
DELEGAȚIA CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

A SOSIT LA MOSCOVA PENTRU A 
PARTICIPA LA IIJNFI1AI IILE TOVARĂȘULUI 

IURI ANDROPOV

PROLETARI DIN TOATE T AR ILF/UNTH-VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Șl SPORT,
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
conducătorul delegației de par
tid și de stat care va parti
cipa la funeraliile tovarășului 
Iuri Andropov, a sosit luni la 
Moscova.

Au sosit, de asemenea, cei
lalți membri, ai delegației — 
tovarășii Constantin Dasci’escu, 
membru a! Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, și 
Miu Dobreseu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

La aeroportul Vnukovo 
capitala Uniunii Sovietice, 
legația a fost întâmpinată
M. S. Solomențev, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Comite
tului Controlului de partid de 
pe lingă C.C. al P.C.U.S., K. V. 

al 
vice- 

de 
șl

din 
de- 
de

Rusakov, secretar al C.C. 
P.C.U.S., N. V. Talîzin, 
președinte al Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S.,

E. M. Tiajelnikov, ambasado
rul U.R.S.S. în România.
A fost prezent Traian Dudaș. am

basadorul României In U.R.S.S.
★

Luni după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a făcut de 
gardă si a păstrat un moment 
de reculegere la catafalcul cu 
corpul neînsuflețit al Iul Iuri 
Andropov, aducînd un ultim 
omagiu fostului conducător al 
partidului și statului sovietic.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au făcut de 
gardă tovarășii Constantin Dăs- 
călescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al gu
vernului, Miu Dobreseu, mem
bru supleant al Comitetulni 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Traian Dudaș, amba
sadorul României la Moscova.

Lingă catafalc se afla coroa
na depusă din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.
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SURPRIZA IN SLALOMUL URIAS FEMININ
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• Debbie Armstrong (S.U.A.) — o victorie neașteptată @ Și patinatoarea Ka
rin Enke (R.D.G.) la o a doua medalie de aur © Perechea Elena Valova — Oleg 
Vasiliev, execuție impecabilă la patinaj artistic @ Gunde Sven (Suedia), un 

fondist de clasă # Șase sportivi români azi in competiții

PROGRAMUL DE AZI
BIATLON - ora 10: 10 km
PATINAJ ARTISTIC — ora 16,30: Moscul in (programul 

scurt); ora 20,30: Dom (programul liber)
PATINAJ VITEZA — ora 10,30: 1000 m măscuita
SCHI ALPIN: de la ora 11: Slalom ur’oș bărbați (am

bele manșe)

DEPUNERI DE COROANE Șl PREZENTAREA 
DE CONDOLEANȚE LA AMBASADA 

UNIUNII SOVIETICE
Din partea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost de- 

. pusă, luni, la Ambasada Uniu
nii Sovietice din București, o 
coroană de flori.

De asemenea, au fost depu
se coroane de flori din partea 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a Con
siliului dc Stat și a Guvernului 
Republicii Socialiste România.

în aceeași zi, la Ambasada 
Uniunii Sovietice din Bucu
rești. a avut loc prezentarea de 
condoleanțe în legătură cu în
cetarea din viată a tovarășului 
Iuri Vladimirovici Andropov.

Au fost prezentate condo
leanțe din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist

DE LA BUCUREȘTI
Român, a Consiliului de Stal 
și a Guvernului Republicii So
cialiste România. Totodată au 
fost prezentate condoleanțe din 
partea Ministerului Afacerilor 
Externe și Ministerului Apărării 
Naționale, a Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, 
Comitetului Central ai Uniunii 
Tineretului Comunist, precum 
si din partea reprezentanților 
unor colective de întreprinderi.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere și au 
semnai in cartea de condo
leanțe.

★
De asemenea, an depus co

roane si au prezentat condo
leanțe șefi de misiuni diplo
matice acreditat! la București, 
alți membri ai corpului di
plomatic.

TRICOLORII IN ÎNTRECERE
• BIATLON : Francuc Forika, Gheorghe Berdor, Imre 

Lastyas
• PATINAJ VITEZA : Deiiderhi Jenei
• SCHI ALPIN : Zsolt Balazs, Mihai Bârâ

SARAJEVO, 13 (prin tele
fon). In sfirșit, o zi in care 
programul n-a mai suferit nici 
o modificare, probele desfășu- 
rindu-se la orele anunțate, 
vremea indreptindu-se in mare 
măsură. Oricum, 
sint optimiști, 
„soarele iși va face apariția, 
permițind derularea normală a 
competiției".

înainte de a ne referi la în
trecerile de luni, trebuie să a- 
dăugăm la cronica zilei de du
minică și faptul că, seara tîr- 
ziu, a urcat pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului și cuplul 
sovietic Elena Valova — Oleg 
Vasiliev, învingător in proba 
de perechi a patinajului artis
tic. In sala Zetra, 8000 de spec
tatori au aplaudat evoluția 
celor doi sportivi din Lenin
grad. Baztndu-se pe o tehnică

organizatorii 
declarind câ

Cuplul 
lena
Oleg Vasiliev s-a 
impus, prin grație 
și precizie, in pro
ba de perechi la 
patinaj. ciftigind 

titlul olimpic

sovietic E- 
Valova —

Telefoto :
A.P.-AGERPRES

real sens 
executate

kii, țintașii noștri, in frunte cu sorin Ddbii, au cucerit trei locuri I la proba de pistol
întrecerile campionatelor bal

canice la tir redus (10 metri), 
la arme cu aer comprimat, ca
re s-au desfășurat in sala Di
namo din București și la care 
au fost prezenți țintiși din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și România s-au înche
iat ieri cu un frumos succes 
al trăgătorilor noștri. Repre
zentanții țării noastre au do
minat întrecerile obținind pri
mul loc în clasamentul gene
ral. cucerind 9 locuri I din 
cele 16 posibile. Printre prin
cipalii performeri români s-au 
numărat Eugen Antonescu — 
ciștigâtorul probei de pușcă cu 
un nou record balcanic (532 p), 
Anișoara Matei — locul I „ 
pistol cu un rezultat de va
loare internațională. Sorin Ba
bii și Ilie Petru — primii cla
sați cu același rezultat (580 p) 
la pistol seniori precum și ju
nioara Camelia Tudor — câș
tigătoarea concursului de pis
tol. Din loturile oaspeților s-au 
remarcat, in mod deosebit, spor
tivii bulgari — locul secund în 
clasamentul general — care au 
fost in prim-planul întrecerilor 

• la pușcă senioare și junioare 
și la pistol juniori. Rezultatele 
obținute de Vesela Letceva, 
Valentina Lazarova și Viktor 
Gheorghiev sint de nivel in
ternațional și reprezintă noi re
corduri balcanice.

Ieri, în ultima zi 
dei s-au disputat 
pistol (seniori și ______
pușcă (senioare și junioare). La 
pistol. în special, ambele con
fruntări au fost echilibrate, cîș- 
tigătorii fiind departajați la ba
raj la seniori și Ia un punct 
la juniori. Cei doi pistolari ro
mâni, Sorin Babii și Ilie Petru, 
au evoluat cu multă precizie 
punctând fiecare cite 580 din 600 
posibile, egalînd recordul bal
canic al probei. Babii a -u'-’-s-1 
mai constant, avind următoarele

cifre pe „decade" : 96—96—97— 
97—97—97 și datorită ultimei 
„decade" de 97 a cucerit pri
mul loc. Ilie a avut la ultimele
10 ..diabolouri un punct

proba de pușcă, senioare si ju
nioare. toate cele patru titluri 
balcanice au revenit țintașelor 
din Bulgaria, un singur loc se
cund aparținînd unei sportive 
românce — Aurelia Toader, la 
junioare.

REZULTATE — pistol se
niori 60 „d“ : 1. Sorin Babii
(România) 584 p (baraj 97) 
campion balcanic. 2. P.

desăvirșită, dind un 
artistic mișcărilor 
într-o armonie și sincronizare 
perfecte, ei au realizat un pro
gram liber remarcabil, juriul 
acordindu-le note de la 5,7 la 
5,9 pentru tehnică și de la 5,8 
la 5,9 pentru impresia artisti
că- Această medalie consfin
țește superioritatea sportivilor 
sovietici in proba de perechi, 
pe care, după 1964, au domi
nat-o prin patinatori de mare 
valoare (Irina Rodnina. Ale- 
xandr Zaițev). Excelentă a fost 
și .evoluția britanicilor Jayne 
Torvill—Christopher Dean la 
dans, ei anunțindu-se, fără în
doială, înaintea probei de mar
ți, drept campioni olimpici, în 
timp ce campionul mondial, a- 
mericanul Scott Hamilton, con
duce, conform așteptărilor, la 
individual, după exercițiile im
puse, care au durat mai mult 
de 5 ore.

De fapt, cu această ultimă 
dispută am intrat în programul 
zilei de luni, care a avut ca 
principal punct de atracție sla
lomul uriaș feminin, desfășu
rat pe pîrtia de la Jahorina 
(1332 m. 337 m diferență de 
nivel. 51 de porți) și care a 
reunit la start 50 de schioare, 
dintre care multe n-au reușit 
să termine proba. Prima pro-

la

a balcania- 
probele de 
juniori) și

/Continuare in oao 2-3)

Prietenia44

Tomo RABȘAN

DEPARTE DE MAREA PERFORMANTA...

bă de schi alpin a Olimpiadei 
a provocat și cea dinții sur
priză de proporții, dacă ținem 
seama că Debbie 
(S.U.A.) n-a repurtat, pînă 
cum, nici o victorie 
competiție de înalt nivel. Teh
nica sa „agresivă" i-a permla 
să o devanseze, In a 
manșă, pe compatrioata 
Christin Cooper. Aceasta 
urmă a comis o greșeală 
IV-a poartă și, în timp ce 
ta să evite căderea, a... pierdut 
titlul. De altfel, timpii din cele 
două manșe sint edificatori s 
Armstrong 1:08,97 + 1:12,01, 
Cooper 1:08,87+1:12,51. La 
două zecimi de secundă de... 
„argint" s-a aflat și Perrin 
Pelen (Franța), care cu 1:09,64 + 
1:11,76 a rămas pe aceeași po
ziție de la Lake Placid, ea 
săvîrșind două greșeli la porți
le 4 (manșa 1) și 49 (manșa 2) 
datorită zăpezii înghețate, în 
care și-a înfipt bățul. Una din
tre cele mai tinere participan
te la această probă a fost șl 
reprezentanta noastră Lilians 
(chim. Lipsa de experiență, 
dar și nestăpinirea unor mij
loace tehnice la nivelul cerin-

Armstrong 
a- 

Într-Q

doua 
sa 

din 
la a 
cău-

Radu T1MOFTE

(Continuare in pag a 4-a)

La începutul lunii martie,

la București

„CUPA DUNĂRII"

Sorin Babii. noul campion bal
canic la pistol seniori

Foto : N. DRAGOȘ

mai puțin. 96, dar el a tras 
două „decade"
punctaj care la pistol reprezin
tă o performantă. Din echipa 
de seniori a țării noastre, cla
sată pe primul loc. a mai fă
cut parte și Liviu Stan care 
a punctat 568 și a ocupat un 
loc modest în clasamentul in
dividual. La pistol, reprezen
tanții tinerei generații au fost 
și' ei la înălțime reușind să 

. obțină locul I la echipe ju
niori prin Vasile Nistor. Nicu 
Pinzaru și Octavian Vișan. La

notate cu 98,

La Predeal s-a încheiat, săp- 
tăpiina trecută. încă o ediție 
a „Cupei Prietenia" la biatlon. 
După cum se știe, la întrece
rile de pe traseele si poligonul 
din Valea Rîșnoavei au 
prezenți 
Bulgaria, 
Germană. 
Sovietică, 
Oaspeții, 
apreciat frumusețea si 
lenta 
si a 
puns 
dere.

