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MOSCOVA, 10 (Agerpres). — La Moscova, anunță 
agenția TASS, a fost dat publicității comunicatul ofi
cial al Comitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem și Consi
liului de Miniștri ale U.R.S.S., in care se arată că, la 9 
februarie 1984, ora 16,50, după o îndelungată suferin
ță, a încetat din viață tovarășul lurî Vladimirovici 
Andropov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
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VffS ÎNTRECERILE zilei a treia, 
PERTURBATE DE VREMEA NEFAVORABILĂ
• Nikolai Zimiatov (U.R.S.S.) la schi fond 30 km, Christa Rothemburger

Incepînd de azi, la București

(R.D.G.) și Serghei Fokitcev (U.R.S.S.) la patinaj viteză 500 m — medaliații cu 

aur de ieri • Probele de coborire au fost aminate 0 Campionii mondiali și 

europeni Jayne Torvill și Christopher Dean (Marea Britanie) — trei note de 6

BALCANIADA DE TIR REDUS in proba de dans @ Biatloniștii români debutează astăzi

Incepînd de azi, sala de tir 
de la poligonul din parcul spor
tiv Dinamo din Capitală găz
duiește ediția din 1934 a Cam
pionatului Balcanic la tir redus 
(10 m — arme cu aer compri
mat), la care participă trăgă
tori din Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia, Turcia și România. Au 
loc. întreceri Individuale si pe 
echipe la seniori, senioare, ju
niori și junioare Ia pușcă si 
pistol. Confruntările pentru cele 
16 titluri de campioni balca
nici se anunță viu disputate, 
dată fiind valoarea ridicată a 
tirului din țările participante. 
Actualele recorduri balcanice, 
deținute de țintași din Iugo
slavia, Bulgaria. România șl 
Turcia, sînt de valoare interna
țională. Exemple : 580 p Ia pis
tol seniori. 567 p la pistol ju
niori. 582 p Ia pușcă juniori.

Tara noastră va fi reprezen

PESTE 300 DE PUGILIȘTI LA „TURNEUL PRIMĂVERII"
Printre participanți se vor afla și componența lotului olimpic
Incepînd de luni, la Brăila șî 

Galati, start în întrecerile din 
cadrul „Turneului primăverii* 
la box. tradiționala competiție 
la care participă pugilistii se
niori fruntași, inclusiv mem
brii lotului olimpic. Sălile de 
sport din cele două orașe du
nărene vor cunoaște din nou 
atmosfera spectacolelor apre
ciate de iubitorii sportului cu 
mănuși. ..sportul nr. 1* la 
Brăila si Galați.

întrecerile de săptămîna
prileîui primele 
perspectiva ob- 

invitatii la 
aur* din luna

viitoare vor 
verificări in 
tinerii unei 
„Centura de

în preajma BRATISLAVA SI HAMBURGUL-OBLIGAȚIIw f

deschiderii sezonului ALE ÎNTREGULUI NOSTRU FOTBAL
Niciodată, parcă, fotbalul nos

tru nu s-a aflat în fața unui 
start atît de pasionant. în fața 
unei ștachete atît de înalte. E 
adevărat, în aceeași perioadă a 
anului 1970 trăiam cu aceeași 
febrilitate deschiderea sezonu
lui dar exista impresia că tri
colorii au făcut tot ce s-a pu
tut face prin calificarea pentru 
Mexicul Mundialului, nimeni 
neavînd curajul de a le cere 
mai mult decît o evoluție ono
rabilă în el grupo de Ia muerte

HOCHEI INTERN UIONAL LA GALATI
GALAȚI, 10 (prin telefon). 

Patinoarul artificial din locali
tate a găzduit aseară o nouă 
întîlnire internațională de ho
chei, între Selecționata • noastră 
divizionară si formația Dinamo 
Barkov, din prima ligă sovie
tică. A fost un joc destul de 
interesant. în care oaspeții au 
impresionat prin vigoare, mă
iestrie în conducerea pucului 

tată de către cei mai în formă 
trăgători ia ora actuală, prin
tre care Eugen Antonescu și 
Victor Dinu (la pușcă seniorih 
Daniela Toader și Dumitra Ma
tei (pușcă senioare). Anișoara 
Matei și Ana Ciobanu (pistol 
senioare). Sorin Babii, Liviu 
Stan si Levente Hrihor (pistol 
seniori) Aurelia Toader și Mi- 
haela Ignat (pușcă junioare). 
Nicu Pînzaru si Adrian Dinu 
(pistol juniori).

Azi au loc. In sala Dinamo 
(40 de linii de tragere), antre
namentele de acomodare cu po
ligonul si festivitatea de des
chidere (ora 14,30). mîine (ora 
9) se dispută probele de pușcă 
60 „diabolouri* seniori si ju
niori, pistol 40 „d“ senioare și 
junioare, iar luni (ora 9) au loc 
ultimele concursuri — pistol se
niori și juniori si pușcă se
nioare si junioare.

martie si — de ce nu ? — a 
unei selecții de ultim moment 
în echipa pentru J.O. Iată, 
deci, cel puțin două motive 
care explică numărul mare de 
sportivi (peste 300) înscriși la 
..Turneul primăverii*. Cu un 
interes deosebit este astcp- 
tată evoluția boxerilor din 
lotul olimpic : Constantin Ti- 
toiu (Dinamo). Marian Fînătan 
(Steaua). Nicolae Talpos (Me
talul Salonta). Viorel Ioana 
(Muscelul). Mircea Fulger 
(Muscelul), Mihai Ciubotaru 
(A.E.M. Timișoara) Gheorghe 
Simion (Metalul București). 
Dorn Maricescu (Steaua).

cum era calificată grupa de la 
Guadalajara.

Anul acesta, așteptarea e mult 
mai febrilă. în primul rînd 
pentru că fotbalul nostru joacă 
„Ia două capete". Dinamo fiind, 
ca si Maria Lisa-Hamalainen, o 
veritabilă deschizătoare de pîr- 
tie. o deschizătoare de pîrtie 
care începe la Lahti, în patria 
Măriei, si continuă la Tbilisi, 
acolo unde cu ani în urmă, Ilie 
Năstase îl învingea pe Metre- 
veli.

si combinațiile desfășurate. Cu 
excepția ultimelor 10 minute, 
hocheiștii noștri au jucat slab 
— comitînd multe greșeli de 
plasament în apărare —. de
parte de evoluția din partidele 
anterioare, cu Franța. Rezulta-

T. SIRIOPOLcoresp.

(Continuare în pag a 4

SARAJEVO. 10 (prin telefon), 
întreaga desfășurare a probelor 
de vineri a fost perturbată de 
condițiile meteorologice nefa
vorabile — vint foarte puter
nic. rafale de zăpadă, ninsoare 
abundentă, vizibilitate redusă 
— ceea ce a făcut ca unele 
întreceri să-si decaleze orele 
de începere, iar altele să fie 
din nou aminate, asa oum s-a 
întimplat cu coborirea băr
bați. prevăzută acum să se des
fășoare duminică, in timp ce 
ambele manse ale slalomului u- 
rias feminin vor avea loc marți, 
în aceste condiții care au afec
tat probele alpine dar si dis
putele la schi fond, sanie si 
bob. sportivii intrati in concurs 
au fost nevoiti să depună e- 
forturi deosebite pentru a pu
tea încheia cursele In bune 
conditiuni. Doar specialiștii pa
tinajului artistic n-au avut 
probleme, ei lulnd startul în

Ilarie Petrescu (Steaua! Mar
ee! Mareu (B. C. Brăila) Mi
klos Paizs (Steaua) si Dorin 
Răcani (Drobeta Tr. Severin), 
îndeosebi în compania lor 
vor încerca să se afirme 
atit boxerii tineri. cit și 
consacratii care din diverse 
motive au pierdut... intrarea in 
lot

Spectatorii eălăteni vor 
putea asista la întrecerile 
categoriilor muscă. _ pană u- 
soară. mijlocie mică semi
grea si supergrea. iar brăilenii 
la cele de la semimuscă. cocoș 
semiusoară. semimijloeie. mij
locie si grea.

Dacă anul trecut echipa 'na
țională a trecut peste obstacole 
in premieră, anul acesta Dina
mo are datoria de onoare de 
a imprima un tempo de mare 
intensitate chiar de pe pr-mii 
metri, cum se spune, echipa 
bucuresteană avind și ea în față 
o ștachetă record — aceea a 
unei semifinale în C.C.E.

Pe de altă parte, echipa na
țională nu mai e privită ca un 
simplu outsider în turneul final 
al Campionatului european de
clarațiile recente ale lui Hi
dalgo. înainte de tragerea la 
sorți („Aș vrea să evit echipa 
României"), Jupp Derwall (..Nu 
uit o clipă că România a pri
mit doar trei goluri in grupa eu 
Italia. Cehoslovacia și Suedia") 
fiind, desigur, .mai mult decît 
un slalom diplomatic menit să 
mîngîie orgoliul fotbaliștilor ro
mâni.

Atit echipa națională cit și 
Craiova sau Dinamo au eontri-

loan CHIRILA

(Continuare in pag 2-3) 

..casă*. Pe gheata patinoarului 
din sala Zetra. evoluind în ca
drul programului impus la 
dansuri si programului scurt 
la DerechL

înfrunțînd vintul si ninsoa
rea. un numeros public a tinut 
să fie prezent la Igman Malo 
Polie. unde se afla amenaiat 
traseul pentru schi fond 30 km 
si unde avea să se decearnă 
prima medalie de aur a zilei 
de vineri. Spre lauda lor. din 
cei 70 de concurent! doar doi 
au abandonat. ceilalți luptînd 
cu ardoare pentru un loc cit 
mai bun în clasament. Vîntul 
violent si rafalele de zăpadă 
au. solicitat din plin. Pe toate 
planurile- pe competitori. Cu 
mult interes a fost urmărit so
vieticul Nikolai Zimiatov. de
ținătorul titlului si favoritul 
probei. într-adevăr. plecind ul
timul in cursă, el a avut o e- 
volutie excelentă, fiind credi
tat după 6 km cu cel mai bun 
timp, aflindu-se cu 16 s înain
tea colegului său Alexandr Za
vialov si cu 30.5 s în fata sue
dezului Gunde Svan. principalii 
rivali. Zimiatov și-a pus In 
valoare calitățile, reușind, du
pă aproape o oră si iumătate 
de epuizante eforturi, să cuce
rească la Sarajevo a patra me
dalie olimpică de aur din carie
ra sa.

