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Paoletta Magoni (Italia) cucerește titlul după o excelentă manșă

a doua S Biatloniștii sovietici învingători la ștafeta 4X7,5 km ț In

proba de 4, boberii români pe locul 6, la jumătatea disputei £ Astăzi

și miine au loc ultimele întreceri ale J.O

SARAJEVO, 17 (prin telefon). Olimpiada albă a intrat 
pe ultima linie dreaptă, slmbătă și duminică fiind pro
gramate cele din urmă probe. Vineri, atenția s-a îndrep
tat cu precădere spre întrecerile de slalom special (fete) 
și bob 4 persoane, acestea oferind un spectacol sportiv 
palpitant. Am așteptat cu emoție, firește, evoluția bobu
lui nostru de 4 pe „jgheabul* de la Trebevic. Și am 
fost răsplătiți cu o comportare onorantă a „tricolorilor*, 
în prima jumătate a întrecerii ei 
Deci, speranțe pentru sîmbâtă...

situindu-se pe locul 6.

CAMPIONATUL SI
Sfîrșit de sâptămină cu ac

tivitate deosebit de bogată ta 
handbalul românesc : meciul 
Chimistul Km. Vîlcea — Spar- 
takus Bekescsaba (Ungaria), 
prima manșă a semifinalelor 
competiției continentale femi
nine „Cupa I.H.F.*, programat 
duminică la ora 10,30 în ora
șul de pe malul Oltului, etapa 
I a returului campionatului fe
minin, Divizia „A“, ale cărei 
partide se dispută miine șl se
mifinalele celei de a Vl-a 
ditii a „Cupei României* 
handbal masculin.

Meciul de la Rm. Vîlcea 
află în postura de vedetă

CUPA ROMÂNIEIu

e- 
la

se 
a 

acestui bogat program, de mo
dul cum vor evolua handba
listele pregătite de antrenorul

emerit Constantin Popescu, ta 
această intilnire pe teren pro
priu, depinzând ta mare mă
sură calificarea în finala presti
gioasei competiții (returul, 
slmbătă 25 februarie, la Be- 
kescsaba). Meciul va fi arbi
trat de cuplul francez Jean- 
Pierre Abribat șl Jean Guerin, 
observator din partea I.H.F. fi
ind polonezul Zigfried Kuchta. 
Sigur, „sala* va fi alături de 
echipa favorită, dar miile da 
spectatori trebuie să aibă în
țelegerea că o victorie, chiar 
la scor, se făurește cu răbdare, 
cu luciditate și — mai ales —

(Continuare In pao 2-3)

Slalomul special, ca și cel 
uriaș, s-a încheiat cu o surpri
ză, mai mare chiar decit cea 
de luni, cînd a învins ameri
canca Debbie Armstrong. De 
această dată, laurii au revenit 
unei tinere cvasi-necunoscute, 
italianca Paoletta Magoni, in 
al cărei palmares nu au figu
rat pină acum decit locuri mo
deste în cadrul „Cupei Mondia
le”. După prima manșă, Paoletta 
Magoni se situa pe locul 4 (43,35 
s). după Chirstelle Guignard 
(Franța) 48.71 — prima surpri
ză a zilei —, Ursula Konzett 
(Liechtenstein) 43.81 și Anni 
Kronbichler (Austria) 48,34 s, 
„numele mari* aflîndu-se spre 
mijlocul clasamentului! In 
manșa secundă, deși vizibilita, 
tea a scăzut și zăpada a fost 
dură în partea superioară și 
moale în cea inferioară a pir- 
tiei, Paoletta Magoni a găsit 
drumul 
cele 59 
47,62 s 
semnat

Paoletta Magoni 
(ZtalMZ) invingătoa- 
rea „surpriză" a 
probei de slalom 

special

Telefoto : A.P. —
AGERPRES

Anișoara Stanciu vizează un nou record

VOM VEDEA PRIMA SĂRITURĂ
DE 7 METRI ÎN SALĂ?

Atletismul propune, astăzi și 
miine, ta sala -23 August* din 
București, un concurs de mare 
atracție : campionatele națio-

șea 6,92 m, cit măsura recor
dul vechi de două • săptămini 
al Anișoarei. Intre timp. Heike 
Daute a dus recordul de sală

cel 
de 

(cel 
de

mai scurt printre 
porți, coborând in 
mai bun timp con- 
arbitri tn cele 2

Radu T1M0FTE

(Continuare in nag a 4-a)

--------------------- PROGRAMUL COMPETIHILOR
Sîmbâtă

BO8 4 persoane - ora 14,30: Manșele 3 și 4
PATINAJ ARTISTIC — ora 20: Feminin, programul liber
PATINAJ VITEZA — ora 10: 10 000 m bărbați 
SĂRITURI — ora 13,30: Trambulină 90 m
SCHI FOND — ora 10: 20 km femei

Duminica
HOCHEI - de la ora 11: Suedia - Canada, U.R.S.S. - Cehoslovacia 
PATINAJ ARTISTIC — ora 19: Gala laureaților
SCHI ALPIN — ora 11,30: Slalom special masculin (manșele 1 și 2) 
SCHI FOND - ora 9: 50 km bărbați
Sola Zetra - ora 21: FESTIVITATEA DE ÎNCHIDERE

TRICOLORII IN ÎNTRECERE
BOB: Dorin Degan, Comei Popescu, Gbeorghe Lixandru, Coste! 

