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PROBELE ALPINE, DIN NOU VITREGITE 
4»^ DE CONDIȚIILE METEOROLOGICE

feminină pentru a treia oară amînată I 0 Dubla campioană 
Lisa Hamalainen invinsă in ștafeta de 4 X 5 km • Pe podium 

i" de viteziste din R.D.G. 0 Dispută echilibrată in proba

o- 
la 

de

@ Coborîrea 
limpică Maria

3 000 m, un „trio1
dublu-sanie @ La primele antrenamente cronometrate, bobul român de 4 a rea

lizat timpi promițători
SARAJEVO, 15 (prin telefon). Cind totul 

părea că a intrat in normal, iată că. în mo
mentul startului în proba de coborire femei 
— una din întrecerile așteptate cu mare 
interes —, vremea s-a înrăutățit din nou și, 
din cauza lipsei de vizibilitate și a pirtiei 
denivelate in partea sa superioară, după 
primele patru concurente competiția s-a 
întrerupt, fiind amînată (pentru a treia 
oară !) pentru joi dimineață.

Marți, în jurul orei 23, patinajul artistic 
și-a desemnat alți doi campioni : Jayne 
Torvill — Christopher Dean (Marea Brita-

--------------„ PROGRAMUL DE AZI -----------------
PATINAJ AJLTIST1C — ora 15 : Feminin (programul 

scurt) ; ora 2930 : Masculin (programul liber)
PATINAJ VITEZA — oro 10,30 : 1 500 m masculin
SCHI ALPIN — ora 1130 : Coborire femei ; ora 13 : 

Cobor’re b orbeți
SCHI FOND - ora 10 : Ștafeta 4 X 10 km bârfeați

TRICOLORII IN ÎNTRECERE
PATINAJ VITEZA : Dezidami M

începute în luna ianuarie, 
plenarele consiliilor județene 
pentru educație fizică șl sport 
se află în plină desfășurare, 
constituind. pretutindeni, un 
prilej de analiză responsabilă 
Si de fermă angajare pentru 
un nou avînt în mișcarea 
sportivă din țara noastră.

Organizate în această perioa
dă în care întregul popor, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, muncește ca abnegație 
pentru traducerea în viată a 
hotărîrilor Congresului al 
XH-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, pentru în
deplinirea și depășirea preve
derilor planului pe anul 1984 
și pentru întîmpinarea celei de 
a 40-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială si națio
nală și al celui de al XIII- 
Iea Congres al P.C.R., plenare
le consiliilor județene pentru 
educație fizică și sport ana
lizează pe larg modul în care 
s-a acționat, în ultima perioa
dă. pentru îndeplinirea sarci
nilor cuprinse în Programul 
de dezvoltare a mișcării spor
tive, a prețioaselor indicații și 
orientări rezultate din Me
sajul tovarășului NICOLAE 
CEACȘESCU adresat Conferin
ței pe țară din martie 1982.

Cu înflăcărare, dragoste șl 
recunoștință. participantii la 
pîenare mulțumesc din inimă, 
partidului, personal tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, pentru spri

jinul prețios acordat, perma
nent, dezvoltării mișcării spor
tive din tara noastră.

Participanții la plenare — 
membrii consiliilor județene, 
reprezentanți ai factorilor cu 
atribuții, președinți de aso
ciații și cluburi sportive, nro- 
fesoți de educație fizică, an
trenori si sportivi fruntași, ac
tiviști obștești — dezbat cu 
exigentă principalele aspecte, 
pozitive și critice, ale activi
tății sportive de masă și da 
performantă. Sînt, astfel, evi
dențiate, printre altele, acțiu
nile care. în 1983, anul a nu
meroase finale pe tară, au dat 
„Daciadei" — marea competiție 
națională — noi dimensiuni și 
o nouă calitate. în această di
recție a rezultat. însă, că „Da- 
ciada“ nu a fost suficient folo
sită în toate județele pentru
o valorificare mai 
tradițiilor locale si 
carea formelor de

largă a 
diversifi- 
activitate

pentru toate categoriile de 
populație. In vederea îmbogă
țirii programului de folosire a 
timpului liber în mod util și 
plăcut, pentru întărirea sănă
tății șl refacerea capacității 
de muncă. Sînt. de asemenea, 
trecute în revistă succesele 
realizate de sportivii români 
in întrecerile internaționale o- 
ficiale, succese care au situat 
tara noastră pe locul 6 in cla-

nie), al căror program liber a 
fost așteptat cu vădită nerăb
dare de cei 8 000 de spectatori, 
care au umplut sala Zetra pînă

stîrnit ropote de aplauze. Spec
tacolul oferit de cei doi pati
natori a fost de o frumusețe Miinc, pc patinoarul din Galați

(Continuare In pag 2-3)

Săptămlna iiitoare, |a Sinaia

Schimb de ștafetă intre norvegiencele Inger Helene Nybraaren 
și Anne Jahren în proba de 4X5 km. Telefoto : A.P.-AGERPRES

la refuz. Victoria sportivilor 
britanici se conturase incă din 
primele două evoluții (lâ im
puse și programul original), 
dar execuția mișcărilor progra
mului liber, în acordurile cele
brului „Bolero" de Ravel, a 

deosebită, ei interpretînd e- 
terna dramă a dragostei ne- 
împărtășite. Firește, arbitrii

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 4-a)

START ÎN „CUPA FEDERAȚIEI" LA HOCHEI
Organizată pentru prima oară 

în 1958, cind s-a dat parțial 
in folosință patinoarul artifi
cial „23 August" din Capitală, 
„Cupa Federației" la hochei se

FLORETIȘTI DIN 5 ȚĂRI

LA ..INTERNAȚIONALELE*- RGMÂNiEI
Seria tradiționalelor compe

tiții internaționale găzduite, a- 
nual, de țara noastră, se va 
deschide vineri dimineața (ora 
8,30), în sala Floreasca din Ca
pitală, o dată cu primele asal
turi din cadrul ediției 1934 a 
Campionatelor internaționale 
masculine de floretă ale Româ
niei. Vineri și șîmbâtă se va 
disputa proba individuală (pe 
listele de concurs — 80 de 
floretiști, din Bulgaria, Cuba, 
Polonia, Ungaria și România), 
urmînd ca duminică să se des
fășoare proba pe echipe. 

numără printre cele mai vechi 
și mai frumoase dintre compe
tițiile sportive internaționale 
organizate in țara noastră. De
butul celei de a XXVl-a edi
ții, care va avea loc miine la 
Galați, este deci un eveniment, 
cu atit mai mult cu cit Ia 
startul acestei noi întreceri se 
aliniază, in afara celor două 
selecționate ale țării noastre, 
puternica formație de primă 
ligă a campionatului sovietic 
Salavat Julaew Ufa (locul III, 
după Traktor Celiabinsk și 
Kristal Saratov) și reprezenta
tiva de tineret a Cehoslovaciei, 
în perspectivă, trei zile (17, 
18 și 19 februarie) de dinamice 
și atractive jocuri de hochei

(Continuare In pag 2-3)

In întreaga fără

NUMEROASE COMPETIȚII 
DOTATE CU „CUPA 16 FEBRUARIE"

;,TROFEUL CARPAȚI- LA BOB, 
A 6-a EDIȚIE

Competiția internațională de 
bob dotată cu „Trofeul Car- 
pați" se va desfășura anul a- 
cesta in zilele de 25 și 26 fe
bruarie, pe pirtia de la Sinaia, 
care, datorită condițiilor at
mosferice favorabile, a putut 
fi înghețată și dată in folosință, 
deocamdată pentru antrena
mente. La întreceri, aflate la 
ediția a 6-a, au fost invitați 
boberi din Cehoslovacia, R.D. 
Germană, R.F. Germania, Ita
lia, Polonia și U.R.S.S.

Primii oaspeți sosiți sînt bo- 
berii din R D Germană, care 
efectuează chiar din această 
săptămină antrenamente, con
comitent cu participanții la 
școală de pilotaj condusă de 
fostul internațional H. Ene.

„NE STRĂDUIM SĂ READUCEM RAPIDUL LA ÎNĂLȚIMEA
TRADIȚIEI SI PRESTIGIULUI DE CARE SE BUCURĂ"

5 ■»

Interviu cu președintele clubului din Giulești, Daniel Lăzărescu
— Sinteți la Rapid, tovarășe 

Daniel Lăzărescu. din toamna 
lui 1982. mai întîi ca vicepre
ședinte, iar de anul trecut ca 
președinte. Avind aceste func
ții de conducere, ați putut, de
sigur. cunoaște în bună mă
sură situația actuală a clubu
lui. problemele cu care el st; 
confruntă. Mai înainte de a in-
tra în aceste probleme, am 
dori să ne spuneți care este 
părerea dumneavoastră gene
rală despre Rapidul de azi.

— Rapid a fost și a rămas 
unul din cluburile de frunte 
a!e mi carii noastre sportive 
deși, trebuie să o recunoaștem 
deschis, el nu mai are forța 
de acum 20—25 de ani. Prin 
tradiție muncitoresc, clubul este 
foarte iubit de o mare masă 
de oameni, nu numai din car
tierele Giulești și Grivița, sau

VICEPREȘEDINTELE F. I. T. LA MECIUL
9

DE TENIS ROMÂNIA — S. U. A.
La meciul de „Cupa Davis" 

România — S.U.A.. care se va 
disputa la Palatul Sporturilor 
și Culturii din Capitală in zi-, 
lele de 24—26 februarie. Fede
rația Internațională de Tenis

in general din Capitală, ci și din 
provincie, avind numeroși su
porteri și simpatizanți in în
treaga tară. Tocmai datorită a- 
cestei posturi a lui, pretențiile 
față de el sint mari, așteptin- 
du-se rezultate pe măsura tra
diției și' prestigiului său. Dar 
aceste rezultate sint din ce in 
ce mai greu de obținut in con-
dițiile concurenței tot mai pu
ternice din partea altor clu
buri.

— Concurenta sporită să fie 
principala cauză a regresului 
înregistrat in ultimii ani de a- 
cest club atit de popular ?

— Sînt mai multe la număr 
aceste cauze, atit de ordin 
subiectiv, cit și obiectiv, fie 
care avind importanța ei.

— Să încercăm a lua în discu
ție citeva dintre ele. începînd 
cu cele subiective.

,l;a desemnat. în calitate de 
observator, pe vicepreședintele 
acestui for. Derek Hardwick 
(Marea Britanie). El este aș
teptat să sosească la București 
în ziua de 22 februarie.

