
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

A PARTICIPAT LA FUNERALIILE LUI
IURI ANDROPOV

Tovarășul Nicolae Ceaușcscu, 
secretar general al Fartidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a participat, in cursul dimi
neții de marți, 14 februarie, 
la funeraliile lui Iuri Andro
pov, care au avut loc în Piața 
Roșie din Moscova.

împreună cu tovarășul Nicolae, 
Ceaușcscu, in tribuna rezervata 
delegațiilor străine participante 
la funeralii s-au aflat tovarășii 
Constantin Dăscălescu, membru 
ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al guvernului, Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.K., și Traian Dudaș, 
ambasadorul Romăhici la Mos
cova.

iNTiLNIRE PRIETENEASCĂ
MOSCOVA (Agerpres). — 

Agenția TASS relatează că 
in ziua de 14 februarie a.c., la 
Kremlin, Konstantin Cernenko, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., s-a întîlnit cu șefii 
delegațiilor de partid și de stat 
din țările participante Ia Tra
tatul de la Varșovia, care s-au 
aflat la Moscova in legătură cu 
încetarea din viață a lui lari 
Andropov.

La intilnire au participat : 
Todor Jivkov, secretar general 
al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele 
R. S. Cehoslovace, Erich 
Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. ai

ÎNAPOIEREA
Marți seara, s-a reîntors in 

Capitală, venind de la Moscova, 
delegația de partid și de stat 
condusă de secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a participat Ia 
funeraliile tovarășului Iuri Vla- 
dimiroviei Andropov. •

împreună cu conducătorul 
partidului și statului nostru 
s-au aflat tovarășii Constantin 
Dăscălescu, membru al Comite
tului Politic Executiv aî C.C. al 
r.C.R., prim-ministru al guver
nului, și Miu Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Oto-

In așteptarea lui McEnroe și Connors

FL.SEOĂRCEANU SERVEȘTE DE 250 DE ORI PE ORĂ!.
• llie Năstase sosește vineri • Echipa S.U.A. este așteptată duminică

Parcă pentru a nu-și dez
minți faima de gazdă a atîtor 
și atîtor întîlniri din „Cupa 
Davis“ — inclusiv o finală cu 
tenismanii americani — arena 
Progresul se asociază din nou 
cu apropiata dispută dintre 
coechipierii lui llie Năsiase 
și cei ai lui McEnroe. Este 
drept, de această dată din fru
mosul parc din str. Dr. Stai- 
covici antrenorul Alcxe Bar- 
dan a ales.» sala de sport. în 
care a instalat o inedită su
prafața de joc : GreenSet. Am 
văzut-o ieri dimineață. Este 
o podea, realizată din placi 
de placaj special, care impri

Fiorin Segărceanu iși iucepe seria celor 250 de servicii...
Foto : Ion MIHAICA

După incheierea mitingului 
de doliu și a ceremoniei în
humării, in cadrul unei solem
nități care a avut loc la Krem
lin, delegația de partid și de 
stat condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu celelalte delegații străine, a 
prezentat condoleanțe tovară
șului K. U. Cernenko, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., al
tor conducători de partid și de 
stat sovietici pentru pierderea 
grea suferită prin încetarea din 
viață a lui Iuri Andropov.

Conducătorii sovietici au ex
primat recunoștința profundă 
tuturor șefilor delegațiilor stră
ine care au venit la Moscova 
pentru a Ina parte la funera
liile Iul Iuri Andropov și a-i 
aduce un ultim omagiu.

P.M.U.P., președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Po
lone, Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România. 
Janos Kadar, prim-secretar al
C. C. al P.M.S.U.

La convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej, au partici
pat, de asemenea, membrii 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S. : N. Tihonov, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., A. Gromiko, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S.,
D. Ustinov, ministrul apărării 
al C.R.S.S., și K. Rusakov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.

Intilnirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, fră
țească.

ÎN CAPITALĂ
peni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost intimpinat de 
tovarășa Elena Ceaușescu, de 
tovarășii Iosif Banc. Emil Bobu, 
Lina Ciobanu, Ion Dincâ, Ludo
vic Fazekaș, Alexandrina Gă
inușe, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Gbeorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Râdulescu, 
Ștefan Andrei, Ștefan Birlea, 
Marin Enache, Petru Enache, 
Mihai Gere, Suzana Gâdea, 
Ana Mureșan, Elena Nae, Ion 
Ursu, Richard Winter, Gheorghe 
Stoica, Nicu Ceaușescu, Ion M. 
Nicolae.

Erau de față L.I. Boiko, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

mă mingii o viteză aproape 
asemănătoare terenului de 
zgură. Aici și-au început pre
gătirile jucătorii noștri. de
ocamdată Florin Segărceanu, 
alături de Dumitru Hărădău, 
Adrian Marcu și Mibai 
Vanță (llie Năstase va sosi 
vineri). „Am solicitat și pe 
doi dintre jucătorii noștri stîn- 
gaci — ne spunea „căpitanul" 
Alexe Bardan. Laurențiu 
Bucur si Răzvan Constantines- 
cu sînt buni parteneri de an
trenament, mai ales prin lovi
turile lor de serviciu, care se 
aseamănă, cît- de cit, cu ale 
-stingaciului- McEnroe"...

MtOLETAItl DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-Wt I
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A XlV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarna — Sarajevo 1984

NUME NOI PE CEA MAI ÎNALTĂ TREAPTĂ A PODIUMULUI
O Max Julen (Elveția) — slalom uriaș, Gaetan Boucher (Canada) — pa

tinaj viteză , Eirik Kvalfoss (Norvegia) — biatlon și cuplul Jayne Torvill — 
Christopher Dean (Marea Britanie) patinaj artistic, proba de dans, cam
pioni ai zilei • Slalomul uriaș a triat lista favoriților ț Din nou locuri 

modeste pentru reprezentanții noștri

QQQ

SARAJEVO, 14 (prin tele
fon). Un timp instabil, tempe
raturi scăzute, variind între 
—3 si —18 grade, iată cadrul 
în care s-au desfășurat, marți 
dimineața, întrecerile la sla
lom uriaș (bărbați). biatlon 
(10 km) șl patinaj viteză (1000 
m bărbați), după-amiază a- 
tenția spectatorilor fiind reți
nută doar de evoluțiile pagina
torilor artistici. încheiate la o 
oră foarte înaintată.

Chiar dacă în această zi nu 
au mai fost surprize de felul 
celei de la slalom uriaș fe
minin, trebuie să remarcăm

Mai sînt doar 9 zile pînă la 
24 februarie. Va fi. după cum 
se știe, cea de a cincea in
tilnire dintre tenismanii noș
tri si cei de dincolo de O- 
cean. Echipa condusă de Arthur

Ion GAVRILESCU

(Continuare in vag 2-3) 

LA SOFIA,C.MILITARU A ÎNCERCAT LA...2,37 ml

„Constantin Militaru are alura unui mare săritor"...

Sîmbătă după-amiază. In ca
drul concursului atletic uni
versitar de la Sofia. Constan
tin Militaru a cîștigat proba 
de săritură In înălțime cu 2,31 
m. corectînd cu un centimetru 
recordul național pe teren aco
perit pe care tot el îl stabilise 
la București, la 21 ianuarie. în 
același timp, rezultatul obținut 
de Militaru la Sofia repre
zintă cea mai valoroasă per
formantă absolută reușită de 
un săritor român, in aer li
ber sau în sală. Amănunte 
despre evoluția recordmanului 
nostru ne oferă antrenorul e- 
merit loan SSter, cel care îl 
pregătește la clubul Steaua.

„Concursul a Început la ora 
14 si a adus în fața ștachetei 

I 21 de săritori. Militaru a in
trat în concurs Ia 2.00 m și a 
trecut din prima încercare, la 
fel ca la 2,05 m și 2,10 m. 
A renunțat apoi la 2,13 m și

faptul că cei trei campioni 
olimpici — Max Julen (Elve
ția) la slalom uriaș. Gaetan 
Boucher (Canada) la patinaj și 
Eirik Kvalfoss (Norvegia) la 
biatlon — au urcat acum pri
ma oară în cariera lor pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui, la capătul unor dispute 
strînse. de înalt nivel tehnic 
si spectacular.

In fata a peste 25 000 de 
spectatori, pe pîrtia de la 
Bjelasnica, cu o pantă foarte 
rapidă, pe O zăpadă dură. în
ghețată pe alocuri. în ab
senta deținătorului titlului.

PROGRAMUL DE AZI
HOCHEI — de la oro 13: grupa A: U.R.S.S. — Sue

dia, Iugoslavia — Polono, R.F.G. — Italia; grupa B: 
Finlanda — S.U.A.. Cehoslovacia — Canada, Norvegia — 
Austria

PATINAJ ARTISTIC — ora 1: Feminin (figuri impuse)
PATINAJ VITEZA - ora 10,30 : 3000 m femei
SANIE — ora 11: Dublu masculin
SCHI ALPIN — ora 13: Coborire femei

* SCHI FOND — ora 10: Ștafeta 4X5 km femei

TRICOLORII IN ÎNTRECERE
SANIE: loan Apostol >i Laurențlu Bălânoiu

Fondistul ' Gunde 
Sven (Suedia) și-a 
adjudecat o meri
tată victorie in 

proba de 15 km

Telefoto :
A.P.-AGERPRES

Ingemar Stenmark (Suedia), și 
a luxemburghezului Marc Gi- 
rardclli, elvețianul Max Julen 
s-a instalat la conducere încă 
de la începutul concursului 
(1:20.54 — manșa 1). devan- 
sîndu-1 de puțin pe Andreas 
Wenzel (Liechtenstein), crono
metrat cu 1:20,64. Max Julen 
și-a păstrat locul întîi și după 
cea de a doua coborire. deși a 
înregistrat al II-lea timp 
(1:20,64). cucerind o victorie 
meritată. EI a demonstrat ca
lități tehnice de excelent sla
lomist. în ciuda faptului câ. 
după accidentul din 1979. ca
riera sa părea compromisă. De 
notat că slalomul de marți (76 
de concurenți) a făcut cîteva 
„victime" de marcă — Pirmin 
Zurbriggen (Elveția). Anton

2.16 m, sărind tot la pr'ma 
tentativă 2,19 m. A renunțat 
din nou la 2,22 m — cînd 
mai avea un singur adversar, 
bulgarul A. Ivanov, care avea 
să rămînă cn 2,19 m — apoi 
a sărit din a doua încercare 

Steiner (Austria) și Steve 
Mahre (S.U.A.) — campionul 
mondial en titre — care au 
fost eliminați I Aflat pe locul 
4 după1 prima coborire. Jure 
Franko (Iugoslavia) a reușit 
(1:21,15 + 1:20,26) să urce două 
locuri în clasament, cucerind 
prima medalie olimpică la schi 
alpin pentru țara sa. Repre
zentanții noștri Zsolt Balasz șl 
Mihai Bâră au pornit în con
curs cu numerele 61 și, res
pectiv, 63 nereușind să facă față 
exigentelor întrecerii, mai ales 
în cea de a doua parte a 
pirtiei. astfel că ei s-au clasat

în a doua jumătate a ierarhiei, 
dovedind că din punct de ve
dere al pregătirii se află de
parte de cerințele înaltei per
formanțe : 
3:02,41 (1:31,00 + 1:31,41); 
M. Bâră 
1:34.45).

