvinte, să 
actori, iar alții... 
Tocmai spre a-i 
toți în ritmul și 
de solicitare cu 
reîntîlni în „sta- 
toarnnă ! Cînd

Eftimie IONESCU

ADMINISTRAȚIA DE STAT 

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ 
CÎSTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 3 FEBRUARIE 1984

Categoria 1:2 variante 25% 
— autoturisme Dacia 1300 ; ca
tegoria 2 : 1 variantă 100% a 
25.274 lei si 15 variante 25% a 
6.319 lei ; categoria 3 : 27,50 va
riante a 4.36G lei ; categoria 4 : 
39,50 variante a 3.039 lei • ca
tegoria 5 : 213.50 variante a
562 lei : categoria 6 : 391.2.5 va
riante a 307 lei ; categoria X : 
2.170,25 variante a 100 lei.

Report la categoria 1 : 467.214 
lei.

Autoturismele ..Dacia 1300“ 
de la categoria 1. obținute pe 
bilete jucate 25%. au revenit 
participantelor : CROITORU
NISTOR din Reșița si NICHI- 
TA VASILE din București.

JUCAȚI DIN TIMP NUMERELE 
PREFERATE !

• Numai astăzi și mîine se 
mai pot procura bilete cu nume
rele preferate de pârtiei panți. 
pentru prima tragere Loto 2 din 
această lună, care va avea loc 
duminică 12 februarie 1984 — pri
lej de noi clștiguri in autoturisme 
„Dacia 1390“ și importante sume 
de bani. O Agențiile Loto-Pro- 
nosport continuă vînzarea bilete
lor pentru atractiva tragere spe
cială Pronoexpres-Olimpic de 
miercuri 15 februarie 1984, la 
care se oferă șanse multiple de 
a obține autoturisme Dacia 
1300“, mari sume de bani va
riabile și fixe si excursii peste 
hotare. Variantele de 25 lei au 
drept de cîștiguri la toate cele 
șase extrageri în trei faze cu un 
total de 38 de numere. Consul
tați prospectul tragerii și jucați 
din timp numerele preferate !

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi, 10 februarie 1984, se des
fășoară începând de la ora 17.30 
în sala clubului sportiv progresul 
din București, str. dr. staieovici 
nr. 42 ; numerele câștigătoare vor 
fi transmise la radio la ora ’9 
(pe programul 2) și la televiziune 
în cursul serii.



LA DEBUT, ÎNTRECERI DE ÎNALT NIVEL
(Urmare din pag. 1)

care coboară oficial sub 2:04 
pe această distanță. Deținătoa
rea vechiului record, sovietica 
Natalia Petrușeva (2:04,04 —
stabilit la 25 martie 1983) a tre
buit să se mulțumească cu 
medalia de bronz, după Andre* 
Schoene (R.D. Germană), am
bele la peste 2 secunde de în
vingătoare ! De remarcat, de 
asemenea, că in această probă 
primele 12 concurente au bătut 
recordul olimpic, ceea ce vor
bește de la sine despre valoa
rea participantelor.

★
Cu deosebit interes am ur

mărit pe platoul Igman proba 
de schi fond 10 km femei, la 
startul căreia s-a aflat și re
prezentanta noastră Elena 
Reit. Traseul a fost extrem de 
dificil, acoperit cu o zăpadă 
umedă, grea, temperatura fiind 
de minus 5 grade. Proba a fost 
dominată, conform pronosticu
rilor, de sportiva finlandeză 
Maria-Lisa Hamalainen ear* 
și-a pus perfect in valoare 
calitățile fizice. Ea a avut cei 
mai bun timp la jumătatea 
traseului, pâstrindu-se mereu 
in frunte, in ciuda eforturilor 
principalei contracandidate la 
titlu, sovietica Raisa Smetanina, 
care a terminat la 18,7 sec. in 
urma finlandezei. După cele 
două, a urmat un grup de trei 
norvegiene, intre care cea mai 
.siiDâratâ- a fost Cent Anali, 
ciștigâtoarea in 1982 a trei ti
tluri la C.M. de la Oslo și. in 
același an, a „Cupei Mondiale", 
ea ratind „bronzul* pentru 5 
secunde ! în această comapaie 
deosebit de valoroasă. Elena 
Beii n-a putut face față exi
gențelor traseului, mai ales pe 
prima sa parte, aflată pe un 
pronunțat urcuș, astfel că la 
5 km ea s-a aflat pe locul 42, 
pe care — din păcate — nu l-a 
mai părăsit pînă la sfirșitul 
cursei.