— Cred că una din aceste 
cauze, esențială as zice, ar fi 
preocuparea mai slabă pentru 
copii $i juniori. Așa se expli
că de ce pepiniera Rapidului,

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag 2-3)

în cadrul manifestărilor prin 
care se comemorează luptele 
ceferiștilor și petroliștilor din 
ianuarie-februarie 1933, în în
treaga țară s-au organizat com
petiții sportive de masă și de 
performanță dotate cu „Cupa 
16 Februarie". Iată citeva din
tre aceste întreceri omagiale, 
relatate de corespondenții noș
tri :

CÎMPULUNG-MUSCEL. Atleți 
ai C.S.Ș. din Ploiești, Craiova 
și din localitate au participat 
la un atractiv concurs, dotat 
cu „Cupa 16 Februarie". Cu a

c- prilej, juniorul îl Costel 
Grasu (C.S.Ș. Cimpulung-Mus- 
cel). pregătit de profesorul Ga
briel Bădescu, a corectat în 
două rinduri recordul Ia arun
carea greutății (de 7,257 kg), 

• cu 15,01 și 15,14 m. Alte re
zultate : săritura in inălțime, 
juniori III : Dănuț Mitrică 
(C.S.Ș. C-lung) 1,80 m ; greu
tate — Eleodor Roșea (C.S.Ș.A- 
Craiova) 12,65 m ; juniori I șl 
II, lungime : Mirela Dulgheru 
(C.S.Ș. Ploiești) 5,95 m ; 60 mg 
— Marinela Docea (C.S.Ș.A. 
Craiova) 8,8 s ; greutate — Dia
na Dincă (C.S.Ș. C-lung) 14.77 
m. (P. MATEOIU)

•TULCEA. în sala sporturilor 
din localitate s-a disputat un 
turneu internațional de volei, 
organizat de C.S.Ș. Tulcea. 
„Cupa 16 Februarie" a fost cu
cerită de C.S.M. Delta Tulcea 
(3—1 cu Gloria S.M.A. Tulcea 
și cu C.S.Ș. și 3—0 cu Resursa 
L'odz). Pe locul secund, echipa 
organizatoare, iar pe al treilea, 
Gloria S.M.A. (P. COMȘA)

HUNEDOARA. Oamenii mun
cii din Uzina 7 a Combinatu
lui siderurgic au participat la 
frumoase întreceri de orientare 
turistică, înot, popice, teriis de 
masă, săniuțe și șah- organi
zate de clubul sportiv .Meta
lul". Iată ciștigătorii trofeelor 
omagiale : M. Ariciuc (săniuțe, 
simplu), ’M. Stoica — I. Tămaș 
(săniuțe, dublu), N. Tomen ;hi 
(tenis de masă, simplu). D. 
Mocanu — Gr. Giurumescu (te
nis de masă, dublu). I. Lulea

(Continuare în pag 2-3)



Prim-plan „Turneul Primăverii14 la box Ieri, în campionatul feminî

CINE ESTE SORIN POP?
între tinerii de real ta

lent care au trecut In prim- 
planul voleiului actual se 
află dinamovLstul Sorin 
Pop. Apariție oarecum ne
așteptată pe firmamentul 
primei divizii, titularizat în 
echipa campioană la 
puțin de 20 de ani. 
stîrnit interesul 
de volei, care 
firesc — Isi pun întrebarea: 
„Cine este Sorin Pop?"

Un grup de brașoveni 
care l-au văzut recent în 
meciul cu Tractorul ne-au 
trimis o scrisoare, semnată 
in numele lor de C. Ne- 
gulescu. .prin care ni se 
cer detalii privindu-1 pe

mai 
el a 

iubitorilor 
este și

este un jucător cu reale 
aptitudini si șanse de afir
mare in volei si mai ales 
in noua ..națională" care va 
avea greaua misiune să re
facă terenul pierdut pe plan 
internațional de voleiul nos
tru masculin.

Sorin Pop s-a născut la 
12 decembrie 1963, la Vișeul 
de Sus. Acolo a început să 
practice sportul, jucînd 
handbal si fotbal. Dar două 
motive aveau să-1 apropie 
de volei : tradiția familiei, 
tatăl său — Gh. Pop — 
fiind cu ani In urmă di
vizionar ..A" în acest sport, 
pe de o parte, constituția 
sa mai adecvată voleiului, 
pe de alta. Trecerea de la 
handbal și fotbal a făcut-o 
la Vișeul de Sus abia prin 
clasa a IX-a. primii antre
nori fiindu-i tatăl său și 
prof. Aurel Ghelezan.

în anul 1980. cînd s-a or
ganizat la Liceul industrial 
nr. 1 din orașul natal o se
lecție. Pop a dat examen 
Ia... handbal pentru Minaur 
Baia Mare si la volei pen
tru C.S.S. 2 Baia Mare, op- 
tind insă pentru.- 
familiei. La juniorii 
măreai. unde a fost 
gătit de prof.

MECIURI DE CALITATE LA UNELE CATEGORII
La Brăila șl Galați au continuat Întrecerile pugllistlce oontind pen

tru „Turneul Primăverii*, organizat pe categorii de greutate. Iată 
relatări despre desfășurarea acestei competiții :

CHIMISTUL HiDROTEH

dinamovist. „Ca și în 
ramuri de sport — se 
ne în scrisoare — au 
rut tineri taientați. în 
Pa de volei Dinamo 
remarcat pe 
Pop. Despre 
«Sportul», la 
marcări. Dar 
rin Pop ? In 
prieteni și pasionați ai 
cestei ramuri sportive sînt 
fel de fel de contraziceri 
privindu-I pe tînărul amin
tit, cu preocupările lui, cu 
alte pasiuni în afară de 
jocul de volei, perspectivele 
pe care le poate avea 
volei etc.“. In final, 
torii scrisorii cer date 
biografia celui ce „ne-a 
cut zile fripte nouă, tracto
riștilor". O facem cu plă
cere. întrucît Sorin Pop

nr. 1, 
el a mai 
capitolul 
cine este 

cercuri

alle 
spu- 
apă- 
echi- 
1-am 

Sorin 
scris 

re- 
So- 
de 
a-

în 
au- 
din 
fă-

tradiția 
b*i- 
pre- 

_______ __ loan Rusu. 
a jucat două sezoane, in al 
doilea — cu dublă legiti
mare — pentru divizionara 
,_A* locală. Explorări. iar 
de la sfârșitul lui 1982 a 
venit la Dinamo și după 
numai un an 6-a impus în 
sextetul de bază. A termi
nat liceul »i după cum 
ne-a mărturisit, peste un 
an va da examen la Facul
tatea de drept. Are 1.95 m 
înălțime si 78 kg. Este un 
băiat vesel, prietenos șl. 
în teren, un jucător echi
librat psihic, sau (cum spu
nea el însuși) ..cam cura
jos". Visul lui de sportiv 
este să ajungă în lotul re

gi. împreună 
,jsi, reeîștigim 

au pierdut cei 
__ ______ ‘ . misiune 
ușoară, desigur. „Eu 

însă în generația 
în colegii de Ia Di-
— echipă eu care aș

prezentativ 
cu colegii 
ceea ce i 
dinaintea noastră", 
deloc 
cred 
mea, 
namo 
vrea să obțin rezultate va
loroase interne și Interna
ționale — precum și în alți 
tineri taientați, eum sint 
Dascălu Pralea. Pentelescu 
și alții. Vom izbuti, 
muncă si iar muncă, 
pasiune si dăruire, să 
batem curînd cu 
mari» pentru primele locuri 
ale ierarhiilor".

Ginduri frumoase. opti
mism. Succes, deck lui So
rin Pop și noii generații 
de voleibaliști !

Aurelian BREBEANU

prin 
prin 

ne 
«cei

BRAiLA, 15 (prin telefon). Ma
ratonul pugilistic din Sala spor
turilor continuă. Au apărut pe 
ring șl boxerii de categorie seml- 
mijlocie, mijlocie șl grea, deose
bit de apreciați de numerosul 
public prezent în tribune.

Semi mijlocii antmță partide de 
mare atracție spre fazele supe
rioare ale acestei prestigioase 
competiții. Chiar de la debutul 
lor In Întreceri am urmărit dte- 
va meciuri de calitate. Intr-unui 
dintre ele, Mihal Ciubotaru 
(A.E.M.) l-a avut în față pe Mi
hai Lauruc (Dinamo Buc.). In 
prima repriză, tinărul bucureș- 
tean a boxat bine, a lovit de la 
distantă și nu l-a îngăduit timi
șoreanului 
toarea lui 
în rundul 
cercat să 
neori, dar 
a profitat _ _ _ __
ție a di nami vistul ui șl. 
croșeu de dreapta la figură, l-a 
făcut K.O. ! Imprudența se plă
tește. Tot la această categorie, 
un alt candidat la un loc in e- 
chipa olimpică. Rudei Obreja 
(Dinamo Buc.), a avut un meci 
destul de greu cu siblanul Tlhon 
Roman. Dinamovlstul, cu boxul 
său curat, eficace, la care tre
buie să mal adauge ceva forță 
In lovituri, a clștigat la puncte.

In singura confruntare a boxe
rilor de categorie grea. Paul Go- 
lnmbeanu (Dinamo Buc.), ‘ "
ce l-a trimis de două ori 
dea în prima repriză pe 
Calotă (C.S.M. Buzău), în 
za secundă a mal plasat 
temi că directă de dreapta , 
trenorul buzoi an și-a abandonat 
elevul.

REZULT A. TE TEHNICE: cat.
semimijlocie — V. Șarbuș (Vo
ința Buc.) b.p. C. Bota (Motorul 
Arad), M. Niculescu (Steaua) b.p. 
If. Cocoș (Timpuri Noi Buc.). L. 
Mocanu (A.S.A. Chij-Napoca) b.p. 
I. Mindrican (Metalul Tîrgoviște), 
N. Vină tom (Steaua) ‘ 
Niculfe (Semănătoarea 
Mihalache (Farul) b.p. 
(B.C. Galați). T.
(C.S.M. Sibiu) b.p.
(Ud. A.S.A. Sf. Gheorghe), 
Mircea (B.C. Brăila) b.p. Al. Dinu 
(Metalul Buc.), M. Clobanu (Me
talul Buc.) b.p. P. Blal (Metalul 
Bocșa): categoria cocoș: c. Pas
cal iu (Prahova) b.ab.3 I. Tran
dafir (C.S.M. Reșița), M. Fînă- 
țan (Steaua) b.p. D. Jlanu (Vo
ința Cluj-Nap.), D. Agavrlloaie 
(Nicollna) b.p. V. Lazin (A.E.M.), 
D. apere (Drobeta Tr. Severin) 
b.p. P. Drogeanu (Farul), 
Negolță. (B.C. Brăila) b.p. 
Borbely (Steaua), N. Mlțol 
beta Tr. Severin) b.p. N. 
lae (Muscelul), I. Boldache 
talul Buc.) b.p. V. Stancu . _ 
tobuzul), V. Saghin (Farul) b.p. 
M. Moloman (Voința Iași); cat. 
mijlocie: I. Petrescu (Steaua) 
b.ab.l T. Enache (Rapid), M. Po
pa (Metalul Buc.) b.ab.2 N. Ma
ria (Metalul Tîrgoviște), Gh. Con
stantin (Metalurgistul Cugir) b.p. 
V. Neagu (B.C. Brăila), Gh. Do- 
bre (Otelul Galați) b.abă I. Tă
nase (C.S.M. Sibiu) și D. Mari- 
cescu (Steaua) b.p. M. Dobrean 
(A.S.A. Cluj-Napoca).

să-și plaseze necruță- 
lo vi tură de dreapta, 

secund. Lauruc a în- 
atace, a și reușit u- 
..vulpoiul" din fața sa 
de o clipă de neaten- 

cu un

după 
la po- 
Dlnllă 
repri- 
o pu
și an-

b.p. Gh. 
Buc.), M. 
N. Costin 
Munteanu 

F. Pali 
D.

Gh. 
A. 

