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CONSTANTIN MILITARU - 2,31 m
ia Înălțime,

SOFIA. In cadrul competiției 
de atletism desfășurată sub 
egida FISU, In sala Festivalna 
din Sofia, un remarcabil succes 
a înregistrat tlnărul nostru 
săritor Constantin Militaru (an
trenor Ion SOter, la clubul 
Steaua), care a cîștigat Înălți
mea cu 2,31 m — nou record 
național, performanță de o 
foarte bună valoare internațio
nală. Alte victorii românești au

NOU RECORD!
mai înregistrat Vali Ionescu, cu 
6,56 m la lungime, și Mihaeia 
Loghin, cu 19,83 m Ia greu
tate. Un rezultat foarte bun a 
obținut și atletul bulgar Hrislo 
Markov : 17,05 m Ia triplu — 
nou record național. Alți cîști- 
gători au mai fost : bărbați, 
60 m : Valentin Atanasov (But) 
6,76 s ; femei : 200 m : Sibel 
Terean (Turcia) 25,27, 60 mg 1 
Liliana Ivanova (But) 8,30 a.

ȘEDINȚA COMITETULUI
POLITIC EXECUTIV
AL C.C. AL P.C.R.

în ziua de 11 februarie, Co
mitelui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. s-a întrunit în șe
dință, sub președinția tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în 
legătură cu încetarea din viață 
a tovarășului I. V. Andropov, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

Comitetul Politic Executiv a 
luat următoarele hotăriri :

O delegație de partid și de

stat, condusă de secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, să 
participe la funeraliile tova
rășului L V. Andropov.

In ziua de 14 februarie, ziua 
funeraliilor, se declară doliu 
național.

In această zi, posturile de 
radio și televiziune, precum și 
instituțiile artistice vor prezen
ta programe adecvate.

In prima zi a Balcaniadei dc tir redus

UN FRUMOS SUCCES ROMÂNESC -
ȘASE LOCURI I

Ieri. în prima zi de întreceri 
a Balcaniadei de tir redus (pro
ba de 10 metri la arme cu aer 
comprimat), găzduită de sala 
Dinamo din București, compe
tiție la care participă sportivi

le) se explică performanța ac
tualului campion balcanic. Un 
fapt puțin obișnuit și la în
trecerile pe echipe, unde forma
țiile României si Greciei n-au 
putut fi departajate, fiind ega-

Eugen Antonescu — noul campion

din Bulgaria, Grecia, Iugosla
via. Turcia și România, au fost 
obținute frumoase succese ro
mânești. sase din cele opt tit
luri revenind țintașilor noștri, 
în prim-plan s-au situat re
prezentantele tării noastre la 
proba de pistol. în frunte cu 
Anișoara Matei, multipla cam
pioană a tării, si junioara Ca
melia Tudor, care au cîștig-t 
toate probele, evoluînd la un 
nivel superior. La dificila pro
bă de pușcă, trăgătorii români

balcanic Ia proba de pu^că 
Foto : Dragoș NEAGU

le atît la puncte (1715), cit și 
la „decari" (101) și „nouari" 
(67).

REZULTATE TEHNICE — 
pușcă 60 „diabo’.ouri" — se
niori : 1. E. Antonescu (Româ
nia) 582 p — campion balcanic, 
2. B. Marinkovici (Iugoslavia* 
579 p, 3. P. niadis (Grecia)

Toma RĂBȘAN

(Continuare in pag 2-3)

A XlV-a ediție a J.O. de iarnă — Sarajevo 1984

OLIMPIADA ALBĂ ȘI-A DESEMNAT ALȚI OPT
9 Fondista finlandeză Maria Lisa Hamalainen la a doua meda
lie de aur 0 Sportivii din R. D. Germană in prim-planul întrece
rilor de bob și sanie @ Gabriela Haja, pe locul 14 la sanie @ 
T. Kopacz n-a reușit decît un loc 19 Ia 5 000 m I 0 Probele de 

coborîre din nou aminate
SARAJEVO, 12 (prin telefon). 

Vremea continuă să perturbeza 
desfășurarea întrecerilor din ca
drul celei de a XlV-a ediții a 
Olimpiadei albe. Cele mai a- 
fectate slnt probele de cobo- 
rire, care au suferit noi ami- 
nări, fiind reprogramate pen
tru miercuri (fetele) și joi (bă
ieții), vintul continuind să su
fle cu violență pe pirtiile de 
la Jahorina și Bjelasnica. Fără 
îndoială, și celelalte întreceri 
au fost afectate de condițiile 
atmosferice neprielnice, perfor
manțele fiind, cel mai adesea, 
sub posioilitățile competitorilor, 
obligați să facă eforturi supli
mentare pentru a termina dis
putele.

★
Simbătă, biatlonul 20 km a 

reunit, pe platoul de la Igman 
Veliko Polje, 63 de sportivi. 
Cursa, care s-a desfășurat în 
condiții foarte dificile, a fost 
animată, viu disputată. în cele 
din urmă, victoria a revenit lui 
Peter Angerer (R.F.G.), un at
let bine proporționat, cate a 
alergat foarte bine și nu a a- 
vut decît două greșeli la tir, 
proba care a adus — în ge
neral — multe minute de pe
nalizare. El s-a impus în fața 
celorlalți doi medaliați, Frank 
Roetsch (R.D.G.) și Eirik Kval-
fos (Norvegia), care au rămas 
destul de mult în urmă.

între sportivii care au luat 
startul s-au aflat și reprezen
tanții țârii noastre Imre Les- 
fyen, Mihaj Radulescu, Vladi
mir Todașcă. Nici imul nu a 
reușit să facă față rigorilor 
cursei, ei ocupînd locuri in 
partea inferioară a clasamen
tului : 43. Lestyen la 13:33,9 de 
învingător (cu 6 minute pena
lizare pentru tir), 49. Rădu-

sat pe locul I la sărituri (214,7 
p pentru salturi de 78 m și 
88 m) și pe cel secund la fond 
(după finlandezul I. Kariafali-

CAMPIONI
099
■ft

Duminicel — Petrariu au cobo- 
rit două locuri în clasament, 
terminind pe 18. Cealaltă pe
reche, Dcgan — Popescu, a fost

Condiții deosebit de dificile pentru concurenți in probeie de 
patinaj, ei trebuind să înfrunte ninsoara și vintul puternir 

Telefoto : A.P.—AGERPRES

nen), campifinul mondial al dis
ciplinei dovedind o excelentă 
pregătire. El a fost urmat de 
un pluton compact de finlan
dezi, sportivii din R.D.G. (unii 
dintre marii favoriți) manlfes- 
tind o pronunțată eclipsă de 
formă.

★
Ciștigînd 3 din cele 4 manșe, 

echipajul R.D. Germane II 
(Hoppe — Schauerhammer) a

--------------------- PROGRAMUL DE AZI ------------------------
HOCHEI - de 1% ora 13 : grupa A : R.F. Germania - U.R.S.S.,

Suedia — Polonia, Iugoslav o — Italia : grupa B : Canada — Norvegia, 
Finlanda — Cehoslovacia, S.U.A. — Austria

PATINAJ ARTISTIC — ora 8 : masculin, figuri impuse
PATINAJ VITEZA - ora 10 : 1000 m femei
SCHI ALP N — de ’a ora 11 : Slal-m ur-'os femei (ambele monșel 
SCHI FOND — ora 10 : 15 km bărbați

TRICOLOR'! IN ÎNTRECERE
SCHI ALPIN (slalom uriaș) : Uliana Ichlm

lescu la 15:25,4 (8), 50. Todașcă 
la 16:08,2 (8).

★
Combinata nordică — tram

bulină 70 m (simbătă) și schi 
fond 15 km (duminică) — a 
adus în fruntea ierarhiei pe 
norvegianul Tom Sandberg, cla-

obținut medalia de aur la bob 
2 persoane. Această perfor
manță nu constituie o surpriză, 
pentru că realizatorii ei au ob
ținut cei mai buni timpi și la 
antrenamente. Cu doar 52,63 s 
in manșa a 3-a și 53,29 s in 
manșa a 4-a, boberii noștri

cronometrată cu 53,13 și, res
pectiv, 53,41, încheind proba pe 
locul 23.

★
Prima sportivă care reușește 

să cucerească a doua medalie 
de aur la această ediție a J.O., 
a fost fondista finlandeză Ma
ria’ Lisa Hamalainen. După 
succesul de la 15 km, ea a cîș- 
tigat. duminică dimineață, și 
întrecerea pe 5 km, la care au 
luat parte 52 de concurente. 
Vintul a suflat violent, punînd 
multe probleme sportivelor. Dis
puta a fest dificilă, dovadă că 
sovietica Raisa Smetanina (cam
pioana din 1980) a sosit pe lo
cul 11, iar norvegianca Bcrit 
Aunli (triplă campioană mon
dială in 1982) a venit pe locul 
secund la 10,1 s. Sportiva noas
tră Elena Reit n-a reușit decît 
o clasare pe poziția 32, cu 
13:51.6.

★
La 24 de ani, patinatorul Tom 

Gustafson a devenit primul 
suedez campion olimpic la 5 000 
m. El a pornit alături de o-< 
landezul Hilbert van der Duim,

Radu T1MOFTE

(Continuare in pag. a 4-a)
au obținut două locuri I prin 
proaspătul campion național a! 
probei, Eugen Antonescu, care 
a avut un adversar redutabil 
în iugoslavul Marinkovici, și 
prin echipa de juniori. Cele
lalte două locuri I au revenit 
Iugoslaviei (echipe seniori) si 
juniorului grec G. Dalianis.