★
La ora prinzului. pe pirtia 

de la Trebevic. s-a dat startul 
în manșa I a probei feminine 
de sanie. Pirtia, cu o diferență

KARIN ENKE 
(R.D. Germana)

GALERIA CAMPIONILOR

Ntedită la ’0 t-jnJe 1961. la 
Dresda ; 1.7S m ; 72 kg : etu- 
dentă. A cucerit la Sarajevo 
a doua medalie otimplcâ de 
aur. după succesul realizat kt 
1996 la Lake Placid In cursa 
de 500 m. De această clăti ea 
a încheiat proba de 15M m fl 
cu ust nou record mondial 
(2«,42). Karin Enke jl-a tă
cut debutul ca patinatoare ar
tistica — a fost de 1 ori cam
pioana a RdJ.G. sl locul I la 
CLE. din WTT —. devenind 
apoi numArcl 1 în patinajul 
Viteza, datorita succeselor ob- 
povrte. mal ales, la CJL din
1ML 1M2 «4 im. etnd a fost

metra*X de altfel, cu cel mal 
bun timp pe MM m la I de- 
eonbrie 1M3, dar aceasta per
formanța nu a fost omologați.

Cinci victorii în co:’.crrsul fie Ia Budapesta

PERFORMANȚE DE VALOARE
ALE ATLEȚILOR NOȘTRI

MARIA-LISA 
HAMALAINEN 

(Finlanda)
La 21 de ani (s-a născut 

la 10 august 1995), aceasta at
letică senioara finlandeză 
(1.73 m : 65 kg) a cucerit pri
ma medalie de aur olimpică, 
dștlglnd cursa de 1* km fond. 
Aflată lung timp în umbra 
unor sportive de marcă — 
Helena Takalo șl Hlllke Rl- 
IWuvoel — ea s-a afirmat târ
ziu. Cind revelația sezonului 
I9«a—1SS3. dnd a dștlgat pe 
„Uola de sosire* cea de a 
doua ediție a „Cupei Mon
diale*, lmpuntndu-ae In ultima 
probă a Cupei, cu prilejul 
concursului de Ia Labrador 
Ctty (Canada), obțlnlnd tro
feul ta fața r.orvegiencel Brlt 
Petteraen. Înaintea întreceri
lor de la Sarajevo, ea se afla 
pe locul secund, eu «1 de 
puncte, datorită, in special, 
victoriei de la Autrans 
(Franța).

In cadrul concursului atletic 
desfășurat miercuri seara la 
Budapesta. atletii români 
s-au clasat Pe primul loc în 
cinci probe, cu rezultate valo
roase. învingătoare la 400 
m. Crislieana Cojocarii a sta
bilit un nou record national de 
sală cu 52,93. La 1 500 m. Fit» 
Lovin a realizat, cu 4:03,21. cel 
mai bun rezultat mondial al

sezonului. fiind urmată de 
Maria Radu. 4:13,55. Bedros 
Bedrosian s-a clasat primul 
la triplusalt cu 16.06 m (la 6 
era de recordul național al lui 
Carol Corbu, record personal 
Indoor). Fetru Drăgoescu a 
cîstigat proba de 890 m cu 
1:48,55. iar Niculioa Vasile pe 
cea de săritură în înălțime cu 
1.84 m

LUPTĂTORI ROMÂNI LV „INTERNAȚIONALELE" IWVRIEI

La Budapesta vor avea loc 
simbătă si duminică întreceri
le turneului international de 
lapte greeo-romane al Un- 
rarieL Printre competitori se 
vor afla ai 7 luptători români :

Xlie Miuli si Nicolae Onica 
(cat. 48 kg). Petre Cărare (82 
kg). Mircea lluțuleac (74 
kg). Sorin He‘,ea (32 kg). Aurel 
Glonț (90 kg) si Ivan Savin 
(100 kg).

de nivel de 99.80 m. a avut pe 
cei 993 m, cit a măsurat, 11 
viraje, permițind — datorit! 
traseului impecabil pus la 
punct — o viteză mal mare 
decit în zilele precedente. Con
form anticipărilor, reprezentan
tele R. D. Germane (Stefi 
Marlin, Beilina Schmidt, Ute 
Weiss) au dominat, fiind sin
gurele care au coborlt sub 42 
sec., cel mai bun timp reușin- 
du-1 Stefi Martin cu 41,639 
sec., ceea ce reprezintă o me
die orară de 108,63 km !. Tinăra 
reprezentantă a țării noastre, 
Gabriela Haja, aflată pentru 
prima dată la o competiție de 
asemenea amploare, s-a menți
nut la nivelul manifestat la 
antrenamente, terminind acea
stă manșă pe locul 11 la 1,071 
sec. de învingătoare. Ea a par
curs, In general, traseul fără 
ezitări și, dacă va ști să se 
descurce mai bine în viraje, va 
putea să-și amelioreze rezulta-