(Dro- 
Nico- 
(Me- 
(Au-

Paul IOVAN
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„CUPA FEDERAȚIEI * la hochei
(Urmare din pag 1)

Oaspeții silit favorlții între
cerii. Salavat Julaew Ufa a 
demonstrat și în partidele dis
putate în zilele premergătoare 
competiției că este .o formație 
tînără, foarte combativă, cu un 
joc viguros în apărare, cu ac
țiuni ofensive rapide și efi
ciente. Cei mai buni jucători 
stat Gimaev (fost la Ț.S.K.A. 
Moscova), Juldașev, Makarov, 
Ilaiderov și alții. în echipa de 
tineret a Cehoslovaciei vom 
putea vedea „noul val“ al ho
cheiului din această țară, frun
tașă pe plan 
ropean.

Dacă — în 
nie — șansele 
tre sînt. reduse, așteptăm din 
partea lor — cel puțin — o 
comportare la nivelul posibili
tăților maxime. In special re
prezentativa de seniori, care 
în cele două jocuri cu Franța 
(un adversar evident mai slab 
decît cele două echipe invitate 
la „Cupa Federației") a arătat 
o simțitoare creștere față de 
sezonul trecut și are, deci, o-

mondial și eu-

această compa- 
echipelor noas-

bligații competiționale mai mari. 
Echipa dispune acum de trei 
linii de atac omogene țCazacu, 
V. Iluțanu, Hălăucă ; Gereb, 
Solyom, Pisăru ; Nistor, Ger- 
czuly, Chiriță), dintre care o 
surpriză plăcută au constituit-o 
liniile a doua și a treia, cu 
doi portari buni, egali valoric 
(Gh. Huțan și V. Netedul, 
precum și fundași buni, echi
librați, cu experiență. Ce-i lip
sește ? O angajare mai fermă, 
o ambiție deosebită, curaj, 
multă, foarte multă dăruire, 
mai ales în apărare, unde ne
atențiile șl greșelile se plătesc 
repede și scump. Selecționata 
de tineret, care are in față 
participarea la grupa B a cam
pionatului mondial, trebuie și 
ea să-și stringă rândurile.

„Ora" jocurilor fără miză, de 
verificare și antrenament, s-a 
scurs. Este acum timpul ca 
hocheiștii noștri „cădeți'- să ac
ționeze cu mai multă convin
gere în forțele proprii, cu do
rința de a dovedi că încrederea 
acordată este onorată. '

După cum am anunțat, ieri 
a avut loc la Galați un inte-

17 ECHIPE LA CONCURSUL DE CULTURISM DE LA BUCUREȘTI
Timp de două zile s-a desfă

șurat la București 
culturism „CUPA 
participarea a 17 
Alexandria, Brăila, 
stanța. Craiova, 
Iași, — — *
rești.

Juniori 
Florentin 
„Spiru Haret4 
60 kg : Viorel Pop , _
„Spiru Haret44), cat. 65 kg : 
Nica (Lie. ind. „Spiru. Haret'*), 
cat. 70 kg : Silviu Breahnă (Bu
letinul Oficial București), cat. 
peste 70 kg : Florin Preuteasa 
(Buletinul O/icial).

Juniori mari — cat. 65 kg :

concursul de 
RAPID", cu 
echipe, din 

Breaza, Con- 
Cluj-Napoca, 

Pitești, Timișoara si Bucu
rată ciștigătorii : 

mici — cat. 55 
Gheorghiu (Lie. 

București), 
(Lie.

kg : 
ind. 
cat. 
ind. 

Toni

Nioolae Nioa (Iac. ind. ..Spiru 
Haret"), cat. 70 kg : Manud Po
tire (Buletinul oficial), cat. 00 
kg : Daniel Strbu (Dinamo Bucu
rești), cat. peste 00 kg : Florin 
Uceanu (Lie. ind. „Spiru Haret").

Seniori — cat 70 kg : loan Dra- 
gomlr (C.F.R. Iași), cat. 76 kg : 
Rlexandru Costache (Rapid Bucu
rești), cat. 82' kg : Cristian Mi- 
hăilescu (Farul Constanța), cat. 
88 kg : Doru Pop (Petrochimistul 
Pitești), cat. peste 88 kg : Petru 
Ciorbă (C.F.R. Iași).

Pe echipe, la juniori mici $1 
juniori mari a clștigat Liceul 
industrial „Spiru Haret* din 
București, iar la seniori Rapid 
București.

GALATI* 15 (prin telefon). Cir
ca 1 200 de spectatori au urmă
rit interesante dispute pugilistice 
în Sala sporturilor. Din cele 25 

' de partide, cea mal frumoasă s-a 
disputat între localnicul Ionel 
Panaite (B.C. Galați) și Liviu 
Virnă (A.S.A. Cluj-Napoca), a- 
plaudată îndeosebi pentru exce
lenta evoluție a lui Panaite, care 
a boxat inteligent cu un-doi-uri 
șl eschive spectaculoase, cîștigă- 
tor la puncte — Panaite. O altă 
partidă* interesantă a fost cea 
dintre Ion Cernat (S.C. Bacău) și 
Ion Bona (Steaua). Precizia în 
lovituri a lui cernat i-a adus de
cizia la puncte.

REZULTATE TEHNICE: cat. se
migrea: M. Voicu • (Semănătoarea 
Buc.) b.p. M. Pascal (Metalul 
Bocșa): cat. muscă: M. Vlșan
(Oțelul Tîrgoviște) b.ab.3 R. Pe
trie (UNIO Satu Mare), I. Tănase 
(B.C. Galați) ciștigă prin desca
lificarea lui M. Pavelescu (C.S.M. 
Reșița), I. Boboc (Rapid) b.ab.l I. 
Moldovan (Ind. s. Cîmpia Turzii), 
I. Dolana (A.S.A. Cluj-Napoca) 
b.p. T. Costache (Rapid), A. 
Șchlopu (Steaua) b.ab.2 I. Gra- 
doe (Rapid), N. Mihal (Oțelul 
Tîrgoviște) b.p. I. Văcălie (Vo
ința Buc.), C. Tițoîu (Dinamo) 
b.ab.3 M. Lupu (Unirea Focșani), 
S. Petrescu (B.C. Galați) ciștigă 
prin neprezentarea lui D. Iones
cu (Dinamo); cat. mijlocie mică: 
FI. Arlm (A.S.A. Buzău) b.p. I. 
Moroiață (Prahova), Gh. Slmion 
(Metalul Buc.) b.p. I. Mărășescu 
(Muscelul). V. Mihal (Farul) b.p. 
V. Fîorian (Steaua), Al. Inlmărea 
(Metalul Dr. Tr. Severin) b.p. S. 
Onu (Prahova), I. Lucigan (Dl- 
namoi b.ab.l Al. Coman (Stea
ua), C. Ghlndăoanu (Ceahlăul P. 
Neamț) b.p. P. Petic (Dinamo 
Buc.). Șt. Ștefan (Voința Buc.) 
b.p. Tr. GavrUaș (Baia Borșa), 
Gh. Encuna (CJS.M. Borzești) 
b.ab.l Șt. Donciu (Ind. s. C. Tur- 
zil): cat. pană: Gh. Oprișor (Vo
ința Craiova) b.K.O.2 D. Crișan 
(C.S.M. Zalău). C. Crăciun (Tim
puri Noi Buc.) b.p. V. Ioniță 
(Motorul Arad), C. Stanciu (Stea
ua) b.ab.l M. Rotaru (Steaua), I. 
Sandu (Prahova) b.p. M. Tănase 
(Steaua), Cr. Gheorghlșor (Pisto
nul Slatina) b.ab.l G. Cornea 
(B.C. Brăila) și N. Talpoș (Meta
lul Sal on ta) - - - ..................
namo Buc.).

RM. VÎLCEA, 15 (prin tele
fon). în Sala sporturilor din 
localitate s-a disputat miercuri 
după-amiază întilnirea din re
turul campionatului Diviziei 
■ •A" de handbal feminin, din
tre echipele Chimistul și Hidro 
tehnica Constanța (partida a 
fost devansată. Întrucît hand-

talistele 
de 19 f 
a semifi 
La capăt 
tat. cu fa 
bele echi 
își merit 
șalon val 
mistui cu

PLENARELE CONSILIILOR
(Urmare din pag. 1)

b.ab.3 C. Silitră (Di-

Telemoc SIRIOPOL 
de la ora 15.36 In 

vor 
ale

• Astăzi,_____  _
București, in sala Laromet, 
avea loc Întrecerile Anale 
„Cupei 16 Februarie* Ia box.

samentul olimpic la totalul de 
medalii si puncte. In același 
timn. reiese faptul că mai 
mult de jumătate din județele- 
tării nu au adus nici o con
tribuție la obținerea de me
dalii si puncte in competițiile 
internaționale oficiale ale anu
lui trecut, ceea ce explică. în 
bună măsură, insuficientul po
tențial al unor loturi reprezen
tative, ca si unele rezultate ne
satisfăcătoare înregistrate la 
campionatele mondiale (lupte 
greco-romane si libere, scrimă, 
multe probe din atletism, gim
nastică masculină și tenis 
masă) 
pene (volei, baschet 
polo.
tir).

Subliniind 
rui județ Ia 
ternic avînt 
masă și de 
narcle C.J.E.F.S, 
terialele prezentate, prin discu
țiile purtate și prin planurile 
adoptate — direcționează, în 
spiritul inalteior cerințe for
mulate de secretarul general 
al partidului, activitatea care 
trebuie să se desfășoare, la un 
nivel superior, cu cit mai 
multe succese, în acest an al 
marilor sărbători ale poporului 
și partidului nostru, în anul 
celui mai important examen al 
sportului românesc — Jocu
rile Olimpice de vară.