Z. Balasz
46. 

3:06.49 (1:32.04 +

O cursă splendidă a făcut 
norvegianul Eirik Kvalfoss în 
cea de a doua probă a biat- 
lonului. care a avut înscrisă 
pe ordinea de start 64 de con
curență După ce a cîștigat 
„bronzul" la 20 km. el 's-a 
impus acum la 10 km. devan- 
sîndu-1 pe Feter Angerer 
(R.F.G.). medaliatul cu aur al 
întrecerii precedente. Campion 
mondial în 1982 si 1983. E. 
Kvalfoss. cu toate câ a ratat 
două focuri la tir trebuind să 
efectueze de 2 ori circuitul su
plimentar de 150 m. a găsit 
resursele necesare să cîstige, 
impunîndu-se grație cali*ătilor 
sale de excelent fondist Ra- 
tînd primul foc la cea dintîi

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag a 4-a)

2,25 m. A cerut dună aceea 
ridicarea ștachetei direct ta 
2,31 m. Mi-am notat era ora

Vladimir MORARU

(Continuare in pag 2-3)



La Păltiniș, In cadrul „Daciadei albe“

FINALELE „DINAMOVIADEI" LA SCHI

„Turneul primăverii" la box

FAVORIȚII S AU CONFRUNTAT
O NOUĂ REUȘITĂ A SPORTULUI DE MASĂ

A nins puternic în aceste zile 
si peste Munții Cibinului — 
ostasii de piatră ai județului 
Sibiu. La Păltiniș, de pildă, 
care este stațiunea din tara 
noastră situată 4a cea mai ma
re altitudine (1 450 m), zăpada 
a ajuns pe alocuri la un me
tru înălțime. încărcînd brazii 
spectaculos, dar parcă peste 
puterile lor.

In acest decor natural, de 
o mare frumusețe s-au desfă
șurat. timp de două zile, fi
nalele ..Dinamoviadei“ de schi. 
O Întrecere inițiată sub egida 
„Daciadei", la startul căreia 
s-au aliniat peste 200 de concu- 
renți — tineri sau adulti (anu
mite probe au fost rezervate 
cadrelor de peste 35 de ani), 
reprezentanți ai asociațiilor 
sportive „Dinamo" ale Minis
terului de Interne. Cu sprijinul 
C.J.E.F.S. Sibiu (care a asigu
rat finalelor o asistentă tehnică 
remarcabilă, precum și o sta
ție de cronometraj-electronic. 
In premieră pe tară), competi
ția de la Păltiniș s-a bucurat 
de succes. îndeplinindu-și rolul 
pentru care a fost creată : ace
la de a contribui — după cum 
ni s-a spus — ia eălirea orga
nismului celor ce participă la 
ea (mult mai multi tn fazele 
premergătoare finalelor), pen
tru dezvoltarea si răspindirea 
acestui sport tehnieo-aplicativ, 
folositor, de fapt, in Îndepli
nirea unor misiuni și sarcini 
de serviciu. „Dinamoviada". 
după cum s-a constatat, a sti
mulat. în cadrul fiecărei aso
ciații sportive, creșterea numă
rului celor care practică spor
tul alunecării, cu măiestrie, pe 
zăpadă.

Am fost martorii unor între
ceri bine pregătite. Cu schiori 
foarte buni care te făceau de
seori să crezi că te afli la un 
concurs de performantă, cu sus
ținători entuziaști din rîndul 
concurenților. cu emoții la aș
teptarea „verdictului" tabelei 
electronice rotative pe care a-

păreau timpii înregistrați, cu 
entuziasm cînd se întrevedea 
un succes final pe echipe (este 
cazul celor de la Pompierul I), 
cu participant! de la 19 ani 
spre 55 (unul dintre aceștia, o- 
fițerul Alexandru Pop, de Ia 
Dinamo Someș, participase la 
toate edițiile de pînă acum ale 
„Dinamoviadei" — peste 20 — 
și care. acum, pleda convingă
tor pentru frumusețea schiului, 
sport in care — preciza — a 
inițiat multi, foarte multi ti
neri militari)...

In programul finalelor — probe 
de slalom special, schi fond (5 
km), ștafeta 3X5 km și slalom 
uriaș, la care au concurat fi- 
naliștii dornici să devină cam
pioni ai „Dinamoviadei". ei fi
ind împărțiți în categorii: peste 
35 de ani ; cadre sub 35 de ani 
I.J.M.I. și trupe ; elevi și mi
litari în termen.

Vi-i prezentăm, dintre a- 
cestia. pe câțiva dintre cei care 
in final — aflați în obișnuitul 
careu format cu prilejul festi
vității de închidere — au pri
mit cupe, diplome și premii tn 
materiale sportive — și anume 
pe ocupanții locurilor I ; tn or
dinea categoriilor : SLALOM 
SPECIAL — Die Arion (Cluj), 
Gbeorghe Serbulea (Prahova), 
Nieușor Enache (Pompieri D, 
Gbeorghe Simin eseu (Pom
pieri I) ; 5 KM FOND : loan 
Celmare (Pompieri D. loan 
Runcian (Brașov), Gheorghe 
Ionetcen (Brașov) ; ȘTAFETĂ 
3X5 KM — elevi și militari tn 
termen : 1. Pompieri L 1 Bă- 
neasa, 1 Tunari ; SLALOM 
URIAȘ : Peter ETekes (Car- 
pați). Marin Moraru (Caraș 
Severin). Simion Enache (Pom
pieri I). CLASAMENTE FINA
LE : cadre I.J.M.I. — 1. Caraș 
Severin, 2. Sibiu I. 3. Brașov ; 
cadre, trupe de securitate și 
pompieri — 1. Pompierul I, 2. 
Carpați. 3, Bâneasa ; elevi și 
militari In termen — 1. Pom
pieri I. 2. Carpați, 3. Băneasa.

Modesto FERRARINI

BASCHET. ® REINTRARE. 
După o absență îndelungată, 
arbitrul internațional Augur 
Atanasescu și-a făcut reintra
rea cu prilejul meciului A- 
cademia Militară — Farul • 
UN NOU ANTRENOR SE
CUND. Pe banca echipei Fa
rul s-a aflat, alături de an
trenorul Alexandru Botoș, 
Vasile Pașca. Retras din ac
tivitatea competițională, fos
tul internațional intenționea
ză să se dedice carierei de 
antrenor • RELUAREA 
TRADIȚIEI. Printre specta
torii nelipsit! de la bas
chet (dar și un mare amator 
de polo) se află șl actorul 
Marius Pepino, care a reluat 
astfel o tradiție veche în lu
mea acestui sport. Amintim 
că, mai demult, actorii Dem 
Savu -și Ion Lucian erau ne- 
lipsiți de Ia întreceri • GEST 
URIT. In urma unei ciocniri 
(involuntare) Intre jucătorii 
G. Chiță (Academia Militară) 
și A. Spinu (Farul), primul 
sîngera ușor la una din ar
cade, ceea ce le-a determinat 
să facă un gest de reproș 
către constănțean. Acesta l-a 
ripostat : „Și ce vrei, bă 7!*. 
Ii spunem noi ce trebuia să 
facă : să-și ceară scuze pen
tru duritate, chiar dacă cioc
nirea a fost Involuntară.

HALTERE • UNUL DIN
TRE cluburile fruntașe din 
țară, Dinamo București, a 
reînființat o secție de halte
re, după o absență de 14 ani. 
Acest fapt nu poate declt să 
ne bucure, clubul dlnamovlst 
fiind, tn anii pionieratului 
halterelor românești unul din
tre promotorii acestui sport, 
o rampă de lansare a talen
telor și a campionilor. Așa 
cum sperăm să redevină cit 
de curlnd...

HANDBAL • CORESPON
DENTUL nostru la Odorhelu

Secuiesc, A. pialoga, ne-a te
lefonat spunlndu-ne că 1 s-au 
făcut greutăți In activitatea 
sa obștească de informare a 
cititorilor In legătură cu des
fășurarea „Cupei României- la 
handbal masculin. Observato
rul federal Al. Virtopeanu nu 
l-a permis, pur șl simplu, să 
consulte foile de arbitraj 1 O 
practică inadmisibilă.

TENIS e ULTIMELE DOUĂ 
concursuri de tenis, .Cupa 
Unirii- și „Cupa 18 Februa
rie”. ne-au arătat că dlnamo
vlst ul bucureștean Laurenția 
Bucur joacă din ce In ce mai 
bine. Este Îmbucurător atlt 
pentru el. cit șl pentru du
blii unde activează.

VOLEI • BRAVO LICEENI
LOR! știați că divizionara 
.A” Flacăra roșie București 
este cea mal tlnără echipă a 
campionatului? Media de vira
tă : sub U ani! Semnificativ 
este faptul că toate „fetițele 
cu codițe” provin din pepi
niera proprie de junioare. 
Secretarul asociației sportive. 
Inimosul Constantin Toader, 
ne declara simbătă. după 
meciul cu campioana tării. 
Dinamo: „Am pierdut doar 
un joc. Echipa avea nevoie 
de o Infuzie de tinerețe, ne 
ajunsese cuțitul la Mal
bine mal tlrzlu declt nicioda
tă 1 Oricum insă, liceenele de 
la M.I.U. Corina Olteana, Ma
riana Olteana, Emilia Nedel- 
cu șl. colegele lor ne-au ară
tat, In multe momente ale 
partidei cu Dinamo, frumoa
se calități fizice șl reale cu
noștințe tehnlco-tactlce. Do
vadă — campioanele 1*1 cam 
pierduseră capul in cltcva 
rlnduri șl doar lipsa de ex
periență a adversarelor le-a 
privat pe acestea din urmă 
de câștigarea setului tret

miMUIHlIJ DI SIAT 16T0 PR0WSP0R1 IMOR.ItAZA
• PRONOSTICURI... In spriji

nul parti cipanților la atractivul 
concurs Pronosport de la sfîrșl- 
tul acestei săptămlnl redăm — 
ca sursă suplimentară de Inspi
rație — pro-.ostlcurlle făcute de 
HtJ ION (Medgidia), care la 
concursul din 8 ianuarie a.c. a 
obținut un autoturism „Dacia 
13OT”: I. Genoa — Roma (pauză) 
X: II. Genoa — Roma (final) 5: 
III. Milan — Juventus (pauză) 
l.X, 2: IV Milan — Juventus (fi
nali X: V Napoli — Inter (pau
ză) X; VI. Napoli — Inter (final) 
1- VII. Ur'inese — Florentina 
(pauză» 1: V’IT. Udlnese — Flo
rentina (fi-al) 1. X; IX. Ascoll — 
Verona 1. ”•*: X. Lazio — Sampdo- 
ria X. 2: XI. pisa — Catania 1, X; 
XU. Torino — Avellino L

• TRAGEREA SPECIALĂ PRO- 
NOEXPRES-OLIMPIC de astăzi, 
15 februarie 1964, se desfășoară 
lncepînd de la ora 17,J# în sala 
Clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Stalcovlct nr. 
42: numerele câștigătoare vor fl 
transmise la radio pe programul 
5 Intre orele 16,55 șl 18,05 șl pe 
programul 1 la ora 33.

• CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 12 FEBRUA
RIE 19*4. Cat. 1 (12 rezultate): 4 
variante 100*/» a 8.072 ld și 89 
variante 25% a 2.268 lei; cat. 2 
(11 rezultate): 79 variante 100% a 
«07 lei șl 1.764 variante 35% « 
172 lei: cat. 3 (1« rezultate): 650 
variante 100% a 140 lei Șl 14.402 
variante 25% a 35 ld.

ÎNCĂ DIN PRIMA GALĂ
Sălile de sport din Brăila și 

Galați cunosc atmosfera fierbinte 
a marilor competiții pugilisti.ee. 
„Turneul primăverii* continuă să 
țină „capul de afiș- al întrece
rilor sportive din cele două orașe 
dunărene. Iată relatări do 
aoeastă competiție.