Revenind la proba de pistpl 
6enioare. trebuie să spunem că 
româncele au avut rezultate 
valoroase și apropiate ca cifre 
— Anișoara Matei 381 p. Ana 
Ciobanu 380 p. iar Silvia Ka- 
posziai (Steaua), care nu a fost 
introdusă în echipă si a evoluat 
în afară de concurs, a obținut 
331 p. •

Credem că este interesant de 
amintit că la proba de pușcă 
..decarul" — de numai un mi
limetru ! — a fost nimerit de 
c știgâtor. dinamovistul Eugen 
Antonescu, de 42 de ori din 60 
de „focuri", dar dacă avem în 
vedere faptul că Antonescu de
ține recordul țârii cu 586 p 
(stabilit cu o săptămînă in 
urmă la campionatele naționa-

Divizia „A" de volei

INTR-0 ETAPA A GAZDELOR, STEAUA
A CÎȘTIGAT, TOTUȘI, LA TG. MURES
Ieri s-au disputat jocurile eta

pei a n-a a returului campiona
telor divizionare ,,A“ de volei, 
etapă In care gazdele au cîștigat 
pe linie, excepție făcînd doar me
ciul de la Tg. Mureș. lată amă
nunte de la jocurile acestei 
etape :

MASCULIN
CALCULATORUL BUCUREȘTI 

— ELCOND DINAMO ZALAU 
3—2 (9, 7, —11, —13, 13). Așa cum 
anticipam jocul a fost deosebit 
de disputat, cu răsturnări specta
culoase de scor, dar — ceea ce 
este mai important — cu foarte 
multe faze de volei autentic, 
care au plăcut numeroșilor spec
tatori prezonțl ieri în sala Olim
pia din Capitală. Primele două 
seturi au fost cîștigate la pas de

gazde, care se Îndreptau lejer 
spre o victorie categorică, Schio- 
pescu, Ion, Steriade și Iuhasz, cei 
mai buni de la învingători, ne- 
lăsînd prea multe șanse oaspe
ților. încă de la începutul setului 
trei, balanța începe să se echili
breze, pentru ca în continuare 
să se încline net în favoarea e- 
chlpei antrenorului-jucător Măș- 
cășan. în setul patru, cel ma: 
echilibrat al meciului, după ce 
fiecare echipă a condus cu 1—2 
puncte, în urma unor faze elec
trizante, mai calmă, valorificîn- 
du-și din plin experiența compe- 
tițională mal mare a „pieselor", 
sale de bază — Măscășan și Tutovan 
— ajutați de Ciontoș și Codrea, oas-

(Continuare in pag 2 3)

Dinamovista Irina Velicu punctează pe lînțiă un blocaj defectuos 
(Fază din meciul Dinamo București — Flacăra roșie, 3—0) 

Foto : N. DRAGOȘ



SURPRIZE IN „CUPA ROMÂNIEI
LA HANDBAL MASCULIN

• Pentru etapa semifinalelor s-au calificat și trei divizionare „B“
• Penultima rundă va avea loc

în sălile de sport din Zalău, 
Odorheiu Secuiesc, Tg, Jiu și 
Tirgoviște s-au disputat, în zi
lele de 10, 11 și 12 februarie, 
meciurile etapei a II-a a celei 
de a Vl-a ediții a „Cupei 
României" la handbal masculin, 
în trei din cele 4 serii, echipe 
din eșalonul valoric secund 
(Știința Bacău, Universitatea 
Craiova șl C.S.U. Galați) au 
reușit frumoasa performanță 
de a se califica in etapa urmă
toare a competiției.

Iată formațiile care vor e- 
volua în semifinale : H. C. 
MINAUR BAIA MARE și CON
STRUCTORUL ARAD (din se
ria „A"), UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA și ȘTIINȚA 
BACAU (,,B“), STEAUA și 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
(,,C“), DINAMO BUCUREȘTI 

•și C.S.U. GALAȚI (,,D“).
Semifinalele competiției vor 

avea loc la sfîrșitul acestei 
săptămîni (simbătă și dumini
că) la Reșița (seria I : Con
structorul Arad, Universitatea 
Cluj-Napoca, H. C. Minaur 
Baia Mare și Știința Bacău) și 
la Arad (seria a II-a : Uni
versitatea Craiova, Dinamo 
București, Steaua și C.S.U. 
Galați).

ZALAU (seria „A"). Sala 
sporturilor a găzduit o a- 
tractivă competiție, în care 
handbaliștii de' la H. C. Minaur 
Baia Mare au fost performerii 
celor trei zile ale etapei a 
II-a a „Cupei României". Tre
buie remarcat faptul că aproa
pe toate întîlnirile au fost viu 
disputate, prin aceasta specta
colul handbalistic plăcind celor 
care au umplut tribunele.

Rezultate. H. C. Minaur Baia 
Mare 30—28 cu Minerul Cavnic,
35— 18 cu Petrolul Teleajen și
36— 30 cu Constructorul Arad. 
Constructorul Arad 29—26 cu 
Petrolul Teleajen și 24—20 cu 
Minerul Cavnic. Minerul Cav
nic — Petrolul Teleajen 33—29. 
Clasament : 1. H. C. MINAUR 
BAIA MARE 9 p, 2. CON
STRUCTORUL ARAD 7 p, 3. 
Minerul Cavnic 5 p, 4. Petrolul 
Teleajen 3 p. (I. DOMUȚA — 
coresp.).

ODORHEIU SECUIESC (se
ria „B"). Deși intr-o com
panie valoroasă, în seria de 
la Odorheiu Secuiesc studenții 
clujeni au fost cei care au do
minat cu autoritate, ei reușind 
două victorii și un „egal". 
Știința Bacău (divizionară 
„B") a furnizat plăcuta surpri
ză de a se fi calificat in etapa 
următoare a întrecerii, înain
tea a două formații din primul 
eșalon valoric : Independența

.aLAjisBjssnanKssra:

DIVIZIA „
(Urmare din pag. 1)

peții s-au impus și astfel scorul 
devine egal ; 2—2. In setul deci
siv elevii antrenorului Chițigol 
au reușit să se detașeze șl da
torită faptului că partenerii de 
întrecere dădeau semne vădite 
de oboseală. Cuplul de arbitri E. 
Ududec (Suceava) șl A. Nedelcu 
(București) au condus foarte bine 
o partidă care a durat 2 ore șl 
15 minute. Păcat Insă de unele 
greșeli flagrante ale tușlerilor. 
(Mlhail VESA).

DINAMO BUCUREȘTI — ȘTIIN
ȚA MOTORUL BAIA MARE 3—0 
(13, 3. 4). Performera etapei tre
cute din derbyul băîmărean și-a 
dovedit doar parțial eficiența șl 
la București șl aceasta numai în 
primul set, cflnd a Jucat de la 
egal la egal cu dlnamoviștii, 
campionii țării. Mal mult, oaspeții 
au condus cu 9—6, au egalat 
apoi la 13, cedfcid în final setul 
la mare luptă. Următoarele două 
•eturl au fost clștlgate ușor de 
dlnamovlștl, aceștia avlnd In Du- 
minolu (oel mal bun de pe 
teren) principalul realizator. Ală
turi de acesta s-au mal eviden
țiat Enescu, Glrleanu șl Pop, Iar 
de la oaspeți, Ghie șl Marc au 
corespuns doar parțial. Au arbi
trat foarte bine M. Vlădescu 
(Brașov) șl I. Covaci (București). 
(Gheorghe DEDIU).

UNIVERSITATEA-C.F.R. CRA
IOVA — TRACTORUL BRAȘOV 
>—2 (9, 14, —16, —12, 10). Meci 
de mare luptă. Setul trei a fost 
cel mal disputat ; elevii Iul T. 
Tănase au condus cu 11—0 șl 
13—12, dar studenții s-au mobili
zat, au egalat (13—13) șl, după 
ce flecare echipă a condus pe 
nnd, setul a revenit. In prelun
giri (1«—16) oaspeților care 
l-a ciștigat șl pe următorul, ega- 
Hnd situația : 2—2. In setul deci
siv, brașovenii au cedat fizic și 
gazdele s-au impus pe merit. Re
marcați : Stolan, Daha, Băloi (U),

la sfîrșitul acestei săptămîni
Carpați Mîrșa și Dinamo Bra
șov.

Rezultate. Universitatea Cluj- 
Napoca 28—24 cu Dinamo Bra
șov, 30—21 cu Știința Bacău și 
19—19 cu Independența Carpați 
Mîrșa, Știința Bacău 27—23 cu 
Dinamo Brașov și 23—23 cu 
Independența Carpați Mîrșa. 
Independența Carpați Mirșa 
— Dinamo Brașov 16—19. Cla
sament t 1. UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 8 p, 2. ȘTIIN
ȚA BACAU 6 p, 3. Indepen
dența Carpați Mirșa 5 p, 4. Di
namo Brașov 5 p. (Mîrșa are 
golaveraj superior). (A. PIA- 
LOGA — coresp.).

TG. JIU (seria „C"). Peste
3 000 de spectatori au urmărit 
partidele masculine de hand
bal din „Cupa României". A- 
tracția în plus a constituit-o 
faptul că in seria gorjeană e- 
volua Steaua. Deși elevii lui 
Radu Voina și Otto Telman nu 
au aliniat aici handbaliștii din 
lotul olimpic, Steaua a făcut 
o adevărată demonstrație de 
virtuozitate. Timișorenii, în 
schimb, au dezamăgit, ei ocu- 
pind doar locul III, ceea ce 
nu le va permite să joace in 
semifinalele competiției.

Rezultate. Steaua 34—30 cu 
Relon Săvinești, 27—25 cU Uni
versitatea Craiova și 28—22 cu 
Politehnica Timișoara. Uni
versitatea Craiova 21—19 cu 
Politehnica Timișoara și 18—17 
cu Relon. Politehnica Timișoa
ra — Relon 28—25. Clasament :
1. STEAUA 9 p, 2. UNIVER
SITATEA CRAIOVA 7 p, 3. 
Politehnica Timișoara 5 p, 4. 
Relon Săvinești 3 p. (P. CRIS- 
TEA — coresp.).

TIRGOVIȘTE (seria „D"). 
Dinamo București a realizat 
un scor mai strins doar in 
partida cu Constructorul C.S.U. 

. Oradea. în celelalte meciuri, 
elevii Iui Ghiță Licu și Va
lentin Samungi au ciștigat de
tașat. Divizionara „B“ C.S.U. 
Galați a ocupat un meritat loc 
secund în clasamentul seriei, 
un component al acestei for
mații, Gh. Anton, cîștîgînd și 
titlul de golgeter cu 36 de go
luri înscrise.

Rezultate. Dinamo Bucu
rești 30—26 cu Tractorul Bra
șov, 33—27 cu C.S.U. Galați și 
25—24 cu Constructorul C.S.U. 
Oradea. C.S.U. Galați 25—24 cu 
Tractorul Brașov și 25—25 cu 
Constructorul C.S.U. Oradea. 
Tractorul Brașov — Construc
torul C.S.U. Oradea 23—21. 
Clasament: 1. DINAMO BUCU
REȘTI 9 p, 2. C.S.U. GALAȚI 
6 p, 3. Tractorul Brașov 5 p,
4. Constructorul C.S.U. Oradea
4 p. (M. AVANU — coresp.).

Au DE VOLEI
respectiv Dragu șl Stere. (V. 
POPOVICI — coresp.).

RELONUL SĂVINEȘTI — C.S.U. 
ALUMINA ORADEA 3—2 (—11, 9, 
—10, 12, 13). Jocul a durat două 
ore și jumătate 1 De menționat 
că în setul cinci gazdele au re
cuperat diferente de scor de la 
3—7 șl 7—lil, dștigînd In final ou 
15—1B, setul șl meciul. Eviden
țiat! : Lepădătescu șl Savu (R), 
respectiv Manole, Răduță și Dra
go?. (N. MARCU — coresp,).

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — STEAUA 0—3 (—11,
—8, —14). Fără N. Pop si Racol- 
țea, gazdele au opus totuși o re
zistență dîrză mal experimentatei 
partenere de Întrecere. Evlden- 
țlațl': Pralea, Mina, Pentelescu, 
de la Învingători, Sanlslav. ctm- 
peanu șl juniorul de 14 ani (!) 
Gabriel Mărginean, de la gazde. 
(A. SZABO — coresp.).

C.S.M.U. SUCEAVA — EXPLO
RĂRI BAIA MARE nu s-a dis
putat, bâlmârenil neajunglnd la 
meci din cauza timpului nefavo
rabil.