De 
spunem 
gătirea 
Germană si Uniunea Sovietică. 
Este știut faptul că în acosie 
țări blatlon.ul are o mare răs- 
pîndire. înregistrînd perfor-

tineri sportivi 
Cehoslovacia.

Polonia,

fost 
din

D.R.
Uniunea 

Ungaria și România, 
în unanimitate. au 

exce- 
amplasare a poligonului 
traseelor, care au cores- 
din toate punctele de ve-

la început trebuie să 
că a impresionat pre- 
biatloniștilor din RD.

mante de răsunet in 
internațională, inclusiv 
ceste zile, la J.O. La 
reprezentativa R. D. 
ne s-a dovedit imbatabilă, atît 
în alergarea pe schiuri. _cît și 
la tragerile in poligon, 
sportivi din R.D.G. 
monstrat o eficacitate 
bită. Spre exemplu, la 
individuală. T. Pawliczek (cîș- 
tigătorul) nu a avut nici un 
minut de penalizare. J. Wirth 
— locul 3 — doar un minut, 
U. Koch — locul 5 (3’). 
acesta din urmă 
printr-o alergare fără cusur 
etc. Aceleași aprecieri pozitive

arena 
în a- 
Predeal. 
Germa-

Tinerii 
au de- 
deose- 

cursa

dar
a compensat 
fără

Paul IOVAN

(Continuare in pag 1-3)

LA HALTERE-JUNiORI
In zilele de 2, 3 și 4 martie 

se va organiza, la București, 
prima mare competiție de hal
tere a anului. Este vorba de 
„Cupa Dunării" pentru juniori, 
la care vor participa o serie 
de tineri halterofili talcntați. 
în afară de reprezentanții tarii 
noastre, 
vor fi . 
vele Austriei, 
slovaciei, R. 
goslaviei și Ungariei.

Reuniunile
Sala 
martie — după-amm-l, sim- 
bâtă, 3 martie — toată ziua și 
duminică. 4 martie — dimi
neața).

la startul întrecerilor 
prezente reprezentati- 

Bulgariei, Ceho- 
F. Germania, S-i-

vor avea loc in
,Titan-Club“ (vineri, 2



FINALELE PE ȚARĂ ÎN „CUPA U.T.C. 1 /

Șl „VOINȚIADA"
„Daciada" de iarnă este prezentă pe agenda celei de a doua decade 

a lui febri nrie cu cîteva competiții sportive de masă de amploare, 
jn faza finalelor pe țară, ponderea detinînd-o cele la dis- 

căzut 
zo-

CUPA PIONIERUL"
D. CIPERE-0 REINTRARE PROMIȚĂTOARE

Noul sezon pugilistic Intern a debutat ieri, fa Brăila și Galați, cu 
primele întreceri din cadrul „Turneului primăverii'' 
interes deosebit, care a mobilizat la start «.-1 
țară, inclusiv membrii lotului olimpic.

________ 1“, competiție de 
cei mal buni boxeri din

ajunse ....
cipline sportive practicabile pe zăpadă, și. cum zăpada a __ 
din belșug, condițiile de desfășurare sînt acum bune în toate 
nele montane.

„CUPA U«T.C.“. Tradiționala competiție de masă programează, 
pirtii.e de la Păltiniș, sîmbătă și duminică, finalele pe țară 
celei de a 15-a ediții la schi fond și alpin. Vor participa peste 
de concurenți (fete șl băieți) din toate județele. La schi fond 
trecerile se desfășoară la două categorii de vîrstă 
peste 19 anî. iar la schi alpin

-------- PIONIERUL". Bogat
i Dome! cuprinzînd 
schi fond și tir. la 

din faza precedentă 
dar cîștigătorii

pe 
ale
200 
tn- 

14—19 ani și 
la o categorie — 14—19 ani.
program de întreceri. In aceste zile 

finale pe țară la sanie, schi alpin, 
care iau parte pionierii (11—14 ani) 
a competiției. Primele concursuri au 

frumoaselor trofee vor fi de- 
de emoție și bucurie pe pîrtiile

„CUPA 
la Vatra 
biatlon. j 
califi'-ati 
început 
semnați 
domene. 
biatinticti di-, toate județele.

..VOIXTI ADA". Competiția tinerilor meșteșugari programează luni 
și marți la Cabana „Trei Brazi" finalele pe țară la orientare tu- 
risti'-ă.

de marți
ia sfîrșitul săptăm'înii. Zii _ ... _______ __ ,______
unde s-au adunat cei mai bun! raid sănleri, schiori și

La secfia de ciclism STIROM

OAMENI HARNICI SI PRICEPUTI’ 9

PERFORMANTE IN CONTINUA CREȘTERE9 i

Inaugurarea noii activități 
competiționale la ciclism se 
apropie și, pretutindeni în țară, 
secțiile de resort și-au inten
sificat pregătirile in intimpi- 
narea apropiatului eveniment 
La asociația sportivă STIROM, 
cea mai tinără secție din spor
tul cu pedale românesc de 
performanță, noua stagiune este 
intimpinată cu migala speci
fică oamenilor acestei disci
pline. „La noi. pregătirea pen
tru cursele anului 1984 — ne 
spune ing. Cristache Spitărelu, 
președintele secției — s-a 
inceput, de fapt, din luna oc
tombrie a 
diat după 
clocros din 
după cum 
cel de al 
pion al țării in sezonul pe 
care-l ineheiam. Deși debutanți 
în ciclism, 
favorabil 
asociația 
STIROM, 
prinderea de articole de sticlă 
București (n.n. întreprindere cu 
frumoase 
să devină și 
campioni»",

Ideea cu STIROM — „fa
brică de campioni in ciclism" — 
am auzit-o și la ing. Gr. Bre- 
zan, președintele asociației, 
și chiar la directorul întreprin
derii, ing, Grigore Togan. 
om recunoscut ca deosebit 
exigent.

La STIROM se lucrează 
tens, fără rabat. Aceasta, 
sigur, este și explicația . fru
moaselor succese ale asociației. 
C. Voicu, antrenorul, își re
crutează elevii, în marea lor 
majoritate, din mediul sătesc. 
Din comunele din imediata a- 
propiere a întreprinderii : 
Glina, Manolache, Căldăraru, 
Cățelu... VI. Buduroi (16 ani, 
1,74 m înălțime, 70 kg), mul
tiplu campion al secției și au
tentică speranță a ciclismului 
românesc, este din comuna 
Cățelu (10 km distanță de în
treprindere). Și tot din Cățelu 
sînt și VI. Rusu — campion 
la semifond, juniori mari, VI. 
Tufan — campion la semifond, 
juniori mici, N. Manolache, V- 
Minea — viitori specialiști ai 
velodromului, și alții. Toți a- 
ceștia fac zilnic o 
suplimentară pe distanța de 
minimum 10 km parcurși pe 
bicicletă de acasă la Întreprin
dere. De notat că absolut toți 
cicliștii STIROM-ului sînt e- 
levi și frecventează 
la seral. Buduroi, de 
In clasa a Xl-a, VI. 
tr-a XH-a... Acum,

anului trecut, ime- 
campionatele de ci- 
Poiana Brașov, care, 
se știe, ne-au adus 
3-lea titlu de cam-

, anul 1983 nc-a fost 
și avem ambiția ca 

noastră sportivă, 
de pe lingă Intre-

succese in ramură), 
o «fabrică de

un 
de

in- 
de-

.încălzire'

cursurile 
pildă, este 
Rusu în- 
pe timp

Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, 
Federația română de caiac- 
canoe, clubul Steaua a- 
nunță cu adîncă durere în
cetarea din viață, după o 
lungă șî grea suferință, a 
antrenorului emerit NICO
LA E NAVASART.

Nieolae Navasart șî-a pus 
întreaga viață în slujba 
mișcării sportive românești, 
ca sportiv de performanță 
— a fost campion al țării 
Ia caiac-canoe, canotaj și 
yachting — .și apoi antrenor 
Ia clubul Steaua sau la lo
turile reprezentative. El a 
format o întreagă pleiadă

de iarnă, toți elevii secției fac 
rulaj (duminica 70—80 km), 
dar și exerciții speciale de 
dezvoltare a forței. Săptămînal, 
dau norme de control, hare
murile fiind cu fiecare săp- 
tămină mai pretențioase. VL 
Buduroi, „campion" și la an
trenament, ne-a demonstrat că 
face cu ușurință 200 de genu
flexiuni pe un singur picior, 
urmate dî 50 de flotări (!).

In 1984, C. Voicu (ajutat de 
ciclistul senior V- Radu) și-a 
propus ca băieții din secție să 
cucerească 5 titluri de cam
pioni ai țării, să îmbunătă
țească două recorduri (la ur
mărire 
chipe), să_ termine pe primul 
loc în .
obiective care, după modul cum 
se 
fi

individuală și pe e-

,Cupa orașelor". Sînt

muncește la STIROM, pot 
chiar... depășite.

Ghîorghe ȘTEFANESCU

BRĂILA, 13 (prin telefon), 
proape 150 de pugiliștl de la 
tegoriile semimuscă, cocoș, 
miușoară, semimijlocie, mijlocie 
și grea s-au aliniat la startul 
competiției care a început luni 
în sala sporturilor din localitate. 
Cei mai multi concurenți sînt la 
categoriile cocoș și semiușoară 
(cite 29) : cel mai puțini, la cate
goria grea (9). Zilnic vor avea 
loc cîte două reuniuni.