Programată inițial dimineață, 
amînată apoi spre prî.Tz. a 
doua manșă din cele 4 regu
lamentare ale întrecerilor de

-----------------------PROGRAMUL COMPETIȚIILOR--------------------------
SIMBATA

BIATLON - ora 10 : 20 km
BOB (2 persoane) — ora 14,30 : Manșele 3 ți 4
COMBINATA NORDICA - ora 13,30 : Sărituri (70 m)
HOCHEI — de la oro 13 : grapa A : U.R.S.S. — Iugoslavia, Italia — 

Polonia, Suedia — R. F. Germania ; grupa B : Austria — Cehoslovacia, 
Norveg;a — S.U.A., Conoda — Finlanda

SANIE — ora 10 : Manșa 3 (masculin >1 feminin)

DUMINICA

COMBINATA NORDICA - ora 12 : 15 km
PATINAJ ARTISTIC — ora 14 : Dans — program original ; ora 20,30 : 

Perechi — program liber
PATINAJ VITEZA - ora 10,30 : 5000 m bărbați
SAN’E — ora 15 : Monța 4 (masculin si feminin)
SĂRITURI — ora 14 : Trambulina 70 m .
SCHI FOND — ora 10 : 5 km femei
SCHI ALPIN — ora 13: Coborire bărbați

TRICOLORII IN ÎNTRECERE
BIATLON: Vladimir Todascâ, Imre lestyen, Mihoi Lâtâreseu
BOB: Dorin Degon — Cornel Ponescu (România I), Ion Duminicel — 

Costel Petrariu (România II)
SANIE: Gabriela Haja, loan Apostol

sanie a avut totuși loc duoâ- 
amiază. Pirtia de la Trebevic 
a fost supusă permanent rafa
lelor de zăpadă dar în com
petiția feminină nimic nu s-a 
modificat în partea superioară 
a clasamentului. Steffi Martin 
(R.D.G.) s-a impus din nou 
drept cea mai bună din cele 
27 de concurent, și, acum, cu 
1:23.412 (o medie orară de 
107 906 km), conduce detașat. 
Datorită căderilor de zăpadă 
organizatorii au hotărît să 
curețe DÎrtia după fiecare 5 
concurente. Reprezentanta
tării noastre Gabriela Haja a 
avut neșansa să fie ultima din- 
tr-o asemenea grupă, concu- 
rînd ne o pistă încărcată de 
zăoadă dar si greșind la pe
nultimul virai, cel mai greu, 
cînd a lovit de puțin mantine
la. Toate acestea au făcut ca 
ea să înregistreze un timp mai 
slab și. cu 1:26,263. să ocupe 

locul 14 după două manșe. La 
băieți s-a produs o schimbare 
de lider. Italianul Ernst Has- 
pinger. sosind abia al 7-lea în 
această manșă, a cedat locul 
intîi secundului său de joi, 
Torsten Guerlitzer (R.D.G), 
cîștigătdrul cursei de vineri. 
Reprezentantul tării noastre, 
loan Apostol, s-a menținut la 
nivelul manifestat în prima 
manșă, ocupînd locul 15. pe a- 
ceeasi poziție plasindu-se sl 
în clasamentul general. în 
care figurează 32 de sportivi, 
dar el are posibilitatea să-și 
îmbunătățească performanta.

Patinajul viteză a continuat 
să-si desemneze campionii. Du
pă proba de 1500 m. vineri a 
avut loc întrecerea oe 500 m, 
la startul căreia s-au prezen
tat 33 de concurente Sl 42 
de concurenți (din 19 țări), 
printre care sl Dezideriu Jenei. 
El a făcut pereche (a 19-a din 
concurs) cu Kim Song HI 
(R.P.D. Coreeană). însă timpul 
său a fost inferior (39.72 s) ce
lor realizate anterior, astfel ci 
a trebuit să se mulțumească 
doar cu locul 25. medalia de 
aur revenind sovieticului Ser
ghei Fokitcev cu 38.19 s. La 
fete Christa Rothemburger 
(R.D.G.) a terminat victorioa
să cu 41.2 s, în timn ce cam
pioana de la 1500 m.' Karin 
Enke. a venit oe locul secund.

Ca si la sanie, primele man
se de la bob 2 persoane (duml- 
nică.urmează manșele 3 si 4) 

au fost afectate de pirtia în
cărcată de zăpadă. Au luat 
startul 27 de echipaje din 15 
tari, proba fiind dominată de 
boberil din R.D.G. si U.R.S.S. 
care s-au situat oe primele 
trei locuri. Avînd doar trei zi
le înaintea J.O. nentrti acomo
darea cu noile boburi, spor
tivii noștri Ion Dnminiccl- — 
Costel Petrariu (România II) 
si Dorin Began — Cornel Po
pescu (România I) au avut o 
Drestatie modestă in prima 
manșă, ocupînd locurile 19 si. 
respectiv 24. La a doua cobo
rire. ei si-au îmbunătățit tim
pii si locurile în clasament, a- 
flindu-se acum pe pozițiile 16 
(România II) si 22 (România 
I). dar antrenorul Dragos Pa-

Radu T1MOFTE

(Continuare in pag. a 4-a)



SPORTURI TEHNICO APLICATIVE
La Casa pionierilor și șoimilor patriei din Hunedoara

AZI - P1LOȚI DE KARTURI, MÎINE - APRECIAT! TEHNICIENI

Rugbyștii de la Steaua la ora acumulărilor

ÎNTRE ȘARJELE IZBUTITE DE IERI
SI CELE DE MÎINE E NEVOIE
DE 0... PUNTE SUFLETEASCĂ

M

Printre activitățile sportive cu 
care se mîndrește Casa pionieri
lor și șoimilor patriei din Hune
doara în prlm-plan se află kar- 
tingul — această disciplină care 
a cucerit, de-a lungul anilor, sute 
91 sute de copii. Mulți. șl isteți 
91 harnici. Dealtfel, fără Istețime, 
hărnicie și curaj nu poate fi con
ceput acest sport tehnico-aplica
tiv. Cercul cuprinde nu mal puțin 
de 18 grupe de copii, băieți și 
fete, pe categorii de vlrstă. 
„Sufletul" lor este maistrul In
structor Pompiliu Munteanu, care 
de zece ani caută, cu perseve
rentă și pasiune, talente prin 
poolile municipiului. Și, odată ve
nite la cerc, începe pregătirea 
lor în pilotaj, mecanică, circula
ție, pe kartodrom, dar și pe dru
murile publice. Printre cei ce 
B-au evidențiat în cursele din ul
tima vreme : Luminița Antocl, 
campioană națională la cat. 12— 
14 ani, Cristian Popa, Gabriel 
Topan, Gheorghe Amorăriței și 
enumerarea ar putea continua. 
Rezultatele obținute de echipa
jele de aici în numeroasele com
petiții la caVe au participat sînt

Acum mai bine de 25 de 
ani scriam un reportaj inti
tulat „Secretele instructorului 
Hints". Vorbeam acolo des
pre un profesor de... biologie 
care a hotărît să-și consacre 
viața modelismulul : să dea 
aripi copiilor, cu dragoste și 
pasiune la Casa pionierilor 
din Tg. Mureș. Au trecut 
anii. Tînărul profesor de a- 
tuncd a creat la Tg. Mureș o 
adevărată școală a modelis- 
mului românesc. A propulsat 
în acest sport sute, poate mii 
de copil. L-am văzut de atî- 
tea ori, în halatul lui albastru, 
întotdeauna cu grijă călcat, 
printre mesele de lucru, prin
tre cel mid, aplecați asupra 
viitoarelor aparate zburătoare, 
mînuindu-le... mîinile în lu
cru. Dar a făcut și sport de 
performanță, dobîndind o im
presionantă zestre de recor-

PASIUNEA LOR: 
„MAȘINILE ZBURĂTOARE"

Cine va vizita Casa pionierilor 
91 șoimilor patriei din municipiul 
Focșani va fi, cu siguranță, Im
presionat de spectacolul pe care 
îl va întîlni în atelierele con
structorilor de ..mașini zbură
toare14. Este vorba de cercul de 
modellsm, în care își fac uceni
cia, în mica aviație, peste 300 de 
copii, băieți și fete, cu o impre
sionantă pasiune șl pricepere. 
I-am urmărit pe mulți dintre el, 
aplecați asupra meselor de lucru: 
proiectează, tale elementele vi
itoarelor aparate, le îmbină, le 
fixează cu migală șl din mîinile 
k*r, iată, ies adevărate bijuterii 
ale tehnicii. Cine le-a dezvăluit 
tainele acestui sport, cine le în
curajează cutezanța în a se 
„înălța" pe aripile lui ? Un pro
fesor care de trei decenii își 
consacră toată priceperea și tot 
timpul său liber modelismulul — 
maestrul sportului Carol Chirilă-

Urmărim produsul muncii aces
tor copii : aeromodele planoare, 
aenom odele radiocomandate — 
proiectate de profesorul Chirilă — 
un deltaplan, un autogir, racheto- 
morlele de felurite tipuri și mă
rimi, alte aparate de zburat. La 
colțul cu trofee citim pe diplo
me ale ..Daciadd": Eugenia Con- 
«tantin, locul I în concursul de 
rachetomodele „Săgeata Vrancei"; 
Dan Stolan, locul IU la Festiva
lul sporturilor tehnlco-aplicative.