Toți slujitorii mișcării spor
tive se angajează ferm ca, prin 
eforturi sporite, prin pasiune

de 
Si la campionatele euro- 

feminin, 
judo si unele probe de

contribuția fieoă- 
acest nou și 
al sportului 
performantă, 

prin

pti- 
de 

ple- 
ma-

„CUPA 16
(Urmare din pag. 1)

FEBRUARIE"
iar

și respon 
aducă o 
important 
voltare a 
sportului 
Si mai t 
români >

La • ple 
secretari 
telor lud 
Comunist
membri a 
tului Ex 
Național 
că si Sp 
de răsp
C.N.E.F.S. 
cu atribu 
tivă, din 
cadre de

• Derby 
din Divizl 
in Sala 
luni n te

• La s 
Divlzei „ 
mii celoi 
băiat șl
• Secții 

federației 
„ETTAR".

resant cuplaj, in care s-au În
registrat următoarele rezul
tate :

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA DE TINERET — SE
LECȚIONATA DE TINERET A 
CEHOSLOVACIEI 1—14 (1—4,
0r-4, 0—6). Au marcat : Bedo 
pentru gazde, respectiv Stehlik 
5, Smetak 3, Kris, Mares, Gu
ta, Hautak, Rambosek, Hor
vath ; SELECȚIONATA DI- 
VIZIONARA DE SENIORI — 
SALAVAT 
(U.R.S.S.) 
0—6). Au marcat : Nistor pen 
tru gazde, respectiv Makarov 2, 
Haidarov, Glimaev, Anferov, 
Porozov, Makarof, Iuldașov, Se
mak, Beleakov.

și I. Nicolae (orientare turis
tică), B. Maxim (fnot) și M. 
Radu (șah). (I. VLAD)

VASLUI. Trei sute de parti- 
cipanți la faza de masă a com
petițiilor dotate cu „Cupa 16 
Februarie" la tenis de masă și 
șah. Dintre aceștia, peste 80 
au luat parte și la faza jude
țeană a întrecerilor. Trofeele 
au revenit lui V. Mocanu (A S. 
Boabe-Soia Vaslui) la șah, 
Florentinei Jora și lui D. Leo
nard (ambii de la Moldosin 
Vaslui) la tenis de masă. (M. 
FLOREA)

TG. MUREȘ. Asociația spor
tivă C.F.R. din localitate a or
ganizat cea de a 30-a ediție 
a tradiționalei competiții de 
popice, la care au luat parte 
17 echipe din 15 centre fero
viare. La fete, pe ’ primele 
locuri s-au clasat, în ordine : 
C.F.R. Tg. Mureș, Rapid Bucu-

rești și C.F.R. Constanța, 
Ia băieți, C.F.R. Tg. Mureș, 
C.F.R. Cluj-Napoca și C.F.R. 
Oradea. La individual, trofeele 
au fost cîștigate de Ana Oprea 
și I. Fodor, iar la perechi de 
Ana Oprea — Mariana CLmaș 
și I. Fodor — V. Pol, toti de 
la C.F.R. Tg. Mureș. (I. PAUȘ)

BUCUREȘTI. Peste 60 de e- 
levi și eleve din liceele 
bucureștene au luat parte la 
un concurs de badminton, cîș- 
tigat de Cristina Lazăr și Cris
tian Mafteiciuc. De asemenea, 
în sala Liceului „N. Tonitza" 
s-a desfășurat și un concurs 
pentru seniori, cîștigători fiind 
Cristian Ionescu și Ștefan Cios, 
toți de la Liceul de Arte Plas
tice. • în organizarea C.E.F.S. 
al Sectorului 1, pe arena Con
structorul feroviar s-a organi
zat o competiție de popice do
tată cu „Cupa 16 Februarie", 
cu participarea a 20 de echipe . 
(O. GljȚU)

CONCURS DE CICLOCROS
GRIVIȚA ROȘIE

ORGANIZAT DE ASOCIAȚIA

JULAEW UFA 
1—10 (0—3, 1-1.

DIVIZIA „B“ LA HOCHEI

Asociația sportivă Grivița 
Roșie, în colaborare cu comi
sia de ciclism și cicloturism a 
municipiului București, orga
nizează un concurs de cicîo- 
cros dotat cu „Cupa 16 Fe
bruarie". Concursul, care va a- 
vea loc duminică 19 februarie, 
este deschis tuturor posesorilor 
de biciclete de oraș, semicurse

sau curse din municipiul Bucu
rești. Traseul concursului mă
soară 3,5 km și este în 
cu plecarea și sosirea 
întreprinderii grivițene. 
renții se vor prezenta 
9,30. Primii clasați la 
categorie (cicloturiști, 
tori, juniori mici și mari, 
vansați) vor fi premiați.
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TG. MURES (prin telefon), 
în localitate s-au încheiat 
jocurile celui de al III-lea tur 
al campionatului Diviziei „B“ 
la hochei. Disputa s-a bucu
rat de o bună organizare și a 
oferit echipei Petrolul Ploie.ti, 
lidera clasamentului, un nou 
prilej de a se impune. Iată 
rezultatele : Petrolul Ploiești 
cu Electromureș Tg. Mureș 4—2, 
cu C.S.M. Suceava 8—1, cu Hi
dromecanica Brașov 9—2, cu 
Unirea Tg. Secuiesc 6—3 ; U- 
nirca Tg. Secuiesc cu Hidro
mecanica 7—5, cu Electromu
reș 5—5. . cu C.S.M. Suceava 
7—3 ; Electromureș Tg. Mureș 
cu Hidromecanica 3—0, cu 
C.S.M. Suceava 5—2 ; Hidro
mecanica Brașov cu C.S.M. Su
ceava 5—0. In clasament con
duce Petrolul Ploiești cu 22 de 
puncte, urmată 
Secuiesc cu 
Tg. Mureș 
ceava 9 p 
Brașov 2 p. 
resp.).

de Unirea Tg.
p, Electromureș
p, C.S.M. Su-
Hidromecanica

14
13
Si
(Gh. Botezau, co-
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Variantele de 25 lei au drept de participare 

la toate extragerile
CONSULTAT! PROSPECTUL SI JUCAT! NUMERELE 

FERATE, PINA’ SIMBATA 13 FEBRUARIE INCLUSIV L



VOM AVEA UN RETURGh. Muljescu
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de al 13-lea eam- 
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Un dialog despre returul Di
viziei „A", aflat atît de a- 
proape, despre dificultățile lui 
datorită timpului foarte com
primat în care trebuie să se 
dispute, despre modul cum 
poate fi abordat de echipele 
noastre, despre — în sfirșit — 
ce se așteaptă de la el, l-am 
purtat zilele trecute cu Gheor- 
ghe Mulțescu, , acest jucător- 
placă turnantă al lui Dinamo. 
De ce Mulțescu ? Pentru că 
este unul dintre cei mai vechi 
participant! la campionatele 
Diviziei „A“, in care a jucat 
pină acum în 348 de meciuri.

— Am debutat in „A" sub 
tricoul Jiului, in ediția din 
1971—72. Aveam 19 ani și toate 
mi se păreau frumoase. Cam
pionatul era mult mai relaxat 
ca azi. Mă 
tatea celui 
pionat „al 
mi se pare 
pentru că am ajuns la 32 de 
ani (mă simt încă foarte ti- 
năr!), dar perioada de patru 
ani de cind îmbrac tricoul lui 
Dinamo a coincis cu un ade
vărat salt valoric al disputei 
echipelor noastre de fotbal.

— Cum privești cele 13 cam
pionate în care ai jucat 7

— In cele șapte campionate 
jucate la Jiul, titlul a fost ciș- 
tigat de patru echipe : F.C. 
Argeș, Dinamo, Universitatea 
Craiova și Steaua, tn anii din 
urmă, lupta pentru locul I a 
devenit mai pasionantă pentru 
că și alte formații s-au In-

scris in această dispută. Dru
mul spre Cupa campionilor 
trece și pe la Pitești, Hune
doara, Iași ți Scomicești. E 
un drum foarte întortocheat, 
pe care doar buna pregătire a 
jucătorilor și forța unui club 
puternic îl pot netezi. Iar clu
buri puternice, după modelul ce
lor din Capitală, au apărut ți in 
provincie. Cluburile, chiar și 
cele dinspre coada clasamen
tului, tint mai puternice acum 
decit unele care odinioară erau 
printre fruntașe. Sînt tot mat 
aproape de ceea ce trebuie să 
fie un club de fotbal. A sporit, 
de asemenea, grija ți pentru 
cei ce vin in urma noastră. De 
aceea, cred eu, aceste „F.C.*- 
uri, apărute cam de cînd am 
început să joc și eu tn „A*, 
constituie un real ciștig pen
tru fotbalul nostru, anii din 
urmi fiind cei în care ele s-au 
impus tot mai mult

— Ce factor al pregătirii 
crezi că s-a impus in anii de 
cind joci in divizie 7

— E greu să fad clasificări 
din acest punct de vedere, 
pentru ei factorii sint legați 
intre ei. Nu poți fi un bun 
tehnician firi o bund pre
gătire fizici ți au poți fi un 
bun tactician firi o buni pre
gătire teoretici. La fel de im
portant e ți psihicul cu care 
abordezi o competiție sau un 
meci.- Cu excepții, in privința 
pregătirii psihice, cred t«, sint 
încă in restanți echipele noas
tre. In meciurile de asti-toam-

La ordinea zilei

A început numărătoarea inversă pentru startul returului 
campionatului. Pentru gazdele meciurilor etapei de sîm- 
bătă apar dificultăți suplimentare, cauzate de zăpada că
zută în ultimele zile în multe zone ale tării. Ne-am inte
resat ce acțiuni au întreprins organizatorii celor 9 întîlniri 
pentru ca terenurile de joc să se prezinte în cele 
bune conditiuni. Iată informațiile primite :
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rugby, ale cărei echipe se an
trenează pe unde apucă. In 
lipsa unei piste corespunzătoa
re la stadionul nostru și atle- 
ții sc pregătesc prin alte locuri 
din Capitală (complexul „23 
August", Republicii, Tineretu
lui). La fel ca și poloiștii in 
sezonul rece, din cauză că nu 
am reușit pînă acum să aco
perim propriul nostru bazin, 
din curtea stadionului. Inutil 
să mai spun că pentru accesul 
sportivilor noștri Ia aceste ba
ze străine plătim chirii sub
stanțiale, care grevează buge
tul clubului. Autocritic, trebuie 
să recunoaștem însă că nici 
baza noastră din Giulești n-a 
fost pînă acum bine întreținu
tă, lucru pe care il vom face 
de-aici înainte cu grija nece
sară.

— Ce v-ati propus să Între
prindeți pentru a readuce Ra
pidul la potențialul valoric pe 
care l-a avut cu mai multi ani 
în urmă ?