Acest adevărat maraton pugi
listic a început luni în fața unei 
săli pline în program, pugiliștii 
de la 
20 de 
pere 
lungă ___ _______  ______ ___ __
derația de specialitate.
Dintre meciurile primei reuniuni 

s-a detașat, în primul rînd, cel 
dintre Dumitru Cipere (C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin) și Gheorghe 
Brumă (Rapid). Severineanul a 
încercat și adesea a reușit să 
demonstreze că a rămas același 
„cocoș" valoros. Jocul său de 
picioare și loviturile prin surprin
dere l-au incomodat vădit pe 
rapidistul Gheorghe Brumă, care 
nu a găsit soluții de contraatac, 
cedînd adversarului Inițiativa și, 
tn final, decizia la puncte. O 
altă partidă frumoasă ne-a ofe? 
rit Gheorghe Negoiță (B.C. Bră
ila) care s-a impus. întrecîndu-1 
clar la puncte oe Nieolae Ciobo- 
taru (Voința București). prin 
frecventa mare a loviturilor expe
diate și Drin ambiția de a avea 
mereu inițiativa. încă neacomodat 
cu categoria cocoș, la care a de
butat cu prilejul acestei competi
ții. tînărul Marian Fînățan 
(Steaua) a trebuit să se între
buințeze foarte mult pentru a 
convinge 3 dintre cei 5 judecători 
să-1 acorde decizia în partida cu 
Relu Nistor (C.S. Muscelul). ALTE 
REZULTATE : D. Agavriloae (Ni- 
colina) b.p. C. Raiciu (Dunărea 
Galați), V. Lazin (AEM Timișoa
ra) b.p. I. Rîpă (Metalul Bucu
rești). P. Drogeanu (Farul) b.p. 
V. Stoica (Voința Giurgiu), A. 
Borbely (Steaua) b.p. L. Dumi
trescu (Metalul Plopeni), N. Ni- 
colae (C.S. Muscelul) b.ab.2 V. 
Trif (ASA Cluj-Napoca), N. Mî- 
țol (CSM Drobeta Tr. Severin) 
b.p. E. Mihoreanu (IPA Sibiu), 
V. Stancu (Autobuzul București) 
b.p. C. Oană (S.C. Bacău).

Paul IOVAN

A- 
ca- 
se-

categoria cocoș. Printre 
concurent! și Dumitru 
revenit in ring după 
suspendare dictată de

cei 
Ci-

0 
te-

p.

GALAȚI, 13 (prin telefon). 
Peste 1 000 de spectatori au ținut 
să fie prezenți în Sala sporturi
lor din localitate pentru a asista 
Ia prima reuniune din cadrul 
„Turneului primăverii". Printre

BALCANIADA DE TIR
(Urmare din pag. 1)

(România) 580 p (96), 3. L. Dia- 
kov (Bulgaria) 577 p, 4. T. 
Nalifov (Bulgaria) 577 p, 5. F. 
Perse (Iugoslavia) 575 p, 6. R. 
Frankusky (Iugoslavia) 575 p.„, 
9. L. Stan 568 p. Pe echipe : 1. 
România 1 728 p — record bal
canic (Babii, Ilie, Stan) — 
campioană balcanică, 2. Bulga
ria 1 725 p, 3. Iugoslavia 1 715 
p. Juniori : * ’
ghiev 
record 
canic, 
570 p.
566 p.
1 693 p — nou record balcanic 
(Nistor, Pînzaru și O. Vișan) 
— campioană balcanică, 2. Bul
garia 1 667 p, 3. Iugoslavia 1 632 
p. Pușcă senioare 40 „d“ : 1. 
Vesela Letceva (Bulgaria) 388 
p — record balcanic egalat — 
campioană balcanică, 2. 
Matova (Bulgaria) 387 p, 
ria Jovovici (Iugoslavia)
4. Eva Olah (România)
5. Dumitra Matei (România) 
376 p, 6. Krasimova Donceva 
(Bulgaria) 375 p. Pe echipe : 1. 
Bulgaria 1 150 p — nou record 
balcanic — campioană balcani
că, 2. România 1 127 p (Olah, 
Matei și Daniela Toader 374 p), 
3. Iugoslavia 1 123 p. Junioare :
1. Valentina Lazarova (Bulga
ria) 385 p — nou record bal
canic — campioană balcanică,
2. Aurelia Toader (România) 
379 p, 3. B. Jankov (Iugosla-

1. Viktor Gheor- 
(Bulgaria) 571 p — nou 
balcanic — campion bal-
2. V. Nistor (România)
3. N. Pînzaru (România) 
Pe echipe : 1. România

via) 378 p. Pe echipe : 1. Bul
garia 1 140 p — record balca
nic — campioană balcanică, 2. 
Iugoslavia 1128 p. 3. România 
1 111 p.

Unii dintre sportivii cu rezul
tate valoroase au primit cupe 
oferite de Comitetul Olimpic 
Român, redacția ziarului SPOR
TUL si LOTO-PRONOSPORT. 
Astfel, cupa oferită de C.O.R. 
a revenit lui Eugen Antonescu, 
cea a ziarului nostru Anișoa- 
rei Matei, iar cele două cupe 
date de Loto-Pronosport spor
tivilor bulgari Viktor Ghcor- 
ghiev și Vesela Letceva.

Clasamentul general al Bal
caniadei de tir redus ediția 
1984 : 1. ROMANIA 76 p (9
locuri I), 2. Bulgaria 64 p (5), 
3. Iugoslavia 24 p (1), 4. Gre
cia 12 p (1), 5. Turcia 0 p.

Nonka 
3. Ma- 
378 p, 
377 p.

DUPĂ

boxeri care vor concura 
Calați, întîlnim multe 

-----  în sportul
Constantin 

Georgică 
, Hie Dragomir, Florian 
Costin Stancu, Ionel Panait,

cei 119 
aici, la ______
nume „de rezonanță" 
nostru ou mănuși : 
Tițoiu, Mircea Fulger, 
Donici, Ilie Dragomir, 
Stan, __ 
Nicblae Talpoș etc. După cum se 
știe, spectatorii gălățeni vor avea 
prilejul să urmărească evoluția 
pugiliștilor de la categoriile mus
că (18 concurenți), pană (27), u- 
șoară (24), mijlocie mică (25), 
semigrea (18) și supergrea (7).

Primii care au urcat treptele 
ringului au fost boxerii de cate
gorie muscă Doru Ionescu (Di
namo București) și Ion cioacă 
(Voința Muscelul). Meciul părea 
foarte echilibrat după primele 
trei minute de luptă. Dar în run
dul doi, chiar în prima sa parte, 

•Ionescu reușește să plaseze un 
puternic croșeu de dreapta la
bărbie și Cioacă a fost numărat. 
A reluat lupi a dar eforturile sale 
de a rezista atacurilor dinamo- 
vistului au fost zadarnice. In 
vădită inferioritate, Cioacă este 
oprit de arbitrul gălățean Cornel 
Tucă. Ionescu clștigă astfel prin 
abandon. Localnicii au așteptat 
cu interes deosebit apariția în 
ring a lui Sandu Petrescu (B.C. 
Galați), una din marile lor spe
ranțe. Deși a obținut decizia la 
puncte în partida cu Ion Cio- 
banu (Metalul Bocșa), Petrescu 
nu a boxat la valoarea sa, impu- 
nîndu-se. în final, grație unor 
lovituri foarte clare. Lejer a cîș- 
tigat la puncte „ușorul1- ’
Fulger (C.S Muscelul) 
cu Constantin Gîrleanu 
Focșani). După ce și-a 
adversarul la podea în 
rund. Fulger a luptat „economic" 
rezervîndu-și parcă forțele pentru 
viitoarele partide.

ALTE REZULTATE. Cat. ușoa
ră : G. Hud’steanu (Steaua) b.p. 
N. Radian (C.S. Muscelul), FI. 
Stan (Dinamo) b.p. FI. Zamfir 
(Rapid). V. Mihăiță (Metalul 
București) b.p. I. corneanu (Fa
rul), N. Iordache (CSM Sibiu) 
b.p. M. Matache (Metalul Bucu
rești), C. Gheorghe (Voința Bucu
rești) b.p. Al. Pelicilă (Prahova 
Ploiești) — decizie eronată.

Telemac SIRIOPOL

Mircea 
partida 
(Unirea 

expediat
primul

de mari performeri ai ca
iacului și canoei, campioni 
și medaliați la Jocurile O- 
limpice și campionatele 
mondiale. Nieolae Navasart 
a depus o bogată activitate 
și în cadrul Federației In
ternaționale de Caiac-Ca- 
noe, fiind, din 1972, pre
ședinte al comisiei tehnice 
a F.I.C.

Prin dispariția sa, Ia nu
mai 55 de ani, mișcarea 
sportivă românească suferă 
o grea pierdere.

Incînerarea va avea Ioc 
miercuri,'Ia februarie, ia ora 
13, Ia crematoriul „Cenușa".

A HOCHEIȘTILOR DE LA
GALAȚI. 13 (prin telefon). Chiar 

dacă din Selecționata noastră di
vizionară de hochei au lipsit luni 
seară, cind aceasta a întîlnlt în 
cel de-al d-ollea ioc al turneului 
său în tara noastră tinăra șl pu
ternica formație de primă ligă a 
campionatului sovietic Salavat 
Julaew Ufa, o serie de titulari, 
cum ar fi Tureanu, Cazacu, Sol- 
yom, Pisăru, portarii Netedu și 
Gh. Huțan. totuși nu poate fi 
scuzabilă comportarea mult sub 
nivelul obișnuit a hocheiștilor 
noștri fruntași. Evoluînd lent, fără 
orizont, această un fel de selec
ționată secundă a pierdut la scor 
categoric disputa : 1—9 (0—3, 1—i, 
0—2).

Cum poate fi lesne dedus și 
din scor meciul nu a avut isto
ric, el fiind la discreția oaspeților,

S-A ÎNCHEIAT „CUPA 16
Sezonul cbmpetițional de tenis 

„indoor" a continuat cu desfă
șurarea unei competiții tradițio
nale,- «Cupa 16 Februarie". ~ 
tablourile de concurs au fost în
scriși peste 100 de jucători și 
jucătoare, întrecerile fiind găz
duite de sălile bueureștene Stea
ua și Construcția. Exoeptîndu-i 
pe tenismanii din echipa națio
nală, la start au fost prezenți 
toți sportivii fruntași ai cluburi
lor și secțiilor de tenis din 
București și din țară.

întrecerile masculine ale senio
rilor (au 
junioare) 
nivel, cu 
mingi, cu 
care se 
plasate. în formă corespunzătoa
re de joc s-au prezentat cei doi 
finaliști. stelistul Răzvan Con- 
stantincscu și dinamovistul bucu- 
reștean Laurențiu Bucur. Aces
ta din urmă lăsa impresia —

Pe

participat șl juniori și 
au fost de un mal bun 
schimburi dinamice de 
incursiuni la fileu din 

executau voleurl bine

care cui 
bine prl 
calități I 

Puncta 
Semak J 
lozov, H 
riatikovj 
fiind ort 
dus 3. H 
Si S. Dil 
ză, miel 
pute do 
dlviziona 
slovacia 
ționata 
Salavat I 
în looal 
XXVl-a 
rației" < 
ce vor
RIOPOL

FEBR!
după cui 
concurs I 
nerul săi 
de vigoal 
gind în I 

Rezulta 
seniori : I 
Bucur G] 
Constant!
6— 3, 6—1 
3—6, 6—1 
(Dinamol 
(Progres! 
minin s| 
(Dinamol 
Radu (d
7— 6 (înd 
minița Si 
Teodora

• intr- 
disputat 
Capitală, 
Stefănesi 
s—1.

MECIURI AMICALE INTRE TENISMANÎÎ R

Intre 15 și 18 februarie se vor 
disputa intîlnirl amicale între 
echipe de juniori șl junioare din 
România și Ungaria, tn sala „23 
August" din Capitală vor juca 
băieții. (N. Manuel, A. Popovici, 
S. Gorgan, D. Dobre, M. Onilă, 
H. Nieolae — antrenori A. Văi-

INTRE
• Joia trecută și-a desfășurat 

lucrările plenara lărgită a F.R.R. 
Cu acest prilej s-a aprobat ra
portul de activitate pe anul 1983. 
ca și planul de măsuri pe 1984. 
Pe marginea celor două mate
riale s-au Durtat discuții, unele 
generînd id°i prețioase.