REZULTATE TEHNICE

tul. Disputa a fost foarte echi
librată și in competiția mas
culină, unde cei 1 210 m (cu o 
diferență de nivel de 129,35 m 
și 13 viraje) au fost străbătuți 
cel mai rapid de Ernst Has- 
pinger (Italia) cu 46,157 sec. 
loan Apostol a făcut o cursă 
meritorie — ținind seama de 
puțina sa experiență —, termi- 
ntnd pe lecui 16, la 1,161 sec. 
de ciștigător.

în sfîrșit, hocheiștii și-au 
continuat disputele cu partidele 
din runda a doua, toți specia
liștii apreciind cu deosebire 
jocul sportivilor sovietici care 
se anunță principali favorițl.

Dacă nu vor exista pertur
bări meteorologice, vineri vor 
fi cunoscuți patru campioni 
olimpici : la 30 km fond, la 
patinaj viteză 500 m (masculin 
ți feminin) și coborire bărbați. 
Să mal amintim intrarea in 
competiție a boberilor și pati
natorilor artistici.

AU FOST DESEMNAȚI ARBITRII 
DE CENTRU IN TURNEUL FINAL 

AL C.E.
U.E.F-A.. a dat publicității lista 

arbitrilor care vor coruduce la 
centru meciurile din turneul fi
nal al C.E. Iatâ-i : Courtney 
(Anglia), Fahlner (Austria), Pon- 
net (Belgia), Valentine (Scoția), 
Castillo (Spania), Vautrot (Fran
ța), Bergamo (Italia), Keizer (O- 
landa), Prokop (R.D.G.), Roth 
(R.F.G.), Fredriksson (Suedia), 
Daina (Elveția), Christov (Ceho
slovacia), Iushka (U.R.S.S.).

JUVENTUS ÎNVINSĂ PE TEREN 
PROPRIU IN „CUPA ITALIEI- I

în mal multe țări europene au 
avut loo meciuri în cupele na
ționale.

ITALIA. în optimile de finală, 
cea mal mare surpriză a meciu
rilor din tur a furnizat-o echipa 
Barl (divizia a 3-a) învingătoare 
cu 2—fi la Torino, în meciul cu

Juventus. Alte rezultate : Avel- 
ilno — Verona 1—0, Cesena — 
Fiorentina 1—1, Roma — Reggia- 
na 2—0, Sampdoria — Ascoli 1—0, 
Tries tin a — Udinese 0—0, Varese
— Torino 1—6, Lanerossi — Mi
lan 0—1.

SPANIA. Echipa din liga se
cundă Castilla a eliminat Va
lencia, în cadrul optimilor de fi
nală, terminind la egalitate (1—1% 
in Jocul retur, după ce In tur 
câștigase cu 3—2. Real Sociedad
— Athletic Bilbao 1—1 (in tur 
0—0), dar Athletic s-a calificat 
după lovituriLe de la 11 m. lată, 
celelalte echipe calificate : Co
runa (a eliminat pe Castellon), 
Las Palmas (pe Linares), Osa- 
suna (ipe Atletico Madrid). Gijon 
(pe Jerez de la Frontera), Real 
Madrid (pe Atletico Barcelona) 
șl C. F. Barcelona (pe Alicante).

BELGIA Meciuri tur in sfer
turile de finală : Antwerp — 
Standard 2—2, Lokeren — La 
G an toise 1—2. Waregem — Lierse 
3—3. St. Nicolas — Beveren 0—2. 
Returul la 32 februarie.
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HOCHEI: grupa A: U.R.S.S. - Italia 3-1 (4-0. 1-1, 0-0), R.F. Garmania - 
Foionia 0-5 (2—2. 3-1, 3-2); grupa B: Finlanda — Norvegia 15-2 (5—0, 0—1, 
5-1), Canada - Austria 0-1 (2-0, 4-0, 2-1).

