
Moment de vîrf al atletismului de sală
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI VA I

„CliPA DE CRISTAL
Șl CAMPIONATELE SENIORILOR

Sezonul atletic de sală a- 
tinge la sfîrșitul acestei săp- 
tămini punctul de virf. Sim- 
bătă și duminică, în sala „23 
August" din București sînt pro
gramate, în cadrul unui singur 
concurs, trei competiții : con
cursul internațional „Cupa de 
Cristal" (ajuns la a 14-a edi
ție). campionatele naționale ale 
seniorilor și campionatele de 
juniori. Vom putea urmări, în 
patru reuniuni (simbătă și du
minică, dimineața și după- 
amiază) tot ce are mai bun 
atletismul nostru la această 
oră în probele specifice sălii, 
în frunte cu săritoarele în lun
gime Anișoara Stanciu și Vali 
Ioncscu, săritorii în Înălțime 
Constantin Militaru, Sorin Ma
tei și Eugen Popescu, aruncâ- 
toarea de greutate Mihaela Lo- 
ghin etc., precum și vîrfurile 
tinerei generații de performeri. 
Marile atracții ale concursuri
lor se anunță probele de lun
gime (fete) — cu Anișoara 
Stanciu, in bună dispoziție, ca
pabilă să atace granița de 7 
metri — și înălțime (băieți), 
unde Constantin Militaru va 
încerca să corecteze recordul 
(2,31 m) stabilit simbăta tre
cută la Sofia.

In privința oaspeților „Cupei 
de Cristal", o primă confir
mare din partea federației din 
R.D. Germană. Printre cei 4 
atleți care vor concura la Bucu
rești se află tinâra aruncătoare 
de greutate Heidi Krieger (19 
ani), clasată pe locul doi, re
cent, la campionatele națio
nale, cu 20,05 m. Un adversar
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Mibaela Loghln speră să do
boare recordul indoor 
taie (19M m)

Za grru-

AZI, PRIMELE JOCURI DIN CADRUL
„CUPEI FEDERAȚIEI" LA HOCHEI

Etapa de duminică are loc dimineața
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IN SFIRSIT, S-AU DISPUTAT SI PROBELE DE COBORIRE!, 7 »9

© Doi campioni inediți : Michela Figini (Elveția) și Bill Johnson (S.U.A.)

© Canadianul Gaetan Boucher la al doilea succes pe pista de la

Trebevic © Cu T. Wassberg ți G. Svan in mare formă, ștafeta Suediei

învingătoare la 4X10 km © Azi, primele două manșe la bob 4

artificial din Galați 
incepind de azi

Patinoarul 
găzduiește 
jocurile celei de a XXVI-a e- 
diții a „Cupei Federației- 
hochei, la care iau parte e- 
chipa sovietică Salavat Julacw 
Ufa, participantă la prima ligă 
a campionatului din U.tLSS., 
reprezentativa de tineret * Ce
hoslovaciei, selecționata noas
tră divizionară de seniori și 
cea de tineret Rezultatele ob
ținute de formațiile oaspe in 
meciurile de verificare de ptnă 
acum, disputate in această săp- 
tămînă tot la Galați, ca și 
valoarea lor generală, precum 
și dorința de revanșă a pri.nei

la

noastre* selecționate constituie 
argumente ca să așteptăm o 
competiție dinamică, atractivă 
$i interesantă de urmărit

Programul începe azi cu me
ciurile Selecționata divizionară 
de tineret — Salavat Jalaew 
Ufa (ora 15) și Selecționata di
vizionară _A- — Cehoslovacia 
tinerei (ora 17.30) Competiția 
continuă simbătă după —aisuază. 
La aceleași ore, și duminică di
mineața. de ia ora 10.30 : Se- 
lecținuata divizionară dc tineret
— Cehoslovacia tineret și ora 
13 : Selecționata divizionară „A"
— Salavat Julaew Ufa.

SARAJEVO, 16 (prin telefon), 
în sfirșit. coborirea a avut loc ! 
Amânată de trei ori. din cauza 
timpului nefavorabil, această 
spectaculoasă probă a reunit, 
pe pirtiile de la Jahorina și 
Bjelasnica. pe specialistele si 
specialiștii schiului alpin.

Fără îndoială, eroina zilei a 
fost elvetianca Michela Fîgini.

1965 m ; diferență de nivel 
547 m) să fie cea mai rapidă. 
Elvețiencele au fost la un pas 
de o ..triplă", la fel ca austrie- 
cele în 1961 la InnsbrucK 
(Haas. Zimmermann. Hecher), 
dar cehoslovaca Olga Charva- 
tova (1:13,53) a încheiat pe lo
cul X făcând să tremure ini
mile helveticiloc pentru că a

s-a impus pe pîrtia de la Bje- 
lasnica (lungime 3033 m ; di
ferență de nivel 803 m) ia fața 
lui Peter Muller (Elveția) și 
Anton Steiner (Austria), el 
apropriindu-și victoria abia în 
ultimii 500 m. sectorul In care 
și-a valorificat la maximum ca
litățile de coborîtor. Pe aceas'ă 
porțiune favorabilă, zburind cu

PROGRAMUL DE AZI
- oro 13 : Ștafetă 4X74 bărbați 
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Lixan-

care a urcat pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului la aproa
pe 18 ani, reușind din 
nou, cei mai bun timp (1:13,36). 
ca si miercuri. înainte ca ar

bitrii să decidă atunci Între
ruperea competiției. Conside
rată ca favorită a probei. ea 
a manifestat un impresionant 
calm. Plecată cu numărul 5. 
la prunul cronometraj inîerme* 

realizase abia al 7-lea

Michela Figini (El
veția), 
tpre... 
pic la

in plin zbor 
titlul olim- 
coborire

Telefoto :
A. P.-AGERPRES

fi
timp (22-34 s). pentru ca oe ul
tima parte a pirtiej Ounzime

Retrospectiva 1983 a ciclismului românesc

UN „PUNCT DE CĂȚÂRARE“ CÎȘTIGAT CU BRIG
’83 a fost și pentru ciclis

mul românesc un an bun, rod
nic am spune, cu realizări deo
sebite pe mai multe, planuri. 
Reluarea „Turului României", 
cu puternicul său ecou propa
gandistic pentru acest sport, ni 
se pare a fi nu numai cel mai 
mare succes al sportului nos
tru cu pedale în anul care a 
trecut, ci — mai ales — cu 
cele mai multe implicații fa
vorabile în dezvoltarea sa ge
nerală și în crearea unei baze 
de mase a sportului de per
formanță, . de care duce lipsă 
acută în ’ ultimii ani. „Turul" 
este emblema unui ciclism a- 
devărat, este sărbătoarea sa a- 
nuală, este „cupola" sub care 
freamătă un an de zile întreaga 
familie a sportului cu pedale. 
Introducerea acestuia In calen
darul oficial al U.C.I. '84 re
prezintă încă un pas Înainte,

deschiderea i 
plutonului cu 
hotare.

în materie 
„clou“-ul l-a 
cerirea, de către Gh. Lăutaru, a 
medaliei de argint la Univer
siada de la Edmonton în proba 
de velodrom 
puncte, 
vistului 
crederii' 
cliștilor 
podiumul marilor competiții in
ternaționale. Lingă el se află 
un alt dinamovist și perfor
manțele sale : Mircea Roinaș- 
canu. 
tului 
cîștigat 
„Cursa 
cui I 
„Turui 
dosului" 
notate " în ordine cronologică),

spre consolidarea 
i invitați de peste

de performanță, 
reprezentat cu-

cu adițiune de 
Performanța dinamo- 
a spart „zidul neîn- 

in posibilitatea ci- 
noștri de a urca pe

Liderul actual al spor- 
cu pedale românesc a 

in '83 două etape în 
Păcii", precum și lo
in „Turul României", 

Turciei" și „Turul Rho- 
(performanțele sînt

ceea ce înseamnă pentru 
rutier brav cel mai bogat an 
din prodigioasa sa carieră de 
alergător de cursă lungă. Snt, 
de asemenea, de relevat „per
formanțele colective", ciștigi- 
rea de către echipa României 
— în care ponderea o dețin

Hristache NAUM

(Continuare in Doq 2-3)

avuL. la un moment dat. cei 
mai buni timpi intermediari. 
Astfel, senioarele din „Țara 

.. cantoanelor" au reușit. din nou.
doar o dublă — cu Maria Wal- 
User (1:1X41) pe locul secund 
— ca și Madeleine Berthod $: 
Frieda Daazer in 1956. La sfir- 
Șitul cursei, cea mai tinără 
campioană olimpică a probei de 
coborire ne spunea : ^Am rea- 
Uzat o cursă fără rreșeaU ți. 
gindesc, un parcurs mai bun 
ca miercuri. Condițiile au fost 
bune si pista na a prezentat 
dificultăți majore. Această me
dalie de aur echivalează eu 
consacrarea in marea perfor 
mantă si eu sint nebună de 
bucurie".

Terminind învingător. Bill 
Johnson a devenit primul 
schior american. în istoria J O.

■ de iarnă- medaliat cu aur la 
schi alpin. TînâruV’californian

picioarele flexate. suplu. într-o 
poziție joasă, aerodinamică, el 
a trecut linia de sosire in 
1:15-59. „Pista a fost mai rapidă 
ea ieri — declara campionul — 
dar mie mî-a convenit. Am 
avut eiteva dificultăți la înce
put. dar acum sint fericit". 
Plecat cu numărul 13. austria
cul Anton Steiner avea la ju
mătatea parcursului cel mai 
bun timp, dar In partea a doua 
n-a riscat, alungind în poziția 
a III-a (1:45.95). după elveția
nul Peter Muller

★

După victoria ia 
tinatorul canadian 
eher declara că se simte ca
pabil de un nou succes. Si

(1:1336).

1 000 m pa-
Gaetan Bou-

succes.

Rodu T1MOFTE
------------------------------------------ «
(Continuare in pag a 4-a)

In numeroase întreprinderi din Capitală

PULSUL" GIMNASTICII LA LOCUL DE MUNCA
TOT MAI VIGUROS

marii în-Ne găsim la clubul 
treprinderi de țevi „Republica1 
din Capitală, unitate pilon a 
industriei noastre grele, frun
tașă pe ramură în îndeplinirea 
permanentă a obiectivelor de 
producție la toți indicatorii, 
și... casă bună pentru activi
tatea sportivă de masă. Ținind 
seama tocmai de aceste ele
mente, Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport 
a organizat, de data aceasta, 
aici, obișnuita întîlnire bilu
nară — comandamentul, cum 
e denumită — cu președinți 
și secretari de asociații sportive, 
antrenori, instructori din mari 
unități economice bucurestene. 
O inițiativă inedită, am spune, 
deosebit de interesantă. Iată, 
drept argument, programul, 
care vorbește de la sine.