FEMININ
DINAMO BUCUREȘTI — FLA- 

CARA ROȘIE BUCUREȘTI 3—0 
(3, 9, 11). Cu atacuri variate la 
fileu șl cu servicii bune, campi
oana „en-Utre" a dștlgat primul 
set In numai 15 minute 1 Sur
prinzător, In setul următor dlna- 
movistele se relaxează șl, pe 
acest fundal, elevele antrenorului 
S. Chlriță trec la drma jocului. 
La 3—9, antrenoarea Doina Ivă» 
nescu cere timp de odihnă, după 
care echipa sa, parcă... renăscută, 
căștlgă setul la * I Identic, în se
tul trei șl ultimul, din nou timp 
de odihnă (la 3—11) șl din nou 
dlnamovlstele Ișl adjudeca setul 
la 11 1 Evidențieri : Georgeta 
Lungii, Mariana Ionescu, Florina 
Coșoveanu CD), respectiv Simons 
Enache șl Corina olteanu. 
Arbitraj bun prestat de D. Ro
taru șl Ov. Florea ambii din

în campionatele de baschet 0 ETAPA DOMIKATA DE „REMIZE" j
Sîmbătă șl ieri, campionatele 

naționale de basenet ■— masculin 
și feminin — au continuat cu 
partidele (duble) ale etapei a 
25-a. o etapă dominată de „re
mize", scorul de 1—1 fiind în
registrat în nu mai puțin de 6 
întîlniri.

MASCULIN, GRUPA 1-6
RAPID BUCUREȘTI — DINA

MO BUCUREȘTI 0—2 : 75—99
(33—54) și 74—109 (29—48). Două 
partide liniștite, în care cam
pionii au realizat victorii scon
tate. Coșgeteri : Suciu 22+24, 
Caraion 11+16, Dăescu 12+7, 
respectiv Niculescu 30+21, Po
po viei 14+16, Marinache 10+11. 
(D. DIACONESCU, coresp.).

C. S. U. SIBIU — STEAUA 
0—2 : 72—112 (40—62) și 78—91
(37—50). Doar In repriza a doua 
a meciului de duminică sibienii 
au avut o replică mai consis
tentă. Coșgeteri : Chirilă 39+24. 
Apostu 18+14, Bretz 12+18, res
pectiv Ermurache 24+24, Opși- 
taru 24+24. Brănișteanu 28+10 
(I. IONESCU, coresp.).

DINAMO ORADEA — I.C.E.D. 
BUCUREȘTI 1—1 : 70—77 (35—44)
și 76—74 (44—38). O „remiză"
grăitoare privind evoluția e- 
chipelor în cele două +,lle-,cc,°,s„‘ 
geteri : Crlstea 18+12, Rie 15—10. 
Kosa 0+20. respectiv Grădiștcann 
16 — 17. Ardelean 23+6. (G. ILIE.
coresp.).

PO-
79—64

Me-

GRUPA 7-12
CARPAȚI BUCUREȘTI - 

litfhnica iași 2—0 :: 
(40—35) și 79—67 (45— 38).

BALCAMADA DE TIR
(Urmare din PJS- O

576 p. 4. S. Dzeko (Iugoslavia) 
575 p' 5. R. Bebevek (Iugo
slavia) 575 p. 6. R- Nicolescu 
(România) 575 p. Echipe : 1. 
Iugoslavia 1 729 p, 2. Romania 
și Grecia cite 1715 p, 4. Bul
garia 1 696 p. Juniori : 1. Geor
ges Dalianis (Grecia) 565 p — 
campion balcanic, 2. D. Pet- 
kovici (Iugoslavia) 563 p. 3. C. 
Oprii (România) 562 p. Echipe :
1 România 1683 P (Opnș, M. 
Ilioin 560 p și C. Delimarian 
551 p) — campioană balcanică,
2. Bulgaria 1 673 p, 3. Iugosla- 
V a 1 658 p. Pistol — senioare 
(10 ,.d“) : 1. Anișoara Matei 
381 p — campioană ba'canică,
2 Ar. a Ciobanu 380 o (am
bele din România), 3. Dobro va 
Donka 375 p. 4. Mneța Cristeva 
(ambee din Bulgaria) 374 p.
5. Elena Macovei (România) 
371 p. 6. Napsika Garini (Gre
cia) 368 p. Echipe : 1. România 
1 132 p (Matei, Ciobanu, Ma
covei) — campioană balcanică, 
2. Bulgaria 1 110 p. 3. Grecia 
1 066 p. Junioare : 1. Camelia 
Tudor (România) 374 p, — 
campioană balcan'că, 2. Zvetla 
Stoianova (Bulgaria) 372 p, 3. 
Gabriela Demsa (România) 369 
p. Echipe : 1. România 1096 p 
(Tudor, Demșa și Simona Ste
fan 353 p) — campioană bal
canică. 2. Bulgaria 1 090 p, 3. 
Grecia 943 p. întrecerile bal
canice se încheie azi cu probe
le de pistol (seniori, și juniori) 
și pușcă (senioare și junioare).

București. Țstelian TRANDAFI- 
RESCU).

C.S.U.-I.M.N. GALAȚI — MA- 
RATEX BAIA MARE 3—0 (3, 1, 
12). Peste 1600 de spectatori au 
aplaudat victoria gazdelor, care 
pină spre finalul meciului au ju
cat aproape fără greșeală, fiin- 
du-le necesare doar 95 de minute 
pentru a obține victoria. S-au 
remarcat ; Crina Răuță, Maria 
Muscă, Speranța Găman și Ileana 
Berdilă (Gl.), respectiv Vasllica 
Mițu. (T. SIKIOPOL — coresp.).

FARUL CONSTANTA — ȘTI
INȚA BACAU 3—2 (3, —8, —
4, 7). Victorie meritată a gazde
lor, care au rămas totuși datoare 
publicului prin jocul prestat. Bă- 
căuancele au jucat foarte bine 
în seturile doi șl trei șl numai 
datorită greșelilor făcute, In spe
cial la preluare șl la serviciu, au 
pierdut categoric ultimele seturi 
șl meciul S-au remarcat : Ga
briela Vulpe, Mirela Cazangiu șl 
Dolnița Popescu (F), respectiv 
Margareta Pescaru șl Marilena 
Bogdan. (Gh. DRAGAN — coresp.).

CHIMPEX CONSTANTA — U- 
NIVERSITATEA CRAIOVA 3-2 
(10, —3, 7, —10, 12). Joc foarte 
echilibrat In majoritatea timpu
lui, victoria surizlnd șl studente
lor, care în setul decisiv au con
dus cu 13—5, dar au greșit copi
lărește In final. După ce Iuliana 
Enescu (U) a primit un cartonaș 
roșu la 12—12 (!), echipa constan- 
țeană a mal făcut două puncte 
șl a obținut victoria. Remarcate : 
Liliana Văduva, Ileana Geambașu 
șl Viorica Geapana (Ch.), res
pectiv carmen Cuejdeanu, Moni
ca Sușman șl Mlhaela Tăcu. 
(C. POPA — coresp.).

CHIMIA RM. VlLCEA — CAL
CULATORUL BUCUREȘTI 3—0 (5,
5. 2). Meci fără Istoric, care a 
durat doar 45 de minute. Ioana 
Liteanu, Mlhaela Mircea șl Nata
lia Duliei au fost cele mal bune 
jucătoare de la gazde, Iar Paula 
Păvăloale de la oaspete. (P. 
GIORNOIU — coresp).

Partida PENICILINA IAȘI — 
C.S.M. LIBERTATEA SIBIU va 
fl reprogramată. 

ciurl cu o desfășurare aproape 
identică și cu aceeași învin
gătoare merituoasă, formația 
bucureșteană. In ambele zile, 
primele minute ale jocurilor 
s-au caracterizat printr-un pro
nunțat echilibru, cu dese răs
turnări de scor, după care ti
nerii elevi ai antrenorilor L. 
Călin șl H. Giurgiu s-au instala» 
autoritar la trenă, în unele 
perioade el zburdînd pur șl 
simplu in fața unei formații re
semnate, care suportă handi
capul absenței lui Boișteanu și 
Măgureanu, indisponibili. In 
meciul de simbătă, am remarcat 
aportul sub panouri al lui 
Panaitescu, prompt și eficient în 
intervenții, iar duminică ver
va și eficacitatea lui Tzachis. 
Au marcat : Constantin 12+20, 
Panaitescu 25 + 11, Toader 4+0, 
Ivanov 2+2, lacob 10+6, Tzachis 
231-31. Mitei 2+9, Marcu 1+0, 
respectiv Bahrin 8 ; 6, Dănăilă 
8+20, Takacs 21+11, Mihăilescu 
14+14, Moscalu 2+0, Tonca 
4+8. Cilibiu 2+6, Anton 5+2. Au 
arbitrat bine G. Dutka — N. 
Constantinescu și G. Dutka —
I. Olarii. (A. VASILESCU).

C. S. U. BRAȘOV — „U“ CLUJ- 
NAPOCA 1—1 : 72—73 (40—40) și 
83—82 (41—34). Partide extrem de 
echilibrate și decise In •ul
timele secunde de joc. Coșge
teri : Moraru 26+18, Krisbai 
14+26. respectiv Heitert 27+22, 
Bama 15+24. (C. GRUIA, co
resp.).

ACADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI — FA
RUL CONSTANTA 1—1 : 91—83
(50—44) Și 73—74 (41—29). De fie
care dată, bucureștenii au con
dus și constănțenii au refăcut, 
Incit victoriile au fost decise 
în finaluri „pe muchie pe cuțit". 
Coșgeteri : Chită 30 1-24. Neagu 
25+13, respectiv Mănăilă 27+15, 
Băiceanu 20 + 19.

FEMININ, GRUPA 1-6
POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU

REȘTI — OLIMPIA BUCUREȘTI 
1—1 : 74—67 (26—32) și 44—58
(20-39). Sîmbătă, cînd conducea 
cu 52—59 (min. 23), Olimpia s-a 
crezut învingătoare, a atacat 
mai lent, s-a apărat mai puțin 
hotărît. greșeli în urma cărora 
adversarele — impulsionate de 
Suzana PJrșu (10 puncte în
tre min. 29 și 32), bătăioase in 
defensivă — s-au apropiat pas 
cu pas, au luat avans și au cîș- 
tlgat clar și meritat (o contri
buție deosebită adueîndu-și-o 
Doina Prăzaru-Mathe prin recu
perări și coșurile înscrise). A 
doua zi, la scorul de 41—20, O- 
limpia dădea de înțeles că se 
va revanșa. Nu a fost, însă, 
așa, deoarece din nou a înce
tinit ritmul (total nejustificat), 
iar ratările au devenit incredi
bile. Intre min. 21 și 36 Olim
pia a marcat doar patru puncte 
(două aruncări libere și un coș 
din acțiune), permițind studen
telor să se apropie periculos. 
Sansa baschetbalistelor de la 
Olimpia a fost prestația (și efi
cacitatea) din ultimele minute 
a Alexandrinei Bîră (9 puncte în 
ultimele 3 minute), precum și