In campionatele de automobilism și karting
In cursul anului 1963, auto- 

moblliștil șl alergătorii de kar
ting din țara noastră au luat 
parte la trei campionate de 
automobilism (viteză pe circuit, 
viteză în coastă șl raliuri), două 
de karting (viteză pe circuit și 
anduranță), precum și concursuri 
internaționale desfășurate In 
afara granițelor tării. Pe baza re
zultatelor obținute de aceștia, 
atit in Întrecerile Interne, dt și 
lin cele de peste hotare, Federa
ția Română de Automobilism șl 
Karting a alcătuit lista celor mai 
buni 10 sportivi in disciplinele

Amînate din cauza zăpezii 

abundente

ÎNTRECERILE „CUPE PRIE
TENIA" LA BIATLON CONTI

NUA AZI

Din cauza zăpezii abundente, 
proba de 10 km din cadrul corv- 
c - - s L j: i r.temaționai de biatlon 
dotat cu ..Cupa Prietenia" — pro
bă care trebuia să se dispute ieri, 
t» Predea: — a fost aminată. Ea 
—eH sâ albi ioc nâtoe. In 

ui figurează cursa 
o* F-aletx. *—>■•■ ■■

răsplătite de către oondu cerea 
..Casei“ printr-o frumoasă dotare 
tehnică — mașini, atelier Înzes
trat cu aparat de audură elec
trică. mașină de găurit, eompre- 
lor șl altele.

Imaginea alăturată prezintă 
doar o grupă din cele 11 și mași

PROFESORUL S-A
duri și titluri de campion na
țional (la micromodele, aero- 
modele planoare, propulsoare; 
dar ce n-a construit Hints T), 
a proiectat și publicat zed de 
planuri de aeronave, a fost 
mereu prezent, cu o însufle
țire exemplară, ia dirlgulrea 
aeromodelismului nostru,
drept care a și fost distins 
cu titlul de maestru emerit al 
aportului.

Nu cu multă vreme în urmă 
am vizitat secția de chituri 
(prefabricate pe care cumpă
rătorul le poate asambla) de 
modele de la întreprinderea 
de mobilă „23 August" din 
Tg. Mureș (secție care s-a 
născut din inițiativa și stră
daniile lui) și-am văzut acolo 
un colectiv de tineri entuzi
aști, care se străduiau să 
pună la îndemîna copiilor se
turi de .Jucării" ingenioase, 
menite să le trezească gustul

Profesorul Carol Chirilă ji elevii săi Doru Voicu ți Dorin Vlăs- 
ccanu incercind .mațina lor zburătoare".
de la Sibiu. Sînt acolo dipțome, 
cupe, alte trofee.

Profesorul Carol Chlrilă nu șl-a 
limitat, însă, preocupările— mo- 
dellstice doar la Casa pionierilor 
și șoimilor patriei din Focșani. 
El a dat o mină de ajutor, cum 
se spune, profesorului de educa
ție fizică Iorgu Sandu, de la 
Școala generală din Golești, pen
tru a pune bazele anul cerc de 
modelism șl acoto. Rezultatul aju
torului dat : deosebit de frumos. 
S-au ridicat de acolo modeHști 

respective. Iată numele acestora 
șl cele mal bune performanțe :

AUTOMOBILISM • 1. Nicu Gri
gor aș — I. A. „Dacia* Pitești (jo
cul 3 in Tund Europei, dublu 
campion viteză), 3. Gh. Urdea — 
I. A. „Dada* (oamplon la raliuri), 
3. D. Banca — LA. „rarta- 
(campion raliuri). 4. C. Gberghel 
— C-S.M. Reșița (dublu campion 
gr. „B 8*, la viteză), L M. Costi- 
nean — I.P.A. sibiu (campion 
raliuri), 8. V. Nleoară — LA. 
„Dacia* (Campion viteză), 7. c. 
ducă — I. A. „Dacia* (campion 
viteză) , 8. V. Obrejan — LA.

CONCURSURI DE ATLETISM
Mîlne dimineață, în șapte orașe 

din țară (Bistrița, Hunedoara, 
Drobeta Turnu Severin, Buzău, 
Giurgiu, Focșani și București), 
se va desfășura etapa de zonă a 
campionatelor naționale de cros. 
Etapa finală va avea loc ta K 
februarie. La București, între
cerile de mline vor avea loc în 
parcul „Nioolae Bălcescu", de la 
ora 10.

41 Rezultatele probelor de poh- 
atlon din cadrul concursului re
publican de juniori n <le ta Foc
șani : pentatlon : Olimpia Con
stante» (Ceahlăul P. Neamț) 4 029 
p» Bogdana Minciunescu CCSȘA 

nile ei de curse. Astăzi plloți șl 
mecanici de karturi, mline eu 
siguranță, multi dintre el vor fi 
specialiști apreciați în colectivele 
în care vor mund.

Text și foto : 
loan VLAD — ooresp.

ÎNTORS LA COPII...
pentru tehnica cea mai înaltă. 
La plecare, Otto Hints mi-a 
șoptit la ureche : „Ști ce 7 
Am pus baze bune aici, dar 
mă gindesc tot la copiii de la 
Casa pionierilor. Ce se fac ei 
fără mine „Otti — i-am 
zis — de ce *nu te întorci la 
el, dacă aici ți-ai făcut dato
ria T“ Șl ml i-a părut că 1 
s-au umezit ochii.

Am aflat între timp că pro
fesorul Otto Hints s-a întors 
la copiii lui, în halat albastru, 
perfect călcat de o soție admi
rabil de înțelegătoare, și că 
vrea ca școala modelistică de 
la Casa pionierilor șl șoimi
lor patriei din Tg. Mures să 
devină din nou — după cum 
ne spunea — o „academie".

Succes, profesore I

Viorel TONCEANU

ca Eugenia Constantin — care 
la numai 11 ani a îndeplinit ba
remul de sportiv categoria I la 
rachetom odele —, Doru Voicu, 
Dorin Vlăsceanu, Nicușor Tudo- 
rache, Romicl Mocanu.

Modellștli de la Focșani, ca și 
cei de la Golești, așteaptă cu 
nerăbdare competițiile din acest 
an. Le așteaptă muncind cu pa
siune șl spor.

Text șl foto: 
Llvin AXENTE — coresp.

CEI MAI BUNI...
..Dacia* (Campion viteză). ». Șt. 
Iancovld — LA. „Dada* (cam
pion viteză). M. Q. Xistor — 
I.T.A.’ Timiș (campion raliuri).

KARTING ; L B. Micii uș (Cal
culatorul nkUC București), 1. 8. 
Budu (Unirea Tricolor Bucu
rești), 3. D. Tirana iUA. Timi
șoara), «- P. Nlculeocu (Unirea 
Tricolor), ț. C. Rusu (Unirea 
Tricolor). •- I* Tremurici (Danu- 
biua Galați), 7. L Ștefan (Hidro
tehnica Constanta). 8. R. Grozea 
CL T. București), 8, M. Lungu
(Unirea Tricolor), «. L. Mike 
(Calculatorul).

C-lung Muscel) 3 794 p. Ionica 
Domnițeanu (CS$A C-lung Muscel) 
3 767 p ; hexatlon : Claud iu Popa 
fCSS 5 Buc.) 4 413 p, Tlberiu Vln- 
tilă (CSȘ S Buc.) 4 349 p, Ma
rius Păuna (CSȘ 4 Buc.) 4 233 p.
• Mal mulți atiețl români vor 

concura astăzi șl mîine la con
cursuri de sală peste hotare. 
Doina Meiinte, Gheorghe Cojo
carii și Mihai Ene vor participa 
la campionatele UJLS^., la 
Moscova, iar VaH Ion ea cu, Mlha- 
ela Loghin, Niculina Va&lle, Con
stantin Militară și Eugen Po
pescu vor fi prezenți la concursul 
studențesc de la sofia.

Campioana din 1982—83 a 
rugbyului nostru. Steaua, se 
află, asemenea celorlalte frun
tașe din acest snort, la ora 
acumulărilor si căutărilor — 
De căi. vom vedea, mal mult 
sau maj puțin bătute — pen
tru un sezon dorit cit mai fruc
tuos. Un sezon dominat, in 
mod normal, de duelul său cu 
laureata toamnei. Dinamo. 
Afirmația pleacă de la cla
samentul turului : Dinamo are 
27 puncte. Steaua 25. Grivita 
Roșie 20. în vreme ce . Farul, 
formația care a dat dinamism 
Întrecerii în ultimul deceniu, a 
acumulat doar 17 puncte.

Desigur, perioadele de pre
gătire cam seamănă între de. 
Nici in cazul rugbyștilor mili
tari nu ar fi nimic deosebit, 
ieșit din tipare. Atît doar că, 
sintetizîndu-si preocupările, an
trenorul emerit Theodor Ră- 
dulescu insistă, se înțelege, 
asupra unor elemente speci
fice. cum ar fi sporirea forței 
grămezii sau creșterea rapi
dității si exactității circulației 
balonului pe ..treisferturi". Dar 
cunoscutul tehnician pare 
preocupat în primul rlnd — 
împreună cu celălalt antrenor 
al Stelei. Radu Durbae — de 
altceva : „Încep să cred, vă- 
zindu-i pe băieți mai puși pe 
treabă ca altădată. că vom 
realiza acea mult dorită legă
tură sufletească, trainică, in
tre generația mai veche si 
cea tînără. In definitiv, le-am 
spus răspicat tuturor, se plea
că de Ia zero ; indiferent de 
experiență, fiecare are aceeași 
sansă de titularizare. Apoi, 
spre a preîntîmpina orice aba
tere, avem acum un cuprinzător 
regulament de ordine interi
oară. semnat de întreg colec
tivul (dealtfel. l-am si pus 
în aplicare !)- Vrem, ne orice 
cale, să creăm o atmosferă cu 
adevărat sănătoasă tn lot, 
bărbătească, de muncă. Si
gur, nu ne rindim decit la lo
cul I si la cit mai mulți ju
cători In loturile naționale, 
pentru a îndeplini sarcinile 
clubului. Un club condus de un 
maestru emerit ai sportului si, 
totodată, antrenor emerit — 
Cornel Otelea. secundat de

JOCURI TCHIIIBRATE ÎN DIVIZIA DE VOLEI
J” I

Sub prd 
boxeri I

Cea de a doua etapă a returu
lui Diviziei „A“ la void progra
mează jocuri în oare gazdele. în 
general, au prima șansă. în în- 
treoerea masculină, cea mai echi
librată partidă șe anunță la 
București, în care echipierii Cal
culatorului au neapărată nevoie 
de ambele puncte puse în joc în 
partida cu El con d Dinamo Zalău, 
pentru a se îndepărta, de zona 
periculoasă a clasamentului. In
teresante se anunță șl partidele 
de la Tg. Mureș flunde se de