Tema „comandamentului" :

evoluția activității sportive de 
masă prin prisma a trei fac
tori de referință — gimnastica 
la locul de muncă, Complexul 
polisportiv „Sport și sănătate" 
și colțurile sportive din între
prinderi. Mai întîi, ne este pre
zentat un film pe aceste su
biecte, prin asociații sportive 
ale sectorului 3. Iată-i pe elevii 
Liceului de
nr. 3 făcind gimnastică în re
creația mare, dar iată-i și în 
atelierele școală, în pauza de 
producție. „Gimnastica zilnică 
Ie sporește dragostea de sport. 
Și ea contribuie ca liceul să 
tic pepinieră pentru clubul 
sportiv «Olimpia». Gimnastica 
și munca...". Aparatul de filmat 
ne introduce apoi în atmosfera 
de muncă din întreprinderea 
poligrafică
Muncă și... gimnastică la lo-

matematică-fizică

Buletinul Oficial.

cui de muncă. Medicul între
prinderii se află printre tine
rele muncitoare, le corectează 
mișcările, se alătură lor, pen
tru a convinge prin exemplul 
personal. Apoi ne „ducem" la. 
„Borangicul". Apreciem și aici 
interesul pentru gimnastică. Ca 
și la „Biofarm", unde inginera 
șefă a întreprinderii se preo
cupă de desfășurarea gimnas
ticii la locul de muncă.

S-a făcut ora 9,30. Părăsim 
spațiile dintre halele „Repu
blicii". Laminatori, forjori, ma
caragii. ingineri și proiectanți 
de la Centrul de cercetări și 
proiectări ies, ca la o co
mandă, pentru cinci minute în 
aer liber. Si : „începem cu o 
alergare pe loc. O dată cu 
mine : start !“. Urmează miș-

Viorel TONCEANU

(Continuau in pag i-3)



Din viața secțiilor ANTRENORUL DE POPICE ROGER CERNAT în „Turneu! Primăverii" , la bo

„TEROM NU VA RETROGRADA!"

ESTE DE PĂRERE DAN IRIMICIUC
întinerirea echipei, principalul argument

al diriguitorilor handbalului ieșean
O echipă care cu doar un 

an în urmă se afla in pluto
nul fruntaș, care in. 1982 a 
evoluat în „Cupa I.H.F.". o 
formație care la ultimele două 
campionate mondiale (1982. — 
Ungaria, 1983 — Polonia) a 
furnizat trei și, respectiv, două 
jucătoare echipei naționale a 
României (Angela Avâdanei, 
Valentina Turbatu, Rodica Co- 
valiuc), așadar o echipă cum 
este TEROM Iași se află a- 
cum într-o situație deloc de 
invidiat, ocupind locul 11 (pen
ultimul) în clasamentul cam
pionatului Diviziei feminine 
„A" la handbal, la un pas 
de... retrogradare.

La Iași. în biroul președin
telui C.J.E.F.S., Valentin Pa- 
raschiv, au venit să discute 
soarta acestei echipe președin
tele asociației sportive de la 
Combinatul de fibre sintetice, 
ing. Dan Mihăescu, președin
tele secției de handbal, meda
liatul olimpic și mondial la 
sabie, ing. Dan Irimiciuc, pre
cum și cei doi antrenori ai 
echipei TEROM. Corne! Bădu- 
lescu și Mircea Pop. S-a pus 
dintru început degetul pe rană, 
cum se spune, toți cei cu care 
am discutat recunoscînd că s-a 
neglijat, mult timp, promova
rea în lot a unor jucătoare 
tinere și aceasta in pofida 
faptului că municipiul Iași este 
unul din puținele centre din 
țară în stare să-și formeze și 
să-și dirijeze propria pepi
nieră. C.S.Ș. „Mihai Eminescu" 
avînd foarte bune clase de 
handbal. „La începutul actua
lei ediții a campionatului — 
ne spunea Dan Mihăescu — 
cind cinci dintre jucătoarele de 
bază ale echipei au apărut ca 
indisponibile : Suinănaru, Dîs- 
că. Borșanu (au devenit mame). 
Râducu (transferată Ia Ploiești) 
și Vișan (sancționată pentru a- 
bateri de Ia disciplină) — am 
prevăzut că vom avea... o viață 
grea. Nu am fi ajuns, totuși, 
in situația critică dc astăzi 
dacă nu ar fi intervenit și o

dereglare în procesul de an
trenament prin plecarea intem
pestivă de la conducerea teh
nică a echipei a antrenorului 
Ioan Haraga".

S-au mai adus și alte argu
mente, toate serioase și demne 
de luat in seamă — după opi
nia noastră. Dar ceea ce ni 
s-a părut a fi un fapt cu totul 
pozitiv îl reprezintă grija, in
teresul, dorința sinceră și mun
ca serioasă ale întregului co
lectiv de activiști ai asociației 
sportive de Ia Combinatul de 
fibre sintetice, sprijinul pre
ședintelui C.J.E.F.S. pentru ca 
TEROM să iasă cu bine din 
situația in care se află. în 
acest sens, s-a apelat, intre 
altele, la singura soluție in
tr-adevăr rațională, repetată de 
toți interlocutorii : împrospăta
rea echipei cu elemente tinere. 
Cristina Popa, Aspazia Cretan, 
Gabriela Horga sint citeva din
tre handbalistele promovate de 
la C.S.Ș. „M. Ezninescu", iar 
faptul s-a dovedit a fi salu
tar, toate cele trei tinere inca- 
drindu-se bine și serios în . me
canismul ‘
întineririi rămine de-acum per
manent deschisă la TEROM — 
ne spune Dan Irimiciuc. Per
sonal, ca om care știe ce în
seamnă sportul de performanță, 
am discutat și de pe această 
poziție eu fetele din echipă. 
Ele — ca și noi, de altfel — 
sint convinse 
starea precară in 
Iubitorilor ieșeni 
lui, suporterilor 
le dau asigurări 
va retrograda".

Intr-adevăr, stă in posibili
tățile acestei formații, a oame
nilor care o înconjoară cu dra
goste. a activiștilor sportivi din 
handbalul ieșean, a antreno
rilor C. Bădulescu și M. Pop. 
să contribuie cu întreaga lor 
capacitate la depășirea mo
mentului critic pe care îl tra
versează echipa.

echipei. „Problema

că pot depăși 
care se află, 
ai bandbalu- 
TEROM-alai 

că echipa nu

Ion GAVRJLESCU

Sl ECHIPA CAMPIOANA EUROPEANA>

VIZEAZĂ NOI SUCCESE
în preajma reluării campio

natului Diviziei „A" de popice, 
o discuție cu antrenorul eme
rit Roger Cernat — conducă
torul tehnic al celei mai bune 
echipe masculine. Aurul Baia 
Mare, ciștigătoarea „Cupei cam
pionilor europeni" ediția 1983, 
multiplă campioană a țării și 
fruntașă în actuala ediție a 
competiției, este, credem, de 
actualitate. Cunoscutul tehni
cian băimărean are și o bună 
reputație pe plan internațio
nal. Pe lingă succesul obținut 
anul trecut cu echipa Aurul 
in C.C.E.. Roger Cernat are 
un bogat palmares și in frun-* 
tea reprezentativei naționale, 
cu care a ciștigat titlul de 
campioană mondială pe eebipe- 
bărbați de trei ori consecutiv
— in 1978 la Lucerna. în 1930 
la Mangalia și in 1982 la Brno
— iar anul acesta, in luna mai, 
va lupta pentru supremație la 
C.M. de la Ljubljana, unde 
speră că elevii lui vor avea 
o comportare la fel de fru
moasă ca și la ultimele trei 
„mondiale". Cucerirea conszcj- 
tivă a patru titluri supreme 
ar constitui pentru reprezen
tativa română un mare suc
ces. recordul întrecerilor mon
diale. Obiectiv, firește, foarte 
dificil de atins, dar la care 
rivnesc si pentru care se pre
gătesc intens popicarii noștri, 
după cum ne asigură R- Cer
nat, deși această „bătălie" se 
va da in Iugoslavia, țară cu 
un palmares bogat in sportul 
popicelor.

Revenind la campionatul di
vizionar, unde R. Cernat a 
ciștigat cu Aurul Baia Mare 
de două ori (în 1961 și 1933) 
titlul de campioană, iar in ac
tuala ediție a competiției se 
află printre cele mai bune for
mații (a pierdut doar două 
jocuri in tur. la echipele timi
șorene C.F.R. și Victoria, in 
deplasare) țintește un nou suc
ces pentru echipa sa. „Avem 
un atu față de celelalte frun
tașe ale seriei Nord, in care 
activăm, ne spunea Roger Cer
nat- în primul rind. • să be
neficiem mai mult de avanta
jele arenei proprii. Derby-ul 
seriei i! vom disputa la Baia 
Mare, cu Eeetromureș Tg. Mu-

reș. De altfel, se știe că sexte
tul nostru evoluează foarte 
bine cu echipe puternice, chiar 
și iu condiții de deplasare, par
tide pentru care se mobilizează 
•n mod deosebit".

Formația băimăreană va a- 
borda returul cu același lot 
pe care l-a avut in sezonul 
de toamnă. A legitimat ‘ doar 
doi juniori din „județ", care 
acum se formează pentru ma
rea performanță. Actualul lot 
al Aurului este valoros, patru 
dintre popicarii băimăreni a- 
flindu-se in lotul național de 
12 jucători care se pregătesc 
pentru C.M. — Iuliu Bice, Ste- 
lian Boariu, Alexandru Naszodi 
și Ernest Gergely. Dintre cei- 
doi „veterani" care au contri
buit din plin la frumoasele 
succese obținute de Aurul a 
mai rămas în formație Ion Bi- 
ciușcă, jucător care, la cei 46 
de ani ai săi, face față cerin
țelor campionatului. Gheorghe 
Vuță (53 de ani), care timp de 
aproape două decenii a fost 
om de bază in echipă, a tre
cut acum in... rezervă și se 
va ocupa de pregătirea jucă
torilor tineri, deși mai are re
surse fizice și tehnice pentru 
jocurile de campionat, dove
dind o lăudabilă longevitate 
sportivă. Lotul Aurului cu
prinde și cîțiva jucători tineri, 
dintre care cei mai talenlați 

Sinculifci 
și Vasiie

sint juniorii Marcel 
(in lotul național) 
Silaghi.

Aurul va juca în 
pe vechea sa arenă- cu două 
piste. Dorința acestei echipe 
fruntașe, de a avea o arenă 
modernă, cu patru piste, nu 
s-a realizat pină acum și po
picarii băimăreni privesc cu 
jind la colegii de sport din 
Sighetu Marmației care, deși 
joacă in campionatul de cali
ficare, au o sală modernă cu 
6 piste...

retur tot

Toma RABȘAN

în cadrul „Turneului Primă
verii" la box, competiție utilă 
care se desfășoară in orașele du
nărene eu tradiție în „nobila 
artă" — Galați și Brăila —, au 
apărut primele surprize. Dar 
iată relatările trimișilor noștri.