® Farul, echipa de vîrf a Con
stanței, pregătește cu sîrg relua
rea activității oficiale. Timp de 
7 zile se va afla la Geoagiu. 
Cu această ocazie rugbyștii con- 
stănțeni vor susține două me
ciuri de pregătire cu Metalurgis
tul Cugir (la 15 și 17 februarie), 
apoi vor juca la Petroșani, cu 
divizionara „A“ știința (10), pe
riplul lor urmînd a se încheia la 
22 ale lunii la București. cînd 
teamul Litoralului va întâlni una 
din fruntașele rugbyului din Ca
pitală. Toți jucătorii sînt apți de 
joc. începînd cu internaționalii 
Mihai Holban (refăcut după un 
accident), Gh. Dumitru, A. Lun- 
gu, s. Galan. E. Grigore, Gh. 
Florea, V. Ton. Două noutăți în 
lot, tinerii Dan Pavel (21 
1,96 m) și Gelu Tudor 
ani).

© Politehnica Timișoara 
trenează 
ga. Iau 
rugbyști 
din cea 
speranțe ________ 
lui pilier Zoltan Franclsc Lany, 
înaintașii Vasile Lazăr și Florin' 
Berariu, ambii studenți la I.Ș.E.,

de ani.
(20 de

se an- 
pe Be-în municipiul de . 

parte la pregătiri 25 de 
din prima echipă și 20 
de tineret (B). cîteva 
legate de evoluția nou-

„CUPA PRIETENIA"
(Urmare din pag. 1)

și la adresa biatloniștilor din 
U.R.S.S. Ei au fost prezenți în 
permanență în lupta pentru 
primele locuri deși — după 
cum ne spuneau antrenorii so
vietici — la Predeal nu i-au 
prezentat pe cei înscriși la cam
pionatele mondiale de biatlon 
pentru juniori, din această lu
nă. din Franța.

Pentru sportivii români, com
petiția de Ia Predeal a con
stituit un ultim examen în 
vederea selecționării biatloniș
tilor pentru campionatele lu
mii. Sorin Popa a mers bine 
la ștafetă, dar a deziluzionat 
în proba individuală, Basarab 
Abriham nu a corespuns în 
nici o cursă : la individual s-a 
clasat pe locul 26. cu 6 mi
nute de penalizare, iar la șta
fetă a fost factorul determi
nant al clasării modeste (lo
cul V) din cauza tragerilor im
precise (astfel a executat 5 
ture de penalizare). Șandor 
Csedo, în care specialiștii își 
pun mari speranțe, a ocupat 
locul 17 (cu 4 minute pena
lizare). iar la ștafetă, deși a 
tras bine (o tură de penali
zare). a alergat slab. Ceilalți 
sportivi români prezenți în 
concurs. Ion Stoian, Dan Do
bre, Ion Diaconcscu si Mibali

Gogo, au manifestat mari la
cune atit în eficacitatea in a- 
lergare, cit și în precizia tra
gerilor în poligon. Sîntem de 
părere că selecția 
pentru biatlon nu 
judicios. In lotul 
văzut sportivi cu 
necorespunzător (mici de sta
tură). fără o pregătire cit de 
cit satisfăcătoare pentru tir. 
iar alergarea pe schiuri lasă, 
în marea majoritate a cazu
rilor, de dorit. Trebuie să spu
nem că antrenorii noștri de 
la secții, plus cei doi care au 
răs—ns de pregătirea lotului 
de miori. Gheorghe Vilmoș 
și Constantin Carabcla, nu 
muncesc corespunzător, exi
gența este in suferință (de aici 
o serie întreagă de neajunsuri), 
disciplina este deficitară etc. 
Iată, „subiecte" care ar trebui 
să dea de gîndit federației de 
resort, ea avînd obligația de a 
lua măsurile necesare unei 
bune reprezentări în competi
țiile internaționale. Fiindcă, se 
știe, dacă nu se muncește 
bine Ia secții, nu se pot obține 
performante nici la. lotul na
țional. Competiția recent înche
iată ne-a arătat cum stăm în 
această frumoasă și atractivă 
ramură sportivă de iarnă. Tre
buie să se recunoască că mai 
avem mult de muncit pentru

sportivilor 
este făcută 
nostru am 
un gabarit

deanu^
■ 

(Alicei 
Aurelia 
Veneția 
cheanu 
raț).

BUTURI
dintre cei noi, apoi Iulian Că- 
prăroiu, Gh. Chelariu. Doru Fîn- 
tînaru, toți înaintași, 
tei și Eads Voinov,

© Secția de rugby 
sității — 16 f * 
ca" s-a reorganizat, 
devenind un fost international al 
deceniului al șaptelea, maestrul 
sportului Mircea Rusu. Lotul e- 
chipei divizionare, care cuprin
de 25 de rugbyști (Nieolae Copil, 
Gh. Budal. Nieolae Răceanu, 
mii Molsil, loan 
alții), este mereu 
elemente talentate 
Locomotiva nr. 3 
tavian Ch-ihaia). 
primăvară primele 
rugbyștii clujeni nerenunțînd la 
gîndul promovării în prima gru
pă valorică.
• Florin Popovici, antrenorul 

C.S. știința CEMIN Baia Mare, 
ne-a dat cîteva amănunte des
pre echipa pe oare o conduce 
în întrecerea Diviziei ,,A“. O pri
mă etapă de pregătire s-a des
fășurat la băile Șuior, la ea lu- 
înd parte-24 de jucători: A. Ciol
pan. T. Bucșe, V. Vlădescu (re
venit din ‘ .................. *
Gligor, D. 
Cantea. T. 
Mărginean, 
niciuc, C. Ștefiuc, Al. Csoma, Gh. 
Pujină, FI. Nistor, N. Gheorghe 
ș.a. Demiul A. Florescu s-a ac
cidentat și prezența sa în echi
pă în primele partide ale retu-

Lucian Ma- 
tneisferturi.

„ a „Univer- 
februarie Cluj-Napo- 
rganizat, președinte

E-
Stan, printre 
„alimentat" cu 
de către C.S.Ș. 
(antrenor Oc- 

Așteptăm la 
semne (bune).

Bucșe, V. 
stagiul militar) 
Tstrate, p. Rădoi, V. 
Toader, O. Sugar, E. 
Gh. Demian, E. Met

N.

LA BIATLON
a putea să devenim competi
tivi 2
De ani de zile antrenorii pro
mit 
nor 
fiecare dată angajamentele au 
rămas neonorate. La diferitele 
loturi de biatlon au apărut an
trenori care nu au făcut dovada 
calității lor în munca de de
pistare si formare a sportivilor 
apti de a realiza performanțe, 
în timp ce alții (este 
rat. foarte puțini), 
tori cu sportivii în 
mente, sînt lăsați 
Iată. „Cupa Prietenia1 
tuie un serios 
larmă. Rezultatele 
noștri sportivi sînt 
punzătoare si vin să 
teze. în același sens, 
înregistrate si de seniori 
J.O. de la Sarajevo.

Tragem acest semnal de a- 
larmă in speranța că Federa
ția de sehi-biatlon (secretar : 
Gheorghe Dunărințu), care are 
intenții declarate pentru relan
sarea acestor sporturi în ma- 

va analiza 
atenție și. 

factori 
va lua măsurile 

pentru îndreptarea

în arena internațională.

progrese și obținerea u- 
rezultate notabile, dar de

adevă- 
neîngădui- 

antrena- 
deoparte. 

consti- 
semnal de a- 

tinerilor 
necores- 
comple- 

pe cele 
la

rea performantă, 
situația cu mare 
împreună cu ceilalți 
de decizie, 
necesare 
unor stări de lucruri necores
punzătoare din schiul și bia- 
tkmul românesc.
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• MECIUL UNIVERSITATEA 
CRAIOVA — F.C. BIHOR DIN 
«CUPA ROMÂNIEI- A FOST RE- 
PROGRAMAT. Partida restanță 
din lo-imile Cupei României, din
tre Universitatea Craiova și F.C. 
Bihor, care urma să aibă loc 
mîine, la Timișoara, a fost re- 
programată pentru ziua de 23 
februarie, urmind ca echipa ca
lificată să dispute întilnirea din 
«optimi-, cu Rapid, la o dată ce 
va fi stabilită ulterior.
• A ST AZI LA ESKISEHIR, 

TURCIA — ROMANIA (JU
NIORI). Aflat în turneu în Tur
cia, lotul reprezentativ de Ju
niori va susține astăzi, la Es- 
kisehir, prima întîlnire amicală 
cu Selecționata similară a țării 
gazdă.
• CLUBUL STEAUA organi

zează miercuri, la ora 17,30, la 
sediul din Cal. Plevnei nr. 114, o 
întîlnire cu membrii susținători 
ai echipei de fotbal la care sînt 
invitați toți simpatizanții forma
ției militare.

O DE LA F.R. FOTBAL. La se
diul forului de specialitate urma 
să aibă loc joi 16 februarie o 
masă rotundă cu problemele co
piilor și juniorilor, cu participa
rea membrilor comisiilor județe
ne, antrenori, activiști și ziariști 
sportivi. Această acțiune a fost 
amînată pentru vineri 24 februa
rie. .

Q PE LA CLUBUL GLORIA 
BISTRIȚA. Conducerea clubului 
Gloria Bistrița face cunoscut că 
jucătorul Viorel Coman a fost 
suspendat pe o perioadă nelimi
tată, făe.ndu-se vinovat de repe
tate acte de indisciplină și de
zinteres în procesul de instruire.

a „CUPA 16 FEBRUARIE" A 
REVENIT ECHIPEI OȚELUL GA
LAȚI. Comoeiitia disputată sîm- 
bătă și duminică la Slobozia, în

organizarea echipei locale Uni
rea, a fost cîștigată de Oțelul 
Galați. lată rezultatele : sîmbâ
tă : Oțelul Galați — Autobuzul 
București 2—1 (0—1) prin goluri
le înscrise de Stamate I (min. 
62), Chirițâ (min. 70), respectiv 
Ian cu (min. 11); Unirea Slobozia 
— Chimia Tr. Măgurele 3—1 
(1—1): Tătarii (min. 12), Simlo- 
nov (min. 46 și min. 76 din 11 
m), respectiv C. Zamfir (min. 
6); duminică : Oțelul — Unirea 
1—0 (1—0): Ionescu (min. 6); Chi
mia — Autobuzul 1—0 (0—0) : 
Bartales (min. 62).
• CUPA «SILVIU PLOIEȘTEA- 

NU- — ETAPA A II-A. Dumini
că s-au disputat jocurile din eta
pa a n-a a Cupei „Silviu Ploieș- 
teanu- încheiate cu următoarele 
rezultate : Seria I: Precizia Să- 
cele — Tractorul Brașov 2—0 
(1—0), I.C.I.M. Brașov — Carpați 
Brașov 2—0 (0—0), Textila Prej- 
mer — F.C.M. Brașov (juniori)
4— 0 (1—0), I.T. Brașov — Me-
trom Brașov 4—7 (2—3). în cla
sament, pe primul loc se află 
I.C.I.M. Brașov cu 4 puncte. Se
ria a II-a : Torpedo Zărnești — 
Chimia Oraș Victoria 3—1 (2—0), 
Cimentul Iloghiz — Utilajul Fă
găraș 1—1 (1—1). Răsăritul Bra
șov — Nitramonia Făgăraș 1—8 
(1—2), Celuloza Zărnești — Mo
bila Măgura CodJea 0—0. Pe pri
mul loc în clasament, Torpedo 
Zărnești, cu 4 puncte. Etapa a 
IlI-a va avea loc mîine. (C. 
Gruia — coresp.).

f) CONSTRUCTORUL t.C.I. 
CRAIOVA — MINERUL LUPENJ
5— 0 (2—0). Au marcat: Gîrieș- 
teanu 2, Pomană, Stănescu și 
Barbu.