„CUPA PRIETENIA" LA BIATLON |
Sportivii din R.D. Germană pe

Sîmbătă, pe traseele din Valea 
Rîșnoavei, din apropierea Predea
lului, s-a încheiat „Cupa Priete
nia" la biatlon cu proba de șta
fetă 3X7,5 km. Au fost înscrise 
8 reprezentative, țara noastră, ca 
organizatoare, prezentând două 
echipe. De la început trebuie su
bliniate eforturile organizatorilor, 
care au făcut față unor greutăți 
obiective create de ninsoarea a- 
bundentă. La ora startului, peste 
poligonul, de tir cădeau fulgi 
mari de zăpadă. încă după pri
mul schimb s-a văzut că lupta 
pentru întâietate se va da între 
echipierii ștafetelor din R.D. Ger? 
mană și Uniunea Sovietică. După 
5 km, primul a sosit în poligon 
Th. Pawliczek (câștigătorul de la 
15 km), secondat de sovieticul O. 
Karpuliov și, spre bucuria celor 
ce urmăreau întrecerea, de re
prezentantul nostru Sorin Popa. 
Toți trei au tras fără greșeală 
la poziția culcat. La a doua tre
cere prin poligon (poziția picioa
re) , Pawliczek și Karpuliov au 
greșit câte o țintă si, deși au făcut 
o tură de penalizare., an pornit 
să predea schimbul In aceeași or
dine. Sorin Popa a tras foarte 
bine și s-a menținut în apropie
rea fruntașilor cursei. în schim
bul doi, ordinea primilor trei a 
fost aceeași : R.D. Germană prin 
J. Wirth, U.R.S.S. prin V. Zeakin 
șl România prin Basarab Abri- 
ham. Dar, în timp ce primii doi 
au tras perfect, românul a exe
cutat trei ture de penalizare șl a

HOCHEIȘTII NOȘTRI, iNTRECUȚI in ir

INTERNAȚIONALE DE LA GALAȚI
GALAȚI, 12 (prin telefon). — 

Patinoarul artificial din localitate 
a găzduit sîmbătă (Jupă-amiază 
cea de a doua partidă dintre se
lecționata noastră divizionară și 
formația sovietică Dinamo Har
kov. Ca și în meciul prece
dent, care a avut loc vineri, vic
toria a revenit oaspeților, de a- 
ceastă dată cu scorul de 7—2 
(0—0, 4—2, 3—0). la capătul unei 
confruntări pe care au dominat-o 
printr-un joc rapid și fknrte si
gur în apărare. Hoeheiștii ro
mâni au dezamăgit. Ei au acțio

faptul ca echipa Politehnica nu 
a mai avut resurse pentru a in
sista. Au înscris : Bărăgan 16+8, 
Zidaru 1240, Pîrșu 11+8, Prazăru- 
Mathe 13+21, Netolitzchi 4—2, 

JX’ocală (în ziua a doua a mar
cat-o foarte bine pe Bădinici) 
6+5, Chvatal 8+0, Keresztesi 
440, pentru Politehnica, respec
tiv Stingă 2+0. Trică 2 + 0, Bîră 
14+17, Cristea 104 5, Froiler 
8 f20, Bădinici 15+10, Lefter 
24 0, Ciubăncan 144-6. Au arbi
trat, sîmbătă : AI. Guță și Z. 
Raduly — foarte bine ; dumini
că : Al. Guță și M. Petrescu — 
cu unele greșeli. (D. STĂNCU- 
LESCU).

CRIȘUL ORADEA — „U“
CLUJ-NAPOCA 1—1 : 79—97
(45—13) și 87—74 (43—30). In am
bele zile, doar prima repriză a 
avut Ain aspect echilibrat, după 
care în partea a doua inițiativa 
a aparținut pe rînd fiecărei for
mații. Coșgeteri : Pop 23+23, 
Constantinescu 22+16, Cutuș 
10+-28, respectiv Pali 39+36, 
Bolovan 14420, Czegledi 10+12. 
(I. GHIȘA, coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 0—2 S 
60—72 (29—38) și 56—59 (29—38). 
Sîmbătă, baschetbalistele de la 
Voința nu au întîmpinat decît 
arareori o replică care să le 
pună în situația de a se între
buința mai serios. A doua zi, 
jucătoarele de la Progresul s-au 
dovedit mult mai ambițioase, 
elocvente și diferențele mici 
de scor, ceea ce a dat un plus 
de atractivitate îhtîlnirii. In 
schimb, partida a coborît cîteva 
trepte bune pe scara spectaculo
zității, finalul găsind echipele to
tal epuizate. Moment psihologic 
în min. 35, cînd, la scorul de 
52—51 pentru Progresul, Ale
xandru a irosit un contraatac, 
care ar fi putut deveni hotărî- 
tor. Au marcat : Pușcașu 8+10, 
Simioană 23+17, Măringuț 16+9, 
Capelovies 4+0, Ciocan 1+0, 
Alixandru 8+16, Stoichiță 0+4, 
pentru Progresul. respectiv 
Anghelîna 2+0, Vasile 18+18, 
JIcgheduș 6 [ 4, Tomescu 2+6, 
Strugaru 2+6, Borș 26+10, Grecu 
16+13. Filip 0+2. Competente 
arbitrajele prestate de P. Pa
sere — D. Georgescu și E. Ni
colescu — Z. Raduly. (V. 
ADRIAN).

GRUPA 7-12
COMERȚUL TG. MUREȘ — 

POLITEHNICA TIMISOARA «2—0 : 
64—59 (35—31) și 73—54 (30—37).
Cu excepția primei reprize a 
partidei de duminică, inițiativa a 
fost de partea gazdelor. Coșge- 
tere : Mathe 21 + 18, Nagy 114-16, 
respectiv Bodea 13+19. Catrina 
12J-6. (C. ALBU, coresp.).

C. S. U. PLOIEȘTI — CHIMIS
TUL RM. VlLCEA 1—1 : 67—71
(32—24) și 77—62 (36—26). Ab
sența Constanței GrigoraȘ s-a 
resimțit în evoluția p’oieștence- 
lor. Coșgetere : Lambrino 244-16., 
Brezoianu 11+18. respectiv Mi- 
săiiă 21 + 18. Petre 19+14. (O.
BALTEANU, coresp.).

Meciul ICEMENERG BUCU
REȘTI — MOBILA SATU MARE 
a fost amînat.
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locul I și In cursa de ștafetă
pierdut poziția fruntașă pe care
se afla. La tragerea „în picioa- . 
re*, Abriham a mai executat 2 I 
ture și ștafeta noastră a ajuns | 
pe poziția a V-a. în frunte, cele g 
două favorite s-au detașat clar, I 
în timp ce pentru locul al m-lea ■ 
s-a dat o luptă strînsă între 
echipele Cehoslovaciei, Poloniei g 
și României. Ultimul schimb avea I 
să fie decisiv. Speranțele noastre ■ 
se legau de eficacitatea lui San
dor Csedo. Acesta, deși a făcut | 
doar o singură tură de penali- g 
zare nu a putut aduce mai în ■ 
față echipa noastră din cauza 
alergării mai slabe. El a fost în- B 
trecut la fond cu aproape două g 
minute de R. Korik (Cehoșlova- ■ 
cia) și R. Taracinski (Polonia).
Astfel, echipa noastră a ratat o g 
frumoasă performanță. Pe locul I 
I s-a clasat, meritat, echipa R.D. ■ 
Germane, în care toți sportivii 
au manifestat o precizie exce- g 
lentă în poligon (au greșit o sin- I 
gură țintă), iar pe poziția a doua B 
5-a situat formația U.R.S.S., ai 
cărei sportivi au înregistrat doar I 
două ture de penalizare. REZUL- I 
TATE, ștafetă 3X7,5 km : 1. R.D. ■ 
Germană (T. Pawliczek, J. Wlrth,
M. Dietz) lh28:34,4 (1 tură penali- I 
zare), 2. U.R.S.S. ih30:57,5 (2), J. I 
Cehoslovacia lh36:36,6 (3), 4. Po- ■ 
Ion la ih37:13,5 (f) 5. România I 
lîh39:20 (6), 6. Bulgaria lh43:21,l I
(3) 7. România H lh49:17,0 (7). I
8. Ungaria lh49:25.1 (3). ■
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nat lent, fără vlagă, fiind depă
șiți In viteză și in jocul cu cor
pul. în plus, au comis multe și 
decisive greșeli de apărare, de 
care au profitat prompt oaspe
ții. Punctele au fost marcate de 
Poleakov 2, Pilikov, Jersov, Te- 
renev, Holinko și Olenkov, res
pectiv de către Nistor și Justini
an. Vom nota că din echipa 
noastră au lipsit în acest meci 
Cazac» și primii doi portari, Gh. 
Huțan și Netedu. Meciul a fost 
condus bine de J. Becze, ajutat 
de Șt. Enciu și S. Dinu.
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• Din cauza indisponibilității 
mai multora dintre jucătorii săi, 
Universitatea Craiova intențio
nează să solicite federației aml- 
narea meciului restantă din .Cupa 
României", programat pentru 
miercuri 16 februarie, cu F.C. Bi
hor.

a restanța din
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(2—0).
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acțiune mai periculoasă a 
delor se produce in min. 22, pe 
traseul C. Ene — Nae — San
du ; ultimul dintre ei centrează 
paralel cu poarta și Custov 
respinge în ultima clipă. Me
ciul se animă, în ciuda faptu
lui că ninge din ce în ce mai 
tare și, în min. 27, Augustin 
trimite și el balonul în bară. 
Spre finalul reprizei, Ia un șut 
al Iui Movilă (min. 37) porta
rul Moței respinge imprecis și 
TURCU majorează scorul.

După pauză, jocul păstrează 
aceeași caracteristică și AU- 
GUS’IIN marchează în min. 60, 
pentru ca, în min. 65, Ia un 
fault în careu al Iui Stăncscu 
asupra lui Sandu, CĂPRARU 
să înscrie din penalty. O a 
doua lovitură de pedeapsă, în 
min. 82, dar Augustin ratează. 
Spre final (min. 36), după ce 
a expediat șapte șuturi pe 
lingă stîlpul din stingă al por
ții Iui Moței, MOVILA reușește 
unicul său gol și ultimul al 
partidei.

Un meci 
mosferă de 
lent arbitrat 
(Focșani), ajutat la linie de V. 
Caidag și Gr. Stănciuc (ambii 
din Moinești, pentru că doi din
tre arbitrii delegați, A. Gheor- 
ghe și P. Pienescu (din Piatra 
Neamț), nu au ajuns la sta
dion. Au evoluat următoarele 
formații :

PETROLUL : Moței — Hîrlea, 
V. IONESCU, C. Ene, Bicîilă 
— Ciocan. NAE, Căpraru — 
Sandu, MIRALȚA, Enache (min. 
46 Vancea)

DINAMO : Moraru — RED- 
NIC, Al. Nicolae, I. Marin, Stă- 
nescu — Dragnea, Movilă, 
CUSTOV — TURCU, Augustin, 
ORAC (min. 65 Țâlnar).
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© F. C. BIHOR — „POLI" TI
MIȘOARA 5—2 (3—2). Meciul s-a 
disputat vineri după-amiază. Pen
tru orădeni au Înscris : Nedelcu 
(fnin. 3), Ile (min. 12), Murcșan 
(min. 21 — din penalty) șl Grosu 
(min. 76 și 80), iar pentru timi
șoreni Holba (min. 10) șl Boze- 
șan (min. 23). Orădenil au pre
zentat formația ; Liliac — Dianu, 
Dumitrescu, Rosza, Nițu — Filip, 
Mureșan, I. Gheorgne — He, Ne
delcu, Georgescu. Au mai jucat : 
Balasz, Sziicz, Kiss, Grosu, Blsok, 
Tămaș. (I. GHIȘA — coresp.)