Petrariu
PATINAJ VITEZA: Tibor Kopaci
SCHI ALPIN: Zsolt Balazs, Mihai Bară 
SCHI FOND: Elena ReH

RECORDURILE CUPEI DE CRISTAL
FEMININ

W m 7J Renate Hoser (R.D.G.) *72
60 mg (manual) 8.0 Valeria Ștefânescu ’74

(electronic) 8.05 Mihaela Stoica ’83
lungime 6.M Anișoara Cușmir-Stanciu ’83
înălțime 1 88 Rosemarie Akermann (R.D.G.) ’74
greutate 20,43 Helena Fibingerova (Ceh.>

MASCULIN
’75

50 m 6.4 Zenon Nowosz (Polonia) 
Dorel Cristudor

’74
T4

M mg 7,6 Miroslaw Wodzynskl (Pot.) ’72
lungime 7,89 Lutz Franke (R-D G.) *77
înălțime 2.24 Adrian Proteasa ’80
triplusalt 16,85 Carol Corbu •72
prăjină 5.35 Wolfgang Nordwig (R.D.G.) ’72
greutate 20,14 Ivan Ivancici (Iugoslavia) ’80

e de seniori. tineret și ju- la 6,99 m. Ambiția declarată
a recordmanei mondiale în aer 
liber este de a fi crima fe

niori și concursul internațio'- 
năl „Cupa de Cristal*. Un con
curs cu toate vedetele inter
ne cu citeva valori străine în 
probele de greutate, un con
curs cu mai multe puncte de a- 
tracție. dintre care se deta
șează proba feminină de sări
tură ta lungime. Exact cu un 
an in urmă, la -Cupa de Cris
tal*. Anișoara Coșmir-Stanciu 
dobora recordul mondial cu 
6.94 m. iar Vali Ionescu reu-

Astăzi începe returul campionatului de fotbal

ETAPA INAUGURALA NE PROPUNE ...0 PRIMĂVARĂ FOTBALISTICA DE EA CARE
MULTE MECIURI ECHILIBRATE

DE AICI SE REIA 
CAMPIONATUL

® La Slatina, F. C. Olt 
în fața „ofensivei de pri
măvară” rapidiste @ La 
Rm. Vilcea, liderul întîl- 
nește o formație capabilă 
de o replică tăioasă @ 
La lași, gălăfenii pornesc 
cu gindul primelor acumu
lări din retur în „clasa
mentul adevărului** 0 „E- 
xamenul lui Dragomir” în 
fața „comisiei Dobrin”, la 
Ploiești @ Bihorenii, dor
nici să nu piardă contactul 
față o formație periculoasă 
Petroșani cu un punct ? @ 
comp, iau măsuri speciale 
nei ® La București, studenții pregătesc replica pentru 
tactica hunedoreană 9 Steaua, atentă, 
orice pas greșit.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

1. DINAMO 17 10 5 2 33-15 25
2. Steaua 17 11 2 4 39-13 24
3. Univ. Craiova 17 10 2 5 26-14 22
4. Sportul stud. 17 9 3 5 27 18 21
5. F.C. Bihor 17 8 4 5 29 22 20
6. Polit Iași 17 6 8 3 17-14 20
7. S.C. Bacău 17 8 3 6 16-21 19 -
8. F.C. Argeș 17 8 2 7 22-18 18
9. Jiu! 17 7 4 6 15-20 18

10. F.C. Olt 17 4 8 5 12-12 16
11. Chimia Rm. V. 17 6 4 7 19-25 16
12. F.C. Baia Mare 17 6 4 7 19-28 16
13. A.S.A. Tg. M. 17 6 3 8 17-22 15
14. Corvinul 17 5 4 8 23-24 14
15. Rapid 17 4 5 8 13-19 13
16. C.S. Tîrgoviște 17 3 5 9 13 26 11
17. Dunărea C.S.U. 17 2 6 9 8-18 10
18. Petrolul 17 2 4 11 13-32 8

cu plutonul fruntaș, au în 
® Va pleca A.S.A. de la 
La Craiova, Ștefânescu et 
contra „tunarului" Avăda-

spre a evita

PROGRAMUL

Toate partide'-e

Slatina : F.C. OLT - RAPID
Rm. Vilcea : CHIMIA - DINAMO
lași : POLITEHNICA - DUNĂREA C.S.U.
Ploiești : PETROLUL - F.C. ARGEȘ
Oradea : F.C. BIHOR - F.C. BAIA MARE
Petroșani : JIUL - A.S.A. TG. MURES
Craiova : UNIVERSITATEA - S.C. BACĂU
București : SPORTUL STUD. - CORVINUL