— Cu sprijinul substantial 
Ministerul Transporturilor 
Telecomunicațiilor, de care 
partine acum clubul nostru. 
Regionalei C.F.R. Bucure ti,
și cel al C.N.E.F.S. și C.M.E.F.S. 
Eueurești, ne străduim să re
aducem Rapidul cit mai aproa
pe dc ceea cc a reprezentat el 
odinioară pentru sportul româ
nesc, sporindu-i potențialul său 
international, capacitatea de a 
contribui Ia buna reprezentare 
a tării în arena olimpică și 
mondială. Ținind seama de fru
moasa tradiție pe care jocurile 
sportive și-au creat-o Ia acest 
club, dorim să Ie redăm stră
lucirea de altădată, consolidind 
echipele noastre care șl acum 
au o bună valoare (cele de 
polo, baschet masculin $1 hand
bal feminin, aceasta din urmă 
furnizoarea unei plăcute sur
prize prin promovarea ei — 
chiar în anul revenirii sale pe 
prima scenă a Diviziei „A“ — 
in rîndul formațiilor din pri
ma grupă valorică) și rcadu- 
cîndu-!e pe celelalte (volei 
masculin și feminin, baschet fe
minin) în eșalonul de elită. In 
privința echipei de fotbal, o- 
biectivul pe care ni l-am pro
pus pentru acest an este cla
sarea ci pe unul din locurile 
10—12, obiectiv posibil de înde-

plinit cu lotul de jucători 
care dispune. O preocupare 
sporită vom manifesta pentru 
atletism, care constituie — cum 
se știe — un sport prioritar. 
In cazul celorlalte sporturi in
dividuale (box, lupte, haltere) 
vom acționa in continuare pen
tru depistarea tinerelor talen
te și pentru pregătirea lor 
mai temeinică. In măsura 
care le vom 
cadrul clubului 
dacă vor pleca 
Ia noi vom fi, 
cuți să știm că __ ________
pentru sportul românesc. Intre 
problemele presante pe eare le 
avem de rezolvat — cum s-a 
desprins dinir-nn răspuns an
terior — este si aceea a te
renurilor pentru echipele noas
tre de fotbal. O atenție deo
sebită. împreună cu tehnicienii 
noștri și birourile de secții, vom 
acorda și activității educative 
cu sportivii, Întăririi ordinii și 
disciplinei. Vom continua, de 
asemenea, acțiunile inițiate încă 
din toamna trecută cu supor
terii, care au dat bune rezul
tate. Ne-am propus, pe de al
tă parte, să intensificăm acti
vitatea de propagandă și să pu
nem cit de cit Ia punct o do
cumentare privind istoricul clu
bului, al secțiilor sale, rezulta
tele interne și internaționale 
obținute de-a lungul anilor, a 
căror evidență n-a ținut-o ni
meni pină acum in mod serios. 
In sfirșit, dorim să extindem 
relațiile externe ale clubului 
nostru cu alte mari cluburi din 
străinătate și să reluăm parti
ciparea sportivilor noștri 
competițiile organizate 
U.S.I.C. (Uniunea sportivă 
ternatională a feroviarilor).

— După cum se vede, aveți 
o agendă foarte bogată de 
preocupări. Vă dorim mult suc- 
ces in realizarea proiectelor și 
obiectivelor pe Care vl le-ati 
propus !

— z—a—a

eit 
in 
tn
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de

putea păstra 
nostru. Dar 
după aceea 
totuși, satisfă- 
am făcut ceva

Ia 
de 

in-

FT DE SĂPTÂMÎNĂ
3 zile la- Călimănești, Govora, Curtea 

-Mvfccel, Cheia.
cu autocarul.
hoteluri.

sau oensiune.
ri la toate agențiile I.T.H.R. București.

nă, cu Hamburger S.V., in fina- 
lurile lor, eram stors dc puteri. 
Au fost, in ceea ce mă privește, 
printre cele mai grele din ca
riera mea. Și totuși, in amin- 
două, am reușit, prinlr-un e- 
fort de voință (avind deci o 
foarte buni pregătire psihică) 
si trec peste „punctul mort* 
și si fiu in stare sd reiau 
lupta de la capăt, marcind ți 
cite un

— Ce
care se

— Va
unui campionat englezesc. $i 
asta nu e rău, ei dimpotrivă ! 
Returul va fi o sită : vor re
zista doar acei jucători care 
se vor adapta noului ritm. Și 
nu doar cei care se vor pre
găti foarte bine, ci ți fotbaliștii 
care vor acorda refacerii im
portanța ce i se cuvine. De 
fapt, refacerea — un alt capi
tol căruia la noi i s-a acordat 
mai puțină importantă — de
vine una din condițiile de bază 
pentru a te menține in ritmul 
intrecerii. Returul care începe 
ar putea să schimbe din acest 
punct de vedere mentalitatea 
multor jucători. Numai avind 
asigurată o buni refacere te 
poți menfine la ritmul a 60— 
70 meciuri pe an (in 1983 eu 
am jucat 63) care, notați, în 
ceea ce il privește pe jucăto
rul român, trebuie să le joace 
doar în opt luni datorită con
dițiilor climaterice, in timp ce 
englezii, brazilienii, olandezii 
sau portughezii le dispută in 
minimum zece luni. Acest re
tur creează, deci, probleme noi, 
deosebite, față de anii trecuți 
ți chiar fată de toamna tre
cută. Probleme grele, dar re
zolvabile !

gol.
crezi despre returul 

apropie 7
fi disputat in ritmul

Mircea TUDORAN

SLATINA : Stadionul „1 
Mai" din localitate a fost 
supus unei intensive cură
țiri a stratului de zăpadă, 
deși acesta nu a fost prea 
gros, circa 4—5 cm. Tere
nul se află acum în condi
ții corespunzătoare pentru 
joc.

RM. VÎLCEA : Președin
tele clubului Chimia, Uic 
Pieșeanu, ne-a comunicat 
că stadionul din Zăvoi se 
află ca 
Cîmpul 
stratul 
zăpadă, 
gazonul 
condiții

IA$I :
a nins mult în ultimele zile 
si stratul de zăpadă depă
șește 70 cm 1 Așa stînd 
lucrurile. s-au întreprins 
măsuri urgente pentru de
gajarea terenului și a tribu
nelor de cantitatea mare 
de zăpadă. De$i se lucrează 
intens, treaba merge greu, 
fiind necesară scoaterea u- 
nei mari cantități de zăpa
dă în afara incintei stadio
nului. Sînt speranțe totuși, 
ca pînă sîmbătă. la ora 
meciului cu Dunărea C.S.U. 
Galați, cimpul de joc să se 
prezinte in condiții regu
lamentare.

PLOIEȘTI:
Ploiești este 
mare interes, 
gătindu-se asiduu pentru a 
păși cu dreptul tn returul 
campionatului. Meciurile de 
pregătire echipa le-a susți
nut ne alte terenuri, me- 
najîndu-1 pe cel pe care va 
juca întilnirile oficiale. A- 
cest teren al stadionului 
Petrolul a fost curătat de 
două ori de zăpadă. dar 
cîmpul de joc este înghe
țat. Pină la ora meciului 
cu F.C. Argeș va fi 
turaiă zăpada și din 
bune.

ORADEA : în orașul 
pe Cris stratul de 
este destul de subțire, 
schimb, de cîteva 
mercurul termometrului 
coborît cu multe grade 
0. Menajat tot timpul, cîm
pul de joc al stadionului

în... plină vară, 
de joc. curătat de 
foarte subțire de 
este complet uscat, 
prezentîndu-se în 
optime.
In Dealul Copoului

de la
i eu

Partida i 
așteptată
Petrolul pre-

înlă- 
tri-

de 
zăpadă 

în. 
zile, 

a 
sub

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR „B
• POLITEHNICA TOIISOARA : 

imbunatatirea COMPORTĂRII 
In deplasare. Una dintre au
torizatele pretendente la locul de 
onoare din seria a m-a. Poli
tehnica Timișoara, a început pre
gătirile de la 7 ianuarie sub con
ducerea antrenorului Em. Dem- 
brovschi. La 25 ianuarie, timișo
renii au susținut primul joc de 
pregătire, cu Inter Sibiu, conti- 
nuind programul acestor întîlniri 
in paralel cu antrenamentele. Ei 
au jucat sau vor juca cu Carpați 
Mîrșa, Explormln Deva, F.C. Bi
hor (dublă partidă), Aurul Brad 
(dublă partidă), Kecskemet (Un
garia), Strungul Arad. Lotul de 
jucători este compus din : Moise, 
Clipa, Suclu (portari), Murar, 
Șunda Șerbănoiu, Lehman, Ma
nea, Bozeșan, Rotariu, T. Nico- 
lae, Deac, Anghel, Glucbicl, pas- 
cu, Vlătănescu, Vușcan (de la 
Strungul Arad), Ștefanovicl, Ca
nea (de la U.M.T.), Bolba (de la 
Olimpia Satu Mare).

Săptămînile de pregătire au pri
lejuit și o amplă (șl severă !) a- 
nallză a comportării din turul 
campionatului, ea referindu-se In 
special asupra deficiențelor jocului. 
Despre acest important deziderat, 
Îmbunătățirea randamentului ge
neral al formației, ne-a vorbit 
Romulus Petrescu, vicepreședin
tele clubului: „Returul anunță o 
luptă grea șl echilibrată, cîștigă-

W'IIMSIPAȚIA Bl STAT LtTO PPOVOSPORI INrOR.ItUA
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA SPECIALA PRONOEX- 
PRES OLIMPIC DIN 15 FEBRUA

RIE 1984
FAZA 1 : EXTRAGEREA I : 13

21 45 i 22 9 ; EXTRAGEREA A 
n-a : 23 43 2 15 3 8.

FAZA A H-a : EXTRAGEREA 
A IlI-a : 7 2 41 40 18 ; EXTRAGE
REA A JV-a : 44 16 13 8 13.

FAZA A IlI-a : EXTRAGEREA 
A V-a : 21 8 30 32 39 2 16 25 : 
EXTRAGEREA A VI-a ; 14 35 15
22 19 10 12 42. FOND TOTAL DE 
ClSTIGURI : 2.209.601 lei.
CtSTIGURILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE PRONOEXPRES DIN 

5 FEBRUARIE 1984
FAZA I : cat. 1 : 5 variante 25% 

a 25.093 lei ; cat. 2 : 2 variante 
100% 26.414 sau la alegere o

excursie de 2 loouri In UJI.S.S. 
sau R.D. Germană șl diferența In 
numerar și 11 variante 25% a 
6.603 lei ; cat. 3 : 15 variante 100% 
a 5.904 lei sau la alegere o excur
sie de un loc In U.R.S.S. sau 
R.D. Germană șl eventuala dife
rență in numerar și 25 variante 
25% a 1.476 lei : cat. 4 : 67,50 va
riante a 1.859 lei ; cat. f 
a 1.018 lei ; cat. 6 : 785 a 
cat. 7 : 12.517,25 a 40 lei.