® C.F.R. CARANSEBEȘ — C. S. 
BOTOȘANI 1—0 (0—0). Golul vic
toriei a fost marcat de Badea tn 
min. 65. (N. MAGDA — coresp.)
a VOINȚA ORADEA — UNI

REA VALEA LUI MIHAI 2—2 
(1-D
• LAMINORUL BRĂILA — 

MECON BRAILA 4—1 (1—0)
© PETROLUL IANCA BRAILA 

— COMERȚUL BRĂILA 5—0 (3—0)
• „CUPA 6 MARTIE". In Capi

tală, pe terenul Automatica, s-au 
disputat meciurile etapei a IU-a 
din cadrul celei de a 8-a ediții 
a „Cupei 6 Martie" organizată 
de asociația sportivă Automatica. 
Iată rezultatele înregistrate : 
I.C.S.I.M. — I.M.G.B. 3—1 (2—1), 
Aversa — Vulcan 4—3 (1—1), Pro
gresul Vulcan — Petrolul Videle 
2—0 (0—0), Electromagnetica —
Automatica 2—0 (0—0), Laromet— 
Petrolul București 4—1 (2—O) (N. 
TOKACEK — coresp.)
• A.S.A. TG. MUREȘ — AVtN- 

TUL REGHIN 2—1 (0—0). pentru 
gazde, Fanici a marcat ambele 
goluri, pentru oaspeți Înscriind 
Monoki. Mureșenii au utilizat for
mația : Varo — Horvath. Cos- 
tin, Jenei, Onuțan — C. Iile. Is- 
pir, Dumitrescu — Varga. Klan, 
Kallo. Au mai jucat ; Vodă, Sza-

bo. Gali, BOloni, Both, Ciorceri. 
Fanici, Muntean. (C. ALBU — 
coresp.).
• CONSTRUCTORUL CRAIO

VA — MINERUL LUPENI 5—0 
(2-0)
• OLIMPIA SATU MARE — 

F.C. BAIA MARE 0—0. Formația 
băimăreană : Feher — Arezanov, 
Buzgău, Ignat, Hotico — sabău, 
Sepi, Laiș — Bonte, Roznal, Dra- 
gomirescu. Au mal jucat : Per- 
neș, Raț, Tulba. Moldovan, I. Mu
reșan, Bălan, Welsenbacher. (Z. 
COVACI — coresp.)

® „CUPA SPERANȚELOR" LA 
MINIFOTBAL. Sîmbătă, la Buzău, 
s-a Încheiat turneul final al „Cu
pei speranțelor" la minifotbal. La 
grupa mică, ctștlgătoare a fost 
UNIVERSITATEA CRAIOVA (an
trenor — Dandu Ustabacieff) cu 8 
puncte, urmată de Sportul studen
țesc 7 p., Corvlnul Hunedoara 7 p. 
(golaveraj inferior). Gloria Buzău 
4 p., C.S.ș. Piatra Neamț 1 p. șl 
Gaz metan Mediaș 1 p. Iată și cla
samentul la grupa mare : 1.
C.S.Ș. ARIPILE PITEȘTI (antre
nor — Mihai Georgescu) 8 p„ 
urmată de Petrolul ploiești 7 p„ 
A.S.A. Tg. Mureș 6 p„ „Poli* Ti
mișoara 4 p„ CA.Ș. Piatra Neamț 
3 p. F.CAI. Progresul Brăila 2 p.

CURS PENTRU ARBITRI
Comisia de fotbal a Consiliu

lui municipal București pentru 
educație fizică șl sport organi
zează tn perioada 2 aprilie — 30 
iunie 1384 un cura pentru arbi
tri. înscrierile se 
data de 20 
C.M.B.E.F.S., 
Amzel 6. ta

tac pină la 
martie, la sediul 
din str. Biserica 

______ _ zilele de marți, 
miercuri, joi șl vineri. între o- 
rele 14—17.

Pot participa la acest cura fost! 
jucători de fotbal, absolvenți de 
liceu, cu domiciliul tn București 
șl Sectorul agricol Ilfov.

ile cu selecționata Ungariei, din preliminariile C.E.
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ește antrenorul juniorilor, Marcel Pigulea
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în eîteva meciuri internaționale, 
n-au convins, diminuindu-și 
treptat orice ambiție, fapt cu 
eare eu n-am fost și nu voi 
fi niciodată de acord. Pentru 
că, dacă i-am învins pe juni
orii bulgari, am reușit acest 
lucru cu ajutorul a două ar
me : pregătirea fizică mai bună 
(am dominat repriza secundă) 
și, mai ales, marea dorință a 
tuturor jucătorilor de a cîștiga. 
A intervenit și factorul moti
vație ; adică interesantul ți 
foarte utilul program de jocuri 
internaționale pe care-I avem 
în continuare, pină la data 
meciului cu Ungaria, de la 
Budapesta. Acest program, cu 
turneele sale, i-a stimulat, fă- 
rindu-i să se... bată pentru fie
care minge, tn fața unei exce
lente echipe bulgare. De cînd 
sint eu Ia această echipă, de 
aproape trei ani, n-am văzut 
14 juniori să joace cu atîta ho- 
tărire, așa cum, de altfel, ți 
trebuie s-o facă, dacă vor să 
urce treptele performanței in 
fotbal.

— Cine sînt, de fapt, noii ve- 
niți în echipă ?

— Mai simplu e să-i spunem 
pe cei... vechi : Zlotea, Cîrstea, 
Bănuță, Mihali și Mărgărit. Cei
lalți, Moldovan (de la Oțelul

Reghin), Estinca (Olimpia Satu 
Mare), Topolinschl (Politehnica 
Iași), Volcu (Dinamo), Chircă 
(Steaua), Nuță (Petrolul), Ale
xandru (C.S.M. Reșița), Achim 
(Met. București), Albu (A.S.A. 
Tg. Mureș) au fost selecționați 
In urma ultimelor teste, unii 
dintre ei fiind mai demult In 
atenția noastră. Pe acest lot. In 
care se atlă și Mateuț, deși este 
in curs de promovare in lotul 
„A“, ne vom baza ta vederea 
meciurilor cu echipa Ungariei.

— Unde se vor juca meciu
rile cu echipa Ungariei ?

— In 28 martie, la Budapesta, 
ta deschidere la o partidă din 
primul campionat al Ungariei. 
Re tuiul, la 11 aprilie, la Rm. 
Vilcea, unde echipele noastre 
reprezentative au fost foarte 
bine primite, avind condiții 
bune de pregătire ți unde au 
$i ciștigat la scor anul trecut : 
olimpicii, 3—0 eu Olanda, ju
niorii, 5—0 eu Cipru. Pină a- 
tunci, insă, naționala de juni
ori are pe agenda sa un pro
gram de circa opt meciuri in
ternaționale, plus țase sfiptă- 
miui de pregătire intensă pen
tru rodai ea unui .unsprezece" 
capabil să obțină calificarea la 
turneul final al C.E. *84.

Laurențiu DUMITRESCU

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUIDIVIZIEI „A“, EDILI A 1983-84
ETAPA A XVIII-a (sîmbătă 13 februarie)

F.C. Olt - Rapid (1-D
Chimia Rm. Vilcea- Dinamo (0-2)
Politehnica lași - Dunărea C.S.U. (0-0)
Petrolul Ploiești - F.C. Argeș (1-3)
F.C. Bihor - F.C. Baia Mare (0-0)
Jiul Petroșani - A.S.A. Tg. Mureș (0-3)
Univ. Craiova - S.C. Bacău (0-1)
Sportul studențesc - Corvinul (0-0)
Steaua - C.S. Tirgoviște (1-D

ETAPA A XlX-a (marii 21 februarie)
F.C. Baia Mare — Univ. Craiova (0-4)
Rapid - Petrolul Ploiești (1-3)
C.S. Tirgoviște - F.C. Olt (0-2)
Dunărea-C.S.U. - Sportul studențesc (0-3)
F.C. Argeș — Chimia Rm. Vilcea (0-1)
Corvinul - F.C. Bihor (1-1»
A.S.A. Tg. Mureș — Steaua (0-5)
Dinamo - Politehnica lași (0-0)
S.C. Bacău - Jiul Petroșani (0-2)

ETAPA A XX- a (duminică 26 februarie)
Steaua - F.C. Argeș (2-0)
Dunărea C.S.U. - Jiul (1-21
Sportul studențesc — F.C. Bihor (4-1)
F.C. Olt - F.C. Baia Mare (1-
Corvinul - Rapid (1-2)
Univ. Craiova - A.S.A. Tg. Mureș (0-0)
Politehnica lași - S.C. Bacău (1-D
Chimia Rm. Vilcea — C.S. Tirgoviște (1-D
Petrolul Ploiești - Dinamo (0-4)

ETAPA A XXI-a (sîmbătă 3 martie)
F.C. Bihor - Politehnica lași (0-0)
A.S.A. Tg. Mureș - C.S. Tirgoviște (1-D
Dinamo - Rapid (2-1)
Jiul Petroșani — Corvinul (2-0)
S.C. Bacău - Petrolul Ploiești (1-0)
Sportul studențesc - Steaua (2-1)
F.C. Argeș - Univ. Craiova (0-3)
F.C. Olt — Dunărea C.S.U. (0-0)
Chimia Rm. Vilcea - F.C. Baia Mare (1-3)

ETAPA A XXII-a (duminică 11 martie)
F.C. Baia Mare — Corvinul (1-4)
Politehnica lași — Steaua (1-3)
Petrolul Ploiești - A.S.A. Tg. Mureș <1-21
Rapid - Chimia Rm. Vilcea (0-0)
Univ. Craiova - Sportul studențesc (0-3)
Jiul Petroșani — F.C. Bihor (1-4)
Dinamo — Dunărea C.S.U. (0-m
C.S. Tirgoviște - S.C. Bacău (1-2)
F.C. Argeș - F.C. Olt (o-D

ETAPA A XXIII-a (miercuri 14 martie)
Dunărea-C.S.U. - C.S. Tirgoviște (0-1)
F.C. Baia Mare — Dinamo (1-4)
Steaua - Univ. Craiova (1-2)
F.C. Olt - A.S.A. Tg. Mure; (1-2)
F.C. Bihor — Rapid (1-0)
Corvinul — Politehnica lași (0-3)
S.C. Bacău — F.C. Argeș (0-4)
Chimia — Jiul (0-1)
Sportul studențesc - Petrolul Ploiești (2-0)
ETAPA A XXIV'-a (duminică 18 martie)

F.C. Argeș - Sportul studențesc (1-2)
Corvinul — Chimia Rm. Vilcea (1-2)
A.S.A. Tg. Mureș - Dunărea-C.S.U. (0-1)
S.C. Bacău — Steaua (0-4)
C.S. Tirgoviște - F.C. Baia Mare (O-D
Rapid - Jiul ' (0-0)
Petrolul Ploiești - F.C. Bihor (2-4)
Dinamo - F.C. Olt (0-1)
Politehnica lași — Univ. Craiova (2-1)