PROGRAMUL

Galați
Constanța

Rm. Vîlcea
București

Suceava 
Tg. Mureș 
P. Neamț 
București

JOCURILOR
FEMININ

I C-S.U.-I.M.N. — MATATKX BAIA MARE
1 FARUL — ȘTUNTA BACAU (se dispută sîmbătă)
GIIAfPEX — UNIVERSITATEA CRAIOVA

3 CHIMIA — CALCULATORUL BUCUREȘTI
I DINAMO — FLACARA ROȘIE (simbătă, sala Dina.no, 
era 16)

MASCULIN
1 CLS.M.U. — EXPLORĂRI BAIA MARE 
îA-S-A. ELECTROMUREȘ — STEAUA
: RELONUL SAVINEȘTI — C.S.U. ALUMINA ORADEA
: CALCI LATORUL — ELCOND DINAMO ZALÂU 
țdumlnlcă, sala Olimpia, ora 10,30)
DINAMO — ȘTIINȚA MOTORUL BAIA MARE (du
minică, sala Dinamo, ora 11)

CĂRȚI NOI • CARP NOI

VIRGIL LUDU DESPRE
Profesorul de educație fizi

că șl publicistul brașovean 
Virgll Ludu iui încetează să 
ne surprindă, plăcut, cu fie
care nouă carte trimisă în 
librării. De astă dată, fostul 
hurdler balcanic oferă citito
rilor una dintre cele mal ori
ginale lucrări de specialitate, 
un studiu complex închinat 
temei atit de puțin tratate : 
„Ritmul și performanța" (Edit. 
„Sport-Turlsm"). Orice alt 
autor ar fi putut reduce hi- 
erarea la un arid exercițiu 
teoretic pe marginea rolului 
ritmului In determinarea per
formanței, cu excepția hii 
Virgil Ludu (cunoscutul nos
tru prieten „Gll"), care — fă
ră a renunța la rigoarea ști
ințifică — așează în text toa
tă căldura sufletului său ge
neros, pune pasiune în de
monstrații și desfășoară ba
terii întregi de exemple pen
tru a face discursul mal acce
sibil, mal plăcut. Acesta e 

ex-internationalul de... rugby 
Carol Kramer. Deci, o con
ducere ce înțelege orice feno
men. orice manifestare, iar in 
fata ei nu-si au . Ioc scuzele, 
oricit de meșteșugite... Avem 
tot ce ne trebuie pentru a fi 
mereu în frunte".

Argumentele concrete în 
sprijinul ultimei afirmații T 
Excelenta bază materială, cu 
două terenuri gazonate la com
plexul din „Ghencea" (al cărui 
administrator. Rudi Conradt. a 
fost si el rugbyst). Tehnicieni 
inimoși, pricepuți. ca I. Dan- 
ciu. Ad. Mateescu. Al. Achim, 
Gh. Piștalu. Gh. Iliescu. Si. nu 
in ultimul rfnd. o piramidă tot 
mai trainică, cu garnituri 
la toate nivelele, garnituri 
fruntașe deja, inclusiv la ju
niori. acolo unde multă vreme 
s-a stat mai slab. „Tocmai a- 
eeastă piramidă e marea mea 
satisfacție — se destăinuie 
Th. Rădulescu. O realizare care 
a urmat uneia asemănătoare, la 
fostul R. C. Sportul studențesc,, 
așa cum am invitat eu însumi 
la Grivita Roșie, care rămîne 
prima mea dragoste".

In lotul Stelei, cunoscutii 
Codoi. Fuicu. David. Enache, 
Vărzaru. Alexandru. Suciu. T. 
Coman. Rădulescu. Murariu, 
C. Florea. L. Constantin. M. 
Ionescu. D. Căinaru. Cioarcc, 
Munteanu. Moț. Apoi. aripa 
M. Toader. refăcut dună acci
dent. Hodorcă. dar nu ca a- 
ripă. ci ca uvertură sau fundaș, 
înaintașul Giugăl, pilierul 
Leonte (un concurent la națio
nală. sîntem asigurați, pen
tru Pascu sau Bucan). alt pi
lier promițător. Gh. Dumitres
cu. C. Eie. stabilizat De aripă. 
Tepurică („va deveni un ju
cător competitiv acest har
nic si modest ex-ciclist. dnd 
va înțelege mal bine secre
tele jocului colectiv"), linia a 
doua Pavăl. crescut In propria 
pepinieră, cu 96 kg si peste 190 
cm la 20 de ani.

Cu gindul mereu 1»— înăl
țimi. rugbyștii de la Steaua 
îsi propun un sezon al victo
riilor de etapă pentru victoria 
finală, de campionat Ce va 
spune insă... Dinamo 7

Geo RAEJCHI
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plasează Steaua) șl P. Neamț 
(meciul codașelor).

In campionatul feminin, echi
pele constănțene, ambele gazde 
în această etapă, vor fi în prim- 
planul atenției : Chlmpex, într-vn 
meci de orgoliu cu Universitatea 
Craiova, iar Farul, na demult în 
cursa pentru titiu, în luptă acum 
pentru părăsirea uitimuliil lee 1

Jocurile Universitatea C.F.B. 
Craiova — Tractorul Brașov (m) 
șl Penicilina Iași — C.SJM. Liber
tatea Sibiu (f) vor fi. reprogramate.
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RITM Șl PERIORMANJÂ
un talent aparte, oare sra se 
regăsește la toți autorii. Vo
lumul este inedit structurat, 
tnceptnd cu opiniile unor ves
tiți cercetători, antrenori șl 
sportivi despre ritm șl conti
nuing cu un subiect foarte 
„en vogue* — bloritmurile șl 
performanța. Valoarea didac
tică a oărțll stă tn capitolele 
finale rezervate recomandări
lor metodice (pentru dezvol
tarea ritmului), preetnn va
loarea sa estetică este In netă 
creștere o dată cu atacarea 
subiectului „Muzica si edu
carea ritmului*. în întregime, 
o lucrare ieșită din comun, o- 
cupind un prim loc tn des- 
părțămtntul cuvenit In litera
tura română de specialitate. 
O lucrare care ne face să aș
teptăm ou nerăbdare „Cartea 
recordurilor*, „Elogiul priete
niei*, „Ghidul metodic pen
tru sportul de performanță* 
șl orice alte proiecte ale har
nicului șl Înzestratului publi
cist. (vib)

Tun

liberi

La tu 
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ce, desfâ 
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greutate 
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a fost 1 
suficient 
că nici 
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dali.*a 
de anul 
în primi 
pinii ale

Dina.no
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prima restanță din ,,16“-imile „Cupei României14

UNELE APRECIERI MĂGULITOARE,

in America de Sud fi Algeria (II)

După jocurile fotbaliștilor români
PETROLUL MOINEȘTI - DINAMO BUCUREȘTI.* J •

oarecum 
țat secția 

„îmi 
■ 

Wnte că 
snecta cu
pa! mare

poate avea un antrenor decit 
aceea de a eiti marea bucurie 
din ochii unul copil campion... 
Este adevărat eă de multe ori, 
după luni si luni de muncă, 
afli că una dintre „speranțe* 
nu mai vrea sau nu mal poate 
să vină la antrenamente, 
sînt si alte greutăți: eu 
părinți, care nn știu despre 
altceva decit eă ar fi
taie. ...Rămîn. totuși, la părerea 
eă a face un campion de Ju
niori, a transforma un eopiî, 
uneori fricos, 
voinic, dîrz si 
orice efort din 
antrenorilor...*

In dimineața 
sit pe Ion Monea la sală, 
preună cu ceilalți doi antre
nori de la copii si iuniori — 
Pavel Stefan si Petre Mateescu. 
„Ne străduim împreună să al
cătuim o echipă cit mal bună 
— ne mărturisește Monea. când 
vine vorba despre colegi. Co
laborăm si ne înțelegem bine. 
Avem, Împreună, vreo 60 de 
eonii. Nu ne întrebat! care din
tre ei vor ajunge campioni. Nu 
știm... Ce știm sigur e că prin
tre ei si viitori eam-
pionL..* lăsăm, totuși,
cum s-ar spune, „problema 
campionilor* închisă, si so
licităm să ni se dea câteva 
nume cu... șanse. Exemplele 
nu întlrzie : Marius Adrian 
Dumitrache (9 ani. dar cu o 
vechime de 12 luni în sală), 
cei trei frați Dumitrescu — 
Marin. Constantin si 
Adrian Șuteu, Stefan 
trescu. Vincenzo 
„semigreu* de 16 
stantin Cordeiciuc 
cel mai... vârstnic

...Primul

intr-un linăr 
curajos, merită 

partea noastră, a

aceea l-am gă- 
tm-

Daniel, 
Dumi- 

Anghel (un 
ani) și Con- 

fla 17 ani. 
__ din secție).

antrenament al 
zilei se încheie în turul orei 
10. După duș. tinerii pugiliștl 
Dleacă grăbiți CSteva ore mai 
târziu. însă. alti codU 
visează 
veni la antrenament Cel care 
au avut cursuri dimineața

Petre HENȚ

însă, alti codU care 
la gloria sportivă vor

| DAR SA NU OMITEM DEFICIENȚELE!
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antrenorilor, in sala de la Dinamo, tinerii 
nță fiecare minut. Foto: Drago? NEAGU

I
MECIURI INTERESANTE
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MAS CU- 
imo Ora- 
București 
( șl res- 

>a rudelor

- Stea.ua 
-12 : Car- 
Bucureștl 
ilrea Iași 

Militară
— Farul 

. C.S.U.

Brașov — Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca 02—9 ; 1—1) ; 
FEMININ, GRUPA 1—6 : Progre
sul SUrex București — Voința 
București (6—3 ; 1—11). Politehni
ca C.S.Ș. 2 București — Olimpia 
București (4—2 ; 0—20, Crișul O- 
radea — Universitatea C.S.Ș. Vii
torul duj-Napoca (5—1, 0—2) ; 
GRUPA 7—12 : c„Ș.U. Prahova 
Ploiești — Chimistul C.S.Ș. Km 
VUcea (10—8 ț 0—2), Comerțul Tg 
Mureș — Poli tehnica Timișoara 
cm—7 ; 0—2).