PATINAJ VITEZA (1500 m femei): 1. KARIN ENKE (R.D.G.) 2:03,42 (rec. 
movvd.; v.r. 2:04.04, Natalia Petmșew), L Andrea Schoene (R.D.G.) 2:05,20, 
3, Natalia Petrușeva (U.R.S.S.) 2:05,70, 4. Goby Schonbrunn (R.D.G.) 
2:07,69, 5. Erwina Rys-Fereos (Polonia) 2:08,08, 6. Valentina Lalenkova 
(U.R.S.S.) 2:08,17.

SANIE (manșa 1): feminin - 1. Stefi Martin (R.D.G.) 41,6» «. 2. Bettiaa 
Wi"* <R D O > -■ «•

(U.R.S.S.) 42.079 s, 5. Ingnda Amantova (U.R.S.S.) 42,101 s. 6. Annofriod 
GoeHner (Austria) 42.437 s. ...11. C * ' ' " ' -------
Ernst Haspinger (Italia) «,157 s. 2.
3. Paul Hildgartner (Italia) 46,162 ,.
5. lurl Kortceako (U.R.S.S.) 46,310 >,
„.16. I5an Apostol 47,318 s.

Gabriela Haja 42,710; masculin - 1.
Torsten Gueriitzer (R.D.G.) 46.177 s,
4. Michael Walter (R.D.G.) 46.196 «,
6. Valeri Dubin (U.R.S.S.) 46.385 s.

• în lungul șir al delegați
ilor care au defilat la des
chiderea festivă a Olimpiadei 
albe, o notă inedită au adus-o 
sportivii din Argentina cu ale 
lor poneho-uri tradiționale, cei 
marocani cu pelerine și bur- 
nusuri, precum și sportivele 
sovietice cu costume de inspi
rație folclorică.

• Recorduri din afara pîr- 
tiilor — cel mai în vîrstă par
ticipant : boberul suedez Cari 
Erik Eriksson (54 de ani) ; 
cel mai tînăr : schiorul argen
tinian Americo Astete (17 
ani) ; cel mai înalt : schiorul 
australian Samuel Alistair Gus 
(2,03 m) ; cel mai greu : vest- 
germanul Hans Stanggassinger 
(111 kg) și cel mai ușor : pa- 
tinatoarea est-germană Babett 
Preussler (36 kg).

• La Sarajevo sînt prezențe 
multe din fostele glorii ale 
sporturilor de iarnă : Boris 
Maiorov (U.R.S.S.) — hochei, 
Emerik Danzer (Austria) — 
patinaj, Leo Lacroix (Franța) 
— schi, ei făcind și acum cu 
greu față amatorilor de auto
grafe.

SCHI FOND (10 km femei): 1. MARIA USA HAMALAINEN (Finlanda)
31:44.2, 2. Raisa Smetanina (U.R.S.S.) 32:02,9, 3. Brit Rettersen (Norveg'ia)
32:12,7, 4. Barit A unii (Norvegia) 32:17,7, 5. Anne Jahren (Norvegia) 32:26,8, 
6. Lillemor Marie Risby (Suedia) »:»,«, ...42. Elena Reit 35:20,9.

• Echipa de sărituri a Ja- I 
I poniei a sosit la Sarajevo 

fără cel mai bun component, * 
* Masahira Akimoto, care se 

află în spital ca urmare a u- [ 
Inui accident de mașină.

• Se așteaptă ca în urma 
evoluțiilor .Acarilor zăpezii", [ 

I să se amelioreze recordurile 
I celor două trambuline de la ' 
• Malo Polje. deținute de iugo

slavul Primoz Ulaga cu 95 m | 
I (trambulina de 70 m) și Mattl 1 

Nykaenen cu 114,5 m (tram- 
* bulina de 90 m), performanțe 

realizate in februarie 1983. .