FAZA A Il-a : cat. A 
riantă 25% a 50.000 lei ;
1 variantă 100% a 50.000 
la alegere o excursie de

5 : 123.25 
i 100 lei ;

va- 
B : 
sau

: 1 
cat. 
lei 

______ ______ ________ ___ 2 locuri 
în U.R.S.S. sau R.D. Germană și 
difer -nța in numerar ; cat. C : 
15,50 variante a 3.238 Iei ; cat. D: 
59 a 849 lei ; cat. E : 170.50 a 294 
lei : cat. F : 5.909 a 40 lei.

u
---------------------------- jj»* 
toarea seriei noastre urmind a 
fl decisă, după opinia mea, în 
ultimele etape. Politehnica Timi
șoara trebuie să joace mai bine, 
mai combativ, mai eficace tn 
deplasare. Iată direcția tn care 
se insistă în pregătirile noastre".
• C.F.R. VICTORIA CARAN

SEBEȘ: MULTE NUME NOI. La 
primul apel al antrenorului C. 
Pavlovici, din 10 ianuarie, au 
răspuns prezent multe nume noi: 
Pulu Cornel — fundaș, de la Au- 
tomecanlca București, Buliga — 
fundaș, de la Steaua București — 
Juniori, Fekete — fundaș, de la 
Unirea Tricolor București, Iancu
— Înaintaș, de la Vulturii Textila 
Lugoj, Stănescu — înaintaș, de 
la Petrolul Ploiești, Boboc — 
mijlocaș, de la Politehnica Timi
șoara, Timpea — fundaș, de la 
Metalurgistul Cugir și Jurj — 
fundaș, de la C.S.Ș. Reșița. Lo
tul mai cuprinde pe Ferescu. Mi
ja. Ferdeanu — portari: Popa, 
Trebuian — fundași; Briceag, 
Badea, Vela, Irimia — mijlocași; 
Petac, Popescu, Gostin — Îna
intași. tn programul de pregătire 
s-au prevăzut multe meciuri a- 
mlcale, cu Jiul Petroșani. F.C. 
Olt. U.T. Arad, Minerul Lupani, 
C.S.M. Reșița, C.S. Botoșani, Dro- 
beta Tr. Severin, Rapid Bucu
rești și Rapid Arad.
• ARMATURA ZALAU VREA 

SA JOACE OFENSIV. După cum 
ne-a declarat secretarul asocia
ției sportive, Vasile Marchiș, e- 
chipa și-a propus ca In returul 
campionatului să joace ofensiv, 
atit acasă cit șl tn deplasare. 
Pentru o cit mai bună pregătire 
a jucătorilor, antrenorul Dorin 
Barbu a prevăzut dis-putarea u- 
nor meciuri amicale cu F.C. Ba
ia Mare, Rapid Jibou, C.E.M. 
Cluj-Napoca, Gloria Bistrița, Sil
vana Cehu Silvanlel. Minerul 
Sărmășag, precum șl partidele 
din ediția a doua a „Cupei Ar
mătura", la care vor mai parti
cipa T.J. Banik Lubenlk, V.S.T. 
Kosice, Minerul Cavnlc. Lotul 
cuprinde următorii jucători: Lă- 
zăreanu. Marian, Ghețe — por
tari ; M. Bumbuț, Petreanu, Ter- 
heș, Vasillu, F. Pop, Ardeleanu
— fundași; Păscută, Tașnadi, Pe- 
truț, Darie, E. Crișan, Moldovan
— mijlocași: G. Bumbuț. D. Cri- 
șan, Boca. Bortea, Șter, Predea- 
nu (de la Progresul Vulcan Bucu
reștii — Înaintași. Din lotul e- 
chlpel a plecat Dobrău.

C.F.R.

i con- 
vre- 

oarti-

orădean se prezintă in 
diții excelente. Dacă 
mea va fi prielnică, i 
da de simbătă se va putea 
disputa fără dificultăți.

PETROȘANI : Președin
tele clubului Jiul Ion Car- 
pinet. ne-a spus : 
de zăpadă măsoară 
de cm. S-a început 
iarea terenului, astfel Incit 
iocul să se desfășoare 
bune conditiuni. De t 
menea, sînt pregătite 
instalațiile stadionului".

CRAIOVA : *
Băniei stratul 
măsoară doar 
dionul Central . . .
zenta în cele mai bune con
diții de ioc gazonul fiind 
curătat de zăpadă acum 
două zile. Profitînd de con
vorbirea noastră telefonică 
cu medicul echipei craiove- 
ne. dr. V. Frînculescu, vă 
informăm că ieri întregul 
lot al echipei, inclusiv ju
cătorii care au 
la turneul lotului 
tativ. au efectuat 
mentul prevăzut, 
apta de ioc.

BUCUREȘTI 
Stadionul Sportul studen

țesc : în Capitală zăpada dă 
mai puțin de lucru organizato
rilor, dar ei au toată grija ca 
tntîlnirile să se dispute în 
condiții regulamentare. Este 
și cazul stadionului din 
„Regie", unde tncepînd de 
astăzi, se aduc ultimele re- 
tusări anexelor și cîmpului 
de ioc.

Stadionul Steaua: Grijulii și 
prevăzători cum îi știm, gos
podarii stadionului din Ghen- 
cea ne asigură că la star
tul returului terenul de joc 
se va prezent^ în condiții 
ireproșabile.

..Stratul 
25—3C 
dega-

în 
de 
5 cm.
se

în 
ase- 

si

Cetatea 
zăpadă 

Sta- 
va pre

participat 
reprezen- 
an trena- 

deci sînt

La Moinești. dumi- 
in partida din „16"- 

..Cupei României", 
echipa locală și Di 
terenul de fotbal a

P.S. 
nică. 
imile 
dintre 
namo.
fost excelent pregătit pen
tru joc. în ciuda ninsorii. 
Mica asociație sportivă din 
Moinești poate fi un e- 
xemplu — la temă — pen
tru marile cluburi din „A".

ȘTIRI • ȘTIRI
• SELECȚIONATA NOASTRĂ 

DE JUNIORI, care efectuează un 
turneu în Turcia, a susținut 
marți, la Eskișehir, un prim 
meci cu echipa similară a țării 
gazdă. Partida s-a încheiat la 
egalitate. 2—2 (0—1). după ce
,, tricolorii" au condus de două 
ori prin golurile marcate de 
Nuță și Achim. iată si echipa 
folosită în acest meci de an
trenorii Marcel Pigul^a si C. 
Toma : Zlotea — Bănuță, Estinca, 
Moldovan, Topolinschi (Achim) 
— Voicu. Mihali, Mărgărit — 
Alexandru. Nută, Chircă.

« ORAȘELE UNDE SE VOR 
JUCA MECIURILE „CUPEI". 
Pînă în prezent s-au stabilit 
cinci dintre cele ‘opt localități 
neutre unde se vot disputa me- .. CU?3ef 

23 fe-
clurlle din „optimile" 
României, programate la 
bruarie.

Sportul studențesc —
F.C. Olt — Dinamo la 

Rm. Vîlcea la Pitești
F.C. Argeș — U.T.A. i 

Iulia
Steaua — S.C. Bacău la Brăila 
A.S.A. Tg. Mureș — Viitorul 

Gheorgheni la Odorheiu Secuiesc
F.R.F. încunoștiințează celelalte 

echipe, care nu au căzut de 
acord unde să joace meciurile 
lor (Petrolul — Dunărea C.S.U., 
Jiul — Corvinul). că, dacă pină 
azi la prinz n-o vor face, aceste 
iocahtăti vor fi stabilite de fe
derație. Reamintim, de asemenea, 
că tot la 23 februarie este pro
gramat si meciul rc.tanță 
„16“-iml dintre Universitatea 
iova si F.C. B'hor,
• A APĂRUT 

formativ" nr. 6 
române de fotbal.

A PETROLUL 
A.S.A. MIZIL 3—0 (1—0). Golurile 
au fost marcate de Cirlan (min. 
10) și Moldoveana (min. 60 și 75). 
(A. Cristea — coresp.).

* MUSCELUL CÎMPULUNG — 
C.S. TtRGOVIȘTE 1—1 (0—0). A- 
giu a înscris în min. 46 pentru 
tirgovișteni și Apostol în min. 70 
pentru gazde, care-1 au acum ca 
antrenor pe Gh. Ene. (P. Mateoiu
— coresp.).
a ,.U“ CLUJ-NAPOCA — A.S.A. 

TG. MUREȘ 2—0 (0—0). Au mar
cat : Dobrotă (min. 70) șl Bagiu 
(min. 87). (I. Lespuc — coresp.).

Chimia 
Ploiești

la Alba

din 
ra

ia Timisoara. 
.Buletinul in- 
al Federației

PLOIEȘTI



(Urmare, din pag 2)

au răsplătit evoluția lor cu 
note mari, pentru impresia ar
tistică nota maximă liind a- 
cordată în unanimitate de cei 
nouă membri ai juriului ! Un 
program de calitate, plin de 
dinamism și fantezie, bazat pe 
muzică folclorică, au prezentat 
si me'daliații cu argint, sovie
ticii Natalia Bestemianova — 
Andrei Bukin, ei fiind urmați 
de compatrioții lor Marina 
Klimova — Sergbei Ponoma
renko, doi patinatori care s-au 
impus „pe linia de sosire*4.

programulDar, să intrăm in . 
zilei de miercuri, care a fost 
deschis de ștafeta 4X5 km. 
Timpul insorit, dar rece, zăpa
da dură, un decor, totuși, de 
„carte poștală**, iată cadrul in 
care cele 12 echipe feminine 
s-au întrecut pe platoul de 
la Ignam Malo Polje. Avind in 
componența sa pe Inger He
lene Nybraarcn, campioană 
mondială en-titre. Anae Jab- 
ren, Brit Rettersen și Berit 
Aunli, formația Norvegiei a 
obținut o prestigioasă victorie 
in 1.06:49.7. Pentru celelalte 
locuri de pe podium disputa 
s-a dat intre Cehoslovacia, 
Finlanda și U.R.S.S., ceho
slovaca Kveta Jeriova reușind 
să aducă echipei sale „argin
tul-*. intrecind-o pe ultimii me
tri pe dubla campioană Maria 
Lisa Hamalainen 1 Marea sur
priză a fost furnizată, insă, de 
ștafeta sovietică — de trei ori 
campioană olimpică —, care a 
trebuit să se mulțumească cu 
locul 4. deși in ultimul schimb 
a figurat cunoscuta Raisa Sme- 
tanina.

★
Nu se terminase încă între

cerea ștafetelor, ctad la Tre- 
bevic prima sanie din cele 15 
înscrise in competiția de dublu 
a pornit in cursă. Situați pe 
locul secund după prima man
șă. Hans Staneassinger — Frani 
Wembacber (R.F.G.) au recu
perat terenul pierdut și cu 
1123.620 au cucerit medalia de 
aur. loan Apostol și Laurcnțin 
Bălănoiu, deși in fiecare man
șă au avut o pornire bună și 
au coborit în grafic pe prima 
parte a pistei, spre final (mai 
ales la un ,.S“ foarte greu, a- 
bordat nesigur și lovind man- 
t nela). au încetinit clasindu- 
șe în cele din urmă pe locul 
11, CU 1:25.660 (42.916-r42.742).