Programul meciurilor din Ca 
pltală : sala FI or ras ca slmbătâ 
de Ia ora 10,30, duminica de la 
ora 9 : Carpați — Politehnica Iași 
Progresul — Voința. Academia 
Militară — Farul. Politehnica - 
Olimpia ; sala Dinamo, slmbătă 
Ia ora 18, duminică Ia ara 9,45 : 
Rapid — Dinamo.

Meciul ICEM3ENRRG 
LE.F.SJ — Mobila Satu 
Ci. 7—123 a fiost amlnat.
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După ce ne-am ocupat, in nu
mărul nostru de ieri, de desfă
șurarea antrenamentelor fotba
liștilor din lotul reprezentativ 
în cursul turneului lor, după 
ce am făcut unele considerații 
asupra adversarilor pe care 
l-au întîlnit în Ecuador, Bra
zilia și Algeria, să vedem ce 
se poate spune despre compor
tarea jucătorilor noștri in me
ciurile susținute.

Ținînd cont de forța de joc 
a partenerilor selecționatei 
noastre, la ora respectivelor 
meciuri de pregătire, se pane 
întrebarea : stătea în posibili
tatea Iotului reprezentativ să 
se întoarcă acasă eu un bilan* 
pozitiv T Răspunsul este fără 
echivoc : fără îndoială eă DA ! 
Nici una dintre adversarele in- 
tîlnite na avea, aid pe de
parte, valoarea echipelor Italiei. 
Cehoslovaciei si Suedleâ ea 
care, precum se cunoaște, tri
colorii s-an confruntat ea suc
ces in preliminariile campiona
tului european.

Pierind însă tocmai de la a- 
semenea performanțe (o reușită 
cu larg ecou în lumea fotbalu
lui mondial, care, in iunie, ae 
dorește a fi confirmată la cote 
Si mai înalte), antrenorii Mir
cea Lucescu si Mir cea Răduies- 
eu, consecvenți cu principii e- 
nuntate si puse în aplicare-din 
noiembrie 1981 gi plnă in pre
zent. au privii, in primul rînd, 
acest turneu ca pe un mijloc 
de pregătire in perspectiva ma
rilor obiective eompetiționale 
mai apropiate (participarea la 
turneul final al Campionatului 
european din Franța) cau mai 
depărtate (preliminariile Cam
pionatului mondial din 1986).

.Desigur, bins ar fj fost — 
ne spunea Mircea Lacesea — 
ea bilanțul la «ftrșitul turneu
lui să fie unul mal bun. Pen
tru mine rămine, insă. Impor
tant faptul eă el Bsă-a prilejuit 
testarea tuturor eelor 19 Jucă
tori care au alcătuit io tub A 
fost o verificare eu afit mai 
concludentă ea aii destul fot
baliști, mă refer îndeosebi la 
Lăcătuș, Zare, Iovan, Ma- 
teuț, chiar si la Hagt, 
au susținut examene tn 
condiții dintre cele mal 
grele : o eiimă severă ea eL

parteneri redutabili, bine pre
gătiți. terenuri dificile și. bu 
o dată, arbitraje părtinitoare, 
defavorabile*.

—Dificultăți IntimpinaXe, desi
gur. și de titulari, de acei ju
cători dotați, cu experiență 
competițională. Marți oeara. 
însă, la Alger, la meciul de 
încheiere a turneului, aceștia 
au fost iarăși... ei sltulndu-se, 
prin gindirei situațiilor de joc 
și prin angajament, foarte a- 
proape de neuitatul jnoment 
Bratislava", ca tă apelăm la ceâ 
mai proaspăt fi decisiv succes 
al tricolorilor noștri. Au partat 
o lupta tn primul rtad en el tn- 
fUi. de sutodepășire a anei 
«țări de spirit nefavorabile Mr 
in arma rezultatelor de ansam
blu, chiar fi sub potențialul 
pentru prima lună a anului 
destinată acumulărilor fizice.

în împrejurările runoenite. 
victoria le-a scăpat ta ultimele 
minute ale meciului. Pentru 
fotbaliștii echipei noastre na
ționale. ca si per.tru conducerea 
tehnică, au fost tasă mai impor
tante — In momentul de față — 
aprecierile specialiștilor pre
zinți la joc (Îndeosebi ale an
trenorului Khaleff : „Am văzut 
in echipa României eea mai 
bună formație care a evoluat 
la do] in ultimul aa"). ale pre
sei algeriene.

—Aprecieri măgulitoare, care 
— in perspectiva perioadei in»e- 
dlat următoare — nu exdud, 
dimpotrivă, far necesare d u- 
nele sbservațiî critice, referi
toare. eu precădere, la insufi
cienta concentrare a jucătorilor 
noștri in faza de finalizare, ea- 
renU care stă la baza onor ra
tări incredibile. Sint .defec
țiuni* eu implicații asupra mo
ralului întregii echipe pentru 
minutele care urmează M care 
nu valorifică nici pe departe o 
bună organizare a jocului, m 
ultima analiză an mare con
sum de efort, posibil printr-un 
mare travaliu dems la antre
namente

Fiind vorba de un gen de 
erori — esentiaje tatr-uc joc— 
care se repetă ele aștărtrid fi 
la fotbalist! pentru care tehnica 
nu mai are secreta, remedierea 
tar este absolut necesară. Prta- 
tr-un lucru atent ti complex, 
necesjtind. credem, un plus de 
instruire si la capit^ol „psîhfc*.

ȘTIRI • ȘTIRI Gheorghe NICOLAISCU

• REPREZENTATIVA de ju
niori IN TURCIA. Ieri a ple
cat în Turcia reprezentativa de 
juniori care se pregătește pentru 
meciurile din pcelknlrartlle CJL 
cu formația Ungariei. Juniorii 
noștri vor susține două partide 
amicale cu reprezentativa sanita
ră a Turdei.
• PETROLUL PLOIEȘTI — 

dunarea calarași s—s p—«j. 
Autorii odor șase gokxrl : Ubiu 
ttnln. IS), Simaciu ftnin. "~ 
cana (mia. 25). Ctrlan 
șl 57). O. Grlgore fmSn. 
Cristacbe — cnresp.).
• CJA VICTORIA 

SEBEȘ — CJR DROBETA TR. 
severin 4—1 (♦—i). Au marcat 
Buligă (Sntn. 96). Iaaeu ton In «9 
șl 82), Petzak (mln. 0) pentru 
gazde, Iordache țnrtrt. SS) pentru 
oaspeți. (N. Magda — eoresp.).

O POIANA CIMPINA — RADIO 
tv î-s a-•).

W). Mo- 
(min. » 
U). CM

UN TEST EXIGENT PENTRU SPORTIVII NOȘTRI
însoțit pe sportivii noștri la 
Tbilisi :

Ion Crîsnîc, antrenor : „Din
tre sportivii români, cea mal 
bună comportare a avut-o CI- 
prian Radu, clasat pe locul 3 
la categoria 90 kg. Ceilalți 7, 
deși component! al lotului o- 
limpic, n-au făcut față rigori
lor acestui turneu. Cu acest 
prilej, au văzut însă minusurile 
din pregătirea lor și, deci, vor 
ști mai bine ce au de făcut".

Petre Coman, antrenor : 
„Fiind primul turneu al anului 
și încă unul dintre cele mai 
puternice, apreciez comportarea 
sportivilor noștri ca satisfăcă
toare. în raport eu stagiul ac
tual de pregătire. Orice sorți ar 
fi avut, rezultatele erau ace
leași, fiindcă în fiecare serie, 
fără excepție, se aflau cam
pioni europeni și mondiali en

titre sau din ediții anterioare. 
Oricum, trebuie să punem mai 
mare accent pe tehnică*.

Solicitînd părerea luptătorilor 
Traian Marinescu, Claudin Tă- 
măduianu, Iulian Rîșnoveaau și 
Nicu Hjncu, am reținut că 
„punctul slab* al tuturor a fost 
repriza secundă, dnd au pier
dut cele mai multe partide, 
chiar dacă aveau avantaj con
sistent după primul rund. De
sigur. plnă la .europenele* din 
luna aprilie (selecția definitivă 
pentru Jocurile Olimpice) mai 
este timp pentru îmbunătățirea 
pregătirii si luptătorii noștri 
vor mai lua startul la citeva 
turnee de verificare. Dar. așa 
cum s-a văzut la Tbilisi, ei 
au încă mult de muncit pentru 
a atinge nivelul competitiv co
respunzător marilor obiective 
ale acestui an.

Miine. la Moinești — inaugu
rarea sezonului oficial de... pri
măvară (în ciuda faptului că 
stratul de zăpadă măsoară in 
acest oraș 20 cm !), o dată cu 
disputarea partidei din „18“- 
imiie „Cupei României* dintre 
echipa locală Petrolul și Di
namo București, partidă progra
mată inițial anul trecut, la 7 
decembrie.

Meciul stlrnește un interes 
deosebit la Moinești, unde se 
așteaptă un record de specta
tori al stadionului local. Petro
lul. După cum ne-a comunicat 
Nieolae Vătafu. fostul antrenor 
al echipei Sport Club Bacău, ac
tualmente al formației din Moi
nești. Prirolul (locul V în se
ria a 2-a din Divizia »C“) s-a 
pregătit cu multă atenție pen
tru acest ioc cu campioana ță
rii. Dealtfel, rezultatele înre
gistrate în partidele amicale de 
pină acum. 5—0 cu Proletarul 
Bacău. 4—0 cu Letca și 1—1 
cu Partizanul Bacău, au de
monstrat o formă bună. Partida 
suscită interes si datorită fap
tului că cele două formații se 
întâlnesc pentru a doua oară în 
această fază a .Cupei Româ
niei*. Intr-adevăr. în ediția 
1971—12. cele două echipe s-au 
Întrecut de asemenea la Moi
nești. unde Dinamo, una din o-

bișnuițele fazei finale a acestei 
populare competiții fotbalistice, 
disputată în cadrul „Daciadei*. 
a ciștigat eu 4—1. Meciul de 
miine constituie pentru Pe
trolul Moinești a 4-a prezență 
a sa în „16“-imile „Cupei", o 
performantă remarcabilă.