© INDUSTRIA S1RMEI C.
TURZII — GAZ METAN MEDIAȘ 
3—0 (2—0). Au înscris : Koloși.
Mureșan și Vesa. (S. Popa, co
resp.).
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De la Lung la Lăcătuș

0 MARE DORINȚA DE A PREGĂTI,
IMPORTANTUL EXAMEN DIN

TEMEINIC, 
IUNIE

Și-acum, cîteva aprecieri despre fiecare dintre cei 19 compo- 
nenți ai lotului reprezentativ, lîngă care ne-am aflat zi de zi, 
la antrenamente și jocuri, cu prilejul deplasării efectuate de 
tricolori în America de Sud și Africa.

Aprecieri, în genere, pozitive, pe măsura efortului depus de 
selecționabili, în dorința de a se pregăti, din timp, cu temeinicie, 
în vederea importantului „examen" al anului : turneul final al
C.E. Așadar...

LUNG : In nota lui obiș
nuită. Serios, așa cum 11 știm, 
cu o mare disponibilitate pen
tru efort și lucru specific, el 
ne-a dezvăluit, zi de zi, pe 
parcursul celor aproape 4 săp- 
tămîni, multe din „secretele" 
uriașului salt înregistrat, anul 
trecut, in evoluția lut.

IORDACIIE : Un complement 
ideal al lui Lung. Seriozitatea 
de care dă dovadă in pregătire 
la 34 de ani constituie un per
manent exemplu pentru mai 
tinerii lui coechipieri. Este gata 
în orice moment să-i înlocu
iască pe Lung sau Moraru in 
caz de indisponibilitate, în așa 
fel incit echipa să nu resimtă 
absenta portarului titular. Cum 
s-a întîmplat și în Algeria.

NEGRILA : Participare fără 
menajamente la antrenamente 
în joc el a avut o comportare 
constant bună. Fiind insă, prin- 
tr-o dinamică amplă, un fun- 
daș-aripă, se impune să-și îm
bunătățească centrările.

IORGULESCU ; S-a antrenat 
conștiincios, a făcut meciuri 
bune. „Rivalitatea" lui cu Al. 
Nicolae și Andone constituie o 
frumoasă și rodnică dispută, 
sperăm, pentru... tricoul cu nr. 
6 la C.M. din Mexic. A rezol
vat cu succes faze grele, s-a 
sincronizat bine cu Ștefăr.escu 
in meciul cu Algeria. Acor- 
dînd, pe viitor, o egală atenție 
tuturor jocurilor, concentrîn- 
du-se în joc pe întreaga du
rată a celor 90 de minute, el 
va putea evita momentul de 
facilitate, pasă la adversar în 
mijlocul careului nostru, care 
le-a permis olimpicilor ecua- 
dorieni să înscrie unicul lor 
gol.

ȘTEFANESCU : La 33 de ani. 
și el un exemplu In pregătire 
pentru grupul tinerilor. Stă- 
pînind perfect pasa lungă, cu 
care a declanșat, deseori, con
traatacuri tăioase, și-a atras 
admirația tribunelor. Uneori, 
insă, cînd a ieșit din dispozitiv 
și nu a continuat simplu, e- 
chipa a avut de suferit Sînt 
„licențe" pe care in meciuri 
cu miză nu și le permite.

ZARE : Are mari posibilități 
de a progresa. Bun tehnician, 
clarviziune. Este însă deficitar 
la capitolul pregătire fizică, 
capacitatea lui de efort fiind 
redusă în comparație cu nive
lul internațional.

UNGUREANU : Serios si te
nace (a revenit relativ repede, 
după „întrerupere", la greuta
tea normală), a avut >n jocuri 
o comportare fără fluctuații. 
Avînd intercepții și tacklinguri 
care nu „iartă", el, ca și Ne- 
grilă, trebuie să fie insă ceva 
mai atent la centrări.

IO VAN : Start ezitant, inte
grare treptată in atmosfera de 
lucru asiduă, caracteristică lo
tului reprezentativ. Stimulat 
de ambianța din jur, sub im

tivă hipică 1983 (IV) HIPISM

IEA CLASAMENTELOR
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situat pe 
calitatea 
(Sudiiu,

Tufoasa, Osvald), nu s-a ridicat, 
totuși, la nivelul așteptărilor.

Tînârul antrenor M. Dumitru, 
deși de numai 3 ani a fost pro
movat în funcție șl a avut un 
lot mai puțin valoros, a reușit 
printr-o muncă asiduă să devi
nă unul din protagoniști, din 
rîndurile formației sale remar- 
cîndu-se Rural, Anemona, Subo- 
tica și Sugă, pe care în acest an 
îi așteptăm să confirme.

Un profesionist de bună valoa
re este și N. Gheorghe, care în 
1983 a avut în Catren un demn 
reprezentant printre valorile tur- 
fiiîni românesc.

Valorosul T. Marinescu a avut 
în 1983 rezultate mai puțin va
loroase decît cele cu care ne o- 
hlșnurse în alți ani. cînd se a- 
fi’-’T: e c? specialist al derbyuri- 

Totuși, pentru 1984, Iulia și 
F'i . 'jo so anunță a fi doi tră- 
D.-'-și de clasă. 

boldul „bătrînilor", ca și al 
altora mai tineri ca el (Geol- 
gău, Mateuț, Klein), lovan a 
înregistrat, spre final, o creș
tere evidentă. Rămine un ele
ment de perspectivă pentru 
postul de fundaș central la 
marcaj.

MUNTEANU II : Absenta lui. 
pe o perioadă mai lungă, de 

la prima reprezentativă a tării, 
și-a pus amprenta pe compor
tarea lui în meciul cu Chile, 
cînd a fost tributar unor defi
ciențe de plasament.

ȚICLEANU : . Conștiincios
cum il cunoșteam, la antrena
mente, a recuperat din terenul 
pierdut anul trecut, revenind 
foarte aproape de forma spor
tivă care l-a consacrat- îndrăz
nește mai mult in atac : a 
înscris golul în meciul cu 
Chile. A ratat insă egalarea în 
partida de la Curitiba, cu o- 
limpicii brazilieni, speriindu-se 
parcă de marea ocazie care i 
se oferise. în perspectiva tur
neului final al C.E., antrenorii 
„mizează" pe el, sperînd in 
totala lui revenire, mai ales 
psihică.

BOLONI : Remarcabil din 
toate punctele de vedere : al 
pregătirii, al spiritului de e- 
chipă, al capacității tactice, al 
exemplului pe care il dă celor 
tineri. Unele scăderi pe par
cursul ultimului joc din Bra
zilia le atribuim căldurii ex
cesive și, mai ales, arbitrajului 
părtinitor care l-au făcut iras
cibil. Jucînd excelent în Alge
ria, și-a atras aprecieri din 
partea gazdelor.

KLEIN : Participare fără re
proș la pregătiri. A crescut de 
la joc la joc, răminînd un 
jucător-cheie în angrenajul e- 
chipci. Marele travaliu pe care 
îl depune este stimulativ pen
tru coechipieri, „Mișa", cum ii 
spun băieții, recuperind 40% 
din mingile pierdute de— ei-

BĂLĂCI : Este, fără îndo
ială, marele „ciștig" al turneu
lui : nici antrenorii, după turn 
ne-au mărturisit, nu sperau 
intr-o recuperare atit de ra
pidă și de totală. Revenind la 
lot, după o lungă perioadă de 
întrerupere, cu 5 kg in plus, 
precum și eu o oarecare ne
încredere in... piciorul operat, 
Bălăci a progresat vâzînd cu 
ochii, ajutat mult și de faptul 
că a fost folosit aproape in 
fiecare meci. Coechipierii, con- 
știenți de valoarea lui, și-au 
adus și ei contribuția la recu
perarea lui BalacL Fiind folo
sit și ca al 4-lea mijlocaș și 
ca virf, ni s-a părut, deocam
dată. mai in largul lui ta a- 
ceastă ultimă postură.

HAGI : Talent confirmat,
prezintă încă unele dificultăți 
in angajarea totală la pregă
tire și joc. Este, credem, și 
motivul pentru care acțiunile 
de efect alternează cu altele 
mai puțin bune. Cind va reuși

S. Ionescu. care și în 1933 a 
ocupat un frumos loc HI în cla
samentul driverilor, nu a reușit 
performanțele scontate cu Cala
fat și Sufix.

I-am lăsat mai la urmă pe G. 
Popescu și D. Toduță, ambii cu 
performanțe mai slabe, tn spe
cial cel de al doilea, deși a avut 
în componența formației sale 
trăpași de valoare ca Toporaș 
(învingătorul lui Trifoi în Cri
teriul 2 anilor), Tenor și Tran
dafir, prin maniera de a-i ,.tra
ge" i-a scos din forma lor bu
nă, ceea ce a dus în final la 
performanțe cu mult sub posl- 
bi’ităti.

G. Solcan a avut un an mai 
puțin fertil, lipsindu-i în totali
tate vedetele.

în final, am vrea să sugerăm 
conducerii hipodromului întocmi
rea unui barem minim de victorii 
pentru orice antrenor, nerealiza- 
rea lui duoînd implicit la retro
gradarea celui în cauză și pro
movarea unui tînăir de talent. 
S-?ar realiza astfel o mai mare 
corectitudine a alergărilor.

A. MOSCU 

să se concentreze suficient la 
fiecare situație de posesie a 
mingii va fi, cp adevărat, un 
jucător de ridicată valoare.

MATEUȚ : Revelația turneu
lui. întrunește calități deose
bite pentru un mijlocaș : teh
nicitate, capacitate de efort, 
temperament, agresivitate —în 
sensul bun al cuvintului. Diri
jat și stimulat, în continuare, 
în pregătiri, hunedoreanul, me
zinul între selecționabili, va 
putea deveni un obișnuit al 
lotului reprezentativ.

GEOLGAU : A început foarte 
„tare", deschizînd scorul în 
meciul cu olimpicii polonezi, 
un gol asemănător celui de la 
Bratislava. Pe parcurs ni s-a 
părut oarecum marcat de e- 
fortul deosebit pe care l-a de
pus la antrenamente, altă dată 
„punctul lui nevralgic". Indis
ponibil în meciul cu Algeria, 
nu ne-a permis o mai exactă 
apreciere a acumulărilor e- 
fectuate la toate capitolele.