GALAȚI, 14 (prin 
bitorii sportului cu 
localitate dovedesc 
deosebit pentru 
cadrul „Turneului 
Meciurile, multe dintre ele de 
bună calitate, atrag ca un mag
net. Una dintre partidele cele 
mal frumoase de pînă acum a 
oferit-o ..pana" Gelu Cornea (B.C. 
Brăila) în compania lui Victor 
Du chin (Rapid). Cu o bogată 
gamă de cunoștințe tehnice, cu 
un stil de luptă ofensiv. Cornea 
și-a depășit ’ clar adversarul la 
puncte. Bine a boxat și Ionel Pa- 
naite (B.C. Galați) In fața lui 
Ionel Preda (CSM Borzești), 
care l-a întrecut la puncte. Cu 
un ir.‘.eres deosebit a fost 
teptată apariția în ring a cam
pionului ..penelor" Cos tin Stan cu 
(Steaua). Din păcate, adversarul 
său. Gheorghe Fica (Voința Mus
cel), nu a reușit să-i pună prea 
multa probleme, astfel că Stan cu 
a obținut decizia la puncte fără 
prea mare risipă de energie. Din
tre pugilist!! de categoria pană 
s-au mai impus atenției specta
torilor Liviu Bi mă (ASA Cluj- 
Napoca). un stilist cu aloniă si 
Joc de picioare pe care știe să și-l 
fructifice în timpul luptei, și 
Cornel Silitră (Dinamo București), 

un puncheur care poate oferi mari 
surprize chiar la acest turneu.

REZULTATE TEHNICE. Catego
ria pană : L Sandu (Prahova) 
b.p. M. Mezeșan fCSM Cluj-Na- 
poca). M. Tănase (Steaua) b.p. 
V. Tudosie (Carpați Mîrșa), L. 
Birnă (ASA Cluj-Napoca) b.p. V 
Zbuch n (Nicolina), C. Gheorghl- 
șor (Pistonul Slatina) b.ab. 3 V. 
Dană (Mașini Unelte București), 
N. Taipcș (Metalul Salonta) b.p. 
Gh. Adam (Metalul București).
C. Silitră (Dinamo București), 
b.ab. 2 St. Ni colac (Oțelul Ga
lați). L Cemat (S.C. Bacău) b.p
D. Bă jenam (Nicolina). I Bona 
(Steaua) b.ab. 3 Gh. Păun (TMUC 
București). Cat. ușoară : D. Soare 
(TMASA Sf. Gheorghe) b.p. P. 
Bă’oi (Minerul Moldova Nouă). 
Cat. semigrea : E. Drăghia (CSM 
Sibiu) b.p. D. Gnntartu (Steaua).

Telemac S'RIOPOL, coresp.
BRAIL A, 14 (prin telefon). 

Sorții nu au fost prea generoși 
cu o parte din cei 29 de pug.- 
liștl înscriși la categoria serr.i- 
ujșoară. Ei au decis ca Încă din 
startul competiției cei mai în
dreptățiți sportivi la primele 
locuri să se întîlnească între ei, 
astfel că entuziastul public bră- 
ilean a putut urmări partide in
teresante chiar din primele gale 
ale acestui adevărat maraton pu
gilistic. In prima partidă a „se- 
miușorilor" au urcat treptele 
ringului Petrică Stoiu (CJF.R. 
Craiova) si Fane Eva (C.S.M. Re
șița). Valoarea tehnică a celor 
doi competitori, dîrzenia cu care 
și-au aoărat șansele au prilejuit 
o partidă interesantă, aplaudată 
cu generozitate. Craioveanul a 
atacat, chiar din primele secunde 
ale meciului, cu serii de croșee 
expediate cu ambele brațe. Reșl- 
teanul. un stilist recunoscut, 8 
căutat să evite schimburile dc 
aproape, s-a deplasat mult și a 
lovit, la rîndul său. din mișcare. 
In reoriza secundă, Stoiu conti
nuă să dețină inițiativa, acumu- 
lînd un avantaj substanțial. Mar
cat de efortul depus în primele 
run duri, in final olteanul slăbește

telefon). 
mănuși 
un

la

Iu- 
din 

interes 
întrecerile din 

primăverii*4.

De

05-

ritmul șl face imprudența de a 
se relaxa cu brațele jos. Reșițea- 
nul profită de această greșeală 
și. cu o contră de dreapta, tși 
expediază adversarul la podea, 
oblingidu-1 să asculte numărătoa
rea arbitrului. Fane Eva forțează 
in continuare, incerctad să răs
toarne soarta medului, dar re
venirea sa este tardivă. Meciul 
se încheie și Stoiu orlmește de
cizia la puncte. Fostul campion 
al categoriei, Viorel Ioana (S.C. 
Muscelul), revenit în activitate 
după o lungă suspendare, l-a în- 

tîlnit pe Alexandru Zbughin (Ni
colina), boxer cunoscut prin du
ritatea loviturilor sale. Meciul lor 
a început furtunos cu schimburi 
puternice de lovituri de ambele 
părți. Dornic de a reveni in frun
tea categoriei semiușoare, Ioana 
nu a vrut să cedeze inițiativa și 
a acceptat tactica loviturilor dure, 
propusă de ieșean. In rundul doi, 
la un schimb de aproape. Ioana 
contrează puternic cu dreapta, 
Zbughin recepționează în plină 
figură și se rănește la arcadă, 
fiind oprit de medic să mai con
tinue lupta. Ioana câștigă, ast
fel, prin abandon în rundul doi.

ALTE REZULTATE. Categoria 
semiușoară : A. Coman (Motorul 
Arad) b.k.o. 3 Gh. Stoian (Se
mănătoarea), I. Neagu (Progre
sul Brăila) b.ab.3 V. Străchinaru 
(Dunărea Galați), V. Crădunea 
(Crișul) b.p. S. Balint (Tractorul 
Brașov). F. Abladin (Farul) b.p. 
V. Șoit (Metalurgistul Cugir), D. 
Stănctulescu (CSM Drobeta Tr. 
Severin) b.p. I. Buduleac (MG 
București), M. Gașpar (Someșul 
Satu Mare) b.p. Gh. Docea (Oțe
lul Bocșa). C. Tamîrza (Metalul 
Cimpulung Muscel) b.ab. 3 C 
Radu (Oțelul Tîrgoviște), T. Tu
dor (Prahova) b.p. T. Fîșle (B.C. 
Brăila). M. Nicola (Dinamo Bucu
rești) b. ab. 1 c. Adlaoonitei 
(Tractorul Brașov), A. Nania 
(S.C. Muscelul) b.kxj. 3 C. Bucșe 
(Vo nta Giurgiu), E. Preda (Me
talul Rm. Vîlcea) b.ab. 2 N. Da
vid (CSM Sibiu). Categoria co
coș : I. Boidache (Metalul Bucu
rești) b.p.Gh. MiUtaru (Metalul 
Rm. Vîlcea), M. Moloman (Voința 
Iași) b.p. I. Valeria (Metalul Tîr
goviște), V. Saghin (Farul) b.p. 
S. Giurgiu (ASA Cluj-Napoca). *

Paul IOVAN I

Cimpuluns b.ab.

DAR MAI PUȚIN PENTRU CEL

în această 
ameri-

nn
Ia
și

perioada am 
antrenamente, 
de joc și 

să mă supun

Gh. 
ul- 

(bas- 
Buhlea, 

Szasz (atletism). V. Boțan,

ceva din 
excepțional

spune 
de

(gimnastică sportivă), 
(înot).

C.S.S. TG. MURES: PEPIN
J >

Făeînd un bilanț al produc
ției C.S.Ș.
Tg. Mureș, 
nă într-un 
se constată 
tabile. Printre 
performantă ai 
află numeroși componenti 
loturilor naționale. Este 
ba. printre alții, de atletii 
Nagy, Lucia Negovan, Martha 
Szatmari, luptătorii Gh. Ke- 
rekeș, C. Balpoczi, C. Bene- 
dek, voleibaliștii N. Pop, M. 
Ignișca, Otilia Șencovicî, bas- 
chetbalista Suzana Szabados- 
Pirșu, handbalista Eva Gall- 
Mozsi. gimnasta Csaba Gali, 
înotătorii L. Balint, Eniko 
Szfike. Maria Toth. Multi din
tre ei au contribuit la întă
rirea divizionarelor „A" și a 
secțiilor de sporturi individuale 
ale marilor cluburi de per
formantă în frunte cu Dinamo 
și Steaua.

Pentru îndeplinirea principa
lelor obiective ale C.S.Ș.. ti
nerii sportivi din Tg. Mureș 
au beneficiat de o sală de 
gimnastică (modern utilată), 
patru terenuri de handbal (bi— 
tuminizate). două terenuri de 
baschet, un teren de atletism 
(cu pistă de 200 m). o sală 
de lupte (improvizată), precum 
si de alte baze, închiriate. 
Cadrele tehnice au fost asigu
rate de nrofesori-antrenori cu 
înaltă caificare. unii dintre ei 
reputați datorită capacității 
profesionale și hărniciei, ca de 
pildă, I. Ferentz, L. Grun, I. 
Marton (volei), Fr. Barabas, V- 
Rokay 
Magda Fazekas 
Fulop, A. Madaras și (în 
tima .vreme) D. Matic 
chef). I. Ciotea, M.
A.

1 șl C.S.Ș. 2 din 
fuzionate în toam- 
singur club C.S.Ș, 
că roadele sînt 

sportivii 
clubului

no
de 
se 
ai 

vor-
I.

L. Kulcsar 
bal), Fr.

Deși suc 
lor C.S.Ș. 
repetăm
subliniat c 
lor proven 
unitate la 
să întrece
— Jocurile 
de-a lung 
La acest 
doar pe at
pe vo’.eiba 
în rhomen 
luptătorul 
este comp 
limpic. Pu 
care durea 
me) de < 
cu o vech 
tie în 
mantă. De 
vins și 
operativă 
anului 
sportiv șco 
mată din
— directo 
handbalist)

Intr-o c 
prof. Ioan 
precizat : , 
noastră la 
ne-am dat 
ne, în pri 
zarea între 
(iilor. ^JJte 
prin in 
antrenori, 
arici de 
nă. a 
mai ma 
trecut. Au 
tiuni apart 
prezente c 
tuite. Chia 
însă, că nu 
mediul săt 
ceea ce rc

FL. SEGARCEANU SERVEȘTE DE 250 DE OR
(Urmare din vag. I)

Ăshe urmează să sosească la 
București în după-amiaza 
19 februarie. Printr-o 
gramă. căpitanul echipei 
comunică dorința ca de 
roportul Otopeni prima 
să fie nu la hotelul Intercon
tinental. unde urmează să lo
cuiască elevii săi. ci la Palatul 
Sporturilor, pentru un prim 
antrenament. Și-au anunțat, 
de asemenea, sosirea .(22 fe
bruarie) cei trei arbitri : Bob 
Howe, din Australia (principal) 
Si Bob Jenkins si David 
cer, din Marea Britanie 
scaun).

Florin Segărceanu. pe 
l-am „prins" cu greu 
pauză, ne spunea : 
dacă rezultatele mele din re
centul turneu în S.U.A. nu au

de 
tele- 

S.U.A. 
la ae- 
escală

Mer
lin

care 
într-o 

„Chiar

CLASAMENTELE CAMPIONATELOR DE BASCHET
După meciurile etapei a 25-a a 

campionatelor naționale de bas
chet, clasamentele competiției se 
prezintă astfel :

MASCULIN. GRUPA 1-4
1. Steaua 23 27 1 2640:1831 55
2. Dinamo Buc. ?8 26 2 2474:1659 54
3. I.C.E.D. 28 17 11 2212:2125 45
4. Rapid 23 14 14 2167:2222 42
5. C.S.U. Sibiu 28 12 16 2128:2310 40
4. Dinamo Or. 2S 11 17 2074:2192 39

GRUPA 7-12
7. Polit. Lăți 28 13 15 2072:2293 41
8. Forul • 28 13 15 2033:2105 40
9. ,.U’ Cj. Nap. 