Dinamo, care a revenit cu el- 
teva zile în urmă din Portu
galia. s-a antrenat cu atenție și, 
ieri dimineață, pe Stadionul 
Republicii din Capitală. întreg 
lotul a trecut normele de con
trol. Bucureștenii vor pleca în 
cursul dupâ-amiezii de azi spre 
locul de desfășurare a meciu
lui.

Antrenor" N. Vătafu și, res
pectiv. D. NicoUt-Nicușor a- 
nunță următoarele formații pro
babile : PETROLUL : Mosei — 
Hiriea, Ionescu, C. Ene, Bî- 
cîilă — Ciocan, Nae, Căpraru — 
Sandu, Mirăuță, Enache ; DI
NAMO : Moraru — Rednic, AL 
Nieolae. I. Marin, Stănescu — 
Movilă (Mul(escu), Dragnea, 
Custov — Tălnar (Turcu). Au
gustin, Orac.

Meciul va fi condus de Aurel 
Gheorghe, ajutat la linie de 
P. Pienescu (ambii din P. 
Neamț) și L Șcbiopu (Focșani), 
si va începe la ora 11.

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR 9 9 B“
— mijlocași ; Oprișor, Maxton, 
Szas, ojvad, Mureșan — înaintașL 
După cian se vede, returul va 
fi abordat cu același lot din 

.toamnă, singura noutate fiind 
fundașul Ogrean. tn afara antre
namentelor, echipa a avut un 
bogat program de meciuri amica
le, partenere fiind Electromureș 
Tg. Mureș. Metalurgistul 
„U“ duj-Napoca. Inter 
Gloria Bistrița (tur-retur), 
norul Bai speră tntr-o 
comportare a eJevilor săi,_____
tacheierea campionatului in pri
ma parte a clasamentului.

0 NITRAMONIA FAGARAȘ 
DOREȘTE SA EVITE RETRO
GRADAREA. Ca și alte divizio
nare „B“. Nitramonla a reluat 
pregătirile In ziua de 9 ianuarie, 
sub oonducerea antrenorului Ion 
Cazan. Pînă acum s-a lucrat in
tens. In această perioadă, forma
ția participă la „Oupa Silviu 
Ploieșteanu* șl va mai juca cu 
Prahova Ploiești Ctur-relur). O 
noutate : fundașul Gabor — de la 
Victoria Cărei. Lotul mal cuprin
de pe următorii jucători : Salad, 
Teodorescu, Iosif — portari ; 
Stănlguță. Trăznolu, Vărzaru, Ne- 
groiu, Borbeli, Nlță — fundași ; 
Hoțoman, Constantul Comșa, 
Gheorghe Comșa, l/umitrescu. 
Palii — mijlocași : Ciric, Boertt, 
Gramcea, Crișan, Neagu, Brașo- 
veanu. „Avem o echipă tinără, 
ne spunea antrenorul Ion Cazan. 
Eu sper într-o comportare bună 
»i, evident, tn evitarea retrogra
dării*.

Cuâr, 
Sibiu, 

Antre- 
bună 

vizind

IN PREAJMA DESCHIDERII SEZONULUI

bait în 1983 la creșterea reală 
a cotei fotbalului românesc. 
Inacnte de frumoasa serie a 
Craiovet fotbalul nostru avea, 
de cele mai multe cri. doar 
performanțe Izolate, printre a- 
cestea numărîr.du-se. de pildă, 
victoria oltenilor la Leeds, 
scoasă Insă repede din compu
terul Europei în urma contra- 
performanței în fața kii Ba
yern. Din aceeași categorie fă
cea parte eliminarea spectacu
loasă a lui Inter de către Di
namo. dar a fost suficient un 
moment de relax pentru ca G6- 
teborg să facă uitată o după- 
amiază de neuitat— Și tot în 
aceeași categorie Intrau și re
zultatele de răsunet ale echipei 
naționale. exemplul cel mai 
grăitor fiind reducerea la zero, 
prin acel 4—8 a aplaudatului 
2—0 de la Zagreb

in ultimul an, fotbalul nos
tru a ciștigat teren în direcția 
acumulărilor de fond. Seria 
Craiovei. marea calificare a e- 
chipei naționale în „cea mai 
grea grupă a europenelor* 
(Bearzot) si sprintul final de 
la Hamburg, demn de un Za- 
topek, modifică 
de reprezentare 
nostru.

Această situație 
obligațiile tuturor. Dacă tem- 
poul cursei a crescut, iar fot
balul nostru e angajat în plu
tonul din față al Europei, toate 
forțele trebuie să servească a- 
ecastă creștere. Asta înseamnă 
că și campionatul, care se reia,

peste o săptămână. are un re
per mult mai limpede decit în 
alti ani. Returul din acest an 
se va putea ridica la cota de 
astăzi a fotbalului nostru numai 
dacă va elimina numeroasele 
fadinguri din edițiile trecute, 
cînd practica șahiștilor, anga
jați în frecvente „remize de 
salon* pentru menajarea forțe
lor. face să coboare, în cazul 
fotbalului, tonusul întregului 
campionat. Iar de aici, necesi
tatea unor pregătiri speciale, 
care să-i readucă pe interna
ționalii noștri — fie că e vorba 
de echipa națională, de Dinamo 
sau de Craiova — la conștiința 
valorii pe care o au, prin e- 
farturile lor. în arena interna
țională.

Intre Tbilisi (7 martie) și 
Saint Etienne (14 iunie), cam
pionatul nostru, de la Balad 
la Hanghiuc si de la Mulțescu

la Mia. trebuie să demonstreze 
că a ințeles cu adevărat per
formanțele anului trecut și că 
poate contribui Ia confirmarea 
lor într-un cadru european care 
trebuie să aducă fotbalul nos
tru pe poziții pe care nu Ie-a 
avut niciodată.

O mult dorită calificare a e- 
chipei naționale In semifinalele 
Campionatului european și o la 
fel de dorită promovare a di- 
namovistilor In primul cvartet 
al campionilor europeni vor pu
tea ieși din sfera iluziilor doar 
dacă toți antrenorii și jucătorii 
campionatului nostru vor fi 
convinși de faptul că joacă în
tr-un retur care 
de Tbilisi și se 
Nantes.

Numai așa se 
monstra că Bratislava și Ham- 
burgul sînt opera întregului 
nostru fotbal si nu doar o nouăl 
performanță de excepție a d- 
torva băieți care s-au întrecut 
pe ei înșiși.

începe înainte 
încheie după

va putea de-

ADMIVISTRAUA Dt JIAI LIIO PRONOSPORT INFORHLUA

efectiv cota 
a fotbalului

mărește mult

Q M.ARI SUCCESE LA INDE- 
MINA TUTUROR I Q După CUIU 
s-a mai anunțat, astăzi este ul
tima zi de procurare a biletelor 
pentru tragerea Loto 2 de dumi
nică 12 februarie 1934. Particl- 
pamțli care doresc să asiste la 
de-sfă gura rea tragerii sint invitat! 
la ora lfi in sala duhului spor
tiv Progresul din București, str. 
dr. Staicovid nr 42 ; numerele 
câștigătoare var fi. transmise la 
televiziune și radio în cursul 
serii • Astăzi este, de asemenea, 
ultima zi pentru depunerea bule- 
tlndor de participare la atrac
tivul concurs Pronosport de mîl- 
ne, care cuprinde meciuri din

campionatele diviziilor A șl B din 
Italia • In aceste zile continuă 
vinzaxea biletelor pentru tragerea 
specială pronoexpres Olimpic de 
miercuri 15 februarie a-c., care 
oferă șanse multiple de câștiguri 
In autoturisme „Dacia 1300“, 
mari sume de bani și excursii 
peste hotare.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 10 FE
BRUARIE 1984 : Extragerea I : 60 
4S 41 ZI 39 56 42 30 3 ; Extragerea 
a II-a : 31 23 14 81 7 87 63 16 45. 
Fond total de cîștiguri : L468.727 
lei, clm care 467.214 lei. report la 
categoria 1.

Stea.ua


NIKOLAI ZIMiATOV 
(U.R.S.S.)

GALERIA

CAMPIONILOR

ÎNTRECERILE ZILEI A TREIA, PERTURBATE DE VREMEA NEFAVORABILA
(Urmare din pag. I)

naitcscu ne spunea că pârtiei- 
Darea la această probă este mai 
mult o verificare nentru bobul 
de 4. 
ranta

La 
si-au 
tr-un 
cheia 
camdată. în 
campionii 
Jayne 
Dean (Marea 
tinut 3 note 
impuse.

Cu speranța __ 
ameliora se așteaptă in 
nuare dispute atractive pentru 
cucerirea titlurilor olimpice.

în care ne punem spe- 
unei comportări bune, 
sala Zetra. patinatorii 
început întrecerile. în- 
program care se va în
spre miezul nootii. Doo- 

proba de dans, 
mondiali si europeni 

Torvill si Christopher 
Britanie) au ob- 
de 6 la fisuri

câ vremea se va 
conti-

REZULTATE TEHNICE
BOB (după 2 manșe): 1. R.D.G. 

II (Hoppe — Schauerhammer) 
1:43.44: 2. R.D.G. I (Lehmann — 
Musiol) 1:43,53 ; 3. U.R.S.S. n
(Ekmanis — Aleksandrovi 1:43.66: 
4. Elveția I (Hiltebrand — 
Ier) 1:43.94 ; 5. U.R.S.S. I 
purs — Cnepts) 1:43,98: 6. Elveția 
n (Plcnier — Freiermuth) 1:44.42, 
...16. România II (Dumlnicel — 
Petrariu) 1 :46.44, ...22. România I 
(Dcgan — Popescu) 1:1T,47.

Mueî- 
(Kl-

HOCHEI (ultimele meciuri de 
joi): Suedia — Iugoslavia 11—0 
(4—0, 1—0. 6—0). Cehoslovacia — 
S.U.A. 4—1 (2—1, 1—6): cla-

lonia 0 p (6:20). 6. Iugoslavia 0 p 
(1:19); grupa B — 1. Finlanda 
4 p (20:5), 2. " 
(14:5), Canada

• Fostul președinte al C.I.O., lordul Killanin, 
și actualul președinte, Juan Antonio Sama
ranch, au fost distinși cu înalte ordine iugo
slave șl felicitați pentru activitatea depusă ta 
cadrul mișcării olimpioe, de către președintele 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia. Mika Șpillak.