ETAPA A XXV-a
F.C. Olt - Petrolul Ploiești (1-1)
Sportul studențesc - Politehnica lași (0-1)
F.C. Baia Mare — S. C. Bacău (0-2)
Univ. Craiova — Dinamo (1-2)
Chimia Rm. Vilcea — A.S.A. Tg. Mureș (1-D
F.C. Bihor — Dunărea-C.S.U. (2-0)
C.S. Tirgoviște — Rapid (0-3)
Steaua — Corvinul (2-1)
Jiul Petroșani — F.C. Argeș (0-2)

ETAPA A XXVI-a
S.C. Bacău — Chimia Rm. Vilcea (2-3)
Univ. Craiova - Jiul (1-D
Dunărea-C.S.U. — Petrolul Ploiești (0-0)
Politehnica lași - GS. Tirgoviște (0-0)
Steaua - Dinamo (3-0)
A.S.A. Tg. Mureș — F.C Baia Mare (0-2)

F.C. Argeș - F.C, Bihor (0-3)
Rapid - Sportul studențesc (2-1)
Corvinul - F.C. Olt (0—0)

ETAPA A XXVI l-a
Dinamo - F.C. Argeș (1-1)
Chimia Rm. Vilcea - Politehnica Iași (0—2)
jiul Petroșani - Steaua (0-1)
F.C. Baia Mare — Dunărea-C.S.U. (0—0)
C.S. Tirgoviște - Corvînul (1—3)
Petrolul Ploiești - Univ. Craiova (0—3)
F.C. Olt - Sportul studențesc (1-2)
F.C. Bihor — A.S.A. Tg. Mureș (1—4)
Rapid - S.C. Bacău (0—2)

ETAPA A XXVIII-a
A.S.A. Tg. Mureș - Politehnica lași (1-2)
Sportul studențesc — F.C. Baia Mare (1—2)
Dunărea-C.S.U. - Rapid (0-2)
Univ. Craiova - Chimia Rm. Vilcea (2—0)
Jiul Petroșani - Petrolul Ploiești (0—2)
Corvînul - Dinamo (2—4)
F.C. Argeș - C.S. Tirgoviște (0—0)
S.C. Bacău - F.C. Olt (0—2)
Steaua - F.C. Bihor (0—1)

ETAPA A XXIX-a
F.C. Olt - Jiul Petroșani (0-2)
F.C. Bihor — Univ. Craiova (2—4)
S.C. Bacău - Sportul studențesc (1-1)
Rapid - A.S.A. Tg. Mureș (0—1)
Politehnica lași - F.C. Baia Mare (0—4)
Chimia Rm. Vilcea- Steaua (1-3)
Dinamo — -C.S. Tirgoviște (3-2)
Petrolul Ploiești - Corvinul (0—2)
Dunărea-C.S.U. - F.C. Argeș (1—2)

ETAPA A XXX-a
F.C. Bihor - S.C. Bacău (0-1)
A.S.A. Tg. Mureș - Dinamo (0—3)
F.C. Argeș - Corvinul (1—3)
Steaua - F.C. Olt (1—0)
Univ. Craiova — Dunărea-C.S.U. (1—0)
Politehnica lași - Rapid (0—0)
F;C. Baia Mare - Petrolul Ploiești (1-1)
Sportul studențesc - Chimia Rm. Vilcea (2—4)
C.S. Tirgoviște — Jiul Petroșani (1—2)

ETAPA A XXXI-a
Univ. Craiova — F.C. Olt (1—0)
Chimia Rm. Vilcea- F.C. Bihor (1—4)
Dinamo — Sportul studențesc (3—0)
Jiul Petroșani - Politehnica lași (0—4)
Corvinul — A.S.A. Tg. Mureș (1—2)
Petrolul Ploiești - C.S. Tirgoviște (0-1)
Steaua - Rapid (1-1)
F.C. Argeș — F.C. Baia Mare (2—0)
S.C. Bacău - Dunărea-C.S.U. (1—0)

ETAPA A XXXII-a
Dinamo - Jiul Petroșani (1-1)
F.C. Baia Mare — Steaua (0-7)
A.S.A. Tg. Mureș — S.C. Bacău (0—1)
Rapid - Univ. Craiova (0-1)
Petrolul Ploiești — Chimia Rm. Vilcea (1—3)
Dunărea-C.S.U. — Corvinul (2-2)
Politehnica lași - F.C. Argeș (0-3)
C.S. Tirgoviște - Sportul studențesc (1-3)
F.C. Olt - F.C. Bihor (1-1)

ETAPA A XXXIII-a
S.C. Bacău - Corvinul (0-2)
F.C. Argeș - Rapid (2-0)
F.C. Baia Mare - Jiul Petroșani (0-1)
Sportul studențesc — A.S.A. Tg. Mureș (1-0)
Univ. Craiova — C.S. Tirgoviște (1—2)
F.C. Bihor - Dinamo (1-3)
Chimia Rm. Vilcea — F.C. Olt (0-0)
Steaua — Dunărea-C.S.U. (1—3)
Politehnica lași - Petrolul Ploiești (1—1)

ETAPA A XXXIV-a
F.C. Olt - Politehnica lași (0-0)
Dunărea-C.S.U. — Chimia Rm. Vilcea (0—1)
Petrolul Ploiești - Steaua (0—3)
C.S. Tirgoviște — F.C. Bihor (0—3)
Rapid - F.C. Baia Mare (0-3)
A.S.A. Tg. Mureș - F.C. Argeș (0-1)
Jiul Petroșani — Sportul studențesc (0—0)
Dinamo — S.C. Bacău (1-1)
Corvinul — Univ. Craiova (0—1)

N.R. Datele de disputare a meciurilor din eta
pele 25-34 vor fi stabilite ulterior de către F.R F., 
în funcție de calendarul internațional. In paran
teze, rezultatele din tur.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA „LOTO f DIN U 
FEBRUARIE 1984. Extragerea 
I : 46 28 6 7 ; Extragerea a 
Il-a : 42 16 10 22 ; Extragerea 
a IlI^a : 11 67 53 17. Fond to
tal de cistiguri : 837.791 lei. din 
care 19.987 lei. report la cate
goria 1.

• REZULTATELE CON
CURSULUI PRONOSPORT DIN 
12 FEBRUARIE 1984 : I. Ave- 
llino — Napoli 1 ; II. Catania 
— Milan x ; II. Fiorentina — 
Sampdoria 1 ; IV. Genoa — 
Pisa x ; V. Internazionale — 
Ascoli x : VI. Juventus — La
zio 1 : VII. Roma — Torino 
1 ; VIII. Verona — Udinese 
1 ; IX. Padova — Como 2 ; 
X. Palermo .— Cagliari x ; XI. 
Pescara — Arezzo 1 ; XII. Pis- 
toiese — Campobasso x. Fond 
total de cistiguri : 1.159.989 lei.

I$fefauwel9a4
TRAGERE SPECIALA 

PRONOEXPRES 
. OLIMPIC

ULTIMA ZI DE PARTICIPARE

POSIBILITĂȚI 
MULTIPLE DE 
NOI ȘI MARI 
SUCCESE!

în cadrul a 6 
extrageri cu un to
tal de 38 numere, 
ORICINE JOACĂ 
POATE OBȚINE :

• autoturisme 
„Dacia 1300”

O excursii peste 
hotare
• mari sume de 

bani

VARIANTELE DE 
25 LEI AU DREPT 
DE CÎȘTIGURI LA 
TOATE EXTRAGE
RILE !

— marți 14 februarie
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GALERIA
PETER ANGERER 
(R. F. Germania)

'^\\\\\\\\\\\\\^^^^

CAMPIONILOR

OLIMPIADA ALBĂ Sl-â DESEMNAT ALȚl OPT CAMPiOKI
> *

fondist.' cu ega- 
de trăgător, în
clin „Cupa Mon-

(Urmare din pag. 1)

; templonul european, și a fost 
^'Cronometrat cu 7:12,28, adver- 
'sarul său ocupînd, în final, a- 
’ bla locul 9 (!). în această
' probă, la care au luat parte 

41 de concurenți, Tibor Kopacz 
a terminat pe locul 19, cu 
7:32,69, deși ne puneam spe
ranțe într-o clasare superi
oară.

★
Campioana mondială din 1983, 

Steffi Martin (R.D.G.), și-a ad
judecat, conform așteptărilor,

La trambulină 70 m, victorie 
scontată a lui Jens Weissflog 
(R.D.G.), revelația actualului 
sezon, cu două sărituri de 91 
m și 87 m.

★
Patinatorii artistici își conti

nuă disputele în admirația u- 
nui numeros public. Britanicii 
Jayne Torvill și Christopher 
Dean se mențin în frunte și 
după „programul original”, In 
care au mai obținut 4 note 
maxime, în timp ce la „pe
rechi" (competiția finală abia 
începe la ora convorbirii noas
tre și se va Încheia dincolo de

13:21,4 (3) ; 3. Eirik Kvalfoss (Nor
vegia) lh 14:02,4 (5) ; 4. Yvon
Mougel (Franța) lh 14:53,1 (4) ; 
5. Frank Ullrich (R.D.G.) 1 h
14:53,7 (3) ; 6. Rolf Slorsveen
(Norvegia) lh 15-23,9 (4),.. 43.
Imre Lestyen 11125:25,6 (€)... 49.
Mîhai Râdulescu lh 27:13.1 (8)'; 
50. Vladimir Todașcă lh 23:00,9 
(8).

BOB (2 persoane) : 1. R.D.
GERMANA n (Hoppe — Schauer- 
hammer) 3:25.56 — campion olim
pic; 2. R.D. Germană I (Lehmann 
— Musiol) 3:26.4 ; 3. U.R.S.S. n 
(Ekmanis — Alexandrov) 3:26.16; 
4. UJLS.S. I (Kipurs — Cnepts) 
3:26,42 ; 5. Elveția I (Hildebrand — 
Mueller) 3:28,76 ; 6. Elveția H (Pi
chler — Frelermuth) 3:28,23. . . 18.

Excelent 
le calități 
v in gă tOrul 
diată* 1983, a reușit prima 
sa victorie la J.O. Blatlo- 
nistul Peter Angerer (năs
cut la 14 iulie 1959 ; 
72 kg) mai are în 
res medaliile de 
(20 km) și argirnt (10 km), 
cucerite în 1933 la C.M. de 
la Anterselva (Italia). La 
Sarajevo el a venit după 
două victorii în actuala e- 
diție a „Cupei Mondiale*, 
realizate pe 10 km și 20 
km la Ruhpolding (R.F.G.), 
aflîndu-se pe locul secund, 
cu 86 p, după norvegianul 
O. Lirhus.

1,77 m: 
palma- 

bronz

TOM SANDBERG 
(Norvegia)

deținătorul recordului mon
dial pe 10 030 m (14:21,5J) 
stabilit la C.E. din ianția- 
ria 1982, de la 
asemenea, el 
cursa de 10 000 
din 1984, de 
(Norvegia), dar 
in final, pe locul 7 în cla
samentul general.