(Stadionul „Sportul studențesc")
București : STEAUA - C.S. TÎRGOVIȘTE

• (Stadionul „Steaua") 
vor începe Io ora 14,30...... —

AVEM MULTE SI ÎNDREPTĂȚITE PRETENȚII
Orice speculații s-ar face, cam

pionatul a fost, rămîne $i va fi 
mereu creuzetul confruntării unor 
mari ambiții, un cadru oficial de 
pregătire continuă, sub toate as
pectele. în campionat se văd — 
și vrem să vedem ! — progrese 
in pregătirea tehnică și tactică, 
în condiția fizică. în atît de im
portanta condiție psihică, ca si In 
atît de des evocata rși nu întlm- 
plător) condiție disciplinară. La 
toate aceste capitole, fotbalul 
nostru resimte nevoia reală de 
cîștîguri calitative, iar campiona
tul oferă, radiografie am 
spune, imaginea ajutătoare 
tehiiicienii noștri.

Scop in sine și foarte 
tant mijloc, campionatul se cere 
tratat cu înțelegerea și răspunde
rea cuvenite de toți factorii im
plicați în mișcarea noastră fotba
listică, de la FEDERAȚIE 
PUBLIC (da, avem nevoie de un 
public întotdeauna la înălțime, 
cald și stimulator), cerind o an
gajare totală, pe fondul unei pre
gătiri ireproșabile, de la omul nr. 
1 — JUCĂTORUL, cerînd o muncă 
fără precupetire de la ANTRE
NORII noștri (dintre care muiți 
au arătat că știu și pot mai mult 
decit se credea înainte), de la 
ARBITRII, cavaleri ai dreptății 
pe teren (datornici — să nu uităm 
— pentru nedreptățile ca și pen
tru... lipsa de cavalerism de care 
unii dintre el au dat dovadă în 
trecut).

Nu avem, să ne înțelegem bine, 
pretenții prea mari, pretenții exa
gerate de la slujitorii fotbalului 
nostru. Avem exact pretențiile 
corespunzătoare prestigiului cres- 
cînd pe plan internațional pe care 
soccerul românesc l-a cîștigat 
(mai ales tn ultima vreme) și 
este ferm hotărît să-I ciștige !n 
continuare la Saint Etienne, la 
Lens, la Nantes, ca șl la Tbilisi...

Fiecare retur al campiona
tului de fotbal este așteptat 
cu o firească nerăbdare, dar 
parcă anul acesta interesul, emo

țiile, speranțele în preajma reluă
rii întrecerii interne nr. 1 slnt 
mai mari ca oricind. Explicația 
acestei subiectivități sporite a iu
bitorilor noștri de fotbal are te
meiuri foarte obiective pe care 
nu le evocăm de dragul une 
laude suplimentare a performan
țelor obținute în toamna trecută 
(lauda prea multă strică, o știm 
prea bine), ci pentru a explica, 
omenește, dorul pe care l-am nu
trit după fotbal. Da, ne-a fost dor 
de fotbal, calificarea tricolorilor 
în turneul final al campionatului 
european (prima în istoria fotba
lului nostru), ca și „pasul“ spec
taculos al dinamoviștilor în pri
măvara campionilor europeni 
ne-au deschis, să recunoaștem, un 
mare... apetit pentru înalta per
formanță fotbalistică românească, 
de unde și dorința de a-i vedea 
cît mai curînd „la lucru" pe fot
baliștii noștri. Avem — în sfîrșit 
— temeiuri nu numai să sperăm, 
ci să și credem în performanțe 
internaționale ale fotbalului nos
tru în primăvara și vara Iui ’84, 
iar azi reîncepe campionatul. Azi 
reîncepe cursa...

Deși mai auzi criterii și jude
căți care rătăcesc drumul și sînt 
gata să susțină (unele și susțin) 
că prima întrecere națională a 
fotbalului nostru ar avea în a- 
ceastă primăvară doar un rol se
cundar față de obiectivele mari și 
importante în planul competițiilor 
internaționale care ne așteaptă 
(făcîndu-se, greșit, o comparație 
în loc să se facă o legătură), 
opinia noastră rămîne că acest 
retur de campionat are o mare 
— foarte mare — importanță toc
mai în perspectiva confruntărilor 
oficiale (!), tn afara Însemnătă
ții lui în sine.

putea 
pentru

impor

ta...