• La Sarajevo s-a Inaugurat Muzeul Jocu
rilor Olimpice, in care sint expuse numeroase 
documente privind organizarea Jocurilor, pre
cum si 16 tablouri oferite de artiști de maro 
reputație.

• Iată clasamentul disciplinelor din program, 
în funcție de numărul —- — *-•
alpin — 227 concurenți

parttcipanțHor : 
din 42 âe țări.

«chl 
schi

Cehoslovacia 4 p
4 P (12:3), 4.

1 :26,263: masculin — 1. Torsten 
Guerlitzer (R.D.G.) 1:32,382: 2.
Paul Hildgartner (Italia) 1:32,453; 
3. Michael Walter (R.D.G.) 1:32,501;

32. patinaj viteză — 161 din 23,fond — 221 dta .
bob — 112 din 16, biatlon — 117 din 25, patinaj 
artistic — 116 din 21, sanie — 90 din 17, sări
turi — 86 din 18, combinata nordică — 35 din 
12. Hocheiul ocupă un loc aparte: cu cele 12 
echipe angajate în întrecere.

O 25.000 de spectatori stat așteptați duminică 
la ..piciorul- magnificei trambuline de 70 m 
de la Malo Polje, unde va avea loc prima 
dispută a „zburătorilor- zăpezilor. Acest gen 
de întreceri s-a născut în Norvegia, spre 1-360, 
primele trambuline fiind, mai întîi, simple ta- 
luzuri de zăpadă, apoi diversele coline. Pînă 
la giganții de beton de astăzi, drumul a fost 
lung, dar spectaculos.

G Coborlrea masculină 
„regalul- schiului alpin, 
z.tății sale. concurenții 
100 km pe oră. Pentru a 
liștii au lansat și bețe < 
corpului, spre 
care au rămas

i este considerată ca 
datorită s pecia cui o- 

de pășind deseori
i spori viteza, specia- 

__care urmăresc forma 
deosebire de cele de slalom 

drepte.

sament (dup* 2 etape): grupa 
— 1. Suedia 4 p
U-R-S-S. 4 p (17:2),
(16:6), 4. Italia 0 p

(22:3),
3. R.F.G. 4
(4:16),

S.U.A. 0 
(4:12), 5.

d (3:8), 
Norvegia

5. Austria 0 p 
0 p (6:26).

PATINAJ ARTISTIC (dans, pro
gramul Impus): 1. Jayne Torvill 
— Christopher Dean (Marea Bri
tanie) 0,6 p, 2. Natalia Bestemla- 
rwva — Andrei Bukin (U-R-S.S.) 
14 P, 3- Judy Blumberg — Mi
chael seibert (S.U.A.) 1,8 p, 4.
Marina Klimova — Serghei Po
nomarenko (U.R.S.S.) 2,4
Karen Barber — Nicky 
(Marea Britanie) 3,0 p, 
Fox — 
3,6 p.

4. Serghei Danilin (U.R.S.S.) 
1:32,717: 5. Valeri Dubin (U.R.S.S.) 
1:32,719: 6. Ernst Haspinger (Ita
lia) 1:32,719: ...15. loan Apostol
1:34,389.

p. 5.
Slater 

_______ _ _ Carol 
Richard bailey (S.U.A.)

6.

PATINAJ VITEZA (500 m) — 
feminin: 1. CHRISTA ROTHEM
BURGER (RJD.G.) 41,02 s — cam
pioană olimpică, 2. Karin Enke 
— - -.........................Natalia Gle-

Irina 
s, 

SKaui waxter (xv.xj.vi.j %z,xq S, u. 
Natalia Petrușeva (U.R.S.S.) 42,19 -------------- FO_ 

cam- 
Kita-

Gaetan
Dan 

Nick

(R.D.G.) 41,23 s, 3.
bova (U.R.S.S.) 41,50 s, 4. 
Kulehova (U.R.S.S.) 41,70
Skadi Walter (R.D.G.) 42,16

5.
6.

s: masculin; 1. SERGHEI 
KITCEV (U.R.S.S.) 38,19 — 
pion olimpic, 2. Yoshihiro 
zawa (Japonia) 38,30, 3. 
Boucher (Canada) 38,39 s, 4. 
Jansen (S.U.A.) 38,55 s, 5. 
Thometz (S.U.A.) 33.56 s. 6. Vla
dimir Kozlov (U.R.S.S.) 38,57 s,

.25. Dezideriu Jenei 39,72.

Imagine grăitoare pentru dificultățile create la Sarajevo participan- 
ților la proba de coborire. Grosimea stratului de zăpadă șl viscolul 

produc dificultăți pînă și la ieșirea din cabana-adăpost de la plecare, 
Telefoto: A.P. Agerpres

(după două manșe): fe- 
1. SteMl Martin (R.D.G.) 

2. Bettina Schmidt 
1:23,591: 3. Ute Weiss
l:Z3,a33; 4. Vera Zozulia 

(U.R.S.S.) 1:24.248; 5. Ingrlda A- 
mantova (U.R.S.S.) 1.-24,438; S.
Marie-Luise Rainer ntalla) 
1^4,880; ...14. Gabriela Haja

SANIE 
minin — 
1:23,412; 
(RJD.G.) 
(RJ3.G.)

...14.

1Î MEDICI AU CONTRIBUIT 
LA RECORDURILE 

MOSER
LUI

întreagă ..armată* de me- 
au urmărit îndeaproape 

pregătirea ciclistului Francesco 
Moser în vederea tentativei, 
de fapt a tentativelor, pe care 
acesta le-a făcut pe pista de 
lemn a velodromului ,,Augus
tin Melgar- din Ciudad de 
Mexico. Ei bine, 11 medici (de 
diferite specialități), între care 
cîțiva profesori universitari, 
s-au ocupat de antrenamentul, 
refacerea, alimentația, odihna 
marelui performer italian. 
Deci^ și aceștia au contribuit 
cu cite ceva la cifrele extraor
dinare pe care le-a înregistrat 
Moser !

Dar. apropo de aceste cifre, 
net superioare recordului an
terior al belgianului Merckx, 
de la 25 octombrie 1972, tot 
de la Mexico — 49.431 km,
iată-le puse față-n față, ta 
cele două tentative ale ciclis
tului italian :

O 
did

ganizatorii J.O. de vară 'au a- 
nunțat că oricine dorește să 
ia parte la ștafeta olimpică o 
poate face depunînd insă su
ma de 3000 de dolari ! Sepa
rat, au fost semnate contrac
te publicitare, cu diferite fir
me, pentru circa 30 
oane de doLarL

Municipalitatea din 
și forul oMmplc grec 
comercializării participării la 
ștafetă, propuntad ca ceremo
nia să se facă după ceremo
nialul traditional la datele

aran și un altul de 180 de mi
nute, special pentru televi
ziune.

RECORD DE MARATON LA 
ALTITUDINE

19.1.84 23.L34

de mill-

Olympia 
se opun

UNWOKT 
CA ALTUL

SCHI FOND (30 km) : 1. NIKO
LAI !---------------- ----------- -
28:56,3
Alexandr Zavialov 
29:23,3: 3. “
lh 29:35,7;
(U.R.S.S.) lh 30:30,4: 5. Akl Kar- 
vonen (Finlanda) lh 30:59,7 ; 6.
Lars-Erik Eriksen (Norvegia) lh 
31:24,8.

ZIMIATOV (U.R.S.S.)
— campion olimpic;
‘ ~ * * (U.R.S.S.)

Gunde Sven (Suedia)
4. Vladimir Sakhnov

lh
2. 
lh

Eroul J.O. din 1980, cind 
a fost cel dinții sportiv 
clin istoria „Olimpiadelor 
albe-, care a realizat du
bla victorie la 36 km si 
50 km (tot alunei s-a mai 
adăugat și succesul de la 
ștafeta 4x10 km), N. Zimla- 
tov T~ născut la 28 iunie 
1955; 1,80 m; 68 kg — este 
student la Institutul de e- 
ducație fizică. El a început 
marea performanță la vîrs- 
ta de 14 ani, ca in 13/5 
să devină campion mon
dial d$ juniori. Zimiatov 
beneficiază de o pregăti
re fizică și psihică exem
plară si» în același timp, 
de o 
După o 
elipsă, 
cîștigat 
1933, 
(R.F.G.), _
15 km din cadrul actualei 
ediții a „Cupei Mondiale-. 
Cu titlul de la Sarajevo el 
își înscrie în palmares cea 
de a patra medalie de 
aur.

CHRISTA ROTHEMBURGER 
(R.D. Germană)

Studenta din Dresda (s-a 
născut la 4 decembrie l?'-> 
la Wieswasser, 1,64 m; 60 
kg) a cucerit, acum, ia Sa
ra ie vo. prima sa medalie 
olimpică de aur. după un 
deceniu de pârtiei nare în 
arena competițională. Ea a 
fost prima patinatoare care 
a reușit să .spargă-, zidul 
celor 40 s pe distanța de 
500 m. fiind cronometrată 
în 1983 pe pista de la Me- 
deo (U.R.S.S.) cu 39,09 s. 
Christa s-a afirmat înce- 
pînd din 1980 cu mai multă 
pregnanță în înalta per
formanță, după ce la 19 ani 
fusese campioana țării sa
le la sprint. Printre ulti
mele performanțe • se în
scrie și locul 3 la C.M 
din 1933. de la Helsinki

tehnică impecabilă, 
perioadă de ~ 

N. Zimiatov a 
la 10 decembrie 

Reit-im-Winkel 
prima cursă de

la

e-

TELEX© TELEX @ TELEX ©TELîX
ATLETISM • La Riga, Ianis 

Bolars a stabilit un nou record 
unional de sală La aruncarea 
greutății cu 20,94 m. La Lenin
grad, Maria Stepanova a alergat 
300 m ta 37,06. O Suedeza Ann- 
Loulse Skoglund, campioană eu
ropeană la 400 mg în 1982, la 
Atena, a anunțat că nu va par
ticipa la campionatele europene 
de sală de la Gdteborg (3—4 mar
tie) dta cauza unei infecțiuni vi
rale. Ea iși va relua antrena
mentele la jumătatea lunii mar
tie. • Sebastian Coe, recordma
nul mondial la 800 m, nu va 
putea lua startul la campionatele 
de cros ale Marii Britanii (Ne
wark, 3 martie), întrudt s-a 
transferat la alt club șl nu a 
împlinit termenul de nouă luni 
prevăzut de regulament.