BRAILA, 16 (prin telefon). în 
programul reuniunii anterioare 
au figurat 30 de partide, șaispre- 
ze ci mile competiției, la catego
riile semimuscă. semiușoară, sc- 
mimijlocie și mijlocie. Au apă
rut și surprizele. în partida semi- 
muștelor Ion Bălan (Prahova) și 
Dumitru Șchiopu (Steaua) primul 
a obținut victoria după nouă 
minute de luptă încîlcită. fără 
nici un atu de tehnicitate. Ste- 
listul a acuzat evident lipsa de 
activitate oompetițională (ca ur
mare a suspendării dictate de 
federația de specialitate pentru 
indisciplină la lotul național) și 
a părăsit competiția. O surpriză 

■ poate fi considerată șl elimina
rea rutinatului Titi Tudor (Pra
hova) cane a fost întrecut clar, 
la puncte, de dinamovistul bucu- 
reștean Marian Nicola în cadrul 
categoriei semiușoară. Tînărul 
Nicola, dotat cu alonjă respec
tabilă. a lovit de la distanță și 
l-a ținut la ..respect" pe ploieș
tean. O parodie de meci au oferit 
semimijlocii Marcel Mihalache
(Farul) si Nicolae Vînătoru
(Steaua). Ambii au mimat lupta 
(înțeleși să nu se lovească) sub 
ochii îngăduitori ai arbitrului 
brăilean Roman Dinu, care nu a 
luat singura măsură ce se im
punea. descalificarea ambilor 
boxeri. Așa, juriul a acordat de
cizia la puncte lui Mihalache, în 
dezaprobarea spectatorilor. Alte 
rezultate : cat. semimuscă — V. 
Voicilă (Muscelul) b.p. R. Giol- 
fan (Voința Buc.), V. Iordache 
(Tractorul) b.p. N. Crăciun (Me
talul Buc.), V. Burcă (Steaua) 
b.p. I. Petre (C.F.R. Craiova), 
E. Geafar (Farul) b.p. M. Gtn- 
dac (A.S.A. Buzău) ; cat. semi
ușoară : F. Stoiu (C.F.R. Cra
iova) b.p. E. Rașcu (B.C. Brăila), 
I. Neagu (Progresul Brăila) b.ab. 
2 A. Coman (Motorul Arad), V. 
Ioana (Muscelul) b.p. D. Stăn- 
ciulescu (C.F.R. Drobeta Tr. Se
verin), E. Preda (Metalul Rm. 
Vîlcea). b.ab. 1 A. Nania (Mus
celul) ; cat. semimijlocie : L. 
Sandu (Prahova) b.ab. 1 M. Mi- 
cloș (Crișul Ora-dea). M. Constan
tin (Farul) b.p. P. Aughe.l( Voința 
Brăila), M. Ciubotaru * '
b.ab. 2 V. Barburaș 
Buc.), M. Niculescu

b.p. L.
Napoca), 
b.p. N. d 
cat. ml 
(A.E.M). 
sul Brăill 
b.ab. 3 
și D. îvq 
Gh. Dobl
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DACIADA"-0 PERMANENȚĂ PE MELEAGURILE TULCENE//
Indiferent de starea vremii, 

de prezența sau nu a zăpezii, 
pe meleagurile tulcene „Da- 
ciada" este o permanență. 
Larga participare la etapa pe 
asociație a competițiilor dove
dește că acolo unde acțiunile 
sînt bine organizate, atractive, 
tineretul, oamenii muncii vin 
cu plăcere pe terenurile de 
sport. Președintele C.J.E.F.S., 
Gh. Damian, ne-a oferit, în 
acest sens, o mulțime de e- 
xemple dintre care spicuim 
cîteva : la Voința Macin au 
răspuns prezent, la întrecerile 
de pînă acum, peste 700 de 
iubitori de sport, la Șantierul

naval din Tulcea, peste 1000. 
De asemenea, s-a realizat o 
participare superioară față de 
iarna trecută la asociațiile 
sportive Alumina Tulcea, Vo
ința Beștepe, Razelm Jurilovca 
și altele. Disciplinele preferate : 
șah, tenis de masă, popice, 
trintă, dar și- întreceri in aer 
liber, cum ar fi cele de cros 
sau orientare turistică. Tot sub 
genericul „Daciadei" de iarnă 
și-au înscris activitatea și du
hurile de vacanță. în care mii 
de copii au gustat din plin 
bucuriile sportului. Concursu- . 
rile de orientare turistică, dru
mețiile, crosurile au fost la

te «rrasizcază 
localităților ți 

descoperirea ta- 
performaață*.

Domilru MORARU-SLIVNA

GALAțl-IMPORTANT CENTRU DE COPII
Șl JUNIORI IN HOCHEIUL NOSTRU

Nu am făcut niciodată un 
ealou] exact al tuturor jucători
lor crescuți sau formați la Ga
lati și care azi sînt răspînditl 
pe.........teritoriu", pe la alte for
mații de hochei. In mod cert 
sînt foarte multi. Dar acest lu
cru este mal puțin important. 
Esențial în această direcție este 

majoritatea hocheiștilor venlțî 
din „uzina" gălățeană de hochei 
s-au afirmat in ultimii ani. cea 
mai mare parte dintre ei ajun- 
gînd șl la echipa reprezentativă. 
Exemple ? Multe. Să notăm to
tuși clteva: portarul Gh. Butan, 
Moroșan și, foarte recent, un 
grup de patru tineri hochelști, 
dintre care se disting Caval și 
Demidov, a căror s’tuatie nu este 
Încă clarificată la Dinamo. Nis- 
tor. Ollnicl, Chiriță șl naica la 
Steaua — toți component! ai e- 
chipei reprezentative.

Iată, dar, suficiente „argumen
te” pentru a face o vizită la a- 
ceâstă „uzină", unde se muncește 
cu spor, non-stop, ținîndu-se cont 
chiar și de programul școlar al 
celor mici (9—10 ani — primele 
grupe organizate, unde se lu
crează cu crose șl cu căști !). 
Primul nostru interlocutor a fost 
prof. Sorin Ciubotaru. antreno
rul principal al secției de copii și 
juniori de lș clubul Dunărea. 
Profesor de limba română, 
fost jucător de hochei, 
Ciubotaru este în prezdnt 
pătimaș al meseriei sale.

dar
Sorin 

un 
______ . — ------------ ------- din 
miinile Iul ieșind, de pildă, re
cent jucătorii Btirada, Dumitrii!, 
Mrțnteanu șl Molrtovan, membri 
ai lotului reprezentativ de juniori 
(ca să nu mai vorbi-m că selec
ționerul acestei echipe, Al. Kala- 
mar, l-a lăsat inexplicabil, pe 
Zaharia II In afara lotului) pre-

cum și Demidov, caval. Crăciun, 
Hrițcu, Ciobanu, Stauclu, de la 
lotul de tineret. Iar aproape în
treaga actuala echipă de... se
niori a Dunării Galați este pro
dusul secției de juniori a clu
bului. unde mal lucrează și I. 
Tomovici, un vechi șl 
tehnician, am zice chiar 
list In munca cu copiii 
chel. Această secție are ___,
de juniori mari (17—14 ani) și 
juniori mici (15—1« ani), precum 
și grupe de copil, Incepted de la 
10 ani, alcătuite după riguroase 
selecții făcute In rîndurile a pes
te 1000 de copii.

Un alt nucleu gălățean In ma
terie de pregătire timpurie la 
hochei II constituie Clubul spor
tiv școlar nr. 2, unde principalul 
antrenor este stelian Rusu, aju
tat de Inimoșii Gheorghe Virgil 
și Gabriel Gheorghiu, precum și 
— mal recent — de Ion Berdllă, 
Încă jucător la Dunărea Galați. 
Aci activitatea este axată mai 
mult pe munca de depistare a 
elementelor talentate, ne spune 
Stelian Rusu, care face si preci
zarea — extrem de edificatoare — 
că tn 
nuclee 
Galați _____ _
titluri puse In joc la 
juvenil. Numai titlul la juniorii 
mici (15—16 ani) a revenit altui 
centru. In prezent, Galațlul se 
impune In continuare conducted 
la juniorii mari (Dunărea Galati) 
și avlnd toate șansele să repete 
performanța despre care am a- 
mintit. tn ce privește Clubul 
sportiv școlar nr. 2 este necesar 
să spunem că tot mai des unii 
dintre copiii crescuți aici ajung 
și el te loturile reprezentative, 
cum este cazul acum al lui Po-

reputat 
specia
la ho- 
eotiipe

sezonul trecut cele două 
de juniori si copii din 

au ciștigat 4 din cele 5 
hocheiul

(A.E.M.) 
(Voința 

(Steaua)

RETROSPECTIVA 1983 A CICLISMULUI NOSTRU
(Urmare din pag. 1)

Dinamo — a 
„Cursa Păcii". 

.Turul Turciei" 
.Turui Rhodosului", pre- 

„Turul 
acestor 
pentru

ponei. Pascaru. Radu sl Diaconu. 
membri al echipei de juniori a 
tării.

Concluzia 2 Așa cum ne spu
neau cei eu care am discutat Ia 
Galați, chiar dacă mal există u- 
nele probleme de echipament 
(crose, căști țt mal ales, ghete 
cu patine pe măsură', chiar dacă 
programul nu este deloc comod, 
totuși atunci cted SE MUNCEȘTE 
CU PASIUNE rezultatele nu in- 

‘ apară. Șl cel mal con- 
exempiu fi constituie 

de tineri hochelști de la

cicliștii de la 
patru etape în 
a locului I in 
și în _ 
cum și a locului III în 
Bulgariei". Artizanul 
succese remarcabile 
sportul cu pedale românesc 
este antrenorul emerit Nicolae 
Voi cu, un tehnician de marcă, 
posedind o experiență greu e- 
galabilă.

Anul care a trecut a 
pe scena performanței 
clubului sportiv Steaua, 
biționatâ să joace un 
seamă în performanța 
hotare a ciclismului nostru, și 
a mărit 
harnicei 
Plopeni.

Ajuns 
calitate, 
privește 
tiva. Bazîndu-se pe tradiția pe 
care o are, pe marea atracti- 
vitate pe care o exercită asu
pra tineretului, pe spectaculo
zitatea sa incontestabilă, adu
cătoare de masive grupuri de 
suporteri, pe utilitatea de
monstrată — sportul cu pedale 
iși propune o ascensiune pînă 
la nivelul disciplinelor care 
făuresc tezaurul sportului ro
mânesc. Condiții are : tineri 
dotați, tehnicieni de elită, clu
buri puternice, o federație în 
care se află numeroși oameni 
pricepuți, cu experiență și pa- 

facă 
fru-

ponderea 
secții de

tlrz»e să 
vingător 
..uzina” 
Galati...

Călin ANTONESCU

readus 
secția 
ream- 

rol de 
peste

contribuției 
la Metalul

treaptă depe această
ciclismul românesc iși 
cu optimism perspoc-

siune. Ce-ar trebui să 
pentru împlinirea unui vis 
mos ?

Exprimind ginduri care 
desigur, ale oamenilor de

sint, 
___ _______ ______ bine 
ai ciclismului, ar fi' necesară, 
înainte de toate, o consolidare

a ceea ce există. Militînd mai 
departe pentru participarea ru
tierilor români în marile curse 
pe etape, este nevoie să se 
aprofundeze pregătirea și spe
cializarea cicliștilor noștri in 
proba de 100 km contratimp pe 
echipe. Lăsînd la o parte suc
cesul repurtat la „mondialele" 
de acum două decenii, vom lua 
ca argument comportarea, per
formanța de timp realizată a- 
nul trecut la Universiada de 
la Edmonton (2 h 07:53), pentru 
a demonstra posibilitățile pe 
care le avem în această probă. 
Ar mai fi, de asemenea, nece
sar să se acorde 
atenție probelor 
contracronometru 
start de pe loc, 
dividuală și —

o mai mare 
de velodrom 
(1 000 m cu 
urmărire in- 
mai ales — 

urmărire pe echipe), în care 
hotărîtoare sint cantitatea și 
CALITATEA pregătirii, pre
cum și cursei cu adițiune de 
puncte, în care — am văzut la 
Edmonton — preponderente sînt 
istețimea și 
tului.