Oslo. De 
a câștigat 
m la C.E. 
la Larvik 
a terminat

WOLFGANG HOPPE, 
DIETMAR SCHAUER- 

HAMMER 
(R. D. Germană)

• Orașul norvegian
Lillchamer, care șl-a 
depus candidatura
pentru organizarea J.O. 
de iarnă din 1992. a 
prezentat la Sarajevo 
un film de 20 de mi
nute, în care stat În
fățișate instalațiile care 
vor fi puse la dispo
ziție pentru a XVI-a 
ediție a Olimpiadei 
albe.

9 In stirșit, după ul
tima Înscriere — pa
tinatorul din Insulele 
Virgine —, ordinatorul 
de la Sarajevo a putut 
răspunde la Între
barea : clțl partld-
panțl sînt la actuala 
ediție ? Răspunsul : 
1590.

O Un „Vuciko- de 
zăpadă, Înalt de doi 
metri, a fost înălțat In 
centrul orașului, con
stituind o atracție 
pentru copil și— foto
reporteri.
• Doar 300 de spec

tatori s-au Încume
tat să asiste la între
cerile de schi fond.

care au avut loc pe 
platoul de la Igman 
Malo Polje. datorită 
ninsorii abundente, 
care a blocat drumu
rile, șl vintului violent, 
care a suflat fără în
cetare.

• Cuplul britanic 
Jayne Torvill șl

• Johannes Schettel 
(R. F. Germania), u- 
nul dintre out-slderll 
competiției de sanie, a 
fost descalificat, pen
tru că în manșa a 2-a, 
după ratarea ulti
mului viraj a omis să 
treacă șl linia de so
sire pe... sanie ! El a 
invocat lipsa de vi-

Chritopher Dean are 
toate șansele de a 
triumfa in proba de 
dans a Olimpiadei 
albe. Fină la afla
rea rezultatului final, 
întrebarea care se 
pune este cite note 
de » vor primi cel 
doi din partea juriu
lui : ÎS. ca la C.M.
de la Helsinki din 1983, 
sau 17, ca Ia recentele 
C.E. de la Budapesta 7 
Sau poate mal multe...

zibilitate, dar juriul 
n-a a ținut seama de 
contestație.

• Cel mal lung 
nume U poartă un 
schior egiptean. El 
se numește Jaenil 
Omar Matern Abdula- 
lem Jamil Abdulmalik 
Omar Mohamed El 
Eeedi, fiind, la 18 
ani, și printre cel mal 
tineri particlpanțl la 
proba de cobortre.

• 1600 de filme au 
fost developate în la
boratoarele centrului 
de presă în ziua des
chiderii oficiale a 
Olimpiadei de Iarnă, 
ceea ce înseamnă că 
cel puțin 25 000 de fo
tograme au fost lua
te pe stadionul Koșe- 
vo. Imaginea cel mal 
des reprodusă a fost 
vederea aeriană . a 
inscripției „Chamonix- 
Sarajevo", care a- 
mintea de prima șl de 
actuala ediție a J.O. 
de iarnă.

• In timp ce coborl- 
toril așteaptă Îm
bunătățirea vremii șl, 
firește, concursul, ce- 
rultorii fac nopți albe 
in cabanele de la Bje- 
lasnica și Jahorina. 
neștilnd ce fel de cea
ră să pregătească pen
tru eventualele pro
be de a doua zi. în 
funcție de calitatea 
zăpezU, temperatură 
etc. Unii folosesc șl 
computere. Deocam
dată, insă...

§

Z

S-a impus în ierarhia 
internațională, în 1982, 
când a cucerit titlul mon
dial al combinatei nordi
ce, la ediția de la Oslo. 
De profesie învățător, in 
vârstă de 38 de ani (s-a 
născut la 6 august 1955; 
1,73 m; 68 kg), pasionat 
de pescuit, T. Sandberg a 
terminat pe locul 5 în „Cu
pa Mondială r, 
1982—1983, calitățile 
fă cin du-1 capabil de 
victorii. La Sarajevo 
șl-a înscris în palmares cea 
dinții medalie olimpică de 
aur.

Cei doi s-au afirmat ou 
pregnanță în 1983, când au 
cucerit medalia de argint 
La C.M. W. Hoppe (născut 
la 14 noiembrie 1957; 1,31 
m; 89 kg), este un expe
rimentat pilot, practicînd 
bobul de mai bine de 10 
ani, înainte înscriindu-și 
în palmares și titlul de 
campion al R.D.G. la de
catlon juniori. Colegul său 
(născut la 12 august 1955; 
1,88 m; 90 kg) este nou 
venit In această disciplină, 
el afirmîndiu-se, din 1S76 
pînă în 1980, ca decatlo- 
nist și apoi ca bober. Cei 
doi, sub îndrumarea antre
norului R. Bethge, au for
mat echipajul în 1982.

în sezonul 
sale 
noi 

el

PAUL HILDGARTNER 
(Italia)

TOMAS GUSTAFSON 
(Suedia)

Clasat la Bake Placid pe 
locul 7 la 1 500 im, pe locul 
2 La 5 000 m și 10 090 m, 
patinatorul suedez T. Gus
tafson (născut la 28 de
cembrie 1959 la Katrlne- 
hoLm; 1,77 m; 70 kg), este

La Sarajevo a 
a doua medalie 
de aur, după cea 
atunci Insă la sanie-dublu 
împreună cu W. Plaikner. 
El s-a născut la 8 iunie 
1952 (1,80 m; 75 kg). La 
J.O. din 1983, a obțin r 
„argintul". Prima sa mi
re performantă a 
zat-o la C.M. din 
cînd a devenit câmp: 
mondial la sanie-dub’j 
Specializîndu-se la „sim
plu", a cîștigat „mond. 
lele" din 1978.

cucerit 
olimpică 
din 19.’2,

rea:
19’

titlul la sanie, ciștigind fără 
drept de apel toate cele 4 
manșe, de fiecare dată stabi
lind medii orare de peste 100 de 
km. Gabriela Haja. La prima ei 
participare la o întrecere de 
amploare, s-a clasat pe locul 
14. Iu ultima manșă, ea a rea
lizat cel mai bun timp al său, 
dar nu a putut urca mai mult. 
In schimb, loan Apostol a ris
cat la virajul 5, s-a răsturnat 
înainte de final și a fost des
calificat. Victoria a revenit, 
după o dispută extrem de e- 
cbilibrată, italianului Paul Hild- 
gartner.

miezul nopții) sovieticii Elena 
Volova și Oleg Vasiliev, cam
pionii mondiali en titre, au cea 
mai mare șansă să urce pe 
cea raai înaltă treaptă a po
diumului.

★
Ziua de luni se anunță plină, 

cu puncte de maxim interes la 
slalom uriaș (unde concurează 
și Liliana Ichim), fond, hochei 
și patinaj.

REZULTATE TEHNICE

BIATLON (20 km) : L PETER 
ANGERER (RT.G.) lhlfl:32,7 (3 
mln. pen.) — campion olimpic ; 2. 
Frank Peter Roetsch (R.D.G.) lh

România U (Duminicel — Petra- 
riu) 3:32.36... 23. România I (De- 
gan — Popescu) 3:34.06.

COMBINATA NORDICA (tram
bulină 70 m și fond ÎS km) : 1. 
TOM SANDBERG (Norvegia) 
422.596 p — campion olimpic, 2. 
Jouko Karialalnen (Finlanda) 
416,900 p, 3. Iukka Ylipulll (Fin
landa) 418,825 p, 4. Rauno Mittl- 
nen (Finlanda) 402,970 p, 5. Tho
mas Miiller (R.F.G.) 401,995 p, 6. 
Alexandr Prosvlrnln (U.R.S.S.) 
400,186 p.

HOCHEI (etapa a III-a) : grupa 
A : suedia — rj.g. 1—1 (1—o, 
0—0, 0—1), Italia — polonia 6—1 
(0—1, 4—0, 2—0), UJLS.S. — iugo
slavia 9—1 (4—0, 1—1, 4—0) ; gru
pa B : Cehoslovacia — Austria 
13—0 (0—0, 6—0, 7—0), S.U.A. — 
Norvegia 3—3 (2—1, 0—1, 1—1),

Canada — Finlanda 4—2 (1—0,
0—2, 3—0) ; clasament ; grupa A
— 1. U.R.S.S. 6 p (51—4), 2. Sue
dia 5 p (15—3), 3. R.F.G. 5 p (17— 
7) 4. Italia 2 (19—17), 5. Polonia
0 p (7—26), 6. Iugoslavia 0 d (2— 
28) ; grupa B — 1. Cehoslovacia 
6 p (33—5), 2. Canada 6 p (16—7), 
3. Finlanda 4 p (14—7), 4. S.U.A. 
1 p (6—11), 5. Norvegia 1 p (7— 
15). 6. Austria 0 p (6—39).

SANIE — feminin : 1. STEFFI 
MARTIN (R.D. Germană) 2:46,570
— campioană olimpică, 2. Bet
ti na Schmidt (R.D.G.) 2:46,873, 3. 
Ute Weis OLD.G.) 2:42,248, 4. In- 
grida Amantova (U.R.S.S.) 3:18,481,
5. Vera Zozulia (U.R.S.S.) 2:48,641,
6. Maria Lisa Reiner (Italia) 
2:49,138... 14. Gabriela Haja 2:50,988; 
masculin. 1. PAUL HELD GART
NER (Italia) 3:04,258 — campion 
olimpic. 2. Serghel Danilin 
(UJLSJS.) 3:94,962, 3. Valeri Du
din (U.R.S.S.) 3:05,012, 4. Michael 
Walter (R.D.G.) 3:05,031, 5. Tors
ten Guerlitzer (R.D.G.) 3:05,129, 6. 
Ernst Haspinger 3:05,327. Ioan 
Apostol a fost descalificat.

SĂRITURI (trambulină 70 m) : 
1. JENS WEISSFLOG (R.D.G.)

215,2 p (99 m — 87 m) — cam
pion olimpic, 2. Matti Nykaanen 
(Finlanda) 214 p (91 m — 84 m).

3. Jari Puikkonen (Finlanda) 
212,8 p (81,5 m — 91,5 m), 4. Stefan 
Stannerius (R.D.G.) 211.1 d (84 m 
— 89.5 m), 5. Rolf Aa«e B°rg 
(Norvegia) 208.5 p (86 m — 86.5 
m) 6. Andreas Felder (Austria) 
205.6 d (84 m — 87 m).

PATINAJ VITEZA (5000 m) S 
1. TOM GUSTAFSON (Suedia) 
7:12.28 — campion olimpic, 2.
Igor Malkov (U.R.S.S.) 7:12.30 ;
3. Rene SchSfisch (R.D.G.) 7:17.49;
4. Andreas Hehrig (R.D.G.)
7:17,63 ; 5. Oleg Bojev (U.R.S.S.) 
7:17,96 ; 6. Pertti Niittyla (Fin
landa) 7:17,97... 19. Tibor Kopacz 
7:32,69.

SCHI FOND (5 km) : 1. MA
RIA LISA HAMALAINEN (Fin
landa) 17:94,0 — campioană olim
pică ; 2. Berit Aunli (Norvegia) 
17:14,1 ; 3. Kvetoslava Jeriova
(Cehoslovacia) 17:18,3 ; 4. Li’le- 
mor-Marie Risby (Suedia) 17:26,3;
5. Inger Nybraaten (Norvegia)
17:28,2 ; 6. Brit Pettersen (Nor
vegia) 17:33,6... 32. Elena Re ț
18:51,6.