Marius POPESCU

ANIȘOARA STANCIU

me e din lume care
metri in sala. Va reuși Ani- 
șoara in noua sa tentativă ?
PROGRAMUL CONCURSULUI
SIMBATA: o*o 10:

1C.25: 60 m F serii;
F calificări, lungime 
greutate F calificări;
nâ: 16,30 : 60 mg F j
16,50: 60 m B serii;
3, greutate F; 18,45: 

DUMINICA: ora 10:
mîfinale; 10,20:

-10,45: 60 mg B finală; 11.30: 60 m 
F finală; ora 16; 60 mg F semifinale; 
16,20: 60 m B semifinale; 16,45:-60 
mg F finală; 17,00 : 60 m 3 finaiă; 
17,20: înălțime F, greutate B, lun
gime B.

60 rrg 3 serii; 
10.50: ........
B 
ora 1 

serii, 1
17,25: înălțime 
lungime F.
60 mg 3 se-

60 m F semifinale;

: înălțime 
calificări, 

15: prâji- 
triplusalt;

TURNEUL SELECȚIONATEI
OLIMPICE DE BASCHET (F)

A R. P. CHINEZE
Selecționata olimpică de bas

chet feminin a R-P. Chineze va 
efectua un turneu in Bucu
rești. urmînd să susțină trei 
meciuri. în sala Floreasca în 
următoarea ordine : joi 23 fe
bruarie (ora 17.30) cu combi
nata Voința — Politehnica — 
Progresul, luni 27 februarie 
(ora 15. In deschiderea derbvu- 
lui Dinamo — Steaua) cu Se
lecționata divizionară, miercuri 
29 februarie (ora 17) cu Se
lecționata orașului București.



„Cupa federației" ' SELECȚIONATA ROMÂNIEI ÎNVINGI CU 5-4 
ia hochei ! echipa DE TINERET A CEHOSLOVACIEI

GALAȚI, 17 (prin telefon). — 
Cea de a 26-a ediție a „Cupei 
federației" la hochei a început 
sub auspicii diferite pentru re
prezentativele noastre. PRIMA 
SELECȚIONATĂ A ROMÂNI
EI, evoluînd din nou bine, pes
te nivelul jocurilor amicale din 
această săptămînă. a reușit 
să ciștige în fața unei RE
PREZENTATIVE DE TINERET 
A CEHOSLOVACIEI: 5—4
(1—0, 3—3, 1—1). întâlnind un 
adversar redutabil, omogen va
loric și foarte ambițios, care 
nu a cedat nici O clipă, echi
pa română a obținut o fru
moasă victorie pe care scorul 
final nu 
Spunem 
cheiștii 
victoria 
cludent. 
o parte 
zii pe care le-au avut 
de altă parte de faptul 
din cele patru goluri ale oas
peților au fost cauzate 
mult de 
rare ale

Meciul 
ta notă 
lecționatei române, 
chide scorul prin Cazacu (min.

o reflectă îndeajuns, 
aceasta pentru că ho- 
români ar fi meritat 
la un scor mai 
Mnînd seama 
de numeroasele

con- 
pe de 

oca- 
si Pe 

că trei

mai 
inexactitățile în apă- 
formației noastre, 
a început in eviden- 

de superioritate a se
care d<?s-

4). după care, masîndu-si ad
versarul în propria-i 
ratează ocazie după 
totul culminînd cu un 
în bară al lui Solyom (min. 
12). Repriza secundă a început 
în nota, de dominare a echipei 
noastre care și-a mărit avan
tajul prin Popescu (min. 25) și 
care, după ce oaspeții au re
dus din handicap (Kasper — 
min. 28), s-a detașat la 4—1 
prin golurile înscrise de Chi- 
riță (min. 29) și E. Antal (min. 
31). Finalul acestei reprize a- 
parține echipei oaspete. care 
mărchează de două ori prin 
Sevcik (min. 37) si Kucera 
(min. 38). tn ultima parte, 
oaspeții au inițiativa la început» 
egalează prin Praha (min. 55), 
dar în ultimele mânute hocheiș- 
tii români asaltează pur și 
simplu poarta echipei ceho
slovace obțin în d golul victoriei, 
prin Ioniță, cînd mai erau doar 
25 de secunde de joc. Bun ar- • 
bitrajul lui Șt. Enciu, ajutat de 
J. Becze și M. Dinu.

treime, 
ocazie, 

sut

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA DE TINERET — SA
LAVAT JULAEW UFA 1—18 
(0—5, 1—6, 0—7). Tinerii

S3S

Sub egida „Daciadei“

FEROVIARII BUCUREȘTENI ORGANIZEAZĂ

„SERBĂRILE ZĂPEZII**
Cu prilejul împlinirii a ■ 65

de ani de la înființarea Regio
nalei București C.F.R., asocia
ția sportivă a feroviarilor 
bucureșteni organizează dumi- 

■ nică 19 februarie „Serbările 
zăpezii", la Predeal, acțiune 
polisportivă pentru membrii

la 
de 

vor

și familiile lor.
lua parte 1200 
vîrstnîci. Se 

concursuri de săniuțe

asociației 
care vor 
tineri și 
organiza
și schi, precum și o „călătorie 
cu peripeții", pe zăpadă. Cîș- 
tigătorii vor primi premii.