BOX • Portoricanul Carlos de 
Leon, campion mondial la cate
goria grea-ușoară (versiunea 
WBO, Iși va pune titlul în joc 
la 9 martie ta fața americanului 
Anthony Davis. Acest med se va 
desfășura ta deschiderea medu
lui Gr eg Page — Timp Withers
poon pentru tltlul_ mondial al ca
tegoriei grea 
cant în urma 
Holmes.

CICLISM • 
cursei cicliste

fost cîștigată de belgianul 
van Calster în 5h28:47. In 
mentul general conduce span! iul 
Julian Gorospe,

SCRIMA • Cupa Mond.. a 
sabie pentru juniori a fost câști
gată de Felix Becker (R. F. Ger
mania) 58 p,

TENIS • In turneul fem n 
de la Chicago : Potter — A‘ in 
6—1, 6—4, Sukova — White 6—7, 
6—2, 6—4, Bassett — Phelps 6—2, 
6—3, Turn bull — Sands 6—2, 6—2, 
• „Optimi- la Memphis : Con
nors — Smid 6—0. 7—6, Leconte 
— Tim Gullikson 4—6, 6—3, 6—4, 
Mayotte — Gottfried 6—4. 6—4.
Fibak — Fleming 6—7, 6—!. 6 —4, 
Arias — Krishnan 4—6, 7—5, 6—2.

Guido 
clasa-

HOCHEI INTERNATIONAL
(Urmare din pag 1)

(WBO rămas va- 
retrageril lui Larry

I
Ș

km 
km 
km

5
10
20 
o oră

5.48,24
11:39.72 
23:30 84 
50,808 km

5:47,163
11:41.001
23:21,592
51.15135 km

3 000
SCHIMB

DE DOLARI UN 
DE ȘTAFETA I

intenția organiza-

%
i

c
5
:•

Există în intenția organiza
torilor Jocurilor Olimpice de 
la Los Angeles ca să aprindă 
..focul sacru- în poiana de la 
Olympia. în Grecia, cu... două 
lunj înaintea deschiderii com
petiției. Explicația acestui fapt 
(fără precedent ta istoria O- 
F.mpiadelor) este aceea ca șta
feta cu flacăra olimpică să 
noată acoperi un traseu cît 
mai lung pe teritoriul State
lor Unite. în ’egătură cu a- 
ceasta, Kimon Koulouris. pur
tător de 
sportive
„Flacăra 
olimpice 
aiind în

stabilite de C.I O. în acest di
ferend. forul alimpic interna
țional, prin directoarea Mo
nique Berlioux. a precizat în
să : „Comitetul olimpic na
țional grec este doar păstră
torul flăcării olimpice și, deci, 
el nu poate decide asupra 
modulul în care este folosită 
aceasta !•„. Cu atît mai mult 
cu cît organizatorii americani 
au anunțat că 85 La sută dta 
fondurile realizate urmează a 
fl puse la dispoziția unor so
ci etăți de binefacere a copiilor 
handicapați...

DOUA FILME ALE „OLIM
PIADEI ALBE *84"

cuvint al forurilor 
elene a declarat : 

olinfnîcă si idealurile 
nu «?înt de vînzare!*, 
vedere faptul că or-

Filmul oficial al Jocurilor 
Olimpice de la Sarajevo este 
realizat de compania america
nă „Jalbert productions* spe
cializată ta sporturile de iar
nă. mai cu seamă în schi. Din 
1968 și pînă astăzi, respectiva 
companie a făcut 
toate campionatele ___
de schi. Acum, ia a XlV-a 
llmpiadă albă-, vor Ci reali 
zate două filme, unul de W 
de minute pentru marele e-

filme la 
mondiale 

,O-

Este o mane diferență intre 
efortul fizic desfășurat la al
titudine șl cel de la nivelul 
mării. Dacă ta probele de du
rată minimă (cursele de vi
teză, săritura ta lungime etc.) 
sportivii stat avantajați de al
titudine, la cede de durată 
mare (cursele de fond), dim
potrivă ! De aceea, apare ca 
excepțional rezultatul de 
2.16:00,0 obținut la altitudinea 
de 2500 m a capitalei Etiopiei, 
Addis Abeba, de maratonlstul 
Dereje Nedi. în ianuarie ei 
a cîștigat cursa de maraton 
organizată în memoria fostu
lui campion olimpic Abebe 
Bikila, fiind secundat de Ke- 
bebe Balcha (2.18:22) medaliat 
cu argint la C.M. de anul tre
cut, la Helsinki. în 1363, la 
Mexico (2200 m), etiopia iul 
Mamo Wolde a cîștigat titlul 
olimpic la maraton cu 2.20:26.0!

TENTATIVA UNUI AERONAUT

Un aeronaut japonez, Micho 
Kanda (34 de ani), monitor la 
asociația națională niponă de 
aeronautică, «-a decis să în
cerce cu „montgolfierul- său 
doborîrea recordului mondial 
de distanță, deținut de ameri
canul D.E. Wiederkehr (366,99 
km), din 13 martie 1971, pen
tru baloane din categoria 
1200—1600 ms. „Montgolflerul- 
lul Kanda are o înălțime de 
20 m, un diametru de 15 m, 
cîntărește 480 kg și poate zbu
ra circa patru ore La o altitu
dine de 5030 m. Temerarul 
zburător va pleca, zilele aces
tea, din insula Okl (ta marea 
Japoniei) 
lungă în 
nord de 
peste 400

și va încerca să a- 
dlstrictul Kanto. la 

Tokio, distantă de 
km.

Rubrică realizată de
Romeo VILARA

Etapa prolog a 
___  _ _ care se desfășoară 
la Salles-du-Gardon (Franța) a 
fost dștlgată de australianul Alan 
Peiper, 1,950 km ta 2:41,75 (medie 
orară 43,443 km), urmat de olan
dezul Bert Oosterbosch 2:41,75. S 
Etapa a doua a cursei „Drumul 
Soarelui-, care se desfășoară în 
Spania. Malaga-Acija (183 km), a

tul : 7—4 (2—1. 2—1, 3—2) tn 
favoarea oaspeților. Au marcat 
L Antal 2, B. Nagy, E.
tal, respectiv Poduzov 2. 
ruli 2. Efimov, Holinko, 
kov. Au condus bine Șt. Enciu' 
— L Becze, S. Dinu.

Sîmbătă, tot de la ora 17,
are loc tntllnirea revanșă. iar 
duminică selecționata noastră
primește replica unei alte e- 
chipe sovietice. Salavat 
laew Ufa.

An- 
Ta- 
Eș-

CHILE Șl ECUADOR ÎNVINGĂ
TOARE IN PRIMELE JOCURI ALE 

PRELIMINARIILOR OLIMPICE

La Guayaquil (Ecuador) au în
ceput ultimele faze ale turneelor 
olimpice (zona Americii de Sud) 
pentru calificarea la J.O. de La 
Los Angeles. Joi au avut loc pri
mele partide In cele două grup?

ta grupa L Ecuador a dispus 
de Columbia^ou 3—0 (1—9), Drta 
golurile marcate de Cubi (2) și 
Jacinto Vega. Dta această grupă 
mai face parte reprezentativa 
Braziliei.

In grupa a 2-a, Chile a Întrecut 
Venezuela cu 1—0 (0—0). prin go 
Iul marcat de Santlz. Dta grupă 
mal face parte și selecționata Pa
raguayului.
• Selecționata olimpică a 

U.R.S.S., aflată ta turneu in Ita
lia, a jucat cu echipa orașului 
Livorno, pe care a tavtas-o cu 
3—2 (1—T), prin golurile Înscris*3 
de Lițjovcentoo (2) și Tupikov 
(din 11 m).
• In sferturile de finală ala 

.Cupei Spaniei* vor avea loc ur-
(turul la 22 fe- 
la 14 martie)

Palmas. La 
Madrid. C.F

mătoarele partide 
bruarle și returul 
Castilia — Las 
Coruna — Real 
Barcelona — Osasuna, Gljon — 
Athletic Bilbao.
• Internaționalul Paul Mariner 

(30 de ani, de 33 ort selecționat 
ta prima reprezentativă a An-

gliei) a fost transferat joi. de Ja 
Ipswich Town la Arsenal. El va 
juca în linia de atac, alătur, te 
Tony Woodcock.
• In meci restant în campio

natul Belgiei : Beveren — An- 
derlecht 2—2.
• Jocuri restante ta camr i na

tul Angliei : Tottenham — Sun
derland 3—0, West Bromwich Al
bion — Nottingham Forest 0—5 î

Q După 19 etape. în campiona
tul Turciei conduce Galatasaray 
cu 29 p. urmată de Fenerbahce 
28 p, Trabzonspor 27 p. Citeva 
rezultate : Adanaspor — Galatasa- 
ray 1—2, Fenerbahce — Bursaspor
1— 0. Trabzonspor — Bolu l—0.
• în etapa a 19-a a campio

natului Greciei : Panathimik - — 
boxa 2—0, Apollon — lie : is 
0—0. Aris — Yannina 2—1. o ym- 
piakos — PAOK 1—0. Pan or',-s 
— Ethnikos 0—1. Larisss -- OFI
2— 1, AEK — Kalamaria 3—3. 
Serres — Algaleo 2—1. Pe pr. nc’e 
locuri : Panathinaikos și Hera- 
klis cite 33 p, Aris 28 p. Pe ulti
mele : 14—15. Aigaleo si Yannina 
cîte 12 p, 16. Kalamaria ’0 o
• In Olanda (et. 20). C va 

rezultate : Ajax — Volend am 5—0, 
Eindhoven — Utrecht 3—3 Fe- 
yenoord — Den Bosch 1—I. Alk- 
maar — Tilburg 4—0. Kerkrade — 
Dordrecht 2—1. Pe prime’,? locuri: 
Feyenoord 34 p. Ajax 32 p Eind
hoven 29 p (din 19 locuri» : oe 
ultimele : 17. Dordrecht 10 r» d n 
18 j). 18. Helmond Sport ‘ o.
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