Acad. Mii.*
28 12 16 2293:2300 40

10. 28 10 18 2121:2294 36
11. Corpați Buc. 23 7 21 3018:2353 35
12. C.S.U. Bv. 28 6 22 1994:2342 34

FEMININ. GRUPA 1-6
1. „U- Ci.-Nap. 28 25 3 2171:1594 53
2. OHmpia 28 24 4 1990:1602 52
3. Voința 28 20 8 1902:1623 48
4. Polit. Buc. 28 16 12 1783:1630 44
5. Crișul 26 16 12 1909:1931 44
6. Progresul 28 11 17 1759:1855 39

GRUPA 7-12
7. Chimistul * 28 13 15 1777:1866 39
8. „Poli" Tim. 26 12 14 1669:1641 38
9. Mobila 26 9 17. 1521:1861 35

10. C.S.U. PI. ?8 6 22 1682:2029 34
11. Comerțul 26 6 20 1437:1762 32
12. ICEMENERG 22 4 18 1399:1605 26

• Echipe penalizate.

Măgurean (Politehnica C.S.Ș. fi
nirea) 515 p, 4. D. Niculescu (Di
namo Buc.) 497 p, 5. FL Ermu- 
rache (Steaua) 492 p, 6. A. Fla- 
undra (C.S.U. Brașov) 481 p, 7. 
G. Tzachis (Carpați Grup *’ 
p, 8. M. Caraion (Rapid) 
5. V. Bălceanu (Farul) 439 
K. Herbert (,.U“) 417 p: 
NIN: 1. Magdalena Pali 
635 p, 2. Antoaneta Barbu . 
mistui C.S.Ș. Rm. vncea) 512 p, 
3. Luminița Măringuț (Progre
sul) 396 d, 4. Daniela perțache 
(Crisul) 381 p, 5. Măndica Clu- 
băncan (Olimpia) 376 p, 6. Ga
briela Petre (Chimistul) 375 p, 
7. Paula Misăilâ (Chimistul) 368 
p. 8. Marcela Bodea („Poli* Ti
mișoara) 366 p. 8. Csilla Hossza 
(ICEMENERG) 357 p, 10. ștefanla 
Bor, (Voința) 347 p.

8) 462 
454 p, 
p, 10. 

FEMI-
(„U”) 
(Chl-

fost prea bune, 
folosit-o pentru 
Am mare poftă 
mai ales doresc 
marilor eforturi ce ne sînt so
licitate la antrenamente. L-am 
văzut, cu zece zile în urmă, 
pe McEnroe. Este într-o formă 
excepționa'ă. Dealtfel, 
lucrul acesta si cîștigarea 
către el a ,,Masters“-ului 
rețineți, fără a pierde nici 
set — ca și a turneelor de 
Philadelphia, Richmond 
Memphis. Nu am însă de gînd 
să dezarmez. Cîte 
secretele acestui _____ _
jucă'or te cunosc. Sînt dispus 
să dau iot ce pet 
dispută cu tenismanii 
câni".

„Nu știu dacă s-a mai scris, 
dar părerea mea este că echi
pa S.U.A. care va veni la 
București este cea mai bună 
care a fost aliniată vreodată 
în „Cupa Davis", ne declară 
Dumitru Ilărădău. Argumen
tul ? McEnroe, nr. 1 al anului 
trecut, Connors, nr. 1 
lui 1982 si perechea 
— Fleming, dublul nr. 
mii de vreo trei ani. 
adăugăm acestor

al anu- 
McEnroe
1 al lu- 
Și dacii 

detalii si

faptul că 
care se nu 
locul 6 în 
mondial- n 
nevo e de

Antrenam
liniște.'Ycopi 
chipați ca 
minute ar 
Florin Se 
fără răgaz 
spunea ră 
tr-o oră), 
se află î 
nectăm 
„Ceea 
— ne spun 
să-i aduce 
tri într-o f 
nită să-i r 
lor cea mai 
confruntării 
Connors. A 
că urmează 
fort ieșit d 
intîlnit 
gur, la 
Cînd îl 
trebuie 
sale de 
care o 
ma ce

Am PÎ^cat 
AnlieiuTrr.' r:

nici 
meci 
ai î 
să ! 
joc, 

n'
«i-a

REZULTATE IN DIVIZIA

• Restantele echipei ICEMENERG 
au fost programate astfel: 21—22 
februarie cu Comerțul (la Tg. 
Mureș), 23—29 februarie cu Mo
bila (în capitală) și 14—15 mar
tie cu Politehnica (la Timișoara).
• Clasamentele „Trofeului efi

cacității” (după etapa a 24-a) ofe
rit de ziarul SPORTUL: MASCU- 
lin: 1. M. CMrilă (C.S.U. Balan
ța Sibiu) 533 p, 2. M. Barna 
(„U“ C.S.Ș. Viitorul) 552 p, 3. P.

• Clasamentele (neoficiale) ale 
indisciplinei: MASCULIN (după 
etapa a 24-a): 1. Rapid (în eta
pele a 23-a și a 24-a: M. Caraion, 
V. Suciu. D. Sipoș, Gh. Mihuță) 
16 greșeli tehnice, 2—3. Farul (V. 
Bâiceanu șl Gh. Radu) șl Poli
tehnica Iași cîte 12 g.t„ 4—5.
I.C.B.D. (E. Ciocan, C. Volcu și 
antrenorul M. Cimpeanu) și „U* 
Cluj-Napoca (M. Rotaru 2. 
Barna) cite 11 g.t., 6—7. Acade
mia Mi'itară (E. Neagu 2 șl C. 
Vilcinschix și C.S.U. Sibiu (Gh. 
Dăian) cîte 9 g.t., 8—9. Dinamo 
Oradea (D. Rădulescu) șl Steaua 
cîte 6 g.t. 10. Dinamo București
2 g.t.. 11. C.S.U. Brașov 1 g.t.; 
FEMININ: 1. Crișul 8 g.t., T. Pro
gresul 7 g.t (Emilia Alixandru, 
Elena Puseașu și Georgeta Sl- 
m'oană). 3. C.S.U. Ploiești (Ro
diră Pană) 6 g.t., 4. I.E.F.S. 5 g.t., 
S. Politehnica Buc. (Maia Zidaru)
3 g.t., fi—8. chimistul. Politehnica 
Timișoara si Voința cîte 2 g.t., 
9—11. comerțul, Mobila și „U“ 
cîte 1 g.t.

M.

în cea de a IX-a etapă a cam
pionatului republican de volei
— Divizia „B“ — s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

FEMININ, seria I : Zimbrul
Suceava — Voința București 3—2, 
C.S.S. Focșani — Penicilina II 
Iași 3—0, Flacăra roșie n Bucu
rești — Ceahlăul P. Neamț 3—0, 
Confecția București — C.S.U.- 
I.E.F.S. București 3—1 : seria 
a Il-a : spat tac București — Ra
pid București 0—3, Dacia Pitești
— Chimpex II Constanta 3—0, 
Braiconf Brăila — I.T. București 
3—1, C.S.S. Otelul Tîrgoviște — 
A.S.S.U. Craiova 1—3 : seria a 
III-a : Politehnica Timișoara — 
Universitatea Cluj-Napoca 3—2, 
Olimpia Oradea — Olimpia Me
tal 33 București 3—0, C.S.S. Ex- 
plormin Caransebeș — G.I.G.C.L. 
Brașov 3—0, Armătura Zalău — 
Metalotehnica Tg. Mureș 3—0.

MASCULIN, seria I : Electra 
București — I.O.R. București 3—0, 
Spartacus Brăila — Tractorul II 
Brașov 3—2. prahova I.P.G. PI. — 
I.T. București 3—0. C.S.U. Galati— 
Viitorul Bacău 3—0 ; seria a n-a: 
SARO Tîrgoviște — A.S.A. Bu
zău 3—1. Calculatorul II Bucu
rești — Rapid 2—3, Vulcan Bucu
rești — Oltul Rm. Vîlcea 3—1. 
Dacia Service Pitești — C.S.M. 
Delta Tu'.eea 3—2 : seria a III-a: 
Voința Beiuș — Politehnica Ti
mișoara 0—3, Oțelul Oraș dr. P.

Groza — A.S 
Caransebeș - 
Metalul Huni 
tatea Cluj-Nî 
(Rezultate tn 
pondenții : N 
zăr, O. Guțu 
Domuța, V. S 
N. Magda, V 
Costin, I. Feț 
M. Avanii, N. 
CLASAMENT!

Mi
1. Dinamo
2. Steaua
3. Univ. C.F.:
4. Explorări
5. Elcond Dir
6. Tractorul
7 Calculatoru
8. C.S.M.U.
9. Relonul

10. Șt. Motoru
11. A.S.A. Ele< 
12 C.S.U.

1. Dinamo
2. C.S.U.-I.M.I
3. Chimia
4 Universitate
5. C.S.M. Lib
6. Chimpejk
7. Ma ratele'
8. Calculatoru:
9. Știinta

10. Farul
11. pertlciHria
12. Fi. ros. a .

pugilisti.ee
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Anul înființării: 1955; secții: 
atletism, baschet, fotbal, gim
nastica sportiva băieți, gim
nastică ritmică, handbal, lup
te libere, șah, volei, hochei 
pe gheata, tenis de masa, 
tenis de cîmp, judo, înot; 
grupe: 125 (13 de performan
ta, 38 avansați, 74 începători) • 
cadre tehnice: . 
sori și antrenori, 
superioare:. 1 maestru 
țîonal, 17 maeștri al 
lui.

57 de profe- 
i; clasificări 

interna- 
sportu-

miterea unei bogate 
Vom înlătura, această

pepiniere, 
defi

ciență și, în acest scop, încer
căm să ~~ — -— -x—
în care 
nili din 
rora — 
asigura

„ tinuarea 
aceste zile de iarnă ne 
ocupăm și de îmbunătățirea 
actualelor baze sportive, pre- 
cum și de luarea de măsuri 
pentru folosirea. în primăvară, 
mai intensă a unor baze in
suficient fructificate, cum sînt 
cea nautică din zona de agre
ment de pe Mureș și terejnul 
de atletism al 
lyai-Farkaș".
Inspectoratului 
țean, încercăm 
a disciplinelor 
școli, ceea ce : 
procesul de instruire 
și sportivă a viitorilor 
formeri. Acum ne bucurăm de 
ajutorul unor școli pe care le 
considerăm de bază, așa cum 
sînt Liceul „Bolyai-Farkaș", 
Liceul „Unirea", Școala gene
rală nr. 15, precum și alte 
școli generale care sînt iz
voare de selecție și care ne 
acordă ore pentru antrenamen
te în sălile lor".