PREGĂTIRILE TINERILOR JUDOKA

Primul obiectiv: Campionatele Balcanice
La complexul sportiv „23 Au

gust" din Capitală, lotul repre
zentativ de tineret la judo s-a 
reunit recent în vederea pre
gătirilor pentru noul sezon 
competițional. Antrenorii loan 
Tetrof și Nicolae Marinescu 
i-au convocat pe Mihai Țirlca 
și Sorin Constantin (60 kg), 
Doriri Drimbă și Bella Varga 
(65 kg), Attila Biro (71 kg), 
Marian Albișoru și Iosif Nico
lae (78 kg), Gabriel Beșleagă, 
Petre Anițoaie și Andras Varga 
(86 kg), Marian Grozca (95 
kg), Arcadie Mariași șl Gabriel 
Burlău (+95 kg). Și s-a trecut 
repede la muncă, deoarece 
centele finale pe țară 
campionatului de juniori 
echipe le-au asigurat celor 
mulți dintre componenții 
tului un tonus ridicat de 
gătire.

...Seriile de exerciții cu 
tere (pentru diferite i

a

© Trei sportivi români la ..Cupa polară" ® Dublă Intllnire amicală
Iugoslavia — România

re
ale 
pe 

mai 
lo-

pre-

l hal- 
grupe

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Spațiul nu ne Îngăduie sâ pu
blicăm decit cîteva din „Gindu- 
rile pentru retur" ale diviziona
relor A de fotbal:

DINAMO
Vom demonstra în orice joc. 
Că * ’ - - -nu rîvnim - nu I — Ia alt Ioc.

Un 
Să

SPORTUL STUDENȚESC 
prim și mare obiectiv : 
nu jucăm... facultativ.

F.C. OLT 
Acum cînd vin etapele, 
Sperăm să „crească apele'

RAPID
Schimbăm noi perspectiva,
Dublind... locomotiva 1

musculare angrenate în efor
tul specific de pe tatami) se 
succed într-o înlănțuire logică, 
după o planificare riguros în
tocmită de cei doi antrenori. 
Deocamdată, obiectivele pregă
tirii vizează perfectionarea 
procedeelor tehnice pe fondul 
creșterii indicilor pregătirii fi
zice generale ; apoi se va avea 
în vedere perfecționarea teh
nicii și a tacticii de luptă,
pregătirii fizice specifice, după 
care. înaintea Campionatelor 
Balcanice din Grecia, accentul 
va cădea pe modelarea pregă
tirii individuale, în funcție de 
obiectivele propuse. Pe scurt : 
cel mai apropiat, întrecerile 
din cadrul Balcaniadei de Ia 
Atena (23—26 martie), apoi 
„Turneul Prietenia" de la Kiev 
(2—5 iulie) și Campionatele 
europene de juniori din toam
nă, probabil în Elveția. Sînt, 
desigur, cele mai importante 
în lista obiectivelor, participa
rea în alte turnee interne și 
internaționale contribuind la 
desăvîrșirea pregătirii celor mai 
tineri judoka. Din lotul de 
tineret mai fac parte și A- 
drian Mudura (65 kg), Istvan 
Nagy (71 kg) și Adrian Clinei 
(95 kg), aflați în pregătire cu 
lotul cel mare pentru Jocu
rile Olimpice de la Los An
geles, dar ei vor participa și 
la întrecerile amintite. Este 
suficient să menționăm că toți 
componenții lotului de tineret 
sînt judoka cu mai mulți ani 
de pregătire, cu numeroase 
titluri naționale, la diferite 
categorii de vîrstă, că au ob
ținut medalii balcanice sau în 
alte competiții internaționale. 
Să sperăm că startul în 
pregătire a tinerilor judoka 
va fi de bun augur pentru 
perioada competițională care 
urmează.

Mihail VESA
/

Desigur că 
te echipe nu 
ambițioase...

„gîndurile" celorlal- 
sînt însă mai puțin

BALAN, GALATI, 
cel mai bun hand- 
al tuturor timpuri-

LEONIDA
Care a fost 
bali.st român __ ______  __ ____
lor ? Iată o întrebare pe margi
nea căreia s-ar putea emite zeci 
de păreri. De ce ar fi 
deci, de o părere în plus, 
Rămîneți la părerea dv. 
Împărtășiți nimănui: oa 
fiți contrazis...

nevoie, 
a mea ?