GABOR : Talent remarcabil 
alternează insă și el reușitele 
cu nereușitele. Și lui i se pot 
reproșa unele inexactități la 
finalizare, ca și absența cu
rajului de a se „bate" mai 
mult în suprafața careului mic, 
lingă... gol. Finalul meciului cu 
Algeria ne-a arătat că se 
poate.

CAMATARU ; Virf de atac 
care nu mai are nevoie de 
prezentări, a Înscris, în turneu, 
două goluri, in meciurile cu 
Ecuador și Brazilia, ia Floria- 
nopolis. Din păcate, o entorsă 
de gleznă l-a șicanat mai tot 
timpul, împiedicîndu-1, mai a- 

> Ies spre final, să participe cu 
toate forțele la antrenamente ; 
fapt care i-a diminuat din po
tențial și, în consecință, din 
randament.

LĂCĂTUȘ: Are calități ex
celente, atit tehnice cît și fi
zice- îi lipsește însă o „edu
cație sportivă" care șă-1 pro
pulseze, pe măsura posibilită
ților, spre marea performanță, 
la nivelul standardului inter
național- „încă 2—3 asemenea 
acțiuni, și îl vom putea obiș
nui cu solicitările din marile 
confruntări internaționale" — 
sînt spusele antrenorului Mir
cea Lucescu. Pregătindu-se cu 
și mai mult sîrg la echipa de 
club, unde-i sint create con
diții dintre cele mai bune, sub 
toate aspectele, golgeterul Di
viziei „A" la jumătatea între
cerii poate reveni la lotul re
prezentativ cu șanse sporite de 
titularizare.

Gheorghe NICOLAESCU
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...REZERVELE (deseori) ASCUNSE
ALE FOTBALULUI NOSTRU

(sau soldații „mici“ cu merele mari)
Ca si teatrul sau cine

matograful. fotbalul are si 
el o distribuție largă. cu 
„actori" renumiti. favoriții 
Dublicului si ai specialiști
lor. cu actori buni, dar fără 
să strălucească In general, 
și cu o armată de „sol
dați buni la toate", de re
gulă rezerve la prima echi
pă. gata oricine! - să intre 
în teren. în luptă. unde 
încearcă adesea să rezolve 
„imposibilul" (în ultimele 
15 sau 20 de minute cînd 
se apelează la ei), ca să-și 
cîștige un loc de titular, ca 
să-i convingă pe toți, an
trenori si spectatori, că me
rită si ei un loc între pri
mii 11.

Si iată că se întîmplă 
uneori marea „minune", se 
întimpia ca tocmai acești 
jucători cu numărul 13 sau 
14 — ei. ultimele speranțe 
— să „întoarcă" jocul, cum 
se spune, ba chiar să ob
țină calificări ca și com
promise. făcînd fericită o 
echipă si umplînd de bucu
rie un întreg public. •

Deși fenomenul îl întil- 
nim cam peste tot. ne vom 
referi doar la două exem
ple. de la noi. Primul este 
un exemplu care a ajuns... 
clasic. Nimeni, nici un iu
bitor al fotbalului nostru 
nu poate uita si nu va pu
tea uita vreodată cele două 
goluri MARI, extraordinare, 
marcate — ati ghicit, de
sigur — de Țălnar în două 
absolut memorabile meciuri 
internaționale retur. me
ciuri ale campioanei noas
tre cu Dukla Praga (1982) 
și. respectiv. Hamburger 
S.V. (1983). La Praga. la 
2—0 pentru localnici (care 
se apropiau vertiginos de 
calificare), „țînțarul" — 
cum l-au botezat colegii 
săi pentru alura-i de boxer 
de categoria semi-muscă — 
a trăznit din senin o bom
bă de la vreo 20 de metri 
la care Stromsik. portarul 
Duklei, nici nu a mișcat. 
Iar la 2—1. Dinamo era 
calificată în turul următor 
al C.C.E.! Și mai dramatic, 
atît de dramatic îneît la 
un moment dat multi din
tre noi "nu mal puteau 
privi televizoarele, a fost 
returul de la Hamburg, din 
toamna trecută. La 3—0 
pentru campionii Europei, 
mașina de fotbal a lui Hap- 
pel venea ca un tăvălug 
irezistibil spre poarta lui 
Moraru. 4—0 și pierderea 
unei calificări românești de 
toti sperată la București 

pluteau in aer. Și a fost... 
aruncat în luptă micuțul 
Țălnar. în min. 65. Cum a 
intrat a tăcut un raid pe 
gripa dreaptă aiungînd la 
un nas de gol. Nu a reu
șit. A repetat „numărul" ne 
partea stingă a scănat tn 
unghi dificil spre poarta 
lui Stein putea să suteze. 
dar sansele de a înscrie 
erau foarte mici si atunci 
a făcut o manevră „de 
maestru" (el, rezerva), a in
trat în careu a dezechili
brat doi apărători prin dri
blingul său scurt si a șutat 
imparabil ' 3—1, scor care 
însemna calificarea, nespe
rată cu o clipă înainte, a 
campionilor noștri (o califi
care consolidată ulterior 
prin golul magistral al 
lui Mulțescu) Pentru a 
doua oară. Țălnar .solda
tul cel mititel" era eroul 
unui meci extraordinar.

Intîmplarea face ca al 
doilea erou al acestor rîn- 
duri să fie tot o aripă 
dreaptă, stelistul Lăcătuș. 
EI nu a obiinut încă per
formante internaționale, dar 
toate datele sale ne fac să 
credem în el pentru viitor. 
Astă-vară. c nd a venit la 
Steaua, antrenorul Jenei l-a 
introdus tn formație în re
priza a doua a unui meci 
amical, cu echipa spaniolă 
Celta Vigo. Deși intrat după 
pauză, nu a apucat fluierul 
final, fiind scos rapid pe tu
șă... Și totuși, în cam
pionat. Lăcătuș a ajuns ra
pid o „mică spaimă" pen
tru apărările adverse, fiind 
la această oră golgeterul 
turului ! Memorabile rămîn. 
Intre altele, golurile înscrise 
de el la Pitești. Craiova și 
cu Dinamo, cind a jucat 
excepțional.

Deși am vorbit în aceste 
rînduri doar despre Țălnar 
și Lăcătuș, ele nu li se a- 
dresează numai lor. acestor 
doi jucători care i-au obli
gat pe toți să-i bage în 
seamă 1 Aceste rînduri ‘ se 
vor un îndemn pentru toate 
rezervele, pentru toti jucă
torii de planul doi. „sol
dați" care visează condiția 
de jucători cu cotă interna
țională. începe returul. în
cepe a doua parte a cam
pionatului nostru care-și 
dorește — să nu uităm — 
noi si cit mai îndreptățiți 
candidați pentru Paris, pen
tru marea întrecere a ce
lor mai bune 8 echipe ale 
Europei.

Marius POPESCU
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cat. 2: s variante 2SV. a 13.550 lei; 
cat. 3: 40,75 variante a 1.99« lei; 
cat. 4: 107,75 a 755 lei; cat. 5: 
235,75 a 275 lei; cat. 6: 9.124.75 a 
40 Iei: cat. 7: 281.50 a 200 lei; 
cat. 8: 4.500,25 a 40 lei. Report la 
categoria 1; 146.521 lei. Autotu
rismul „Dacia 1300“ <70.000 lei) a 
fost eîștigat de Grigore Rusu din 
Brașov.

ASTAZI — ULTIMA ZI 
DE PARTICIPARE !

După cum s-a mal anunțat, ' 
tragerea specială Pronoexpres — 
olimpic de mîine oferă partici- 
panților șanse multiple de ciști- 
guri in autoturisme „Dacia 1300“, 
excursii peste hotare și impor
tante sume de bani variabile și 
fixe. în frunte cu cele de 50.000 
lei. Variantele de 25 lei au drent 
de cîștiguri la toate cele șase ex
trageri cu un total de 38 de nu
mere. Se poate juca pe variante 
simple, variante combinate șl 
combinații „cap de pod", achita
te sută la sută sau în cotă de 
25%. ÎNCERCAȚI să VA NUMĂ
RAȚI SI DV. MlINE PRINTRE 
MARII CISTIGĂTORI LA ACEAS
TĂ TRAGERE DEOSEBIT DE A- 
VANTAJOASĂ !

Agențiile Loto-Pronosport au 
început vînzarea biletelor pentru 
tragerea excepțională Loto de la 
sfirsi ul acestei săptăminl, la care 
se vor atribui, de asemenea, au
toturisme „Dacia 1300“, mari su* * 
me de bnn! si excursii peste ho
tare. PROCURAT! DIN TIMP BI
LETE CU NUMERELE DV. PRE
FERATE I



(Urmare din pag. 2)

la

PATINATORI ROMANI
IA „CUPA PliltllNIA"

țelor internaționale nu l-au 
permis o evoluție deosebită, 
a abordat cu reținere proba, la 
fiecare poartă a executat ma
nevre largi, astfel că a terminat 
între 4 și 7 s față de cele mal 
bune in fiecare manșă i 
1:14,17+1:17,91. Cu un timp to
tal de 2:32,08, Liliana Ichim 
s-a clasat abia pe locul 35, 
evident o poziție nemulțuml- 
toarc.

După ce Maria Lisa Hama
lainen a fost, duminică, prima 
sportivă cu două medalii, iată 
că, luni, patinatoarea Karin 
Enke (R.D. Germană) a imi
tat-o, cucerind victoria și la 
1000 m cu 1:21,61. De altfel, în 
această probă s-a respectat 
ierarhia de la 1500 m, pe locul 
secund situîndu-se Andreea 
Schone (R.D.G.) la 1,22 s, ur
mată de Natalia Pctrușeva 
(U.R.S.S.) — deținătoarea re
cordului mondial cu 1:19,31 — 
la 1,60 s de învingătoare. Marți, 
pe aceeași distanță se vor în
trece băieții, principalii candi
dați fiind canadianul Gaetan 
Bucher și japonezul 
Kuroiwa, dar, desigur,

30 km. Cronometrat cu 41:25,6, 
el i-a devansat pe finlandezii 
Aki Karvonen cu 9,3 s 
Harri Kirvesnieni cu 20,0

Șl
____ _______ s, 

după ce, la un moment dat, ■ lujs-a aflat cu 6 s în urma 
Karvonen. G. Sven a revenit, 
însă, puternic și, după 11,2 km, 
luase un avans de " ' 
crezut cu adevărat 
tea ciștiga — ne 
sfirșitul cursei — 
valoarea partenerilor și, 
ales, după 
vineri de 
Aș vrea.
mai obțin 
la 50 km și la ștafetă".

7 s. „N-am 
Că voi pu- 

spunea la 
cunoscind 

______  . . mai 
demonstrația oferită 
Zimiatov ia 30 km. 
dacă voi putea, să 
alte două medalii.

După-amiază a fost ocupată 
în întregime de meciurile de 
hochei decisive pentru stabi
lirea ierarhiei în grupe,

ELENA VALOVA, OLEG

care

Cu t ria de m, patinatoarea Karin Enke (R.D.
Germană) a ciștigat cea de a doua medalie de aur la actuala 
ediție a Olimpiadei. Telefoto : A.P.-AGERPRES

GALERIA CAMPIONILOR
VASIU EV (U.R.S.S)

I

Akira 
mai 

sînt și alți viteziști.care candi
dează la titlu.