Resursele 
in această 
mai mari decît se poate crede 
și ar fi de ajuns un singur 
sezon pregătit cu maximă se
riozitate (decisivă ar fi cola
borarea sinceră dintre tehni
cieni) pentru a se obține la 
campionatele mondiale rezul
tate care să-l propulseze în 
lumea marii performanțe, să-1 
reintroducă în familia „olimpi
cilor" noștri. Merită încercat, 
pentru că dintotdeauna marile 
obiective au însemnat pentru 
cicliști un puternic stimulent, 
o mobilizare exemplară a ca
pacităților și resurselor, o spec
taculoasă ridicare a ștachetei 
realizărilor.

dirzenia concuren-

ciclismului nostru 
direcție sint mult

„PULSUL" GIMNASTICII LA LOCUL DE MUNCA
(Urmare din vag. 1)

cări pentru revigorare. „Mai cu 
inimă !“. Doctorul Wilhelm 
Wag aer, directorul Dispensaru
lui central al sportivilor, aflat 
printre noi, face remarca : 
„Da ! Sint, intr-adevăr, cinci 
minute de sănătate. O -re
țetă.* pentru sporirea poftei de 
muncă".

Revenim la club. Președin
tele C.M.B.E.F.S., Nicolae Stan- 
cu, care conduce această întîl- 
nire de lucru, cere informări, 
pe sectoare, privind extinderea 
acestei activități. Cu responsa
bilitate, concret, precis : „în 
cite unități noi s-a acționat,

in cite secții, ce număr de 
participanți, cite noi colțuri 
sportive au fost amenajate ? 
Pină Ia sfirșitul anului, cel pu
țin un milion de tineri și oa
meni ai muncii din Capitală 
vor fi cuprinși in aceste forme 
accesibile și eficiente de prac
ticare a exercițiului fizic — 
conchide. Numai așa vom pu
tea spune că ne-ani îndeplinit 
sarcina in acest domeniu". în 
întrecerea dintre sectoare con
duce, numeric, sectorul 3, cu 
98 750 de practicanți ai gim
nasticii la locul de muncă. La 
atingerea cifrei de IDO 600 va 
primi un premiu — în mate
riale sportive — din partea 
C.M.B.E.F.S. O concluzie a-

pare, astfel, evidentă : sportul 
de masă în Capitală pulsează 
tot mai viguros, exprimat și 
prin gimnastica Ia locul de 
muncă, Complexul polisportiv 
„Sport și sănătate" și colțurile 
sportive.

Discuțiile sînt însuflețite, in
teresante, evidențiind inițiative, 
metode de muncă, rezultate. 
Iată de ce afirmam la început 
că modul de lucru al Consi
liului municipal pentru educa
ție fizică și sport — pe aceste 
teme — ni se pare inedit și 
eficient, demn de preluat și 
de uncie organe județene cu 
sarcini și atribuții in domeniul 
sportului.
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ĂRUT PRIMELE SURPRIZE I miine, Începe returul i
A. Ciuj- 
(Dinamo) 

■1 Buc.) ;
Senei uc 

(Progre- 
. (Steaua) 
|k Galați) 
lua) b.p.

IOVAN
I telefon). 
I loturilor 

Tițoiu
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| mică) si 
la) — în 
h al unei 
ri în ea- 
berii", au 

a umple 
Localitate, 
ptuiui că 
(n C. Ți
pe Sandu 
I încurajat 

Petrescu 
Irului său 
I luptă de 
k boxează 
k Tițoiu 
I inițiativa, 
oase. Ul- 

I cum s-e 
[peripeții : 
n ..break" 
bă ce Ti
pic lupta 
ht — pe 
k avertis- 
entuzias- 
primește

1—1. Mult 
rcea Ful- 
hui Nico- 
fbiu), ad
er ui a s-a 
u In în-

mijlocie 
llul Buc.) 
k de 5—0 
kxl) după 
beat bine, 
brie a ro

din 
Ion

cîrian. Primul a învins prin 
abandon pe George Mihai (Di
namo), celălalt pe Ion Nioo-lae 
(Nioolina) la puncte. Alte rezul
tate ; cat. ușoară — FI. Țircom- 
nicu (Dinamo) b.p. i. Boboc 
(A.S.A. Cluj-Napoca). M. Gruescu 
(Timpuri Noi Buc.) b.p. Gh. Flo- 
rea (Tractorul), D. Ilie (Dinamo) 
p.ab. 2 C. Ciocirlan (Metalul Tîr- 
goviște), M. Simota (Nicolina) 
b.p. Al. Constantin (Mașini unelte 
Buc.). Fi. Stan (Dinamo) b.p. G. 
Hudișteanu (Steaua), C. Gheorghe 
(Voința Buc.) b.p. D. Soare 
(I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe) ; cat. 
mijlocie mică : M. Ouatu (S.C. 
Bacău) b.desc. D. Bumbac 
(Electron Mureș), N. Balaban 
(Dacia Pitești) b.p. D. Călin 
(s.c. Bacău), c. Lihăceanu (Oțe
lul Galați) b.p. N. Modrogan 
(Rapid), FI. Arim (A.S.A. Buzău) 
b.p. i. Pali (I.M.A.S.A. Sf. Gheor
ghe), D. Lugigan (Dinamo) b,p. 
C. Inimătrea (Ceahlăul P. Neamț),
C. Ghindăoanu (Ceahlăul P.
Neamț) b.p. Șt. Ștefan (Voința 
Buc.), Gh. Encuna (C.S.M. Bor- 
zești) b.ab. 3 L. Anghel (Meta
lul Aiud) ; cat. muscă : I. Tă- 
nase (B.C. Galați) b.p. M. Vișan 
(Oțelul Tîrgoviște), I. “ ‘
(R-apid) b.p. L Bolona 
Cluj-Napoca), _*_Z. _____
(Steaua) b.p. N. Mihai (Oțetul 
Tîrgoviște) ; cat. semigrea : c. 
Trușcă (Metalul Rm. Vilcea) b.p. 
Al. Crișan (C.S.M. Cluj-Napoca), 
P. Bomescu (Mecanică fină Buc.) 
b.p. V. Cazacu (LM.G. Buc.), F. 
Pamfil (Dinamo) b.p. C. Ochi roși 
(Progresul Buc.). I. Enea (Vointa 

Constanta) b.k.o. I c. Florea 
(Rapid), M. Marcu (B.C. Brăila) 
b.p. M. Vasilache (Dinamo), E. 
Drăghia (C.S.M. Dnobeta Tr. Se
verin) b.p. N. Voicu (Semănă
toarea Buc.) : cat. supergrea : 
T. Pîrjol (Voința Buc.) b.ab. 3
D. Negneseu (Steaua). G. Mihnea 
(Steaua) b.p. S. Baclnschi <Crl- 
șul Oradea). I. Ccrnat (Steaua) 
b.ab. 1 FI. Noacu (Metalul Tîr
goviște) .

Al.
Boboc 

(A.s.A. 
Șdiiopu

Petre HENÎ

I DIN VOLEI
^^nate- 
inlori IT, 
meele fi
til: femi- 
nt, C.S.Ș. 
>ti. c.s.s. 
7.S.Ș. VI- 
Liceul N. 
sculin — 
onstanța, 
Explor- 
Viitorul

1 N. Ti-

cadrul diviziilor „A" și ,.B". Ast
fel, în Divizia „A": C.S.M.U. Su
ceava — Explorări Baia Mare 
(mi ce urma să aibă loc la 12.n 
se va disputa la 27.UI; Explorări 
Baia Mare — Belonul Săvinesti 
(m) devansat din 4.III în 20.11; 
Penicilina iași - -------- - “
tatea Sibiu «), 
în 14.HI: Steaua 
(ml din 19.H 
„B_" Ceahlăul 

Focșani

de volei 
re ne va 
(mnetiției 
mică" — 
l februa-

C.S.Ș. 
i«.n.
• în seria a 

Diviziei ,,B'

- C.S.M. Liber
ia loc de 12.11 
— Calculatorul 

în 13.11: Divizia 
Piatra Neamț — 
(f) din 19.11 în

flăm de 
ciurîT din

III-a din cadrul 
Diviziei „B“ de volei (feminin), 
etapa a IX-a, s-au înregistrat re
zultatele: Armătura Zalău — Po
litehnica Timișoara 3—0, Metalo- 
tehnica Tg. Mureș — C.S.Ș. Ex- 
plormin CaTansebeș 2—3, G.I.G.C.L. 
Brașov — Olimpia Oradea 3—0, 
Olimpia Metal 33 București — 
Universitatea CIuj-Napoca 3—0.

ERATII...

A

10 ULTIMĂ PRIVIRE SPRE TOAMNA CARE S-A ÎNCHEIAT LA.„ BRATISLAVA
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în această ultimă zi fără... fotbal cu 1,X,2, 
vă propunem, stimați cititori, o trecere de 
la tur la retur, prin intermediul cifrelor si 
al numelor proprii.

Grăitoare ca întotdeauna, cifrele și numele 
refac o întreagă toamnă fotbalistică și con
figurează perspectivele returului primăverii.

Această pagină „de tranziție* poate fi un 
prilej de reflecții și pentru cei 350 angajați 
In bătălia returului.

în ea. Ispir va putea să-și măsoare nasul 
pe urmele lui Dinu. Ispir, și nu numai el.

așa cum se coate vedea din tabelul longe
vivilor Diviziei „A”.

în ea. Lăcătuș va avea timp să „întoarcă 
o dată capul-, pentru a-și privi urmăritorii 
și a-șl potrivi pașii.

Șl tot în ea vor putea fi descoperite sau 
regăsite multe din numeroasele fațete ale 
acestui superb car în mișcare care este un 
campionat de fotbal. *

Cum stăm cu trefe îl fair-play 7
Cum stăm cu sprijinul direct — în număr 

de spectatori — pe care sîntem datori să-l 
acordăm echipelor favorite 7

CELE 18, FAȚĂ IN FAȚĂ, ACASĂ Șl IN DEPLASARE
Pentru o oglindă cît mal fidelă 

privind linia de clasament de la 
care cele 18 divizionare vor lua 
startul în retur, ne-am gîndit să 
așezăm alături realizările din 
primele 17 etape, defalcat — a- 
casă și în deplasare. Aceste două 
clasamente reflectă cît se poate 
de sugestiv pierderile de turație 
ale unor echipe, marea lor ma
joritate. atunci cînd ies din ti
parul terenului propriu. Dar, în 
același timp, accentuează consta
tarea că trio-ul Dinamo — Steaua 
— Universitatea DESCHIDE JO
CUL destul de des și atunci cînd 
se află în deplasare, singura al
ternativă de a scoate „adevărul" 
la iveală și, implicit, de a urca 
noi trepte pe scara 
tății.

9. Sportul stud. 
10-11. F.C. Argeș 

Politehnica
12. Chimia
13. Corvinul
14. C.S. Tîrgoviște
15. F.C. Olt
16. Rapid
17. Petrolul
18. Dunărea C.S.U.