Si n-o 
sa nu

BAIACALIN-RADU CINTET,
SPRIE. Editura „Sport-Turlsm", 
ca și alte edituri, nu se ocupă 
cu difuzarea cărților pe care le 
editează. Căutați cartea care vă 
interesează ta librării.

noștri hocheiști au încercat să 
facă fată avalanșei de atacuri 
ale experimentatei formații so
vietice. mai 
priză Si la 
a doua. în ; 
tida a fost 
vă. pentru < 
depășiți la 
componenții 
tineret n-au 
fată ritmului 
peți. care au înscris gol după 
gol. Au marcat: Juldașev 4, 
Gimacv I 3. Zaikis 3, Polozov 
2. Gimaev II, Haiderov, Hras- 
ciuk, Nikitin, Beleakov, Scmak 
cite 1 pentru învingători, res
pectiv Demidov. A < 
bine E. Both, ajutat la 
două linii de N. Enache 
Dinu.

ales în prima re- 
începutul celei de 
aceste 
parcă mal atractî- 
că în 

toate 
selecționatei 

i mai putut 
impus de

minute par-

continuare, 
capitolele, 

de 
face 
oas-

condus 
cele 

si M.

★

ultimelor două 
Selec- 
Selec-

Programul
zile : sîmbătă, ora 15 : 
tionata divizionară A — 
tionata divizionară de tineret, 
ora 17.30 : Salavat Julaev — 
Cehoslovacia tineret ; dumini
că, ora 10,30 : Selecționata di
vizionară de tineret — Ceho
slovacia tineret, ora 13 : Se
lecționata divizionară A — Sz- 
lavat Julaew.

Azi se reiau întrecerile cam. 
pionaftului Diviziei „A" de po
pice. cu disputarea primei e- 
tape a returului, care progra
mează, chiar din start, jocuri- 
interesante. Această a doua 
parte a competiției prezintă 
un interes major pentru toate 
cele 40 de echipe participan
te. fiind etapă decisivă în ie
rarhizarea formațiilor în clasa
mente (după cum prevede re
gulamentul. primele patru cla
sate în serii vor participa la 
turneul final pentru desemna
rea echipelor campioane, 
cele de pe locurile 9—10 
retrograda). In plus, 
de campionat sînt de o mare 
importanță pentru jucătorii lo
turilor naționale care vizează 
participarea la 
Ljubliana. din 
spor de pregătire tehnică 
fizică.

iar 
vor 

jocurile

C.M. de 
luna mai.

la
un

Si

După disputarea celor nouă

Călin ANTONESCU

e- 
tape din tur în fruntea clasamen
telor se află echipele: FEMININ 
— seria Sud: 1. Gloria București 
14 p, 2. Voința București 12 p, 
3. Voința Ploiești 10 p; sena 
Nord: 1. Voința Oradea 16 p, 2. 
Voința Tg. Mureș 14 p, 3. C.S.M. 
Reșița 12 p. MASCULIN — seria 
Sud: 1. Gloria București 14 p, 2. 
Rulmentul Brașov 12 p, 3. Olim-

In Divizia „A" de volei

JOCURI DE INTERES
Etapa a 14-a a campionatelor 

prdimei divizii de volei este do
minată de două, partide care o- 
pun echipe din plutonul fruntaș: 
C.S.M. Libertatea Sibiu (locul 5, 
un joc mai puțin) și C.S.U.-I.M.N. 
Galați (locul 2) la feminin, El- 
cond Dinamo Zalău (locul 5) și 
Universitatea C.F.R. Craiova (lo
cul 3) la masculin. Dar și celelal-

LA SIBIU SI ZALAU
3

te întîlniri ale etapei- prezintă, in
teres. dată fiind nevoia de puncte 
a echipelor în lupta tot mai aspră 
pentru podium șl pentru supra
viețuire în „A“. Derby-ul mascu
lin Explorări Bala Mare — Di
namo București a fost amînat, 
deoarece din-amoviștil participă la 
„Cupa balcanică.", la Istanbul.