Intențiile conducerii Clubu
lui sportiv școlar Tg. Mureș 
sint lăudabile. Nădăjduim ca 
ele să fie transpuse în fapte, 
în asa fel Incit contribuția 
unității respective la marile 
performanțe ale sportului ro
mânesc să fie mai bogată de
cît pînă acum. Tradiția spor
tului mureșan. capacitatea re
cunoscută a multor profesori- 
antrenori ai școlii, 
de pregătire, 
formează un 
presupune performanțe 
rioare.

ne #sigurăm un cămin 
să fie cazați cei 
mediul sătesc si 
bineînțeles — le 

și condiții pentru 
studiilor școlare.

ve- 
că- 

vom 
con-

In 
pre-

Liceului „Bo- 
Cu sprijinul 
școlar jude- 

o specializare 
sportive pe 

ar facilita mult 
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toate 
complex

condițiile 
acestea 

care 
supe-

Dumitru STANCULESCU

PRIMA COMPETIȚIE

A ANULUI PENTRU
RUGBYȘTII JUNIORI
O interesantă competiție rug- 

bystică a fost organizată du
minică de către Clubul sportiv 
școlar 2 București, cu prile
jul aniversării a 25 de ani de 
existentă a acestei unități, de 
unde s-au lansat, de-a lungul 
anilor, numeroși jucători de 
valoare. La întrecere au par
ticipat patru echipe bucurește- 
ne din campionatul republican 
de juniori. Rezultate : C.S.Ș. 
Triumf — R. C. Grivița Roșie 
8—7, C.S.Ș. 2 — C.S.U. Con
strucții 11—8 ; finala 1—2 : 
C.S.Ș, Triumf — C.S.Ș. 2 12—3 ; 
meciul pentru locurile 3—4 : 
R. C. Grivița Roșie — C.S.U. 
Io—4.
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DIN START,

„Cupa Speranțelor44 CU „MOTOARELE IN PLIN"

„BALACI" Șl „DOBRIN" LA BUZĂU.
Cortina s-a lăsat peste a 

doua ediție a „Cupei speran
țelor" la minifotbal, desfășu
rată între 7 șl 11 februarie în 
Sala sporturilor din Buzău. 
Competiția, rezervată vlăstare
lor fotbalului nostru (copii în
tre 10—14 ani), s-a bucurat de 
un frumos succes, scoțînd la 
iveală o serie de elemente 
dotate, ceea ce demonstrează 
că acolo unde se lucrează cu 
pasiune, chiar și la cel mai

învingători sau învinși, toți 
cei prezenți la turneul de la 
Buzău merită felicitări. Pentru 
că ei ne-au demonstrat că pi
ramida fotbalului nostru are 
o bază largă, 
sigura, peste 
ția talentelbr

care poate a- 
cîțiva ani, apari- 
autentice.
★ 
dată cînd la ni
se confrunta clu-

Este prima 
velul copiilor 
burile sportive școlare cu cele 
divizionare. Din acest „duel"

© Golgeterul absolut al „Cupei speranțelor-, Florin Știrbu- 
Iescu (8 goluri), component al echipei Universitatea Craiova, 
a primit Cupa oferită de ziarul „Sportul“ • Golgeterul gru
pei mici: Ion Ceaușu (6 goluri) — C.S.Ș. Aripi Pitești • Cei 
mal tehnici jucători: N. Rotaru (Sportul studențesc) și Czaba 
Szanto (A.S.A. Tg. Mureș) • Cei mal buni portari: Viorel Bă- 
deață (Corvinul Hunedoara) și Daniel Șerban (Petrolul Ploiești) 
• cel mai tinăr jucător Gheorghe Otvoș (Gaz metan Mediaș) 
— 11 ani • Cele mai spectaculoase meciuri: Universitatea Cra
iova — Sportul studențesc 2—2 (grupa mică) și C.S.Ș. Aripi 
Pitești — Petrolul Ploiești 0—2 (grupa mare) • Cea mai teh
nică echipă: Universitatea Craiova • „Premianții* turneului: 
Donciu, știrbulescu, A. Popa Golceanu, Zamfir (Universitatea 
Craiova), Vintilă, Pănuță, L. Nae, Căpităneanu, Rotaru (Spor
tul studențesc), Bădeață, Movilă, Lupitu, Orășeanu, Tibichi 
(Corvinul Hunedoara), Macoveanu, Voi cu (Gloria Buzău), F. 
Constantin, Ciungu, Atanasescu, Ceaușu, Dumitru (C.S.Ș. Aripi 
Pitești), Șerban Stan, Neagu, L. Ion (Petrolul Ploiești), Szocs, 
Szanto, Atelea, Draga ea (A.S.A. Tg. Mureș). V. Ionescu (Pro
gresul Brăila), Sima, Boslu (Politehnica Timișoara), Piștea 
(Gaz metan Mediaș), Bălă j el, Axinia, Crivoi (C.S.Ș. Piatra 
Neamț) • Președintele comisiei de organizare Cristian Teo
dorescu — Împreună cu reprezentantul federației. Valentin 
Gugiu — a asigurat buna desfășurare a jocurilor turneului 
final. • La sfîrșitul turneului, F.R. Fotbal și C.J.E.F.S. Buzău 
au oferit premii (tricouri, ghete, mingi, cupe, diplome) echi
pelor și jucătorilor evidențlațL

tinăr eșalon, elementele talen
tate nu intîrzie să apară. Au 
fost 5 zile care ne-au convins 
că fotbalul nostru are mari 
resurse, copii excelent dotați 
tehnic, care peste ani pot re
împrospăta loturile 
divizionare. Iată 
nea inițiată de 
toate laudele — 
o arie vastă de 
faza pe zonă, la 
cipat peste 1 000 de copii — 
încheiată cu finalele de la 
Buzău, unde cele 12 formații 
participante 
supremația.
mai frumos decît altul, au evi
dențiat și la această vîrstă 
foarte fragedă bagajul mulțu
mitor de cunoștințe tehnice 
(ușurință în manevrarea min
gii) și chiar unele surprinză
toare elemente de ordin tactic 
(varietate în joc, replieri în 
apărare, superioritate în atac) 
la mulți dintre copiii prezenți 
la Buzău.

în final, Universitatea Cra
iova s-a situat pe primul loc 
în clasamentul grupei mici, cu 
8 puncte, golaveraj 19—9 (an
trenor Dandu Ustabacicff), ur
mată de Sportul studențesc, cu 
același număr de puncte, dar 
cu un golaveraj inferior : 12—5 
(antrenori Cornel Jurcă șl Ion 
Stoișor). Merite revin însă și 
celorlalte patru formații, Cor- 
vinul Hunedoara (Octavian Co
jocarul , Gloria Buzău (Gheor- 
ghe Lință), C.S.Ș. P. Neamț 
(Radu Enache) și Gaz metan 
Mediaș (Nicolae Piștea), care 
s-au străduit și au reușit să 
lase o bună impresie. Seria ce
lor mari a fost cîștigată de 
C-S.Ș. Aripi Pitești, cu 8 
puncte, golaveraj 13—4 (antre
nor Mihai Georgescu). Au ur
mat, în ordine, Petrolul Plo
iești cu 7 p (Adalbert Maroși), 
A.S.A. Tg. Mureș (Csaba So- 
lyom), Politehnica Timișoara 
(Emanoil Mițaru), C.S.Ș. P. 
Neamț (Gabriel Lungu), F.C-M. 
Progresul Brăila (Tudorel Co
tigă).

echipelor 
de ce acțiu- 
F.R.F. merită 
ea cuprinzînd 
selecție, prin 

care au parti-

și-au dlsputaL.. 
Meciurile, unul

intre cele două feluri de uni
tăți au reieșit fondul numeric 
șl valoric existent, aria largă 
de selecție la nivel național. 
Iată de ce se impune perma
nentizarea competiției, an de 
an, ea avind darul să-i angre
neze pe copii intr-o acțiune 
organizată, stimulatoare. Pe 
viitor însă este de dorit ca 
fiecare echipă să se prezinte 
la competiție cu legitimații tip 
F.R.F. — nu cu simple tabele 
— pentru a fi înlăturate orice 
dubii în privința vîrstei copii
lor, așa cum a fost cazul și la 
turneul final de la Buzău.

Gheorghe NERTEA

Timpul trece. Parcă ieri 
luau startul în pregătiri 
jucătorii primului eșalon 
fotbalistic și, iată, sezonul 
compctițional bate la ușă- 
De fapt, a și fost inaugurat 
cu meciul de Cupă Petrolul 
Moinești — Dinamo (graba 
campionilor sugerindu-ne, 
parca, sezonul greu care ii 
așteaptă), dar sîmbătă, 18 
februarie, ÎNCEPE RETU
RUL DIVIZIEI „A", un re
tur cum n-au mai fost al
tele, intr-un șezon de pri
măvară cum nu a mai avut 
fotbalul nostru în cele 66 
de ediții de prim campio
nat, toate aceste noutăți 
datorindu-se calificării e- 
chipei naționale in turneul 
final al Campionatului eu
ropean din Franța.

Sintem, așadar, conectați 
(și implicați direct) la ri
gorile fotbalului continental, 
cu sat:sfactiile ce decurg 
din calificarea la turneul fi
nal al campionatului euro
pean, dar și cu O- 
BLIGAȚIII.E ce apar din 
această prezență inedită 
pentru fotbalul nostru. Par
ticiparea la turneul din 
Franța nu este însă doar 
o chestiune a federației, a 
tricolorilor sau a antreno
rilor lor. EUROPA '84 a 
impus un program special 
de pregătire, o serioasă 
restructurare a calendarului 
competițional intern, o con
densare a acestuia, care va 
pune la încercare toate cele 
18 divizionare „A“, pe toți 
jucătorii care vor păși pe 
gazon în această „primăvară 
fierbinte a fotbalului nos
tru", cum a fost ea numită.

Cunoscînd din timp toate 
aceste importante date, e- 
chipele noastre fruntașe (ne 
referim la toate diviziona
rele „A", indiferent de. lo
cul ocupat în clasament, 
pentru că acesta trebuie să 
conteze mai puțin față de 
obiectivul general al fotba
lului nostru — o compor
tare cit mai bună in Franța, 
spre satisfacția milioanelor 
de iubitori ai acestui sport) 
au început pregătirile din 
primele zile ale. anului, a- 
colo unde au considerat că

au condițiile cele mai bune. 
Apoi, după „perioada mon
tană" . (și chiar în paralel), 
au urmat meciurile de ve
rificare, de retușuri pe plan 
tehnic-tactic, urmînd ca în 
această săptâmină să fie 
puse la punct ultimele a- 
mănunte.

S-a publicat programul 
competițional pe lunile fe
bruarie și martie și am vă
zut cît este de comprimat, 
ritm de jocuri, cu adevărat, 
de nivel internațional, CU 
TREI JOCURI (două de 
campionat și unul de cupă) 
ÎN ȘASE ZILE (18—23 fe
bruarie), ceea ce cere un 
efort intensiv. Sau de o 
solicitare și mai mare, ca 
intensitate si durată, CU 
PATRU MECIURI (etapele 
22, 23 și 24 și „sferturile"’ 
cupei) PE DURATA A 11 
ZILE (11—21 martie). în- 
tr-adevăr, un sezon care se 
constituie într-un sever test 
pentru jucători, pentru în
tregul potențial al Diviziei 
„A" și care nu va putea fi 
trecut fără o pregătire deo
sebită, fără conectarea la 
campionat din prima zi a 
returului.

Acest program competițio
nal cu totul aparte nu mai 
admite rabaturi la nici un 
capitol al pregătirii sau al 
„antrenamentului invizibil", 
nu mai lasă timp-.. DE RO
DAJ, pentru că între me
ciuri nu mai există o pauză 
de o săptămînă ! Ne-am a- 
bișnuit ani și ani ca, în pri
mele 3—4 etape ale sezo
nului, multe din echipe să 
nu joace la potențialul lor 
normal, acuzind nevoia u- 
nei perioade de „acomo
dare", de „rodare". Acum, 
această perioadă dispare. în 
6 sau 11 zile se poate de
cide situația unei echipe, 
poate chiar a titlului sau 
a celor ce vor retrograda. 
Este nevoie, deci, ca din 
Start echipele noastre să 
pornească cu „motoarele în 
plin", SA SE DEMONSTRE
ZE DIN PLIN NIVELUL ȘI 
CALITATEA PREGĂTIRI
LOR CARE S-AU FĂCUT.

Constontin ALEXE

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR „B"
T.C.I.