14
13
13
13
12
11
10

9
8
8

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

(+ 7) 
(+11) 
(+11) 
(+

(+ 
(-

6)

1) n

competitivi-

Clasamentul

Ce putem face pentru ca între jocurile 
de acasă Si cele în deplasare diferența să 
mai fie — în unele cazuri — ca de la 
la pămînt ?

nu 
cer

ACASĂ
1. Jiul
2. Steaua

3- 4. Dinamo
Univ. Craiova

5. F.C. Bihor
Baia Mare8. F.C.

7. A.S.A.
8. S.C. Bacău

15
14
14
14
14
14
14
14

PE URMELE LUI

P 
P
P
P
P
P
P
P

DINU

(+24) 
(+14) 
(+14) 
(+12) 
(+11) 
(+ 9) 
(+ 8)

DEPLASARE
1. Dinamo
2. Steaua
3. Univ. Craiova
4. Sportul stud.
5. Politehnica
6. F.C.
7. F.C.
8. F.C.
9 SC

10* Rapid
11. Chimia
12. Jiul
13. Dunărea C.S.U.
14. Corvinul
15. F.C. Baia Mare
16. A.S.A.
17. C.S. Tîrgoviște
18. Petrolul

Olt 
Bihor 
Argeș
Bacău

11 
io
8
7
7
<
8
5
5
4
3
3
2
2
2
1
•
0

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

Șl DUDU GEORGESCU

1)(+ 
(— «)
(— 4) 
(— 5) 
(— 7) 
(-13)
(—12) 
(-13) 
(— 9) 
(—11) 
(-20)

O dată cu startul returului jucătorii primului
de urmărire pentru a atinge cele două cote _______ ___ __________
dinu în „clasamentul longevității sportive-, cu 454 de prezențe pe 
r”‘—" --“-L -J, șl de Dudu Georgescu în clasamentul

încă 
care

eșalon pornesc cursa 
stabilite de CORNEL

prima scenă fotbalistică. _________ ____ _____ ___ __________
absolut al golgeterilor, cu 219 goluri la activ (el mal poate 
ridica această cifră). Deci, să parcurgem cele două liste In 
am trecut doar jucătorii in activitate:

„PREZENȚE": Ispir 402 ștefănescu 393. Boldni 373. Slmionas 
Cazan 353. Multescu 348, Same? 341. Anghelini 333. M. Sandu __ ,
D. Georgescu 310, Custov 398. Se apropie de .cota 300": Chihaia 
297. Donose 268. lovănescu 236.

„GOLGETERI": DUDU GEORGESCU 219. Radu H 147. M. Sandu 
127. Se află In apropierea „cotei 100": Mulțescu 98. Cămătaru 87. 
Roznai 80, cîrțu și Cimpeanu H 79, Bălăci 75.

O PROBLEMĂ MAJORĂ: EFICACITATEA

364.
326.

★
Miine începe, deci, returul. Și, o dată 

el, i------- ‘.I ,—-- - - - -: "
cu viteza cu care cifrele electronice < 
pe pantele coborîrii sau ale slalomului 
clal.

Fie ca aceste modificări să facă mai 
mos întregul tablou al campionatului !

. . . . ____  ___ ____ _ cu
această pagină Începe să se... modifice.. ------ ...------  ----- ------curg

spe-

golgeterilor pune o întrebare

VA CONFIRMA LĂCĂTUȘ ?

fru-

Lupta pentru titlul de golgeter pornește de la următoarea situație: 
10 * ' _ ------------ “ “
9
8
7
6____
5gcluri: Cîrțu, Ignat (F.C. Argeș), 

Avădanei — 1 din 11 m, Tulba — 
11 m.

O primă constatare. Atacul cel 
cel al Stelei, Lăcătuș — Cimpeanu —

Mecanismul acestui atac, care a făcut din Lăcătuș un lider 
așteptat, este plin de sugestii. Steaua joacă fără un centru înaintaș 
veritabil. Cimpeanu vine „pe furiș" din linia a doua. Cu atît mai 
de apreciat apare rolul Iul Lăcătuș (în primul rînd) și al lui 
Pițurcă în animarea acestui atac care, dacă va juca mai mult timp 
în formula... eficacității sale, ar putea să conteze mult în lupts 
pentru titlu...

Pe locul doi în acest clasament al eficacității colective se află 
Universitatea Craiova, în formula Cîrțu — Cămătaru — Irimescu. 
Surprinde absența Iul Geolgâu, autorul a mai multor goluri de mare 
efect (Bordeaux. Kaiserslautern Bratislava etc.). Adevărul e că 
în structura generală a Universității Craiova au intervenit destule 
schimbări. Este vorba în primul rînd de indisponibilitatea lui Cri- 
șan, care „centra productiv", ca să nu mai vorbim de absența 
lui Bălăci, ceea ce a modificat, de asemenea, modalitățile ofensivei 
craiovene. Cele opt goluri ale lui Cămătaru sînt o notă bună pen
tru acest vîrf care îndeplinește și munca dificilă a „spargerii fron
tului" pentru Intrarea celorlalți.

Liderul. Dinamo, este reprezentat de numai doi Jucători (Augus
tin și Dragnea), ceea ce ne face să regretăm prea îndelungata ab
sență a lui Nemțeanu (accidentat mereu) și a lui Iamandi, care 
se vroiau oamenii de gol ai echipei. Din fericire pentru echipa 
campioană, retragerea de la „rampă" a lui Dudu Georgescu a 
fost compensată de un efort colectiv care acoperă absențele mal 
mult sau mai puțin motivate ale celor amintiți.

O prezență Interesantă, Coraș. un jucător cu un real simț al 
golului. în pofida unei viteze de reacție care lasă încă de dorit.

în sfîrșit. Grosu își continuă cursa amenințînd din nou titlul de 
golgeter. (I. CH.)

STEAUA
DUNĂREA C.S.U.

goluri: LĂCĂTUȘ 
goluri: Coraș; 
goluri: Cămătaru, 
goluri: Cimpeanu, 
goluri: Georgescu

— 1 din 11 m;

Pițurcă, Grosu — 1 din 11 m: 
Augustin;
(F.C. Bihor), Roznai, Dragnea;

Petcu (Corvinul) — 1 din 11 m; 
1 din 11 m, Irimescu — 4

mai productiv, „în trei", 
Pițurcă.

6 ȘUTURI PENTRU UN GOL.
20 PENTRU UN GOL !
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iare. ca 
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ast ales 
1 jude- 

iar 
r - til - it 

cursuri 
te pe

pista naturală din Miercurea 
Ciuc. „De cînd mă știu, ne-a 
spus vechea noastră cunoștin- 

tot învățat pe copii 
să fie harnici și să crească 
In cinste și omenie. Deși am 
împlinit 72 de ani, bolile 
nu-mi dau încă tîrcoale, pen
tru că nu am timp de ele. 
Lucrez la comisia județeană, 
mai caut talente prin școli, 
sau îi dau o mină de ajutor 
băiatului meu, care este an
trenor la clubul Mureșul".

Pasiunea de antrenor i-a 
transmis-o și singurului său 
băiat, profesorul de educație 
fizică Carol Gall-jr. (cîndva și 
el patinator fruntaș), lansat 

f^tiva ani pe urmele ta
tălui (elevul său Edmond 
Cseh a devenit, eu 41,7, re
cordman la 500 m juniori II) 
Pe care ține să-1 întreacă. 
Numai că, la rîndu-i s-ar 
putea să fie și el întrecut de 
fiul * său (adică de nepotul 
bătrânului tehnician), micuțul 
Carol Gall Iii în vîrstă de 3 
ani, pe eare l-am văzut alu- 
necind pe gheață cu patine 
cu o singură lamă sub îndru
marea... bunicului !

Traian IOANIȚESCU
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goria 4: 84 variante a 1.329 lei; 
categoria 5: 247,75 variante a 451 
lei; categoria 6: 464 variante a 
276 lei; categoria X: 2.571,25 va
riante a 160 Iei. Report la cate
goria 1: 506 060 lei. Autoturismul

Dacia 1300" de la categoria 1. 
obținut pe un bilet jucat 100%, 
a revenit participantului ALEXA 
IONEL din Vaslui.
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Q TRAGEREA OBIȘNUITA LO
TO de astări, 17 februarie 1984, 
se desfășoară începînd de la ora 
17,30 în sala clubului sportiv Pro
gresul din București, str. dr. Stai- 
covici nr. 42; numerele câștigă
toare vor fi transmise la radio 
ps programul 2 între orele 18,55 
șl 19,05 și pe programul 1 la ora 
23.

I
I

Concluziă a fost clară atunci 
cînd s-a tras cortina peste pri
ma parte a ediției 1983—34 a 
campionatului: EFICACITATEA
ESTE ÎN SCĂDERE! S-au înscris 
358 de goluri, față de 407 in e- 
diția 1982—’83. Media golurilor pe 
echipă în tur a fost de 1,17. Ple- 
cînd de la această medie, să ve
dem care este clasamentul celor 
18 divizionare „A- la acest capi
tol, mal exact cele două grupe, 
cea care a înregistrat o medie 
superioară și aceea care s-a si
tuat sub cota lui 1,17. 
ceastă situație :

1. Steaua
2. Dinamo

3. F.C. Bihor
4. Univ. Craiova
5. Sportul stud.

6—7. F.C. Argeș
Corvinul

8—9. Chimia

Iată a-

2,23
1.82
1.70
1,53
1,41
1.29
1.29

1.12

F.C. Baia Mare 1,12
1,00 
1,00 
0,94
8.88
8,76
0,76
8,76
0.64 
0,47 
au

18—11. A.S.A.
Politehnica

12. S.C. Bacău
13. Jiul 

14—16. Rapid
C.S. Tîrgoviște
Petrolul

17. F.C. Olt
18. Dunărea C.S.U.

în calculul acestor medii 
fost scăzute cele 5 autogoluri de 
care au beneficiat echipele res
pective, precum și cele 3 goluri 
din dreptul formației Sportul 
studențesc prin omologarea re
zultatului din meciul cu Univer
sitatea Craiova (3—6).

LUNG SI IORDACHE, 
„CAP LA CAP-

»

Cînd 
te, te 
șuturi, 
rit ele 
goluri___________ _ ,
Suturile au avut precizia scon
tată ? Iată Întrebări 1a care ta
belul de mai jos vrea să dea un 
răspuns cît mai exact. în prima 
coloană am trecut numărul to
tal de suturi, in coloana a doua 
numărul șuturilor pe spațiul 
porții, iar în coloana a treia

vorbești despre eFcacita- 
referi, în primul rînd, la 
la modul cum au cîntă- 
in balanța numărului de 

înscrise. S-a șutat mult ?