PROGRAMUL ETAPEI

Feminin

Sibiu: C.S.M. LIBERTATEA — C.S.U.-I.M.N. GALAȚI
Baia Mare: MARATEX — CHIMIA RM. VÎLCEA
București: CALCULATORUL — DINAMO (Sala Olimpia, sîmbătă, 

ora 15) ; FLACARA. ROȘIE — FARUL (Sala Agronomia, duminică, 
ora 10)

Bacău: ȘTUNȚA — CHIMPEX CONSTANȚA
Craiova: UNIVERSITATEA — PENICILINA IAȘI

Masculin

Zalău: ELCOND DINAMO — UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIOVA 
București: STEAUA — CALCULATORUL BUCUREȘTI (Sala Agro

nomia, sîmbătă. ora 15)
Baia Mare: ȘTIINȚA MOTORUL — RELONUL SAVINEȘTI
Oradea: C.S.U. ALUMINA — A.S.A. ELECTROMUREȘ
Brașov: TRACTORUL — C.S.M.U. SUCEAVA

Initiative

AFIȘAJ ELECTRONIC LA PIRTIA DE LA PĂLTINIȘ
Traversăm frumoasa sta

țiune Păltiniș, înveșonintată 
în haină groasă de zăpadă, 
și ne îndreptăm spre cunos
cuta pîrtie de schi situată în 
preajmă, pe vîrful Bătrîna. 
Ne apropiem de stația tele- 
scaunului și... surpriză ’ La 
capătul de jos al pîrtiei — o 
stație modernă de cronome
traj electronic : cabină pen
tru arbitri, amplificare, ce
lulă fotoelectrică pentru în
registrarea sosirilor și, ine
dit, v o tabelă de afișaj electro
nic pe care apare numărul 
concurentului și timpul rea
lizat în cursă, tabelă care se 
rotește, permițînd observarea 
ei din orice punct te-ai afla. 
O premieră în această direc
ție. *

Ne interesăm cum s-a rea
lizat această stație și aflăm 
despre activitatea inimoasei 
comisii județene de schi a 
C.J.E.F.S. Sibiu, la conduce
rea căreia se află Mircea Tri- 
fan și Radu Vartolomei. Cei 
46 de membri al comisiei — 
muncibo-ri, tehnicieni, ingineri, 
oameni cu munci de răspun
dere în diferite întreprinderi 
și instituții din județul Sibiu 
— au inițiat această amena-

1 

jare pentru modernizarea pir- 
tiei de la Păltiniș si n-au pre
cupețit nimic pentru realiza
rea ei. Au efectuat muncă pa
triotică. au strins șl vindut 
fier vechi, au lucrat fiecare 
in specialitatea lui și totul 
este gata. Tot In preocupările 
comisiei județene a fost și 
pregătirea pîrtiei de schi fond 
„Grădina Oneești", la doi km 
de stațiune, căreia, do ase
menea, i se va amenaja o 
tabelă electronică.

Foarte Importantă nl se pare 
altă Inițiativă a aeeleeași co
misii, vizînd selecția elemen
telor talentate pentru schi. 
Fină acum, de la deschide
rea sezonului, pe pîrtia de la 
Păltiniș s-au organizat patru 
concursuri pentru „Cupa spe
ranțelor" deschisă copiilor de 
5—10 ani... Care se aflau în 
duminicile respective, pe pir- 
tie. S-au evitat astfel difici
lele 
curs' 
a fost

Cum 
vitatea 
biene 
merită

.mobilizări pentru oon- 
și afluența la starturi 

cu totul remarcabili, 
de altfel este și acti- 
oomisiei județene si

de schi care, evident, 
felicitări !

Modesto FERRARINI

wniNisînnu di stat loto pnoNospom iNtonnrnA
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 17 FE
BRUARIE 1984. Extragerea 1 : 
78 27 82 15 84 68 18 72 80 ; 
Extragerea a II-a : 51 58 63 
64 55 11 62 87 35. Fond total 
de cîștiguri : 1.508.951 lei, din 
care 500.090 report la cat. I.

C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
2 DIN U FEBRUARIE 1984. Cat. 
1: 2 variante 26% a 50.000 lei; 
cat. 2: 1 variantă 100% a 15.976 lei 
șl 23 variante 26% a 3.994 lei; 
cat. 3: 13 variante 100% a 3.831

Iei și 64 variante 25% a 963 led; 
cat. 4: 142,25 a 758 lei; cat. 5: 
419 a 200 lei; cat. 6: 3.191,75 a 
100 lei. Report la categoria 1, 
27.824 lei. Cîștigurile de categoria 
1, în valoare de 50.000 lei flecare, 
au fost obținute de: Eliza Blăna- 
ru din Galați și respectiv Ștefan 
FOIop din Petrila — Hunedoara.

SUCCESE»
ȘANSE MULTIPLE DE MARI
• Numai astăzi se mai pot pro

cura bilete cu numerele alese de 
dv. pentru tragerea excepțională 
Loto de duminică 19 februarie

1984, care vă oferă șanse multi
ple de a obține autoturisme „Da
cia 1300“, mari sume de bani și 
excursii peste hotare. Tragerea 
va avea loc începînd de Ia ora 
16 în sala clubului sportiv Pro
gresul din București, str. dr. 
Staicovici nr. 42 ; numerele cîș- 
tigătoare vor fi transmise la ra
dio la ora 20,10 și la televiziune 
in cursul serii. © De la agențiile 
Loto-Pronosport se pot procura 
în aceste zile bilete pentru trage
rea excursiilor Pronoexpres de 
miercuri 22 februarie a.c., la 
care, în afară de premiile obiș
nuite în autoturisme și bani, se 
vor atribui și excursii de șase 
zile în R.P. Ungară.

pia București 10 p; seria Nord: 
1. Aurul Baia Mare 14 p (25721 
popice doborîte în deplasare), 2. 
Electromureș Tg. Mureș 14 p 
(21578), 3. Metalul Hunedoara 10 p.