i

• MARK KAYLOR, camploinul de box 
al mijlociilor britanici, a susținut un meci, 
pentru titlu, în compania lui Tony Cerda, 
pe care l-ar fi învins prin KO dacă... n-ar 
fl sunat gongul salvator. Arbitrii au decis 
însă descalificarea lui Kaylor, oare a lovit 
o secundă după sunetul gongului I Și 
aoeasta n-a fosl încă totul deoarece jude
cind cazul, consiliul de disciplină al fede
rației de box britanice a decis să-i rețină 
lui Kaylor și jumătate din bursa pe care o 
angajase. Și totul doar pentru o singură 
secundă !... • Ln SEZONUL DE TOAMNA 
al campionatului de fotbal francez, eahlpa 
Paris Saint-Germain n-a putut alinia ace
eași formație, în două meciuri la rind, 
deoarece a avut, pentru diferite perioade 
de timp, nouă jucători accidentați. Intre 
aceștia Bathenay a avut un care a
recidivat, Pilorget a suferit t v acci
dent de automobil. Rocheteau a fost rănit 
de două ori etc... • PATINATORUL AME
RICAN Eric Heiden, ciștigător a dncl me
dalii de aur la J.O. din 1980, a primit recent 
„Trofeul Favart". Aoest trofeu, care poartă 
numele fostului președinte al Federației in
ternaționale de patinaj, decedat ln 1980, re
compensează pe cel mal valoros patinator 
al ultimilor ani ; or, suocesul Iul Heiden 
la J.O. de la Lake Placid este, ptnă acum, 
unic I • CAMPIOANA MONDIALA abso
lută ln 1983 gimnasta sovietică Natalia Iur- 
cenko s-a născut la 26 ianuarie 1965, la 
Norilsk. Are 166 cm șl 45 kg. Este studentă 
in pedagogie. Faoe parte din clubul Dinamo 
Rostov pe Don șl este pregătită de antre
norul Vladislav Rastoroski. în cel 10 an! 
de activitate competitională a obținut citeva 
succese de mare prestigiu. Iată citeva : în 
1088 la „Cupa mondială* (locul 1 la Indi
vidual compus sărituri șl la blmă, 2 la 
paralele șl 4 la sol), în 1983 la „europene* 
(9 la individual compus, 4 la blmă șl la 
sol), la Universiadă (1 la echipe șl la indi
vidual compus, sărituri, paralele șl bimă,g 1 v
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ATLETISM • Concurs intern a- 
ționaL te aer liber, la Havana : 
204 m : Leandro Penalvar rCuba) 
a.», suliță F : Petra Kempe 
CR. D. Germană) S2.74 m

CICLISM • Cursa de șase zile 
de la Paris-Bercy s-a încheiat cu 
următorul clasament : 1. Bernard 
Vallot — Gert Frank (Franța / 
Danemarca) 289 p, 2. Francesco 
Moser — Dietrich Thurau (Italia/ 
RFG) 258 p — la un tur. 2. Stan 
Tourne — Etienne Dewi'de (Bel
gia) S3* p — la 6 tururi. între
cerea amatorilor a fost ciștigată 
de cuplul belgian Robert d’Hoot- 
Rik Van Slyeke • „Cursa 
soarelui* la Fuenglrola, în Spa
nia : prima etapă a revenit aler
gătorului spaniol Guillermo Are
nas (IM km In 3.40:27). L-a ur
mat un pluton de 18 concurențl, 
după 23 de secunde |

HANDBAL • A șaptea r.l a 
campionatului mondial masculin 
grupa „C*. care se desfășoară în 
Italia, a prilejuit următoarele re
zultate : seria I : Italia — Lu
xemburg 25—19, Israel — Belgia 
22—21, Finlanda — Irlanda 64—4 ; 
clasamentul ț 1. Finlanda șl Is
rael 8 p, 3. Italia 6 p, 4. Belgia 5 p, 
5. Luxemburg 4 p. 8. Irlanda 0 p: 
seria a H-a : Austria — Insulele

Feroe 26—19. Turcia — Marea 
Britanie 25—15. Bulgaria — Olan
da 20—29 ; clasamentul : 1. Bul
garia 7 p, 2. Olanda 8 p. 3. Aus
tria < p. 4. Turcia 3 p. 5. Marea 
Britanie șl I-Le Feroe 2 p. Pen
tru viitorul campionat mondial 
au promovat in grupa, „B* : Fin
landa și Israel. Bulgaria șl Olan
da. A clncea echipa care va pro
mova va fi decisă de barajul 
dintre Italia și Austria.

LUFTS • La Tașkent, al trei
lea toMfi dintre echipele U.R.S.S. 
și â.tJ.A., la ..libere*, a revenit 
gazdelor cu 7—3. In precedentele 
două meciuri scorurile au fost
5- 5 șl 9—2.

TENIS • Turneul de la Mem
phis : Connors — Ocleppo 6—2, 
7—6, Tim Gullikson — Noah 7—6,
6— 4, Testerman — Purcell 6—4,
6—4. Teltscher — Armitraj 6—2. 
6—S, Curran — Gliekstein 6—4. 
6—1. Fleming — Scanlon 6—4. 6—4, 
Krishnan — Gerulaltis 7—5. 6—4. 
Flbak — Simdstrom 6—3. 6—1 • 
Chicago — turneu feminin : 
Turnbull — Maleeva 6—2. 6—4, 
White — Louie 6—4, 6—3. Pottar — 
Fairbank 6—2, 6—3, Sukova —
Paradis 7—5, 6—3, Gadusek —
Bonder 6—2, 6—1.