AN-
• CONSTRUCTORUL 

CRAIOVA: BELDEANU _
TRENOR SECUND ȘI JUCĂTOR. 
Președintele asociației, Francisc 
Abraham, ne-a spus că antreno
rul Silviu Stănescu a Început 
pregătirile eu elevii Iul la 8 Ia
nuarie. De la această dată Bel- 
deanu a preluat funcția de an
trenor secund, dar va activa șl 
ca jucător. „Vrem să realizăm o 
creștere calitativă a jocului, a 
continuat Francisc Abraham, șl 
sperăm în evitarea retrogradării". 
Lotul este comnus din Anghel, 
Stănescu, Predulescu — portari; 
Ispas, Constantinescu Ciupltu 
(transferat de la Chimia Rm. VH- 
cea), Cloroianu, Florea, Volca, 
Burunțla — fundași; Georgescu, 
Călin, Beldeanu (fost la Univer
sitatea cralova) — mijlocași; Tri- 
fn, Șișoie, Barbu, Predol — Înain
tași. Lipsește nemotivat Ionel 
Marius, plecat fără acordul aso
ciației. Ca partenere In meciurile 
amicale: Minerul Lupeni, I.P. 
Aluminiu Slatina, Unirea Alexan-
drla, Electroputere Craiova 
Universitatea Craiova.

• CHIMIA TR. MUGURELE A 
RENUNȚAT LA ȘAPTE JUCĂ
TORI. O dată cu reluarea pre
gătirilor, sub conducerea antre
norului Gh. Costinescu, con
ducerea asociației a renunțat la 
jucătorii Zaharia, Safta. Huțanu, 
Chlvu, Ion Ștefan. Iulian Nica și 
Bastardu. ca noutăți: Dumltra- 
che — fundaș de la Metalul 
București, Mitrea — fundaș șl 
Enache — mijlocaș, ambii de la 
Electroaparata] București. Lotul 
mai cuprinde pe jucătorii: Za- 
riosu, Neațu, Stan — portari; Tl- 
tiricA, Poncea, Cristea, Cețean, 
Potîng. Vasile, Paraschiv — fun
dași; Voichici, Văduva, Iliescu, 
Nica Barbu, Gh. Ștefan, Cirjan 
— mijlocași: Bădăluță, Bartales, 
C. Zamfir — Înaintași. Pînă In 
prezent a susținut meciuri ami
cale cu C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin, Metalurgistul Cuglr, Mine
rul Motru Minerul Lupeni, Spor
tul muncitoresc Caracal, Elec
troputere Craiova, a participat la 
„Cupa 16 Februarie- disputată la 
Slobozia, șl va mal juca cu Elec
troputere Cralova, Textila Ro
șiori. Dunărea Zimnlcea, Unirea

ARBITRII ETAPEI A 18-a A DIVIZIEI

C. MILITARII A ÎNCERCAT LA...
(Urmare din pag. 1)

16.56. după aproape trei ore 
de concurs întrerupt adesea 
de seriile și semifinalele unor 
probe de alergări. A trecut 
2,31 m foarte „curat", aș spu
ne, cu ușurință. Poate că de 
aceea arbitrii nici n-au fost 
surprinși cînd Costică a solici
tat imed at ridicarea ștachetei 
la 2.37 m, cu un centimei ru
peste recordul mondial pe te
ren 
cui
Iui
ora

acoperit stabilit de sovieti- 
Igor Paklin 
februarie. Ia 
47,09 end a 

puțin, la pr.ma 
lui Miliiaru, ca un săritor ro
mân să devină recordman mon
dial indoor. A fost realmente 
o săriturii foarte bună, și 
un simplu act de bravură 
a a'a ca — rără temei — 
corci»’ !t”»ii>. Probabil 
Ștacheta ar fi rămas pe

la începutul 
Milano. Era 
lipsit foarte 

încercare a

nu 
de 

re
ci 

,u-

2,37 m!
porți dacă era așezați Ia 2,33— 
2,34 m. După cinci minute a 
încercat din nou, iar la a treia 
săritură a renunțat, fiind foar
te obosit după trei ore și 15 
minute de concurs.
evoluția
surpriză,____ . „____________
care îl cunosc bine. In con
cursurile 
s-a maturizat, a ajuns Ia 
foarte bun echilibru 
Are. pot spune, alura 
mare săritor".

Sîmbătă după-amiază, în 
sala .,23 August" din Bucu
rești. săritura în înălțime se 
anunță drept una din atracțiile 
campionatelor naționale 
„Cupei de Cristal"...

Oricum, 
lui a fost o plăcută 
chiar si pentru mine,

acestei ierni Militam 
un 

psihic, 
unui

F.C. OLT — RAPID: I. Igna — 
D. Buciuman (ambii din Timi
șoara) și M. Axente (Arad).

CHIMIA RM. VtLCEA — DI
NAMO: O. Streng (Oradea) — M. 
Stănescu și ȘL Rotărescu (ambii 
din lași).

POLITEHNICA IAȘI — DUNĂ
REA C.S.U. GALATI: S. Necșu- 
leseu (Tîrgovlște) — M. Stoenes- 
cu (București) șl Al. Mustățea 
(Pitești).
PETROLUL — F.C. ARGEȘ: N. 

Rainea (Bîrlad) — A." Porumboiu 
(Vaslui) și V. Măndescu (Bucu
rești) .

F.C. BIHOR F.c. BAIA MA-

RE: D. Petrescu — R. Matei 
J. Grama (toți din București).

JIUL — A.S.A. TG. MUREȘ: Fl. 
Popescu (Ploiești) — I. crăclu- 
nescu (Rm. Vîleea) șl M. Salo- 
mlr (Cluj-Napoca).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
S.C. BACAU: A. Gheorghe (P. 
Neamț) — M. Niculescu (Bucu
rești) și V. Curt (Medgidia).

SPORTUL STUDENȚESC — 
CORVINUL: C. Teodorescu (Bu
zău) — I. Velea (Craiova) și I. 
Tărcan (Reghin).

STEAUA — C.S. TÎRGOVIȘTE: 
N. Dinescu (Rm. Vîleea) — S. 
Panteiimonescu (Boldești — Scă- 
ienl) șl C. Gheorghe (Suceava).
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Slobozia, și probabil, cu Chimia 
Rm. Vîloea și Rapid București.
• AURUL BRAD VREA SA-ȘI 

CONSOLIDEZE POZIȚIA. La 
sfîrșitul turului Aurul s-a clasat 
pe locul 4. poziție pe care spe
ră să și-o consolideze prin jocuri 
de calitate în retur. Toate cele 
trei fruntașe ale seriei — C.S.M. 
Reșița, „Poli*4 Timișoara și „U“ 
Cluj-Napoca — vor veni la Brad, 
unde spectatorii doresc să vadă 
meciuri de foarte bun nivel. 
Pentru aceste deziderate, jucăto
rii pregătesc cu sîrg sub în
drumarea antrenorului Mihaî 
Toth. Lotul; Rudisuli, Rus, Adam 
— portari; Buciuman. Dudaș, 
Merlă, Gălușcă, Faur, Micu, 
Costar, Tînțăreanu — fundași, 
Lăcătuș, Stefan. Gavrilâ, Nan, 
Giugiu, Monda, Clonțos — mij
locași ; Ormenișan, Tirchenici, 
Ștefănescu, Șerban. Almășan — 
Înaintași. Dumitreasă a fost ce
dat Corvinului, iar Iga, Nistor și 
Nicoară unor echipe inferioare. 
In continuare Aurul va mai sus
ține meciuri de pregătire cu Vic
toria Călan. Șoimii Lipova, Uni
rea Alba Iulia, C.S.M. Reșița.
• SOMEȘUL SATU MARE VREA 

SA RIDICE ȘTACHETA CALI
TĂȚII. Sub conducerea tehnică 
a noului antrenor Ioan Pavel 
jucătorii sătmăreni și-au reluat 
pregătirile la 10 ianuarie cu ur
mătorul lot de jucători: L. Pereș, 
F. Balog, Gherasim — portari ; 
Toth, Maslinca, Krassai, Bobolea, 
Papp, Bencze și Merker — fun
dași, A. Balog, C’adar, Pop, Szi- 
laghi — mijlocași: Nyiry, V. Pe
reș (transferat de la sticla Po
iana din campionatul județean), 
Szabo, Fecz și Boudi (ultimii doi 
reveniți după satisfacerea stagiu
lui militar) — înaintași. Au fost 
promovați de la echipa de ju
niori: Kiss, Patkos, Foris și Csa- 
ta. Estinca se pregătește în ca
drul lotului reprezentativ de ju
niori. Jocuri de pregătire: cu O- 
llmpia Satu Mare, Victoria Că
rei, înfrățirea Oradea (2), Mine
rul Sărmășa<? și Bihoreana Mar- 
ghita (2). Toți jucătorii sînt de
ciși să facă totul ca echipa să 
albă în retur o comportare su
perioară, să ridice ștacheta ca
lității jocurilor.

Si ale

concurs
Doina

O în cadrul unui 
des'":» irat la Moscova. 
Melin'e s-a clasat pe locul doi 
în proba d? 800 m eu 2:01,02 
dună Ma’ojcikova (Cehoslova
cia) 2:01.00.

• ÎN CAPITALA, pe terenul 
Automatica, au continuat jocuri
le celei de a VIII-a ediții a „Cu
pei 6 Martie". Iată rezultatele 
etapei a patra: ICSIM — Pro- 
.gresul Vulcan 1—0 (0—0)!, Aver
sa — Electromagnetica 4—1 (1—0), 
Automatica — Laromet 6—0 (3—0), 
Petrolul Videle — Petrolul Bucu
rești 2—1 (2—1). Joi, cu începere 
de la ora 15, pe terenul Auto
matica (sțr. Earbu Văcărescu), 
va avea loc partid a-derby din
tre divizionarele „B- Automatica 
și Progresul Vulcan. (N. TOKA- 
CEK — coresp.).

ȘTIRI e ȘTIRI
• LA „CUPA PIETROSUL",

desfășurată in organizarea A.S. 
Minerul Bala Borșa, au partici
pat 4 echipe. Iată rezultatele: U- nirea Dej - ... . . ---
mației 4—3, 
— Zorile '' 
Minerul 
Dej 5—0 
coresp.).
• A APĂRUT BULETINUL 

TEHNIC ..ARBITRUL", numerele 
3 șl 4. Din cuprins: „Principii

C.I.L. Sighetul Mar-
Minerul Baia Borșa 

Moisr-i 8—1. In finală: 
Baia 13 or sa — Unirea 

(3—0). (Gh. PETER —

pentru o interpretare uniformă a 
regulilor de joc64 (C. Manușari- 
de): „Colaborarea dintre arbitru 
și arbitrii de linie în unele mo
mente ale jocului*4 (O. Comșa și 
Al. Ene) • „Despre necesitatea în
călzirii arbitrului înainte de joc*4 
(E. Vlalculescu); „Antrenamentul 
arbitrului de fotbal in perioada 
precompetiționaă și competițio- 
nală4* (C. Nițescu) ; „Rclaițilc 
dintre arbitru și observatorul jo
cului. întocmirea raportului de 
arbitraj" (Gh. Umona) : „Unele 
probleme tehnice rezultate din 
activitatea de arbitraj** (George 
N. Gherghe).
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trcte.e prin poligon, P. An- 
gercr n.-a pu'tut face fata nor
vegianului. care ..a realizat o 
cursă formidabilă", după cum 
ne spunea învinsul său la sfir- 
șitul competiției. Din păcate, 
ca și la 20 km. și de această 
dată biatloniștii noștri (Gheor-

1:15,80, „Este o victorie înde
lung așteptată — declara la 
terminarea probei — pentru că 
am fost mereu în umbra Iui 
Heiden. Aș dori să particip și 
la J.O. din 1983. Ar fi a pa
tra Olimpiadă. Voi avea însă 
29 de ani", Făcînd pereche cu 
norvegianul . Frode Koenning, 
reprezentantul nostru Dezide-

riu Jenei nu a reușit nici 
măcar un timp la valoarea con
cursurilor interne, astfel că, 
cronometrat cu 1:21,14. a ocu
pat locul 34 !