12. C.S. Tîrgoviște 192 95 15
13. Rapid 191 91 15
14. Jiul 190 90 13
15. Sportul studențesc 190 89 8
16. F.C. Olt 190 83 17
17. Dunărea C.S.U. 161 61 20
18. Politehnica 159 62 9

ȘTIRI • ȘTIRI
• AU FOST STABILITE ORA

ȘELE „OPTIMILOR" CUPEI 
ROMÂNIEI. După cum se știe, 
la 23 februarie sînt programate 
meciurile din „optimile- Cupei 
României. Ieri au fost definitivate 
toate localitățile unde se vor dis
puta partidele. Iată-le: "
Sportul 
Vllcea, 
namo,

• Steaua, 
A.S.A. ..._____ _
Gheorgheni, Alba Iulia 
geș — U.T.A., Focșani________
C.S.U. Galați — Petrolul Ploiești. 
Făgăraș : jiul — Corvinul Hune
doara. Reamintim că In aceeași 
zi este programat la Timișoara șl 
meciul restanță din .,I«--iml din
tre Universitatea Craiova și F.C. 
Bihor.

Clasamentul golgeterilor este 
cunoscut la încheierea turului. 
Să vedem cum se prezintă și un 
clasament al celor care... pri
mesc goluri, cel al portarilor. Ce 
criteriu am ales T Unul foarte 
simplu, și logic In același timp: 
cel al numărului de goluri pri
mite raportat Ia numărul de me
ciuri jucate. Media rezultată o-

Pitești : 
studențesc — Chimia Rm. 
Ploiești : F.C. Olt — Di- 
Brăila : S.C. Bacău — 

Odorheiu Secuiesc : 
Tg. Mureș — Viitorul . — ------u r c. Ar_

Dunărea

• SELECȚIONATA NOASTRA 
De JUNIORI a susținut ieri, lă 
Esklșehir, al doilea meci cu e- 
chlpa similară a Turciei. De data 
aceasta victoria a revenit gazde
lor cu scorul de 2—0 (2—0), go
lurile fiind marcate la începutul 
partidei, în minutele 2 șl 10. Ia
tă formația aliniată : Zlotea — 
Moldovan, CIrstea, Estinca, Dră- 
ghici — Mihall (Voicu). Bănuți, 
Achim — Mărgărit, Nuță, Chircă 
(Topolinschi). Reamintim că pri
mul joc s-a încheiat la egalitate: 
2—2.

„norma" de șuturi pentru în—
scrierea unui goL

1. Dinamo 278 119 9
2. Univ. Craiova 232 113 9
3. Steaua 221 95 6
4. F.C. Argeș 215 103 10
5. F.C. Baia Mare 21o 101 11
6. Petrolul 214 99 16
7. Corvinul 205 102 9
8. S.C. Bacău 194 99 12
9. F.C. Bihor 194 94 7

10. A.S.A. 194 89 11
ÎL Chimia 194 89 10

ÎN AȘTEPTAREA
va juca cel >de

IN

feră următorul clasament (au in
trat in calcul numai acei portari
care au jucat cel puțin 
ciuri) :

18 'me

1- L LUNG th
IORDACHE

3. CTUREA (.70
4. Perneș (J0
S. Bucu 1.12
t. Moraru 8.M

7-18. Caval 130
Oană 1,(0
Speria tu 1.00
Mânu 1.00

...echipa Steaua
al 1 000-lea meci pe prima scenă 
fotbalistcă

...echioele Politehnica Iași și 
A.S.A, Tg. Mureș se află în fata 
victoriei cu numărul 200 in Di
vizia „A"

...vîlceanuJ Teleșpan are emoții 
pentru meciul cu nr. 200. 
Io van (Steaua), Niculescu, 
(C.S. Tîrgoviște) și Alexandru

Din paleta concluziilor desprin
se din acest tabel vom menționa 
faptul că echipa S.C. Bacău este 
singura care a trecut de „cota 
50 la sută" privind precizia: din 
totalul de 194 de suturi, 99 au 
nimerit spațiul porții, iar Corvi- , 
nul a fost la un singur sut de 
această „cotă". Referitor la ..nor
ma" de suturi pentru un gol po
diumul la aeeast capitol este ur
mătorul: 1. Steaua a expediat 6 
suturi pentru a înscrie un gol, 
2. F.C. Bihor 7, 3. Sportul stu
dențesc 8. iar pozițiile retrogra- 
dante sint ocupate de: 16. P.etro- 
lul — 16 suturi pentru un gol, 
17 F.C. Olt — 17. 18. Dunărea
C.S.U.

ETAPEI A 18-a
20.

DE AICI SE REIA

(Chimia) pentru meciul cu nr. 
100.

Au amînat startul în retur... 
...Biro I (Politehnica Iași) mai 

are de efectuat 3 etape de sus
pendare pentru eliminarea din 
tur, iar Donose (Universitatea 
Craiova) încă 2 etape

...M unt ea nu II, Negrilă, Tătă- 
ran, Lăcătuș, Cincă și Rada vor 
sta o etaoă pe tușă pentru 
de cartonase.

ÎNTRECEREA...

cumul

• In palatul sporturilor de la 
Bercy (Paris) a luat sflrșit com
petiția internațională de sală cu 
victoria echipei Hamburger s.V. 
care in turneul final a dispus 
de Monaco 3—1, Monaco (locul 
secund) a întrecut pe Tizi Ouzou 
(Algeria) cu 3—2, formație cu 
care Hamburg a terminat la e- 
galitate: 2—2 !
• Sferturile de finală ale Cu

pei portugaliei: Torreense — F.C. 
Porto 0—1 (după prelungiri), 
Guimaraes — Pacod de Ferreira 

1—0, Estoril — Rio Ave 1—I (du
pă prelungiri, se va rejuca). Al 
patrulea meci va avea loc, la 6 
martie, intre Sporting Lisabona 
Si îrivingătoarea dintre Elvas si 
Vizela.
© în sferturile de finală ale

TUR, 17 JUCĂTORI 
N-AU LIPSIT NICI UN MINUT 

DE PE TEREN
Dintre cei 356 de divizionari 

„A" care au intrat pe teren in 
turul campionatului, 17 au reu
șit performanța de a avea la ac
tiv toate cele 1530 :_____
Care dintre aceștia va izbuti la 
încheierea ediției 1983—’34
atingă maximumul celor 
minute ? Vor pomi în 
cursă de regularitate :

Rednic. Cazan, Cristian, 
Moiceanu, Cățoi. Ispir, 
Zare, Butufei, Viscreanu. 
neî. Carabageac. Pisău.
Ignat și Muresan (ultimii 
la F.C. Baia Mare).

Tuturor, succes !

• „CLASAMENTUL ADEVĂ
RULUI": 1. Dinamo +9, 2. Steaua 
+8. 3. Universitatea Craiova ±6, 
4. Politehnica Iași ±4, 5—6. Spor
tul studențesc și S.C. Bacău +3, 
7—8. F.C. Bihor și F.C. Argeș 
iî, 8—11. F.C. Olt. Jiul și Chi
mia Rm. VBcea 0, 12. F.C. Baia 
Mare —2. 13. A.S.A. Tg. Mureș —3. . _ _
—5.
18.

14. Corvinul —4, 15. Rapid
16. C.S. Tîrgoviște —7, 17— 
Dunărea C.S.U. și Petrolul

de minute.

să 
3060 de 
această

Stancu, 
Ursu, 

Avăda- 
Minrn. 
doi de

0 „TROFEUL PETSCHOVSCHI" 
(decernat de ziarul nostru celui 
mal sportiv public) : 1. Hune
doara 9,66 ; 2. Tîrgoviște 9,55 ; 
3. Craiova 9,50 ; 4. Petroșani 9.44; 
5—6. Bacău și Slatina 9,37 : 7—8. 
Galați și Tg. Mureș 9,33 ; 9. Rm. 
Vil cea 9.25 : 10—ÎL Iași și Pitești 
9,12 ; 12. Oradea 9.11 ‘ “
rești 9.09 ; 14. Baia 
15. Ploiești 8,62.

0 „TROfEUL
SPORTUL" (competiția, sportivi
tății celor 18 divizionare „A") :

î 13. Bu<cu-
Mare 9,00 :

FAIR-PLAY

FOTBAL MERIDIANE
A-Cupei Olandei: Feyenoord 

jax 2-J.
• în Cupa ligii Angliei, 

mifinale. tur: Everton — 
Villa 2—0.
• Grupa a 10-a a c.E. 

niorl I: Portugalia — Belgia 4—0 
(1—0).
• Zona Ameridi de 

liminarlilor turneului 
Guayaquil ■ Chile - 
0—0, Brazilia — Ecuador 
Paraguay, Ecuador, Brazilia și 
Chile s-au calificat pentru faza 
finală în urma căreia vor fi sta
bilite cele două formații califi
cate pentru Los Angeles.

© Cunoscutul fotbalist englez

în se- 
Aston

de ju-

Sud a pre- 
olimpic, la 

■ Paraguay 
0—6.

Kevin Keegan a anunțat că se 
va retrage din activitatea com- 
petițională la sfîrșitul acestui se
zon. De 64 de ori selecționat în 
echipa națională, desemnat cel 
mai bun jucător european în 1979 
și 1980, Kevin Keegan, în vîrstă 
de 33 de ani, evoluează în pre
zent in formația de divizie se
cundă Newcastle.

0 Reprezentativa Argentinei 
va efectua în luna Iunie un tur
neu de patru jocuri în S.U.A., 
în perioada în care ar fi trebuit 
să se desfășoare turneul de la 
Rio de Janeiro, anulat însă de 
Confederația braziliană, a anunțat 
Julio Grondona, președintele A-

A.S.A. 
245 D, 
230 P, 

7. F.C.
215 p. 8—10. F.C. Bi- 

 _ și Politehnica Tași 
__  11. Steaua 200 p. 12—13. 
Chimia 51 Petrolul 195 p. 14—15. 
Corvinul șl F.C. Olt 190 p. 16. 
Sportul studențesc 155 p. 17. C.S. 
Tîrgoviște 135 p. 18. Universitatea 
Craiova 105 p.

0 CLASAMENTUL ORAȘELOR 
(alcătuit pe baza mediei de spec
tatori) : 1. Craiova 18 660 . 2. 
Galați 14 600. 3. București 14 100, 
4. Ploiești 12 800 . 5. Oradea 12 700. 
6. Baia Mare 11 601 7. Pitești
10 600. 8. Tîrgoviște 8 500. 9.
Bacău 8 4 00. 10. Hunedoara 8 200, 
11. Lași 7 800, 12. Tg. Mures 7 400. 
13. Rm. Vîlcea 7 3C0. 14. Slatina 
6 500. 15. Petroșani 6 600.

1. Dinamo 250 puncte. 2—3. 
Tg. Mureș 
4—5. Rapid
6. Dunărea 
Bata Mare 
hor. Jiul
210 p.

și F.C. Argeș 
și S.C. Bacău 
C.S.U. 220 p.

Grupaj realizat de
Adrian VASILESCU

sociației argentiniene de fotbal.
• Fotbalistul spaniol Daniel 

Ruiz Bazan, mai cunoscut sub 
numele de Dani, și-a făcut o a- 
preciată reintrare în formația 
sa de club, Athletic Bilbao, după 
o absență de aproape un an. da
torită unei accidentări. în vîrstă 
de 34 de ani, Dani a purtat de 

24 de ori tricoul reprezentativei.
0 Stadionul Hampden Park" 

din Glasgow va găzdui, la 12 
septembrie, întîlnirea . amicală 
dintre reprezentativele Scoției și 
Iugoslaviei. Ultimul meci dintre 
aceste echipe datează de un de
ceniu. fotbaliștii scoțieni și iu
goslavi nemaiconfruntîndu-se din 
1974, de la Campionatul mon
dial din R.F. Germania. cînd 
scorul a fost egal : 1—1.