Concursuri atletice de sală

SERGHEI BUBKA - 5,83 m LA PRĂJINĂ I
In cadrul concursului atletic 

de sală de la Los Angeles, Ser
ghei Bubka (U.R.S.S.) a stabi
lit un nou record mondial pe 
teren acoperit la săritura cu 
prăjina, cu 5,83 m. Vechiul re
cord era de 5,82 m și fusese 
stabilit la 1 februarie, la Mi
lano, de același săritor. Bubka 
are 20 de ani și a cîștigat tit
lul mondial anul trecut, la Hel
sinki. Performanța săritorului 
sovietic egalează recordul mon
dial în aer liber al francezu
lui Thierry Vigneron. Alte re
zultate : masculin : 60 y ; King 
6,12 ; 60 yg : Campbell 7,09 ; 
înălțime : Howard 2,26 m, Av
deenko (U.R.S.S.) 2,26 m ; pră
jină : 2. Olson 5,80 m, 3. Vol
kov (U.R.S.S.) 5,65 m ; 1 000 y : 
Wuyke (Venezuela) 2:05,9 ; fe

AGENDA SAPTAMÎNII
13.11 JOCURILE OLIMPICE: Ccr.™„ă « celei ue 1

cT?«wOUlSpiaiîe la Saraievo (pînă la 19.H) ; ci-
CLISM ; Turul Cubei, pentru amatori —- ------
TENIS : Turneu pentru Marele premiu — 
Quinta, în S.U.A. (pînă la 19.H) 
BASCHET: „Cupa cupelor" — , .................
Turneul de sală, la Paris-Bercy '
B^?ET : ”c‘uPa Koraci" — semifinale, tur ; „vupa mo»- 
chetti — semifinale, tur ; FOTBAL : Meci amical Bulga- 

i T; <?ermania» la Varna ; TENIS DE MASACam
pionatul ligii europene, Cehoslovacia — Franța Ungaria — 
Ș®1®"Iugoslavia - Suedia, R.F.G. - Anglia ; CICLISM: 
Turul mediteraneean (pînă la 20.U)

Turneul final al C.C.E., bărbați
^^XIU ! Marea Britanie — Franța, la Leeds • 

volei : c.c.E. — turneul final masculin, la Basel, Cuna ?nmHdera/tielK turneul fina* masculin, Ia Jemmape-stw^ 
HonabLeia(a^arrag^nă Wn> = INOT = C<>ncura lnterna- 

!» •■Ț.urneuI ceIor dnci națiuni», Tara Galilor — 
la Ot*taawin;g^o 1^^°? AU?O?S ££

C-E’: C1CL,SMî C'M- “-“U

14.11

15.11

16.11
17.II

is.n

Continuă întrecerile a celei de a
-- țE““a 1<» J.9.A11.J ;
pentru amatori (pînă la 2641) ; 

... Volvo, la La

— semifinale, tur ; FOTBAL i

.Cupa Ron-

minin : 880 y : Liubov Gurina 
(U.R.S.S.) 2:01,8 ; înălțime : Ta
mara Bikova (U.R.S.S.) 1,95 m.

• La East Rutherford (New 
Jersey), Carl Lewis a sărit 8,55 
m la lungime, întrecându-1 pe 
Larry Myricks, 8,39 m. La 24 
de ore după concursul de la 
Los Angeles, Serghei Bubka a 
cîștigat săritura cu prăjina cu 
5,70 m.
• La Stuttgart, Ralf Luebke 

(18 ani) a stabilit un nou re
cord european indoor la 200 m 
cu 20,57 (v.r. 20,74 P. MetineaȚ. 
La 400 m, Hartmut Weber a 
realizat 45,97.
• Recorduri mondiale de sală 

la 4X200 m reușite de echipele 
Italiei : 1:22,32 la masculin (Pa- 
voni, Bongiorni, Tilll, Simio- 
nato), 1:34,05 la feminin (Miano, 
Ferrian, Rossi, Masullo).

DYNAMO BERLiN A CiȘTiGAT 
„CUPA CUPELOR" LA VOLEl’(f)

Au început turneele finale 
ale competițiilor europene in- 
ter-cluburi, la volei. Iată re
zultatele Înregistrate In între- 
rile feminine din cadrul „Cu
pei cupelor» (turneul a avut 
loc la Ankara) : Nelsen Reggio 
Emilia (Italia) — Ruda Hvezda 
Praga 3—2 (—9, 3, —10, 14, 13), 
Dynamo Berlin — V. C. Heer- 
len (Olanda) 3-0 (11, 6, 3), Dy
namo — Nelsen 3—1 (11, —11, 
12, 12), Ruda Hvezda — Heer- 
len 3—0 (8, 9, 1), Nelsen — 
Heerlen 3—0 (4, 4, 5), Dynamo
— Ruda Hvezda 3—0 (10, 12, 14). 
Dynamo Berlin a cîștigat, ne
învinsă, competiția.

„Cupa confederației** (turne
ul a fost găzduit de localitatea 
yest-germană Feuerbach) : Vil
lage Bari — CEV Modena 
(ambele din Italia) 3—0 (9, 12, 
16), Feuerbach — Pazalarl An
kara 3—0 (4, 0, 6), Village — 
Pazalarl 3—0 (6, 7, 4), Modena
— Feuerbach 3—2 (14, —14,
-4, 7, 14).

AUTOMOBILISM • Raliul Sue
diei, din cadrul campionatului 
mondial de raliuri, s-a Încheiat 
la Karlstad cu victoria echipaju
lui suedez Stig Blomqvist — Bjorn 
Cederberg („Audi Quattro»), ur
mat de echipajul feminin Michele 
Mouton (Franța) — Fabrlzia Pons 
(Italia), pe „Audi Quatro» la 7:27, 
șl Per Eklund (Suedia) — Dave 
Wittock (Marea Britanie) pe „Au
di Quatro» la 16:42. In urma a- 
cestei competiții, ta clasamentul 
campionatului mondial al piloți- 
lor de raliu conduce Stig Blomq
vist cu 35 p, urmat de Waler 
Rohr! (R.f. Germania) 20 p

BOX • ia Detroit, americanul 
Thomas Hearns șl-a apărat tit
lul de campion mondial profe-

• Au fost fixați arbitrii care 
vor conduce meciurile din sfer
turile de finală ale cupelor eu
ropene. Astfel, ta „C.C.E.”. par
tida dtatre Dinamo Minsk — Di
namo București de la Tbilisi (7 
martie) va fi condusă de spa
niolul Lamo Castillo, iar returul 
de la București (21 martie) de 
către englezul Hackett. Arbitrul 
român loan Igna va oficia la 
centru ta partida retur dintre 
Juventus Torino — Haka Valkea- 
kosken, din „Cupa cupelor» (la 
21 martie).
• Preliminarii olimpice, zona 

Africană, al treilea tur. la La
gos : Nigeria — Maroc 0—0.
• „Cupa Libertadores», la Rlo 

de Janeiro : Flamengo — Samoa 
4—L ta cadrul grupei a 3-a-

R, F. GEBMANIA (et. 21) : 
Mdnchengladbach — Braunschweig 
6—«, Ntlrnberg — DUsseldorf 1—1, 
Frankfurt — Bielefeld 1—1, Ham
burger S.V. — Leverkusen 3—0, 
Kaiserslautern — Uerdingen 5—2, 
Stuttgard — Dortmund 3—1, Bo
chum — Mannheim 1—0. KOln — 
Bremen 1—4, Bayern MOnchen — 
Offenbach amlnat. Clasamentul :
1. Stuttgart 30 p, X Bremen 23 p,
3. Bayern MQnchen 28 p (20 j),
4. Hamburger S.V. 2S p, 5. M8n-

TELEX • TELEX
sionist la categoria super-ușoară 
(versiunea WBC), tovtaglndu-1 la 
puncte ta 12 reprize pe Italianul 
Lulgl MinchlUo. Heams este la 
al 39-lea suoces ta carieră (o sin
gură tafrlngere).

CICLISM • Belgianul Eddy 
Planckaert a cîștigat etapa a treia 
a competiției care se desfășoară 
in sudiul Franței șl conduce In 
clasamentul general cu 7h23:31, 
urmat de Cammerttak (Olanda) 
7h23:34 șl Jean-Luo Vande- 
breucke (Belgia) 7h23:49.

HANDBAL • Campionatul mon
dial masculin grupa C s-a Înche
iat la Roma cu victoria echipei 

chengladbach 27 p, 6. DUsseldorf 
25 p, 7. Leverkusen 23 p, â. Uer- 
dingen 22 p, 9. Koln 21 p. 10. 
Bielefeld 20 p, 11.. Bochum 13 d, 
12. Mannheim 13 p, 13. Braun

schweig 18 p, 14. Kaiserslautern
17 p, 15. Dortmund 16 p, 16. 
Offenbach 13 p (20 j), 17. Frank
furt 12 p, 13. Niirnberg 11 p. .

ANGLIA (et. 27) : Birmingham — 
Wolverhampton 0—0, Liverpool 
— Arsenal 2—1, Norwich — Aston 
Villa 3—1, Coventry — West Ham 
1—2, Notts County — Watford 
3—5, Q.P. Rangers — Nottingham 
Forest 0—1, Southampton — Sun
derland L—L, Stoke — Ipswich 
1—0, Tottehham — Leicester 3—2, 
West Bromwich — Everton 1—1. 
Clasamentul : 1. Liverpool 55 p.
2. Nottingham Forest 52 p, 3. 
West Ham 50 p. . . 21. Notts Coun
ty 20 p (26 j), 22. Wolverhampton 
16 D (36 J).
ITALIA (et. 19) : Avelllno — 

Napoli 1—0, Catania — Milan
1— 1, Fiorentina — Sampdoria 

3—0, Genoa — Pisa 0—0, Inter — 
Ascoli 0—0, Juventus — Lazio
2— 1, Roma — Torino 2—1, Ve
rona — Udinese 2—1. Clasamen
tul : I. Juventus 28 p, 2. Fio
rentina 25 p, 3. Roma 24 p._

14. Lazio U p, 15. Genoa 13 p. 
16. Catania 9 p.

Bulgariei, care a învins în finală 
cu 25—19 (12—8) Finlanda. Pentru 
locul trei : Olanda — Israel 21— 
19 (10—8) ; pentru locul 5 : -Italia 
— Austria 25—21 (15—9) • In meci 
amical masculin : Polonia — Bul
garia 28—21 (15—7).

TENIS • Semifinale feminine 
la Chicago: Pam Shriver — Wendy 
Turnbull 6—4, 7—6, Barbara Pot
ter — Helena Sukova 7—6. 6—2. 
• In semifinale la Memphis : Le
conte — Teltscher 6—L 6—3. Con
nors — Testerman 4—6. 6—1, 6—1.

TENIS DE MASA • Finalele pe 
echipe ale campionatelor Inter
naționale ale R.F. Germania, ia 
Duisburg : masculin : Suedia — 
Polonia 3—2 ; feminin : Iugosla
via — Cehoslovacia 3—2.
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