★ .
Cu trei sportive pe podium 

la 3 000 m — Andreea Schone, 
Karin Enke și Gabi Schon- 
brunn —, vitezistele din R.D. 
Germană și-au menținut supe
rioritatea in această disciplină, 
întrecută de două ori de Karin 
Enke (la 1 000 m și 1 500 m), 
Andreea Schone și-a luat de 
data aceasta revanșa, terminînd 
ta 4:24,79, cu 1,54 s înaintea 
compatrioatei sale.

• Prezent ia J.O. 
de la Sarajevo, pre
ședintele Comitetului 
de organizare a Olim
piadei de vară de la 
Los Angeles, Peter 
Ueberroth, s-a decla
rat impresionat de e- 
ficiența și entuz:asmul 
cu care au acționat 
colegii iugoslavi: „Co
mitetul de organizare 
a J.O. de iarnă a 
creat un cadru perfect 
Jocurilor, iar atmosfe
ra, prietenia locuitori
lor sînt extraordinare".
• ( Actorul iugoslav 

Zvonimir Rogoz este, 
probabil, cel mai în 
vîrstâ dintre invitații 
de onoare ai Olimpia
dei, el fiind în vîrstâ 
de 97 de ani. Alături 
de el, în tribune mai 
pot fi întîlniți cosmo
nautul sovietic Leonid 
Leonov, primul om care 
a părăsit vehicolul 
spațial, șl actorul a-

mer'ean Kirk Douglas, 
ambii pasionați, în 
special, de întrecerile 
de schi fond și pati
naj.

O Partîcipînd pen
tru ultima oară Ia J.O., 
cunoscutul schior fin
landez Juha Mieto, în 
vîrstâ de 34 ani, a 
stimit admirația tutu
ror, prin maniera In 
care a luptat să-și ad
judece una din me
daliile olimpice în 
proba de 15 km. Cla
sat în final pe locul 
4. el a încheiat cursa 
cu mîinile sîngerînde 
datorită eforturilor de
puse spre final.
• Purtătorul de cu- 

vînt al Comitetului de 
orqanizare, Miroslav 
Jancic, a declarat câ 
la controalele antido
ping efectuate pînă în 
prezent toate analizele 
au ieșit negative.

O Trei concurenți au

TELEX ® TELEX ® TELEX © TELEX ® TELEX ® TELEX @ TELEX ® TELEX © TELEX
ATLETISM Q Maratonul de la 

Tokio a fost cîștigat de tanza- 
nianul Juma Ikangaa în 2hl0:49, 
urmat de Jor Peter (R.D. Ger
mană) 2hl0:57 și Santiago de la 
Parte (Spania) 2hll:10. Dublul 
campion olimpic Waldemar Cier- 
pinski (R.D. Germană) s-a cla
sat pe locul opt în 2hl2:00. O 
Maratonul de la Kuala Lumpur 
a fost cîștigat de suedezul Tom
my Persson în 2h23:06. La femei 
prima s-a clasat Lone Dybdal 
(Danemarca) 2h48:03.

CICLISM • în cursa de șase 
zile de, la Milano conduce pere
chea Giuseppe Saronni (Italia)

GALERIA CAMPIONILOR----- -
ANDREEA SCHONE (R. D. Germană)

După medaliile de argint cucerite în probele de 1000 m și 
1500 m ale patinajului viteza, Andreea (s-a născut la 1 decem
brie I960 la Dresda; 1,63 m; 58 kg) a repurtat primul său 
succes olimpic invingînd la 3000 m, distanță pe care, în 198), 
a terminat pe locul 4. Campioană școlară a R.D.G. (în 1974) 
pe 1500 m, ea a reușit o „dublă* (sprint și combinată), în 
1977, la campionatele țării sale. Cel dinții succes internațional 
l-a realizat în 1983, cînd a devenit campioană europeană și, 
apoi, a lumii la combinată.

JAYNE TORVILL, CHRISTOPHER DEAN (Marea Britanîe)

Cei doi patinatori artistici — campioni mondiali în 1981, 
1982 și 1983, campioni europeni în 1984 — dețin supremația în 
această disciplină, după ce în 1980 au fost pe locul 7 la J.O. 
înainte de a cunoaște gloria sportivă, Jayne Torvill (născută 
la 7 noiembrie 1957, la Birmingham), a lucrat ca secretară, iar 
Christopher Dean (născut la 27 iulie 1958 la Nottingham) ca 
agent de poliție.

HANS STANGASSINGER, FRANZ WEMBACHER
(R. F. Germania)

Cei doi stoleri au alcătuit dublul ta 1977. an ta care au 
obținut și primul lor succes la C.E. de la Innsbruck. După 
1977. H Stangassinger (născut la 5 ianuarie i960; 1,91 m; 112 kg) 
și F. Wembactier (născut la 15 noiembrie 1956; 1,91 m; 78 kg) 
s-au aflat, de fiecare dată, pe locuri fruntașe la marile com
petiții, valoarea lor fiind confirmată acum de primul lor titlu 
olimpic. •

In timp ce patinatorii artis- 
tid se află în fața ultimei pro
be (programul liber), fetele au 
intrat și ele în competiție, în 
sala Skenderija, executind 
„figurile impuse**. Deocamdată 
conduce Rosalyn Sumners 
(S.U.A.) — campioană mondia
lă, urmată de sovietica Elena 
Vodorezova și de campioana 
europeană Katarina Witt 
(R.D.G.).

★
, Hocheiul — care a avut în 
program meciurile din ultima 
etapă a seriilor — a reunit în 
cele două săli mii de specta
tori. Am asistat la partide in
teresante și echilibrate (Austria 
— Norvegia, S.U.A. — Finlan
da), cu maxim interes fiind 
urmărite și jocurile U.R.S.S. — 
Suedia și R.F.G. — Italia, am
bele cu implicații directe asu
pra clasamentului grupei A, 
precum și derbyul seriei B, 
Cehoslovacia — Canada.

★
încheiem, amintind că au în

ceput și coboririle cronometrate 
la bob 4, sportivii noștri fiind 
„marcați- cu timpul de 51.81s, 
in timp ce primul echipaj 
(R.D.G. I) are 51.04 s, ceea ce 
lasă să se Întrevadă o dispută 
extrem de strinsă pentru vineri 
și simbătă, intre cele mai bune 
echipaje.

REZULTATE TEHNICE
HOCHEI (etapa a V-a): grupa 

A : UJI.S.S. — Suedia 10—1 (5—0, 
4—0, 1—1), Iugoslavia — Polonia 
8—1 (2—1, 3—0, 3—0) ; grupa B :
Finlanda — S.U.A. 3—3 (1—o, 1—2,
1—1) Austria — Norvegia 6—5 
(4—1, 2—3, 0—1)*

PATINAJ VITEZA (3000 m fe
mei) ; L ANDREEA SCHONE 
(R.D. Germană) 4:24,79 — cam
pioană olimpică: 2. Karln Enke 
CR.D.G.) 4:26.33 : 3. Gabl Schon- 
brunn (R.D.G.) 4:33,13; 4. Oiga

fost victimele unor ac- 
cidente^ la primele an
trenamente ale sărito
rilor de la trambuli
na de 90 m: bulgarul 
Valentin Bozicikov — 
contuzii multiple, elve
țianul Christian Haus- 
wirth — fractură la 
articulația pumnului, și 
americanul Matthew 
Perti — fisură la unul 
din antebrațe.
• Dansatorii pe 

gheață Jayne Torvill 
șl Christopher Dean i
(Marea Britanîe), noii '
campioni olimpici ai 
acestei probe, au de
pășit propriul lor 
„record mondial" de 
note 6,0 realizat la '
C.E. de la Budapesta i
(17). La Sarajevo ei 1
au obținut 19 (3 la
impuse, 4 la program 
original și 12 la pro
gramul liber), o dova
dă Incontestabilă a 
măiestriei lor.

— Urs Freuler (Elveția) cu 89 p, 
urmată de Francesco Moser (Ita
lia) — Rene Pijnen (Olanda) 60 
p. • Prima etapă a Turului Cu
bei, Baracoa — Guantanamo (153 
km) a fost cîștigată la sprint de 
sovieticul Viktor Demidenko, ur
mat de Aduardo Alonso (Cuba) 
șl Uwe Raab (R.D. Germană), 
care a îmbrăcat tricoul de lider 
al clasamentului general.

LUPTE • Cîștigătorii turneului 
de lupte libere de la Paris: 48 
kg : Cuesta (S.U.A.); 52 kg :
Reich (R.D.G.); 57 kg: Bobrich 
(R.D.G.); 62 kg : Lamb (S.U.A.); 
68 kg: Metzher (S.U.A.): 74 kg:

Plehkova (T7.R.S.S.) 4:34.42: 5.
Yvonne Van Gennlp (Belgia) 
4:34,80; 9. Mary Docter (S.U.A.) 
4:36,25.

SANIE (dublu) : 1. HANS STAN
GASSINGER — FRANZ WENBA- 
CHEB (R.F.G.) 1:23,620 — cam
pioni olimpici; 2. Evgheni Be
lousov — Alexandr Beliakov 
(U.R.S.S.) 1:23,660 : 3. Joerg Hof
fman — Jochen Pietsch (R.D.G.) 
1:23,847 : 4. Georg Fluoklnger — 
Franz Wllhelmer (Austria) 1:23,9O2: 
5. GUnther Lemmerer — Franz 
Lechleitner (Austria) 1:24,133: 6. 
Hansjorg Raffl — Norber Huber 
(Italia) 1:24,353, ...11. Ioan Apos
tol — Laurențiu Bălănoiu 1:25,660.

SCHI FOND (Ștafeta 4X5 km 
femei): 1. NORVEGIA (Inger-He- 
lene Nybraaren Anne Jchren, 
Brit Pettersen, Berit Aunli) lh 
06:49,7 — campioană olimpică; 2. 
Cehoslovacia lh 07:34,0; 3. Fin
landa lh 07:36.7 ; 4. U.R.S.S. lh 
07:55,0; 5. Suedia lh 08:30,0: 6. 
Elveția lh 09:00.3.