(Urmare din pag. 2)

s-a ținut de cuvînt, învingînd. 
joi. și la 1 500 m. Aflîndu-se 
în perechea a VIII-a, G. Bo
ucher a știut ce tactică să a- 
plice, avînd in vedere că prin
cipalii săi adversari au evoluat 
înaintea sa. El și-a dozat bine 
eforturile. încheind în 1:58,36. 
Ca si la 1 000 m. pe locul se
cund s-a clasat sovieticul 
Serghei Klebnikov la 0,47 s. 
urmat de coechipierul său 
Oleg Boicv la 0,53 s de în
vingător. „în ultimii ani — 
ne spunea dublul campion o- 
limpic — mi-am îmbunătățit 
tehnica și forța. în continuare 
mă pregătesc pentru campiona
tele mondiale de la Trond
heim. In primăvară îmi voi 
relua antrenamentele la ci
clism, cu speranța că voi 
reuși să prind un loc in echi
pa pentru Los Angeles...". 
F-cînd pereche cu Andreas 
Lemcke (R.F.G.). reprezentan
tul nostru Tibor Kopacz — 
preferat în ultimul moment In 
locul lui D. Jenei, pentru a 
mai avea o cursă înaintea în
trecerii de la 10 000 m — a 
'terminat în 2:02,38. clasîndu-se 
pe locul 22 dm 40 de con- 
curcnti citi au luat startul.

★
Suedia, cu Thomas Wass berg 

și Gunde Svan în mare for
mă. a ciștigat titlul la ștafeta 
4X10 km. desfășurată pe pla
toul de la Igman Veliko Polje. 
In frunte după primii 10 km, 
gratie lui Wassberg, echipa 
suedeză avea 10 s avans față 
de principala sa contracan
didată. formația U.R.S.S. In 
următoarele două schimburi, 
Zavialov și Nikitin trec la 
conducere, lăsînd impresia că 
vor ciștiga. Pe ultimii 10 km, 
pe parcurs Nikolai Zimiatov 
si Gunde Svan. Foarte bun 
fondist. suedezul a controlat 
perfect cursa. învingînd. to
tuși... la sprint Cu 1,5 km 
înainte de sosire, el a lansat 
un puternic atac căruia Zimia
tov (pină atunci la condu
cere) nu i-a putut face față, 
dezechilibrîndu-se chiar pe 
porțiunea de urcuș, astfel că 
Suedia cucerește titlul olimpic 
în lh 55:06.3.

★
Ca de obicei în sala Zetra, 

patinatorii artistici și-au con
tinuat întrecerile. După pro
gramul scurt în concursul fe

minin. pe primul loc a trecut 
campioana europeană Katarina 
Witt (R.D.G.), înaintea cam
pioanei mondiale Kosalyn Sum
ners (S.U.A.) si a sovieticei 
Kira Ivanova. La masculin,

Bill Johnson (S.U.A.) a cucerit 
coborire bărbați-

campionul mondial Scott Ha
milton (S.U.A.) se pregătește
— la ora convorbirii noastre
— pentru ultima evoluție, la 
capătul căreia, sîntem siguri, 
va urca pe cea mai înaltă 

treaptă. Cu siguranța manifes
tată pînă acum, nu credem că 
va putea fi depășit de fran
cezul Jean-Christophe Si- 
mond. Dar, să așteptăm re
zultatul serii...

o meritată victorie in proba de 
Telefoto : A.P.-AGERPRES

în sfîrșit. hocheiștii au in
trat în faza finală și există 
toate indiciile că abia în 
urma partidei de duminică 
U.R.S.S. — Cehoslovacia, vom 
cunoaște campioana.

• Singurele care 
s-au prezentat la start 
cu ochii machiați și 
părul coafat au fost 
componentele echipei 
de ștafetă a Cehoslova

• Florăriile sînt prin
tre cele mal solicitate 
magazine din satul o- 
limpic „Mojmijo". Este 
șl normal, dacă ne gin- 
dim că eroii Olimpia

ciei. Dagmar Svubova, 
Blanka Paulu, Gabrie
la Svobodova și Kveta 
Jeriova au fost admi
rate pe tot parcursul 
probei, dar, mai ales, 
la sflrșit, cînd au cu
cerit medaliile de ar
gint.

dei trebuie sărbătoriți. 
După cum au remarcat 
vînzătoarele, america
nii solicită numai tran
dafiri și garoafe, sue
dezii doar lalele, în 
timp ce canadienii pre
feră irișil.

$

GALERIA CAMPIONILOR
MICHELE FIGINI (Elveția)

La aproape 18 ani (s-a născut la 7 aprilie 1996 la Faido: 
1,66 m; 61 kg), bruneta Michela Figini a devenit cea mai tinără 
campioană olimpică din istoria acestei probe, o victorie pre
vizibilă după timpii Înregistrați la antrenamente și după locul 
1 ocupat la 28 ianuarie în coborîrea de la Megeve (Franța), 
contînd pentru „Cupa Mondială". Pe poziția 128 în clasamen
tul F.I.S. In 1862, a urcat loc cu loc în ierarhia sohioarelor 
alpine. Anul treout — a treia la Mont Tremblant (Canada) — 
s-a situat pe locul 24 în ,,Cupa Mondială". A 15-a și în clasa
mentul „Cupei Mondiale" Ia slalom uriaș, ea s-a clasat pe 
locul secund la Puy Saint Vincent (Franțat la unicul slalom 
special din acest sezon.

BILL JOHNSON (S.U.A.)
Foarte bun coborîtor, californianul Bill Johnson (născut la 

20 martie 1990, la Los Angeles; i,75 m; 77 kg) a cucerit pri
ma sa medalie olimpică de aur. El a fost oel dinții american 
care a repurtat, În sezonul trecut, o victorie în „Cupa Euro
pei". La 15 ianuarie a învins în coborîrea de pe celebra pîrtie 
de la Lauberhorn (Wengen) în „Cupa Mondială". La Sarajevo 
B. Johnson și-a confirmat calitățile, consolldîndu-și poziția în 
elita mondială a coborîtorilor.

$

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^^^

Vineri așteptăm cu nerăb
dare primele două manșe la 
bobul de 4 — la startul între
cerii aflîndu-se și reprezen
tanții noștri — si slalomul 
special feminin. Dar și biat- 
lonul. si hocheiul promit, din 
nou. spectacole de calitate.

REZULTATE TEHNICE

HOCHEI (ultimele meciuri din 
etapa a V-a): grupa A : Polonia 
— Iugoslavia 8—1 (2—1, 3—0, 3—0), 
R.F.G. — Italia 9—4 (1—0, 5—1, 
3—3); grupa B : Cehoslovacia — 
Canada 4—0 (1—0, 1—0, 2—0);
Clasament : grupa A — 1.
U.R.S.S. 10 p (42—5), 2. Suedia 7 
p (34—15), 3. R.F.G. 7 p (27—17),
4. Italia 2 p (15—31), 5. Polonia 
2 p (16—37), 6. iugoslavia 2 (8—

• Biatloniștii au a- 
vut plăcuta surpriză să 
fie salutați, în apropie
rea startului, de un u- 
rlaș om de zăpadă e- 
chipat ca biatlonist, 
creație a sculptorului 
iugoslav Miroslav Si- 
pek, fost component al 
echipei olimpice de 
biatlon a Iugoslaviei.

• Arbitrul american 
M. Faucette, care a 
condus meciul de ho
chei Austria — Finlan
da, a suferit un atac 
de cord, fără urmări 
grave, fiind internat de 
urgență. Dar, cum nu 
poate renunța la marea 
sa pasiune, el urmă
rește acum întrecerile 
la televizorul instalat 
în cameră.

37); grupa B — 1. Cehoslovacia 
10 p (38—7), 2. Canada 8 p (24— 
10), 3. Finlanda 5 p (27—19), 4.
S.U.A. 4 (16—17), 5. Austria 2
(13—37), 6. Norvegia 1 p (15—43); 

clasamentul grupei finale : 1.
U.R.S.S. 2 p (10—1), 2. Cehoslova
cia 2 p (4—0), 3. Canada 0 p 
(0—4), 4. Suedia 0 p (1—10).

PATINAJ VITEZA (1500 m mas
culin): 1. GAETAN BOUCHER
(Canada) 1:53,36 — campion olim
pic ; 2. Serghei Klebnikov
(U.R.S.S.) 1:58,83 ; 3. Oleg Boiev 
(U.R.S.S.) 1:58,89 ; 4. Hans Van
Helden (Franța) 1:59,39 ; 5. An
dreas Ehrig (R.d.g.) 1:59,41 ; 6.
Andresa Dietei (R.D.G.) 1:59,73... 
22. Tibor Kopacz 2:02,38.

SCHI ALPIN (coborire) : femi
nin — 1. MICÎIELA FIGINI (El
veția) 1:13,36 — campioană olim
pică : 2. Maria Waliser (Elveția) 
1:13.41 ; 3. Olga Charvatova (Ceho
slovacia) 1:13,53 ; 4. Ariane IJfirat 
(Elveția) 1:13,95; 5. Jana Gantne- 
rova-Soltisova (Cehoslovacia)
1:14,14; 6. Marina Kiehl (R.F.G.) 
și Gerry Soerensen (Canada) 
1:14,30; masculin — 1. BILL
JOHNSON (S.U.A.) 1 :45,59 —
campion olimpic ; 2. Peter Miil- 
ler (Elveția) 1:45,86 ; 3. Anton 
Steiner (Austria) 1:45,95; 4. Pir- 
min Zurbriggen (Elveția) 1:46,05: 
5—6. Helmut Hofleher (Austria) 
și Urs Raeber (Elveția) 1:46,32 ;

SCHI FOND (ștafeta 4X10 km 
masculin): 1. SUEDIA (Thomas 
Wassberg, Benny Kohlberg, Jan 
Oltosson, Gunde Svan) lha5:06,3 
campioană olimpică ; 2. U.R.S.S. 
Ih55:16,5 ; 3. Finlanda lh56:31,4;
4. Norvegia lh57:27,6 ; 5. Elveția 
11158:06,0 ; 6. R. F. Germania
lhSS:30,2.