★

Cea de a XlV-a ediție a 
Olimpiadei albe a intrat în 
linie dreaptă. Miercuri • vom

EIRIK KAVALFOSS (Norvegia)
Tînărul student în arte plastice (s-a născut la 25 decembr e 

1959) este un specialist al biatlonului pe 10 km. El s-a consacrat 
în arena internațională in 1982, cînd a cucerit titlul de cam
pion mondial la Minsk, pentru ca în anul următor să-și păs
treze locul și la C.M. de la Aterselva (Italia). De asemenea, 
în palmaresul sau mai figurează și „argintul" la 20 km, la 
mondialele de la Minsk. în „Cupa Mondială" (sezonul 1982— 
1983) Eirik Kavalfoss a terminat pe locul secund după Peter 
Angerer (R.F.G.), pentru ca în prezent să 
nou, printre protagoniști, ciștigind 
(Italia). - 
de aur,

4
5

© Probele de sanie și 
bob 2 persoane au a- 
tras spre ,Jgheabul" de 
la Trebevic peste 10 000 
de spectatori, cifră care 
demonstrează că aceste 
discipline se bucură de 
o largă popularitate la 
Sarajevo.
• Dubla campioană 

olimpică. finlandeza 
Maria Lisa Hamalainen 
a fcst prima care l-a 
felicitat pe Harri Kir- 
vesniemi, după cîștiga- 
rea medaliei de bronz 
la 15 km fond. Este și 
r.oimal doar Maria Li
sa și Harri sînt logo
diți și, probabil, după 
Olimpiadă vor face 
nunta.
• $1 întrecerile de 

patinaj viteză, care se 
desfășoară pe inelul de 
gheață de la Trebevic, 
se bucură de prezența 
unui numeros public. 
In tribune, cind s-a 
desfășurat cursa de 
5000. s-a aflat, printre

alții, șl prințesa Ann 
(Marea Britanie), cam
pioană mondială la că
lărie In 1981, acum pre
ședinta Comitetului O- 
limpic britanic.

O Hakija Omerhod- 
zici, un șofer din Sa
rajevo, a primit permi-

mal bucuroși concu
rent i după proba de 
sanie a fost... ultimul 
clasat, port ori ca nul
George Tucker. Fap
tul că sînt prezent la 
această sărbătoare a 
sportului și păcii, îmi 
ajunge să fiu fericit*.

«lunea să-șl folosească 
automobilul drept taxi, 
efectulnd curse gratuite 
In timpul Olimpiadei. 
„Succesul Jocurilor este 
mal Important decit 
banii și vreau, astfel, 
sâ-ml aduc modesta 
mea contribuție. Tn plus 
am ocazia sâ Intilnesc 
multi oameni Intere- 
santi*.

• Unul dintre ce!

In virstâ de 30 de ani. 
Tucker a vrut să oon- 
eureze la bob. dar in 
lit»* de partener s-a 
antrenat pentru sanie 
doar cu clteva săptă- 
mlr.1 Înaintea J.O.
• Italianul Paul Hlld- 

gartner, campionul să- 
nierilor, și-a adăugat 
la Sarajevo, singurul 
titlu care-1 lipsea din 
palmares. După J.O. el

șl-a anunțat retragerea 
din activitatea compe- 
titională.
• Favorita probei de 

coborîre. elvețianca Mi- 
chaela Figini, s-a cla
sat pe locul 12 la sla
lom, dar mai mult pen
tru că în manșa se
cundă a pierdut unul 
din bețe. „Această 
cursă nu are nici o in
fluență asupra Întrece
rii de miercuri", a de
clarat această ambițioa
să fată de 17 ani și ju
mătate.
• „Comisia sportivi

lor", creată in 1961, 
după Congresul CJ.O. 
de la Baden-Baden, 
s-a reunit In sala Sken- 
derija. sub conducerea 
fostului scrlmer Tho
mas Bach (R.F.G.). lu- 
Ind in discuție diverse 
probleme, printre care 
șl influențele negative 
ale dopajului asupra 
sportivilor.

g

i

I

se anunțe, din 
concursul de la Pontresina 
prima sa. medalie olimpică 
bronzul.

GAETAN BOUCHER (Canada)
de ani (s-a născut la 10 mai 1958 xla Charlesburg; 1,70; 
patinatorul canadian are o bogată experiență, dar 

olimpic. Prima sa apariție pe

La Sarajevo el a cucerit 
după ce la 20 km obținuse

La 25
71 kg), .
niciodată nu a reușit ..aurul' . . . .
scena J.O. a fost în 1976,- Ia Innsbruck, cînd a terminat pe 
locul 6 la 1000 m, pentru ca la Lake Placid să urce pe treapta 
a doua. De fapt, aceasta este distanța sa preferată, în care 
a deținut, din 1981 pînă în 1983 și recordul mondial cu 1:13,39. 
Student în Quebec, membru al unui club din Montreal, el a 
fost în 1981 și deținătorul recordului mondial la ,,combinata 
sprinterilor" (două curse de 5900 și două de 1000), dar a fost, 
în 1932, întrecut de sovieticul serghei Klebnikov.

MAX JULEN (Elveția)
familie de sportivi — tatăl, Martin Julen. 
Elveției la coborîre în 1935 —. Max (s-a 

1961 la Zermatt; 1,70; 64 kg) este un sportiv 
de asemenea, cu bune rezultate tenisul și

Provenind dintr-o 
a fost campion al 
născut la 15 martie 
complet, practicând, r ____ _________
fotbalul. Dar, adevărata consacrare a cunoscut-o în schi. afir- 
mlndu-se ca un specialist al slalomului uriaș. în sezonul 1982— 
1983 al „Cupei Mondiale", acest' excelent tehnician s-a situat 
de 5 ori pe locul secund în competițiile circuitului. în această 
iarnă a ciștlgat concursul de la Diablerets (Elveția), iar acum 
a obținut prima sa medalie de aur olimpică.

ghe Berdar, Fraocise Forika. 
Imre Lestyen) s-au comportat 
foarte slab. Ratind cile 3 
(Gheorghe Berdar) si 4 (Fran- 
cisc Forika, Imre Lestyen) 
focuri la tir. avind o alergare 
insuficient de rapidă, sportivii 
noștri au dovedit, încă o dată, 
o pregătire necorespunzătoare 
cerințelor marii- performanțe, 
neadaptare la regimul intens 
de efort, ceea ce i a situat pe 
locuri mediocre intre 41 și 
52 !

★

La Trebevic 43 de patina
tori au luat startul in proba 
de 1000 m. desfășurată pe un 
„soare cu dinți* (—10 grade). 
Canadianul Gaetvn Bancher (25 
ani), unul dintre specialiștii 
acestei distante -a reușit să 
devină primul campion olim
pic din ..Tara arțarului" in- 
tr-o competiție de patinaj vi
teză. fiind cronometrat In

Debbie Armstrong (S.U.A.) a realizat prima surpriză a Olim
piadei albe, ciștigind proba de slalom uriaș.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

asista la ultimele partide din 
serii la hochei (U.R.S.S., Ceho
slovacia și Canada fiind deja 
calificate pentru turneul final 
1—4), la coborîre femei, la 
patinaj viteză (3 000 m femei) 
81 la revenirea sănierilor în 
proba de dublu. Programul 
este completat de ștafeta 4x5 
km la schi fond și de exerci
țiile impuse ale patinatoare
lor artistice. Deci. din nou. 
întreceri de un înalt nivel.

REZULTATE TEHNICE
BIATLON (10 km): 1. EIRIK 

KVALFOSS (Norvegia) 30:53,8 (2 
tururi de penalizare) — campion 
olimpic, 2. Peter Angerer (R.F.G.) 
31:02,4 (1), 3. Matthias Jacob
(R.D.G.) 31:10,5 (0), 4. Kjell Soe- 
bak (Norvegia) 31:19,7 (1), 5.
Algemantas Șalna (U.R.S.S.) 
31:20,8 (2), 6. Yvon Mougel (Fran
ța) 31:32,9 (2)„. 41. Gheorghe
Berdar 35:20,2 (3)... 48. Francisc 
Forika 35:59,8 (4)... 52. Imre
Lestyen 36:42,8 (4).

HOCHEI (ultimele jocuri dia 
etapa a IV-a) — grupa B: Ce
hoslovacia — Finlanda 7—2 (4—1, 
1—1, 2—0), S.U.A. — Austria 7—3 
(2—1, 0—1, 5—1). Clasament : 
grupa A — 1. U.R.S.S. 8 p (37— 
5), 2. Suedia 7 p (28—4), 3. R.F.G. 
5 p (18—13), 4. Italia 2 p (11—22), 
5. Iugoslavia 2 p (7—29), 6. Po
lonia 0 p (8—36) ; grupa B — 1. 
Cehoslovacia 8 p (40—7), 2. Ca

nada 8 p (26—8), 3. Finlanda 4 
p (16—14), 4. S.U.A. 3 p (13—14), 
5. Norvegia 1 p (8—23), 5. Aus
tria 0 p (9—46).

PATINAJ ARTISTIC — Masculin 
(după figuri impuse si orogramul 

scurt) : 1. Scott Hamilton (S.U.A.) 
1,4 p, 2. Jean Christophe Simoad 
(Franța) 2,3 p. 3. Rudi Cern-a 
(R.F.G.) 4,2 p, 4. Jozef Sabovcik 
(Cehoslovacia) 4,4 p, 5. Brian Or- 
ser (Canada) 4.6p. 6. Briqn Boi- 
tano (S.U.A.) 6.0 p. Proba de
dans : 1. JAYNE TORVILL —
CHRISTOPHER DEAN (Marea 
Britanie) — campioni olimpici, 2. 
Natalia Bestemianova — Andrei 
Bukin (U.R.S.S.), 3. Marina Kli
mova — Serghei Ponomarenko
(U.R.S.S.) 

PATINAJ VITEZA 
masculin):
(Canada) 
olimpic, 
(U.R.S.S.) 
Engelstadt
Nick Thometz (S.U.A.)
5. Andre
1:17,33 ;
(U.R.S.S.)

1. GAETAN 
1:15,80 —

2. Serghei 
1:16,63 ; 3.
(Norvegia)
Hoffmann 

6. Victor 
1:17,42... 34.

(1000 m 
BOUCHER 

campion 
Klebnikov 

Kai Arne 
1:16,75: 4. 

1:16,85 ; 
(R.D.G.) 
Șașerin 

Dezideriu
Jenei 1:21,14.

SCHI ALPIN (slalom uriaș băr
bați): 1. MAX JULEN (Elveția)
2:41,18 — campion olimpic, 2. 
Jure Franko (Iugoslavia) 2:41.41; 
3. Andreas Wenzel (Liechtenstein) 
2:41,75; 4. Franz Gruber (Austria) 
2:42,08 ; 5. Boris Strei (iugosla
via) 2:42,36: 6. Hubert Stro-lz
(Austria) 2:42,71. ...42. Zsolt Ba
lazs 3:02,41, ...46. Mihai Bâră
3:06,49.

ITALIA. In localitatea Riva Del Garda, Uniunea Ciclistă In
ternațională a organizat un seminar cu tema „Ciclismul și 
exigentele lumii moderne". Principalele probleme in discuție 
au fost viitorul competițiilor open fi controalele medicale. In 
mod special s-a apreciat că trebuie extins controlul antido- 

-----— *—‘,DacA un om are 
l dintre vorbitori.

s-a apreciat _  ______ _
ping. mai cu seamă printre profesioniști. 
nevoie de anumite stimulente, a spus unul 
el nu are ce căuta pe o bicicletă

JAPONIA. Al IX-’.ea campionat de rugby 
desfășura In localitatea Fukuoka. între 21 
La întreceri vor 
de Sud, Hon; Kong. 
Thailanda ș:. desigur, 
avut loc în :?€9» tot în

al Asiei se va 
__________________ _ șl 27 octombrie, 
rart-cipa opt reprezentative naționale: Coreea 

Indonezia, Malaezia, Singapore. Taiwan, 
Japonia. Prima ediție a competiției a 
Japonia.