★
disputat a fost și 

km, pe traseul ame- 
platoul de la Igman 

Timpul însorit,

Foarte 
fondul 15 
najat pe 
Veliko Polje. 
dar rece, pîrtia dură n-au con
stituit un impediment, cei 91 
de concurenți angajiildu-se in
tr-o cursă îndîrjită pentru 
un loc cît mai bun în clasa
ment. A avut, în cele din ur
mă, cîștig de cauză blondul 
suedez Gunde Sven. care obți
nuse zilele trecute „bronzul*-  la

Prietenia4 la patinaj 
competiție înternațio- 
prestigiu, deschisă spe- 
olimpice din tarile so- 
se va desfășura pe

„Cupa 
viteză, 
nală de 
ranțelor 
cialiste, 

artificială din Varșovia 
17—19 februarie. In pro- 
figurează probele de 500, 
1 500 și 3 000 m ' ' —
1 500, 3 000 și

Acest cuplu de patinatori artistici din Lenin
grad s-a impus in arena internaționala anul tre
cut la C.E. de la Dortmund (R.7.G.), unde a 
ciștigat medalia de argint, pentru ca. o luni mai 
tirziu, la C.M. de la Helsinki, să cucerească 
titlul. Elena Valova (s-a născut la 4 ianvaria 
1963; 1.55 m; «7 kg) și Oleg Vasiliev (s-a născut 
la 22 noiembrie 1959; l.SO m; 72 kg), oare au 
ciștigat la Sarajevo medalia de aur te proba 
de perechi, se anunță ca demni continuatori ai 
celebrilor Irina Rodnina și Alezândr Zcițev.

GUNDE SVEN (Suedia)
După bronzul obținut joi la 3S km, Hnăr-ul 

suedez (s-a născut la 12 ianuarie ZM2 ta Falun; 
1.S5 m; 73 kg) a intrat lum ta posesia jurului*  
la 15 km. El s-a afirmat in 1ML ta C-M. da 
juniori, cind s-a situat pe locul 3. 1» sosi ur
mător el a confirmat, amsnțindu-se ca succesor

al lui T. Wassberg, iar in 1983 a terminat pe 
locul secund in „Cupa Mondială1* la schi fond. 
In această iarnă, Sven s-a arătat In bună for- 
mi, abordind J.O. de pe primul loc tn „Cupa 
Mondială* -. ‘ .
la Ramsau (Austria). Această 
anunță, fără îndoială, o mare 
schiorul suedez.

după victoria tn proba de 30 
-------- medalie 

carieră

(S.U.A.)

km de 
de aur 
pentru

pista 
intre 
gram 
1 000, 
1 000, 
băieți.

Țara noastră va fi 
tată de 5 fete și tot 
ieți, tineri care s-au 
în actualele campionate repu
blicane : Gabriela Voina, Mi- 
haela Dascălu, Mihacla Timiș, 
Liliana Coman, Cerasela Hor- 
dobețiu și Nicolae Sandu, Or
lando Cristea, Tibor Becze. 
Edmond Cseh, Daniel Csata. 
Sportivii menționați sînt înso
țiți de antrenorii Ernest UI- 
rich-Petric și Adrian Ciobanu. 
La plecare, primul tehnician 
ne-a spus : „Mai muit ca si
gur, țara noastră va prezenta 
la start cea mai 
Gabriela Voina 
alergătoare care 
ani. Restul sînt 
aflați la vtr'sta juniorilor mici. 
Deși, in majoritate sînt debu- 
tanți, nutresc speranța că unii 
dintre tinerii noștri se vor nu
măra printre animatorii citorva 
probe".

fete. 500, 
5 000 m

reprezen- 
atiția bâ- 
remarcat

tinără echipă, 
fiind singura 
a împlinit 17 
fete și băieți

s-au desfășurat in sălile Zetra 
și Skenderij, dispute atractive 
oferind — pină la ora convor-

a-

• Președintele C.I.Q.,
Juan Antonio Somo- 
ranch, a avut o între
vedere cu delegația
Comitetului Olimpic 
din Bulgaria. Cu
cest prilej, forul olim
pic bulgar' și-a anun
țat intenția de a de
pune candidatura ora
șului Sofia pentru or
ganizarea J.O. din 
1992.
• Orașul Berchtes

gaden (R.F. Germa
nia). candidat ta or
ganizarea J.O. dm 
1992, a deschis la 
Sarajevo o expoziție 
de fotografii in care 
sînt prezentate insta
lațiile de care dispu
ne în vederea găzdui
rii Olimpiadei albe.

Q Caricaturistul Ha
san Fazllci i-a dăruit

președintelui C.I.O., 
Juan Antonio Same
ranch, cu ocazia vizi
tei la Expoziția Olim- 
piodei, un crochiu ie 
care acesta este dese
nat conducînd o sane.
• Cunoscutul ho*

cheist sovietic Vla
dislav Tretiak, cel moi 
bun portar din istora 
acestui sport, creeaiă 
veritabile ,,aglomerări*  
printre ..vinâtorh*  oe 
autografe.
• Norvegionca Berit 

Aunli, medaliată
argint la 5 km fond, 
$i-a pierdut una din 
lentilele de contact 
după primele sute de 
metri ale competiției, 
dar aceasta n-a împie
dicat-o, totuși, să urce 
pe podium.
• Campionul pro-

cu
ou fost org
de faptul că in pro-
ba de 5 ha Manuela
di Centa si Gaidina
da! Sol au tennmat
cu ooekni timp. C

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX
ÎNOT • Marele premiu al 

orașului Barcelona : feminin: 200 
m spate : Sirch (R.D.G.) 2:17,38; 
100 m bras : Burt (M. Britanie) 
1:14,69, 100 m fluture: Geissler
(R.D.G.) 1:02,24 ; masculin: 100 m 
liber : Sabino (Italia) 52,20, 100 m 
spate : Embacher (R.D.G.) 58,85, 
200 m bras : Utenkov (U.R.S.S.) 
2:24.64 ; clasament pe 
1. R.D. Germană, 
Marea Britanie, 1. _______  ___
• -Concurs în bazin de 25 m la 
Bonn : masculin : 100 m liber : 
Canales (Spania) 49,77, Woithe 
(R.D.G.) 49,94; 100 m bras: Car
bonari (Italia) 1:02,90, 200 m

4.

echipe : 
Italia, 3. 

etc.
2.
U.R.S.S.

1:02,90,bonari ______ ___ _
mixt: Baumann (Canada) 1:58,75; 
feminin : 100 m spate : Weigang

Carnet extern

juriu internațional, de 
prestigiu în lumea teni
i-a desemnat pe cam-

noastre

(R.D.G.) 1:61.»*.  Schlicht (RJ.G.I 
1:02,7«. Kleber (R.D.G.) 1 63.6X.

SCRIMA • tn finala turneului 
feminin de floretă de la Goep
pingen : Luan Jujle (RJ>. Chine
ză)-— Sidorova (U.R.S.S.) s—«.

TENIS • Finală la Memphis: 
Connors — Leconte S—3, 4 4.
7—5. • Finală feminină la Chi
cago: Shriver — Potter 7—4, 4—3.

TENIS DE MASA > Finals» de 
simplu tn campionatele interna
ționale ale R.F. Germania la 
Duisburg: femei : Olan (Unga
ria) — Antonian (UJLS.S.) 2—1 
(16. —11. 4): masculin : Grubba 
(Polonia) — Waldner (Suedia) 
3-2 (H, 1», —1|, -ș, 1S).

DEBBIE ARMSTRONG
schioară americană (s-a născut la 6 

decembrie 1963 la Salem; 1,65 m; 62 kg) a pro- 
rr.area surpriză ciștigînd slalomul uriaș. In 

arena înaltei performanțe s-a afirmat abia ’ 
trecui, cind s-a clasat pe locurile 5 și 
concursurile de la Diablerets (Elveția) și, 
pectiV’, San Sicaria (Italia). în acest an 
manifestat o formă bună, 
concursul de slalom "
(Franța),__ ____ _ ___ _______ ___ _ _
cursurile din cadrul „Cupei Mondiale", și locul 
5 tn slalomul uriaș de la Saint Gervais.

anul 
7 la 
res- 

a 
3 tn 

___ de la Puy-Saint Vincent 
cel mai bun rezultat al său in con-

ocupînd locul
ea

meciurilebem
L.R-S-S. — R.RG, canada — 
Narvegia. cu deosebit interes 
fiind așteptată și partida Fin- 
Uada — Cehoslovacia-

Cea de a Vil-a zi a Olimpia-

dei albe se anunță, din nou, 
plină, cu biatlon (10 km),' sla
lom uriaș (bărbați), patinaj 
viteză și artistic. Un bogat 
program, cu multe puncte de 
interes.

REZULTATE TEHNICE
HOCHB (a fV-a etapa) — grupa A: Suedia — Polonia 10—1 (2—1, 7—0, 1—0), 

bfNtM - 5-1 p-0, 2-1, 3-0), R-F.G. - U.R.S.S. 1-6 (1-4, 0-2, 0-0),
grwpa ■: Canoda - Horeeg>a 8-1 (2-0. 3-0, 3-1).

PADKAJ AJtTiSDC - paradu: 1. ELENA VALOVA - OLEG VASILIEV (U.R.S.S.)
1.8 p — coMpioai olixapici; 2. IGtîy ți Peter Carruthers (S.U.A.) 2,0 p;
X Lariea Momvq — Oieg Maiorov CU.R.S.S.) 3*8  p; 4. Sabine Baes —
Tpeef«o ert>oer (R_D.G.) 4,3 p; 5. Birgit Lorenz — Knut Schubert (R.D.G.)
X8 p: A J3I Watpoe — Burt Lancoa (S.U.A.) 6,0 p; Dans (după programul

1. Jcyne Torvill — Christopher Dean (Marea Britanie) 1,0 p ;
2- a Besterxshokj — Andrei Bukin (U.R.S.S.) 2.0 p; 3. Judy Blumberg
- Micboe- Sebert (S.U-A.) 3,0 p; 4. Marina Klimova — Serghei Ponomarenko
CU R-X5-) 4.3 p; X Karen Barber - Nicky Slater (Marea Britanie) 5,4 p; 
X Cora — Richord DaMey (S.U.A.) 5,6 p; masculin (figuri impuse):
1- Scoc HfMM'hoR (S-U-A.) 0,6 p, 2. Jean Chrfctopbe Simond (Franța) 1,2 p, 
1 <.-> Cern 0LF.G.) 1.8 p. 4. Josef Sobovcik (Cehoslovac io) 2.4 p, 5. 
Ae>c*c'  Fodeev '■_! R.S.S) 3.0 p, 6. Heiko Fischer (R.F.G.) 3,6 p.