î CALEIDOSCOP POLISPORTIVI ROMANI
TURNEUL DE LUPTE GRECO-ROMANE 

DE LA BUDAPESTA

L

Așa cum am anunțat tema „Caleidoscopului" 
de astăzi o reprezintă românii care au practi
cat — cu succes — mai multe sporturi. Fiind 
realmente foarte mulți, pentru ușurarea alege
rii lor ne-am propus drept criteriu principal 
prezența acestora în mai multe echipe repre
zentative și abia apoi alte criterii...
• Regretata Edith Treybal a fost relecționa- 

tă în trei reprezentative naționale: atletism (a 
deținut recordurile tării la 400 m — 60,9 în 
1951 și 800 m — 2:13,4 în 1953, a fost în repe
tate rînduri campioană națională), înot (în 1947 
a făcut parte din reprezentativa participantă la 
Budapesta, la Jocurile Balcanice și ale Euro
pei Centrale, evoluînd în finală la 100 m spate 
și. împreună cu Papa și Lacea, în echipa, cla
sată a treia, la 3X100 m mixt) și schi (în 1950 
a participat la Poiana Brașov la Jocurile mon
diale universitare. La 8 km a fost pe locul IX, 
iar echipa de 3X5 km. din care au mai făcut 
parte Elena Tampa și ioianda Strebeli, s-a cla
sat a patra).
• Constantin Herold, selecționat de mal multe 

ori în echipele naționale de volei șl baschet, 
.în 1937, spre exemplu, a făcut parte din echipa 
de atletism, participantă la prima Balcaniadă 
atletică organizată în țara noastră. „Costi" He
rold a deținut recordul țării la decatlon (5084 p 
în 1933). Dar în afara acestor sporturi la nivel 
de națională, Herold a mai practicat și altele: 
handbal, inot, schi și a făcut parte din echipa 
de gimnastică model a Academiei Naționale de 
Educație Fizică (actualul I.E.F.S.).
• Gheorghc Fulldp din Tg. Mureș a fost, cu 

ani în urmă, un valoros polisportiv. El a făcut 
parte din reprezentativele naționale de baschet, 
polo și hochei pe gheață... Ca profesor de edu
cație fizică la Liceul ..Bolyai-Farkas", Fullbp 
a contribuit, ani de-a rîndul. la pregătirea mul
tor serii de elevi, prieteni al sportului.
• Alți asemenea internaționali au fost :
Atletism — fotbal: Bondoc Ionescu-Crum (cam

pion balcanic la săritura în lungime — 6,82 m 
în 1936, recordman ațional cu 7,08 m — 1934 și 
7.17 m — 1935, a fost fundaș la Venus Bucu
rești), Sever Coracu (sprinter de 10,9 — 1941 și 
primul săritor al tVii — 6,76 — m la lungime, 
în 1942; extrefnă la „U- Cluj), Uie Gîrleanu 
(campion național de juniori la sprint în 1958; 
a jucat ca atacant la mai multe echipe C.C.A., 
Casa Armatei Cîmpulung Moldovenesc, Petro
lul Ploiești, Politehnica si C.F.R. Timișoara) ;

Fotbal — hochei: Mihai Flamaropol (a jucat 
fotbal, mijlocaș sau înaintaș. între altele, la Ju
ventus — actuala Petrolul Ploiești și la C.C.A. 
— actuala Steaua. Tn națională a fost selec
ționat de patru ori. evoluînd. în. meciurile cu 
Bulgaria 3—2, în 1948. cu Cehoslovacia 2—1, în 
1W8. ,cu -Albania fi—o, în 1950, cu Cehoslovacia 

a jucat, în prin- 
în reprezentativa

„Gloria e o strădanie fără răgaz**...  
JULES RENARD (1864-1910), 

scriitor francez

• Patinatoarea de vi
teză Karin Enke' 
(R.D.G.) a urcat pe 
podium la fiecare pro
bă, cucerind 4 medalii 
(2 aur, 2 argint), de
venind, astfel, una din
tre sportivele cu cele 
mal multe medalii ob
ținute la J.O. Recor
dul este deținut de so
vietica Lidia Skobliko
va, care a ciștigat 6 
medalii (2 în 1960, 4 în 
1964), toate de aur.
• Polonezul Andrzej

Obalski, pasionat de 
cicloturism șl sporturi 
de iarnă, a parcurs pe 
bicicletă drumul de la 
Cracovia la Sarajevo. 
Plecat la 27 ianuarie, 
el a ajuns la timp pen
tru a asista la festivi
tatea de deschidere.

pion-atului național, și tenis). Din faimoasa li
nie de atac a hocheiștilor din Tg. Mureș, frații 
Incze (I, II și III), Ladislau (Incze II) a făcut 
și el parte tot de patru ori din reprezentativa 
de fotbal 
Budapesta, 
în 1947 și
Atletism ______ _ ______
campion și recordman la atletism (5672,21 p La 
decatlon în 1928, 26,6 s la 200 mg în 1934 , 60,0 s 
la 400 mg în 1926 și 59.4 în 1929. A luat parte 
la J.O. de la Amsterdam, în 1928 la 400 mg șl 
4X100 m, dar n-a trecut de serii. Rugby a 
jucat pe postul de „treisferturi aripă" la echi
pa bucureșteană - Stadiul român. în XV-le na
țional a debutat în 1927, cu Franța, la Paris 
(3—44), iar ultima oară a juoat în 1939, la Ro
ma, cu Italia (0—3). A fost o mare persona
litate a sportului nostru, secretar al Federației 
de rugby, președinte al Federației de atletism 

și al Uniunii Federațiilor Sportive din România). 
Aici îl vom adăuga și pe regretatul Marin Ior
dan. încă recordman republican la aruncarea 
greutății (18,05 m — 1975), fost jucător la Di
namo București.

Tenis — hochei. Fostul nostru campion ion Ți- 
riac, cu un impresionant palmares tenisistic, a 
făcut parte din echipa României, de trei ori 

hochei în 
J.O. de la

a României: cu Ungaria 2—7, la 
în 1945, 0—3 în 1947, cu Polonia 0—0, 
cu Ungaria 0—9, la Budapesta, In

La Budapesta s-au desfășurat 
întrecerile celei de a VUI-a edi
ții a turneului internațional de 
lupte greeo-romane „Memorialul 
Matura Mihaly", cu participarea 
unor concurenți din 10 țări, prin
tre care Austria, R.D. Germană, 
Norvegia, Polonia, ROMANIA, 
S.U.A. și, desigur, mai mulți 
sportivi al țării gazdă la flecare 
categorie de greutate. Luptătorii 
români s-au clasat astfel: Ivan

Savin (cat. 100 kg) pe locul fv. 
Sorin Herțea (82 kg) pe locul V, 
iar Nicolae Onica (48 kg) și Pe
tre Cărare (68 kg) pe locul VI. 
Campionul mondial de juniori 
Ilie Miuți (48 kg), candidat pen
tru selecția la J.O., a ajuns pînă 
în turul 4, unde a pierdut la di
ferență de puncte (5—12) în fața 
lui A. Klimt (R.D. Germană), câș
tigătorul categoriei.

C.F.R.

2—?. la Praga. în 19'1. Hochei 
cipal, la aceleași echipa, iar 
tării a fost prezent, aproape fără întrerupere, 
din 1939 pînă în 1957. A mai ‘ * * *nea - - -volei la Venus. în Drima

jucat de aseme- 
categorie a cam-

rugby; Virgil Ioan

finalistă a „Cupei 
reprezentativa care 
Innsbruck, în 1964.

Davis". A ju-oat 
a luat parte la

multiplu

. ★
Lista polisportivilor români este

mai lungă dar, cum am mai arătat , __ ___
prilejuri nici nu încercăm s-o epuizăm. Ori
cum, vom mai aminti acum numele lui Petre 
Havaleț, unul dintre valoroșii discoboli ai lu
mii (47,17 m) în anii 30, care a practicat ne
numărate sporturi (canotaj, patinaj, fotbal, ho
chei, tenis, tir — campion național Ia pistol vi
teză,, box lupte și scrimă — a tras în trei ba
raje cu Neculoe și Slăv^scu pentru titlul de 

campion național la spadă) : Lia Manoliu — a 
jucat volei, bas-chet și tenis de masă mai îna
inte de a se fi dedicat exclusiv atletismului, 
în care are recordul de participări la J.O. — 
două medalii olimpice de bronz în 1960 șl 1964 
șl una de aur în 19*18:  Dragoș Panaitescu — a 
început cu hocheiul, după care a trecut pe bi
cicletă (fond și viteză), motocicletă și bob. Lis
ta este însă cu mult ma’ mare decît spațiul de 
care dispune „Caleidoscopul**  nostru, așa că 
poate vom reveni cu un post-scriptum...

Romeo VILARA

încă mult 
și cu alte

CUPELE EUROPENE LA BASCHET
Rezultate din oompetițlile euro

pene de baschet:
BĂRBAȚI: „Cupa cupelor" — 

semifinale, tur: la Pesaro: Scavo- 
lini — Simac Milano 76—78 (42—38). 
Returul la 21 februarie.

„Cupa Koraci" — semifinale, 
tur: Steaua roșie Belgrad — CAI

Zaragoza 130—103; E.B. Orthez — 
Olympique Antibes 75—68.

FEMEI; „Cupa Ronchetti" — 
semifinale tur: Racing club de 
France Paris*  — BSE Budapesta 
75—70; Vozdovac Belgrad — Bata 
Roma 59—85. Returul la 22 fe
bruarie.

TELEX • TELEX • TELEX « TELEX
BOX • Consiliul mondial al 

boxului (WBC) se opune reveni
rii în ring a fostului campion 
Ray „Sugar" Leonard care, în 
urmă cu doi ani, a suportați o 
dificilă operație pe retina ochiu
lui stîng. Leonard își anunțase 
reintrarea la 25 februarie, contra 
lui Kevin Howard, dar la exa
menul medical s-a constatat o 
leziune a ochiului care a impus 
o nouă intervenție chirurgicală.

CICLISM • „Marele premiu de 
la Alicante" (Spania) a fost cîș- 
tigat la sprint de belgianul No
el de Jonckheere 4.35:00 pe 175 
km. Francezul Bernard Hinault, 
care a reintrat în circuitul mari
lor competiții, s-a clasat al 19-lea 
in același timp cu învingătorul 
cursei. • Columbianul Francisco 
Chaparro a sosit primul în etapa 
a doua a Turului Cubei (Guanta- 
namo-Gran Piedra, 154 km) în 
3.08:40. Liderul competiției este 
cubanezul Aduardo Alonso in 
6.59:20

HOCHEI > La Vitkovice (Ce
hoslovacia), formația locală a 
învins Dinamo Moscova cu 11—6 
(2—3. 2—2, 7—1).

ÎNOT • Campionatele de iarnă

ale U.R.S.S. au loc la Moscova, 
in bazin de 50 m: Serghei Zabo- 
lotnov a înregistrat cu 2:00,39 un 
nou record european la 200 m 
spate. în aceeași probă, la femei, 
Larisa Gorceakova a fost crono
metrată în 2:15,57.

ȘAII • în turneul internațio
nal de la Beersheva (Israel), du
pă disputarea a patru runde, pe 
primul loc se află marele maes
tru român Mihai Șubă, cu 3,5 p, 
urmat de fostul șalanger la tit
lul mondial, Viktor Korcinoi — 3 
P

TENIS • Turneul de la La 
Quinta : Eliot Teltscher — Ilie 
Nâstase 6—2, 6—2, Connors — Mi- 
chibata 6—2, 6—3, Noah — Moor 
4—6, 6—4, 6—2, Lutz — Tanner 
7—6, 6—3, Arias — Cl. Panatta 
7—5. 6—1.

TENIS DE MASA © Turul șase 
al campionatului Ligii europene 
(superdivizip): Iugoslavia — Sue
dia 4—3, Cehoslovacia — Franța 
4—3, Ungaria — Polonia 3—4, R.F. 
Germania — Anglia 1—6. în cla
sament : 1. Iugoslavia 5 p (27— 
15). 2. Cehoslovacia 5 p (21—18). 
3. Polonia 4 p (25—17). 4. Suedia 
3 p (25—17).
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