1
 S.U.A. La Leng Beach. Ln California, 

va avea loc competiția de fotbal dotată ______ 
Matthews-. Vor -a parte echipe alcătuite numai din jucători 
de peste 35 de ani_ Matthews, astăzi In vîrstă de 69 de ani,

a făcut parte din reprezentativa Angliei în 54 de partide și a 
avut o activitate de mare performanță mal mult de trei de
cenii, evo-uind In prima ligă chiar și după ce trecuse de 
50 de ani !

U.R.S.S. Comitetul olimpic sovietic a confirmat organizatorilor 
turului ciclist din statul Colorado (S.U.A.), 14—22 iulie, că va 
înscrie două ecliipe, una masculină șl alta feminină. Cicliști din 
alte 15 țări vor lua startul în această competiție (Austria. 
Australia. Canada, columbia Franța, R.D. Germană. R.F. Ger
mania, Italia ete.).

FRANȚA. La Paris s-a bucurat de un frumos succes de 
public expoziția intitulată „Două secole de arhitectură sportivă 
la Paris*, organizată la primăria celui de al XX-lea arondls- 

’i ment. Prima bază sportivă pariziană a fost construită în anul 
1786. Este vorba de bazinul școlii de înot a lui Turquln din 

J Insula Saint Louis. Cea mal recentă este palatul sporturilor 
(multifuncțional) de la Bercy, inaugurat zilele trecute prin 
cursa ciclistă de șase zile.

CICLISM © Cursa „Șoseaua 
Soarelui", desfășurată în Spania, 
a fost cîștigată de spaniolul Ju
lian Gorospe, 22h48:52, urmat de 
compatrloțli săi Jaime Vllamajo 
52h4B:25 și Jesus Blanco 22h48:39. 
Ultima etapă, contracronometru 
individual pe 4,5 km la Aguilas, 
a revenit olandezului Gerrie 
Knetemann în 5:41, urmat la o 
secundă de Vilamajo. • Cursa 
desfășurată în sudul Franței a 
fost cîștigată de belgianul Eddy 
Planckaert în llh00:05, urmat d« 
Jos Lammertink (Olanda) la 1 
secunde șl Jean-Luc Vanden- 
broucke (Belgia) la 8 secunde. • 
Clclocrosul desfășurat la Huls- 
berg (Olanda) a fost ciștlgat de 
olandezul Hennie Stamsnijder ta 

intre 16 și 22 aprilie 
cu „Cupa sir Stanley

TELEX • TELEX
lh08:30, urmat de cehoslovacul 
■Radomir Simunek la 57 de se
cunde șl polonezul Jan Wlejak 
la 1:03. • Etapa prolog a Turu
lui Cubei a revenit Iul Uwe Ra
ab (RJ>. Germană), 3,3 km ta 
4:11,S.

BOX • Americanul Ray -Su
gar" Leonard, fost campion mon
dial la categoria semimijlocle 
nu lșl va face reintrarea tn ring 
la 25 februarie, așa cum s-a a- 
nuntat. Unul din medicii ocullștl 
care n Îngrijește a declarat că 
Leonard mal are nevoie de o 
perioadă de pauză șl de Îngri
jiri.

ACTUALITATEA 1N TENIS
• După disputarea primelor 

două turnee ale anului situa
ția In clasamentul „Marelui 
premiu-Volvo“ este următoa
rea: 1. John McEnroe (S.U.A.) 
325 p (1 turneu), 2. Jimmy 
Connors (S.U.A.) 275 p (1), 3. 
Ivan Lendl (Cehoslovacia) 227 
p (1). 4. Henrj Leconte (Franța) 
224 p (2). 5. Wojtek Fibak 
(Polonia) 185 p (2). 6. Elliot 
Teltscher (S.U.A.) 175 p (2), 7. 
Ben Testerman (S.U.A.) 142 p 
(2). 8. Yannick Noah (Franța) 
130 p (2). 9. Jimmy Arias 
(S.U.A.) 120 p (2). 10. Tomas 
Smid (Cehoslovacia) 92 p (2) 
etc. La dublu, pe primul 
loc se află cuplul american 
Peter Fleming — McEnroe cu 
65 p. După cum se vede, se
lecționații pentru formația 
S.U.A.. care urmează să evo
lueze la București, sint toți 
printre fruntași...
• In cadrul turneului din

La Quinta (California). Ilie 
Năstase a dispus de america
nul Steve Meister cu 2—6. 
6—3, 7—6. Alte rezultate : Tan
ner — Tulasne 6—3, 6—2, Tea
cher — Ocleppo 7—6 6—1,
Fromm — Acuna 7—6, 6—3, 
Lloyd — Saltz 7—fl. 6—2, Pfis
ter — Borowiak 7—6. 3—6, 
6—2, Lutz —— Ostoja 2—6. 6—3, 
6—4. Manson — Brown 6—2, 
6—3, Cl. Panatta — Giammal- 
va 3—6, 6—3. 6—4 etc.

HOCHEI • Campionatul euro
pean de hochei în sală (parchet) 
desfășurat la Edimburg a fost 
ciștlgat de R.F. Germania, 10 p. 
urmată de Anglia 8 p, Olanda 
șl Scoția 4 p, Franța 3 p, Italia 
1 p. In ultima zi : R.F. Germania
— Italia 17—9, Franța — Scoția 
9—5, Anglia — Olanda 8—7, Fran
ța — Italia 5—5, R.F. Germania
— Olanda 11—6, Anglia — Scoția 
5-4.

SCHI • Cursa de mare fond 
de la Norberg (Suedia) a fost cîș
tigată de suedezul Hans Persson, 
cronometrat pe 60 km cu timpul 
de 2h56:13. La feminin. prima 
s-a clasat Meeri Bodelld (Suedia) 
In 3h34:14.

AZI, LA VARNA : 
BULGARIA - R.F. GERMANIA

tn prezent, lotul vest-german se 
află Intr-un stagiu de pregătire 
ta Bulgaria. Astăzi la Varna, In 
med amical, se intîlneso repre
zentativele Bulgariei șl R.F. Ger
mania. Aceasta din urmă susține 
prima partidă amicală din cadrul 
pregătirilor pe care le efectuea
ză pentru turneul final al c.E. 
din Franța. Antrenorii celor două 
selecționate au anunțat că vor 
începe partida cu următoarele 
formații:

BULGARIA: Valov — Koev. A- 
rabov, Petrov. Dimitrov — Zdrav- 
kov, Gospodinov, Sadakov, Go- 
cev — iskrenov, Mladenov.

R.F. GERMANIA: Burdenski — 
K.H. Forster, Herget, Brehme 
(Stielike), Bockenfeld — Matthaus, 
Schuster, Meier, K.H. Rumme- 
nlgge — Bommer, Vollcr.

Medul Începe la ora 18.
UN GEST SPORTIV

Foarte pasionant a fost jocul 
de duminică din campionatul 
Spaniei, dintre Udera Real Ma
drid șl Zaragoza, Încheiat cu vic
toria dificilă a madrilenilor (1—0), 
prin golul marcat, din 11 m, de 
către Juanito. In minutul 90 Za
ragoza a egalat șl arbitrul a 
acordat golul. Madrilenii au pro
testat Insă șl arbitrul a anulat 
punctul după ce... Amarilla (Za
ragoza) a recunoscut că in faza 
inițială a golului el a comis 
henț ! Un gest sportiv care poa
te fl dat exemplu !

ANTOGNONI GRAV 
ACCIDENTAT

Căpitanul echipei Florentina și 
conducătorul el de joc, interna
ționalul Giancarlo Antognonl a 
suferit duminică (în medul cu 
Sampdorla, Încheiat cu rezultatul 
de 5—5 in favoarea florentinilor) 
o dublă fractură (tible șl pero- 
neu) la pldorul drept. F.l a fost 
Imediat Internat ta spital și me
dicii au dedarat că în sezonul 
din primăvară nu va mai putea 
juca.

CAMPIONATE
SCOTIA (et. 32). Celtic — St. 

Johnstone 5—2, Dundee Utd. — 
Hibernians 2—0, Hearts — Glas
gow Rangers 2—2, Motherwell — 
Aberdeen 0—4 1, St. Mirren — 
F.C. Dundee 4—0. Pe primele 
locuri: Aberdeen 37 p, Celtic 31 
p. Dundee Utd. 28 p (din 20 

jocuri). Pe ultimele: 9. St. Johns
tone 11 p, 10. Motherwell 9 p.

GRECIA (et. 20). Heraklis — 
Panathinaikos 2—2, PAOK — A- 
ris 0—1, Ethnikos — olympiakos
1— 2, Algaleo — Larissa 2—2, Ka- 
lamaria — Panionios 2—1, AEK — 
Apollon 1—1, Doxa — Serres 2—1. 
Yannina — OFI 2—0. Pe primele 
locuri: Panathinaikos 34 p, Aris 
30 p, Heraklis 29 p, Olympiakos 
26 p. Pe ultimele: 15—16. Yan
nina și Kalama ria cu cite 12 p.

BELGIA (et. 22). Beringen — 
Anderlecht 0—1, Beveren — Cour- 
tral 2—1. F.C. Bruges — Seraing 
3—1, Waregem — Cercle Bruges
2— 1, Molenbeek — Waterschei 
0—0, Standard — F.C. Liăge 0—2, 
Antwerp — Lierse 3—0, Malines 
— Beerschot 0—1, Lokeren — La 
Gantoise 2—1. Pe primele locuri: 
Beveren 37 p, Seraing 30 p An
derlecht 29 p, F.C. Bruges 28 □. 
Pe ultimele: 16. Molenbeek 15 p, 
17. Beringen 14 p, 18. La Gantoise 
12 p.

OLANDA (et. 21}_. Doar două 
victorii pe teren propriu ! Fe- 
yenoord — Haarlem 7—2 ! și 
Zwolle — Alkmaar 2—1. Alte re
zultate: Tilburg — Eindhoven
0—1, Den Bosch — Sparta 2—2, 
Utrecht — Kerkrade 0—2, Volen- 
dam — Deventer 0—2, Helmond — 
Ajax 0—2, Sittard — Groningen 
0—0, Dordrecht — Excelsior 0—2. 
Pe primele locuri; Feyenoord 36 
p, Ajax 34 p, Eindhoven 31 p 
(cu un joc mal puțin). Pe ulti
mele: 15—16. Den Bosch și Til
burg cu oîte 14 p, 17. Dordrecht 
10 p (din 19 j) 18. Helmond 4 p.

ALTE ȘTIRI
• La Paris Începe un turneu 

In sală, pe un teren avînd di
mensiunile 60 X30. Durata unul 
joc este de 2X14 minute. La tur
neu partldpă echipele Monaco, 
Bordeaux, Paris St. Germain 
(Franța), Fluminense (Brazilia). 
Tizi Ouzu (Algeria) șl Hambur
ger S.V. (R.F.G.).
• Fostul Internațional nord-ir- 

landcz George Best (37 de ani) 
continuă să mal joace: la To- 
bermore United din Londonderry 
dlntr-o ligă Inferioară.
• Dacă F.C. Liverpool va ciș- 

tlga șl ta acest an campionatul, 
va depăși recordul deținut de 
Arsenal, care Intre anH 1933 șl 
1935 a cucerit de trei ori conse
cutiv campionatul. Pină acum 
Liverpool a dștigat de trei ort 
consecutiv campionatul.
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