4 la sol) și la „mondiale* (1 echipe și in
dividual compus, 8 la sărituri unde s-a 
accidentat). Iuroentko este una dintre prin
cipalele favorite la titlul olimpio la Los 
Angeles. • DUPĂ CUM ANUNȚA ziarul 
suedez .. . ~. '
Bjorn Borg intenționează să deschidă la 
Stokholm o școală pentru tinerii dornici să 
practice acest frumos sport. Printre cel 
care se vor ocupa de pregătirea viitorilor 
jucători se află șl Lennart Bergelin, fostul 
antrenor al lui Borg O ESTE POSIBIL ca

„Expreseen*, celebrul tenisman

poliția britanică cu ridicarea permisului de 
conducere pe o perioadă de trei ani, 
fiindcă a condus mașina în stare de ebrie
tate avansată. • LA EDIȚIA TRECUTA 
a „Turneului celor 5 națiuni* primul 
loc și l-au împărțit reprezentativele Franței 
și Irlandei. Anul acesta cele două formații 
s-au ântilnit, la Paris, chiar in prima etapă 
a competiției, francezii Învingând cu scorul 
categoric de 23—12. Dar apropo de echipa 
Irlandei, începînd cu pilierul Orr și în
cheind cu fundașul McNeill, iată viratele 
celor 15 jucători : 33, 31, 31—35, 24—30, 33. 
35—32, 29 —25, 26, 25, 24—25. Evident este o 
echipă... coaptă! • AL 52-LEA —■

turneul campionilor la tenis („masters“-ul), 
găzduit în ultimii ani de Madison Square 
Garden din New York, să albă loc în 1985, 
In noul palat al sportului de la Paris- 
Bercy. • FOSTUL CAMPION OLIMPIC la 
115 mg de la Ciudad de Mexico (Willie Da
venport) care în 1980 a făcut parte din echi
pajul - ---------- -- -- —
Lake 
parte 
ginia,
7,41 s _ . ..
într-un alt concura a obținut 7,04 s. Motl- 
vînd renunțarea la bob Willie a declarat : 
„Nu-mi plac zăpada șl frigul, dar bobul 11 
recomand oricui pentru plăcere*... Șl să 
notăm amănuntul că Davenport, atlet de 
culoare, este in vîrstă de... 40 de ani ! f 
e BOBBY MOORE, fostul căpitan al echi
pei de fotbal a Angliei, campioană mon
dială la C M. din 19C5, a fost sancționat de

de bob 4 al S.U.A. la J.O. de la 
Placid, a revenit la atletism, luând 
la un concurs la Richmond, tn Vlr- 
ia priba de S3 mg. El a Înregistrat 
— locul intll In finala a doua, dar

___ _ ___ ________ _____ RALIU 
monte' CARLO a "fost cîștigat de pilotul 
vest-german Walter Rohrl, aflat la a patra 
victorie (ln ultimii cind ani) in această 
competiție. De remarcat faptul că fiecare 
victorie a obținut-o la volanul unei alte 
mașini : Flat 131 Abarth, Opel Ascona 400. 
Landa Rally și acum Audi Qitattro. Să 
vedem ce va fi anul viitor... • TF.NISMA- 
NUL RAUL RAMIREZ a fost numit căpitan 
nejucător al reprezentativei Mexicului, oare 
urmează să Intttnească Canada, în cadrul 
„Cupei Davis*, la începutul lunii viitoare 
in cadrul „zonei americane* • federați a 
FRANCEZA DE RUGBY XHI ișl va serba 
50 de ani de existență prin organizarea, 
la 15 aprilie, la Paris, a und întilnirl intre 
reprezentativa Europei și eea a restului 
lumii • FOSTUL CAMPION MONDIAL 
Ray „Sugar* Leonard, operat de retină 
aoum doi ani, a abandonat boxul. Iată Insă 
că între timp el șl-a modificat atitudinea 
șL la « februarie, la Worcester, in Massa- 
chusets, Ișl va face reintrarea, Intr-un meci 
de 10 reprize, cu Kevin Howard. „Voi boxa 
și cu Hagler, pentru titlul mondial, dar 
nu mai înainte de doi sau trei ani. Nu 
vreau sâ mă grăbesc l*,‘ a spus el.

Romeo VltARâ
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