PAHNAJ VITEZA (1 888 ■ femei): 1. KARIN ENKE (R.D. Germana) 1:21,61
- cwp^oani sHrnpici, X Andrea Schone (R.D.G.) 1:22,83, 3. Natalia Pe-
trvsm (UJLSS.) 1:2X21; 4. Vater*ma  Lalenko (U.R.S.S.) 1:23,68; 5. Christa 
Kotoobanjer (R.D.G.) 1:2X98; 6. Yvonne Von Gennip (Belgia) 1:25,36.

SO*  (slalom arias femei): 1. DEBBIE ARMSTRONG (S.U.A.) 2:20,98
- campmeat olimpict, 2. Christin Cooper (S.U.A.) 2:21,38; 3. Perrine Pelen

---- ~ a TafTKJPO McKinney (S.U.A.) 2:21,83; 5. Marina Riehl(FroRtoJ --------- -------------- - --------- - ____
F.G ' 2 22 23; 6- B anca Femondez-Ochoa (Spania) 2:22,14, ...35. Liliana 

Id» 2:32.08.
SCHI

41:4M;
<2:31,8:

FOND (15 ____ ______ ______  ,_____ / ,____ ___ ,___
2. A*  Karvonen (Fusianda) 41:34,9; X Horvi Kirvesniemi (Finlanda)
4. Jubo Moto (Finlanda) 41:45.»; 5. Vladimir Nikitin (U.R.S.S.)
4. Nrkoksi Zmotov (U.R.S.S.) 42:54.5.

km): _1. GUNDE SVEN (Suedio) 41 -.26.6 campion

„CUPA CONFEDERAȚIEI»
LA VOLEI

Stuttgart. Echipa italiană Vil
lage din Bari este cîștigătoarea 
competiției feminine europene 
„Cupa confederației". în ultima 
zi a întrecerilor turneului final. 
Village a dispus de Feuerbach 
cu 3—0 (6, 11, 14), iar Cev Mode
na de Pazarlari Ankara tot cu 
3_0 (6, 5, 8). Clasamentul final: 
1. Village Bari 6 p, 2. Cev Mo
dena 5 p, 3. Feuerbach 4 p, 4- 
Pazarlari 3 p.

CU GiNDUl LA J.O. DL VARA,
ATLEȚII REALIZEAZĂ

RECORDURI iN SALĂ...
Sîmbâtâ seara, ca- 

________ ______ _______ (24 ani) a 
devenit recordmanul mondial în 
sală, la pentatlon. El a totalizat 
4106 p. Poate mal interesant decit 
recordul tn sine este faptul că 
Steen l-a întrecut pe campionul 
mondial si european, britanicul 
Daley Thompson, care a totali
zat 4097 P. Al treilea a fost ame
ricanul Hohn Crist cu 3887 p. De 
remarcat faptul că 
mei probe, cursa 
Thompson conducea 
fiind întrecut cu 10 
astfel primul loc.
• Gainesville. 

Tony McKay este

• Toronto, 
nadianul Dave Steen

înaintea ultl- 
de 1099 m. 

cu 117 n, dar 
s, a pierdut

Americanul 
___ _ _____ _ ___ noul record
man’ mondial indoor al. cursei de 
400 m. Sîmbătă in cadrul unei 
reuniuni universitare el a parcurs 
distanta in 45,79 
record aparținea 
Sindelfingen, 
Hartmut Weber.
• Paris. Crosul

s. Precedentul 
din 1981, de la 
vest-germanulul

TURNEUL PREOLIMPIC DE POLO
i aSARAJLVO. In 

avut loc tragerea 
grupelor ____ _______ _
de polo care va avea loc la 
Roma (15—22
-A“ : ~ 
nia. Asia II _ 
ria. Franța. Italia.
Columbia :
Grecia. _ __

Cele două echipe din 
vor fi 
turneu

Primele două clasate 
fiecare grupă se califică 
tru un turneu final de

:te 
la sorți 

turneului preolimpic

aprilie) :
Brazilia, Canada,

,B“ : Bulga- 
Australia. 

Mexic, 
I.
Asia 
unui

gr-
Spa-

gr-

gr. „C“:
Zimbabwe, Asia

stabil fte în urma 
preliminar.

Pf Al PATRULEA

din 
pen
sa se

formații, dintre 
cinci vor putea 
J.O. Pentru Los 
deja calificate : 
garia, R.F. Germania, Olanda, 
Cuba, Iugoslavia (primele cla
sate la C.M. din 1982) și 
S.U.A. organizatoare.

care
lua parte 
Angeles 
U.R.S.S.,

primele 
la 

sînt 
Un-

• Paris. Crosul ziarului l’Equi- 
pe a fost ciștigat de alergătorul 
portughez Carlos Lopes 27:*4  ne 
9.9 km. A fost urmat la 10 s de 
Fesha Abebe (Etiopia) și la 18 s 
de Pierre Levisse (Franța) etc.
• Sofia. Alte rezultate din con

cursul desfășurat sub egida FISU:
Boussemart

Tomov
bărbați; 200 m:
(Franța) 21,43, 400
(Bulgaria) 47,43, 800 m: Traianov 
(Bulg.) 1:52,85, 1500 m ~ •• • —
(Fra.) 3:49.84, 3000 m:
(Bulg.) 8:37,10, 60 mg: 
(Bulg.) 7,6, lungime:
(U.R.S.S.) 7,87 m, prăjină: lancev 
(Bulg.) 5,30 m etc.

m:

Gauthlar 
Makaveev 

Krastev 
Vlaevski

tN PRELIMINARIILE OLIMPICE 
ZONA AMERICH DE SUD

Vn 
mare 
sulul, _ _________ ____
pionul mondial al anului 1983, 
căci. deși extrem de popular 
tn întreaga lume, tenisul nu 
are încă un campionat mon
dial al sâu. De aceea ti re
vine acestui juriu sarcina de
semnării sportivilor nr. 1, la 
bărbați și la femei. ciaSarea 
nu este simplă, căci se ope
rează cu o mulțime de crite
rii de apreciere, mai mult sau 
mai puțin obiective. Juriul 
anului trecut, alcătuit din fai
moșii Donald Budge (în 193S 
a ciștigat. primul, marele 
șlem), Fred Perry (de trei ori 
învingător la Wimbledon) și 
Lewis Hoad (in 1956 a ciștigat 
turneele de prestigiu ale 
Franței. Angliei șl Australiei).

a avut o sarcină grea, căci 
existau doi candidați de re
nume : americanul John
McEnroe și suedezul Mats Wi- 
lander. După discuții serioase, 
tn care s-a făcut apel la argu
mente dintre cele mai puter
nice, alegerea s-a oprit asu
pra lui McEnroe, tn ciuda fap
tului cd anul trecut scorul 
meciurilor dintre cei doi fu
sese favorabil scandinavului 
cu 3—• 1 Alegerea nu s-a fi- 

unantmitate și 
cind se practică 
de desemnare a 
lumii la tenis, 
oară n-a existat 
Au ctntărit in

cut însă In 
din 197», de 
acest sistem 
campionului 
pentru prima 
unanimitate. __  ______  ...
batanta roșcovanului McEnroe 
victoria de la Wimbledon, ca 
șt de la turnee mai mfef 
(Philadelphia. Dallas. Forest

Hills, Sydney — In sală —, 
WeTTibley etc.)

Iată acum campionii mon
diali ai tenisului: 1978. 1979 șl 
1980 — Bjorn Borg, 1981 —
John McEnroe, 1982 — Jimmy 
Connors. 1983 — McEnroe.

La femei, alegerea campioa
nei a fost insă cu mult mai 
simplă, Martina Navratilova 
întrunind unanim sufragii. Ce
lelalte titluri au revenit : ' 
1978, 1980 și 1981 —
Evert, in 1979 și 1982 — 
finei Navratilova.

Interesant de subliniat 
nuntul că ultimii doi 
campionii lumii, 
McEnroe, vor evolua în curînd 
la București, în meciul din 
cadrul „Cupei Davisu. Româ
nia — Statele Unite !

* Romec ĂfltARA

în 
Chris 
Mar-

amă- 
dintre 

Connors și

Alte două partide au avut loc 
la Guayaquil (Ecuador) în cadrul 
preliminariilor olimpice. Echipa 
Braziliei a învins selecționata 
Columbiei cu 2—1, Iar Paraguay 
a dispus de Venezuela cu 4—0. 
în urma acestor rezultate, în fa
za finală a acestui turneu s-au 
calificat: Brazilia, Paraguay, 
cuador și Chile.

CAMPIONATE
SPANIA (et. 23). Espanol 

Valencia 1—2, Malaga — Real So- 
ciedad 2—2, Betis — Cadiz 
Real Madrid — Zaragoza 
Valladolid — Salamanca 
Gijon — C.F. Barcelona 
Murcia — 4?tletico Madrid 
Athletic Bilbao — F. C. Sevilla 
5—0, Majorca — Osasuna 3—0. 
Clasament : 1. Real Madrid 33 p, 
2. Athletic Bilbao 32 p, 3. C. F. 
Barcelona 29 *p,  4. Atletico Ma
drid 29 p, 5. Betis Șevilla 26 p. 
6. Zaragoza 25 p, 7. Malaga 25 p. 
8. Real Sociedad 24 p. 9. Gijon 
24 p, 10 Espanol 23 p, 11. Murcia 
23 p, 12. Valencia 21 p, 13. Osa
suna 20 p. 14. F.C. Sevilla 20 p. 
15. Valladolid 20 p, 16. Salamanca

E-

2—1,
1—0,
3—1, 
0—0, 
0—0,

15 p, 17. Majorca 15 p, 18. Cadiz
10 p.

PORTUGALIA (et. 17). Rio Ave
— Benfica 2—3, Sporting — Var- 
zim 4—2, F.C. Porto — Agueda 
6—0, Estoril — Braga 1—0, Gui
maraes — Boavista Porto 4—1, 
Portimonense — Penafiel 3—0, 
Setubal — Farense 1—1, Espinbo
— Salgueiros 1—0. Clasament : 
1. Benfica 33 p, 2. Porto 29 p. 3. 
Sporting Lisabona 24 p. 4. Gui
maraes 20 p, 5. Braga 20 p, 6. 
Boavista Porto 17 p, 7. Rio Ave
16 p, 8. Portimonense 16 p, 9. 
Setubal 15 p, 10. Varzim 14 p, 11. 
Farense 14 p, 12. Agueda 13 p, 
13. Penafiel 11 p, 14. Salgueiros
11 p, 15. Estoril 9 p, 16. Espinbo 
9 p.

FRANȚA (et. 27). Lille 
3—1, Bordeaux — 
Paris St. Germain 
3—1, Auxerre — 
Bastia — Nantes 
Laval 1—1, Nîmes 
Sochaux — Metz 
Brest 1—1. Pe primele 
Bordeaux 39 p, Monaco 36 p, Pa
ris St. Germain 36 p, Auxerre 
și Nantes cîte 34 p. Pe uVime^e: 
18. St. Etienne 19 p. 19. Rennes 
19 p, 20. Nîmes 18 p.

Lens 
Toulouse 0—0, 
— St. Etienne 

Monaco o—o,
1— 0. Rennes — 
— Toulon 1—0,
2— 0, Nancy — 

locuri :
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