JUDOKA ROMÂNI LA CAMPIONATELE
INTERNATIONALE

9

Intre 17 și 19 februarie. Ia 
Plovdiv se vor desfășura Cam
pionatele internaționale de 
judo ale Bulgariei. La acest 
important turneu internațio
nal au fost invitați judoka re- 
putați din Algeria. Austria, 
Belgia. Cehoslovacia. Cuba, 
Grecia. R. P. D. Coreeană, 
Franța, R. D. Germană. R.F. 
Germania. Italia. Japonia. O- 
landa. Mongolia. România, 
U.R.S.S.. si. bineînțeles, din 
Bulgaria. Tara noastră va fi 
reprezentată de un lot valoros 
de sportivi care, așa cum men
ționa A. Muraru, secretarul 
federației, „au ca principal o- 
biectiv verificarea modului de 
aplicare a noilor procedee teh
nice repetate și perfecționate

,,CUPA CUPELOR" 
LA BASCHET

In „Cupa cupelor" la baschet 
masculin, marți a avut loc tu
rul uneia dintre partidele se
mifinalelor. La Zagreb, la ca
pătul unui joc extrem de dis
putat, formația locală Cibona 
a fost întrecută de Rea! Ma
drid cu 91—89, după ce la pau
ză conducea cu 39—38. Rezul
tatul a fost decis în ultimele 
secunde ale meciului. Returul 
acestei partide va avea loc la 
Madrid, la 21 februarie.

în cealaltă semifinală s-au 
îritîlnt, ieri, echipele italiene 
Scavolini Pesaro și Olimpia 
Milano, dar rezultatul nu ne-a 
parvenit pînă la închiderea e- 
diției.

Fabzaev (U.R.S.S.): 82 kg: Schulz 
(S.U.A.); 90 kg: Ginov (Bulgaria) ; 
100 kg ; Leupert (R.D.G.); 4-100 
kg : Magomedov (U.R.S.S.); pe 
echipe: S.U.A. 38 p, R.D. Ger
mană 36 p. Polonia 19 p etc.

TENIS • Clasamentul la zl în 
circuitul feminin de tenis : Na
vratilova 4 010 p, Evert-Lloyd 
2 214 p, Mandlikova 2 160 p, 
Shriver 1 930 p, Jaeger .1 730 p, 
Turnbull 1 725 p ...16. Virginia 
Ruzlci 1 220 p Primele 16 clasa
te vor participa la turneul final 
programat la Madison Square 
Garden din New York între 27 
februarie și 4 martie.

BULGARIA - R. F.
VARNA, 15 (prin telefon). — 

Cînd campioana europeană en- 
titre a intrat în arenă fără 
Schumacher, Strack și Jakobs 
cei aproape 30 000 de specta
tori bulgari, care au înfruntai 
un frig neobișnuit aici. au 
crezut că reprezentativa țării 
gazdă va obține, după 24 de 
ani. a doua ei victorie în fața 
echipei vest-germane. Dar 
echipa lui Derwall a început 
acest prim joc al ei de verifi
care din 1984 cu gîndul și la 
rezultat. Așa se face că la pri
ma acțiune ofensivă a vest- 
germanilor. ta min. 2, ei au și 
deschis scorul : Voller a cen
trat de pe dreapta Și STIELI- 
KE a înscris cu capul din col
tul careului mic. Peste pa
tru minute, Voller avea să tri
mită balonul în bară ! Startul 
dezlănțuit al oaspeților taie e- 
lanul formației gazdă. care 
nu poate face față contraa
tacurilor adverse, mature si 
incisive, rezolvate in cele din 
urmă de. .. Voller, Bommer 
și Schuster, care ratează in
credibil în min. 23, 25 si 30 
Jucătorii bulgari se regăseș.’ 
abia în finalul reprizei dar 
Iskrenov (min. 41), ajuns față 
în față doar cu portarul, nu a 
putut înscrie.

După pauză, același joc ma-

Dinamo Minsk In Bulgaria
Aflîndu-se în Bulgaria, echi

pa Dinamo Minsk a jucat, ieri, 
cu Trakia Plovdiv. Meciul s-a 
încheiat la egalitate : 1—1
(0—0). Oaspeții au deschis sco
rul prin Sokoi (min. 67), iar 
gazdele au egalat din penalty 
(min. 74), prin Kostadinov.

ALE BULGARIEI
in cadrul ultimelor antrena
mente**. Sub conducerea antre
norului Alexandru Vasile, vor 
face deplasarea : Gh. Dani și 
S. Lazăr (categoria 60 kg). I. 
Șerban și C. Nicuiae (65), S. 
Toplicean și Șt. Nagy (71). Ad. 
Clinei (95) și M. Cioc (+95). 
Să reamintim că anul trecut, 
la Campionatele internaționale 
de judo ale Bulgariei. M. Cioc 
s-a clasat pe locul I, iar S. La
zăr pe locul III. (M.V.),

„LISTA NfAGHĂ“
Recent, la New York, Cen

trul O.N.U. împotriva apart
heidului a dat publicității o 
„listă neagră" cuprinzînd 270 
de sportivi din 25 de țări ale 
lumii care au evoluat în pri
ma jumătate a anului trecut 
la manifestații sportive orga
nizate în Africa de Sud. Ra
portul Centrului apartheidului 
notează că în primele șase 
luni din 1983 au fost înregis
trate progrese importante în 
lupta pentru izolarea interna
țională în sport a Africii de 
Sud, „chiar dacă aceste pro
grese sînt limitate în anumite 
sporturi profesioniste, în care 
unele vedete sînt atrase prin 
oferirea unor mari sume de 
bani*. Se subliniază, totodată, 
intensificarea preocupării u- 
nor guverne în această cam
panie, citîndu-se exemplul 
semnificativ al Franței, atunci 
(And Ministerul sportului din 
această țară a respins turneul 
pe care echipa reprezentativă 
de rugby urma să-l facă în 
luna aprilie 1983. Exemplul 
Franței a fost urmat apoi de 
Scoția și Țara Galilor, echi
pele de rugby ale acestor țări 
anulîndu-și, la rîndul lor, tur
neele prevăzute în Africa de 
Sud. Au fost lovituri grele 
pentru regimul rasist de la 
Pretoria, pentru că rugbyul 
este un sport foarte popular 
in această țară, iar echipa 
„Springboks" una din cele mal 
redutabile ale lumii. Se pare 
că, în cele din urmă, și re
prezentativa Angliei va renun
ța la turneul programat tn 
vara viitoare. Chiar dacă re
cent, tn Camera comunelor, 
ministrul sporturilor, Neil 
MacFarlane, a arătat că nu

2-3 ,(0-1)
tur al vest-german.ilor. in forță 
și cu pase „tăiate-*, care surprind 
defensiva bulgară. Și campi
oana Europei se desprinde în 
min. 65, cînd pe traseul Boc- 
kenfeld — Bommer — VOLLER, 
ultimul treCe elegant și de por

tar, invingînd și un fundaș ve
nit pe linia porții : 0—2.
Tot Voller ratează peste un 
minut, dar în min. 75, la o fa
ză „șnur” de mare spectacol, 
finalizează STIELIKE.

Din acest moment, echipa lui 
Derwall nu mai ia jocul _ in 
serios și formația pregătită de 
Vuțov speculează această. . . des
considerare a adversarului. IS
KRENOV va fi cel care va în
scrie două goluri, în min. 80 
și 87, goluri mai mult ale. .. 
apărării vest-germane. Iar Ton- 
cev se va afla, în min. 90. 
chiar în fața egalării!

Oricum, victoria oaspeților 
este meritată si ea ne-a trimis 
imediat cu gîndul la 17 iunie, 
la Lens, la turneul final al 
C.E., cînd echipa noastră na
țională va intîlni pe cea vest- 
germană.

Arbitrul F. Wohrer (Austrio) 
a condus bine formațiile : BUL
GARIA : Volov — KOEV Ara
bov, ZDRAVKOV, Petrov — 
Dimitrov, Gospodinov (min. 75 
Ioncev), Sadakov — ISKRli- 
NOV, Gocev (min. 70 Erano- 
sian). Mladenov î R. F. GER
MANIA : Burdenski — Boc- 
kenfeld. Herget, K. H. FOR
STER. Brehme — Meier. SHE- 
LTKE. SCHUSTER — Bom-r-r. 
VOLLER (min. 75 Alofs) KH. 
Rummenigge.

Mircea M. IONESCU

Știri
• Intr-un meci internațional 

disputat la Atena, reprezentativa 
R.D. Germane a întrecut cu 3—1 
(0—1) formația Greciei.
• Turneul de sală de Ia Paris

— Bercy: Hamburger S.V. — Tizi 
Ouzu 3—3, Monaco — Fiu min en se
2— 1, Hamburger S.V. — paris St. 
Germain 5—4, Paris St. Germain
— Tizi Ouzu 2—2, Bordeaux — 
Fluminense 3—2.
• Liverpool s-a calificat în fi

nala Cupei ligii engleze, învin- 
gînd în retur pe Walsall (liga a
3- a) cu 2—0. In tur, pe teren pro
priu, Liverpool a terminat la ega
litate (2—2).
• Meciuri amicale : Bayer Le

verkusen — Șahtior Donețk 0—1 
(a marcat Morozov) ; Videoton 
Szekesfehervar — Dynamo D-e^da 
2—2: Gor Metia (campioana Ke- 
nyei) — Schaffhausen (Elveția) 
1—1.

© Josef Masopust va de
veni, de la 15 iulie, antrenorul 
principal al selecționatei Ceho
slovaciei (în locui lui Frantisek 
Havranek).

A SPORTULUI...
există o interdicție formală (a 
guvernului) în privința aces
tui turneu, guvernul englez 
„recomandă insistent* federa
ției engleze — căreia ii lasă 
latitudinea deciziei — să anu
leze turneul, „sperînd* că fe
derația va urma acest sfat.

Este îmbucurător faptul că 
lupta împotriva apartheidului 
prin sport a devenit o proble
mă a guvernelor și organisme
lor internaționale. De cîtiva 
ani, guvernul de la Pretoria 
încearcă să convingă că inte
grarea rasială este o proble
mă rezolvată în sport. Dar 
integrarea rasială rămîne ex
cepția și nu regulă în această 
țară. Pe de altă parte, tenta
tiva de a izola sportul de 
contextul social general al A- 
fricii de Sud nu poate avea 
sorți de izbîndă, întrucît reali
tatea este prea bine cunoscută 
pretutindeni.

Eșuînd în încercarea de a 
interveni pe lingă federațiile 
internaționale pentru a permi
te fisuri tn boicotarea apart
heidului — ultimul exemplu 
este al federației de cricket» 
a cărui conferință internațio
nală a refuzat orice compro
mis Pretoria amenință
sportul amator, în rugby, dar 
și în alte discipline, prin a- 
tragerea unor individualități, 
promițîndu-le fățiș burse sub
stanțiale. „Lista neagră" amin
tită la început ne arată însă 
că marile vedete, adevăratele 
vedete, chiar profesioniste, din 
sporturile de mare audiență, 
evită să-și Ofteze numele prin 
contacte eu Africa de Sud. și 
banii au. cîteodată, miros...

Vladimir MORARU