Cele mai atractive jocuri ale 
etapei se anunță: Petrolul Băicoi
— Voința București, Metrom Bra
șov — Gloria București, Rapid 
București — Laromet București, 
C.F.R. Tg. Mureș — Voința Ora
dea, Voința Tg. Mureș — Hidro
mecanica Brașov — la femei; O- 
limpia București — Constructorul 
Galați. Voința București — Rul
mentul Brașov, Constructorul Tg. 
Mureș — Victoria Timișoara și 
Chimica Tîrnăveni — Progresul 
Oradea — la bărbați.

Meciurile echipelor Aurul Baia 
Mare, Electromureș Tg. Mureș 
(m) și C.S.M. Reșița — care au 
jucători în turneu
— au fost amînate.

Viitorul

me- 
clasa-

„Turneul

CAP

au conți-

peste hotare

a „Cupei Fe-
Popice“, care

Dl

• în prima etapă 
derației Române de 
s-a disputat pe arena Voința din 
Galați, pe primele locuri s-au cla
sat: Margareta Cătineanu (Glo
ria Buc.) 441 pd, Ana Petrescu 
(Gloria Buc.) 434 și Maria Zsizsik 
(C.S.M. Reșița) 422, respectiv, . I. 
Tismănar (Rulmentul Brașov) 
960, Al. Szekely (Progresul Ora
dea) 927, H. Ardac (Voința Buc.) 
926 (spre surprinderea generală,
I. Bice, din lotul național, s-a
clasat pe ultimul loc, 16, cu 814
pd !).

© Azi și mîine vor evolua la
Finspang, In Suedia, la cea de
a XII-a ediție a „Cupei polare", 
sportivii Măria Zsizsik, Gheorghe 
Silvestru șl Stelian Boarlu. Ei 
sînt însoțiți de antrenorul Roger 
Cemat. La întrecerile scandinave 
sînt prezenți -popicari din Aus
tria, R.F. Germania, Iugoslavia, 
Ungaria șl, firește, Suedia.

9 Prima întîlnire internaționa
lă amicală de verificare a repre
zentativelor naționale care se 
pregătesc pentru O.M. ’84 va avea 
loc la sfîrșitul săptămînli viitoare, 
dubla partidă cu selecționatele 
Iugoslaviei — la Ljubliana.

Deseori 
cere in 
tru frum 
obținute 
Galați, lot
gați acum 
sură de 
cerea club 
ocazia șe
tivitâții pe 
despre de 
și justifica 
delism. Cu 
fel de mă 
ție are o 
de ani, ț 
oțel ari - 
eștri ai 
fac parte 
— au ci 
țean 40 
naționali ? 
cum că n 
s-ar mal 
confecțio 
nu ar mai 
par pueril 
de ce na 
secția de 
pune de u 
tivi și rez 

Și. pen 
iarăși de 
tat și con 
tulul de 
Zibula, c 
discipline: 
luată de 
bitrarâ. 
întrebat I 
bine ce f 
anul 1984, 
alocate și 

Cu no sc î 
to-ri de 
tulu*i side 
care o<> 
tated'~s 
și care p 
mâți 
se va

Azi și mîine în Divizia ,,

MECIUL VOINȚA

UN VERITABIL
a Diviziei „A" 
26-a — menține 
acest joc spor- 
figurează

O nouă etapă 
de. baschet — a 
interesul pentru 
tiv. In program 
ciuri între fruntașe ale 
meniului, printre care cel femi
nin dintre Voința București și 
Universitatea Cluj-Napoca, actua
la și fosta deținătoare a titlului, 
acum clasate pe locurile 3 și 
respectiv 1. Și la băieți interesul 
major al etapei îl deține partdia 
dintre ocupantele locurilor 1 și 
3, Steaua și respectiv I.C.E.D. 
Jocuri atractive se anunță și în 
grupa - • - •• ___
luptă pentru evitarea retrogra
dării.

7—12, între formații care

Programul etapei : MASCULIN, 
GRUPA 1—6: Steaua — I.C.E.D. 
C.SzȘ. 4 București (locurile din 
clasament : 1 și respectiv 3 ; in 
meciurile precedente : 2—4); Ra
pid București — C.S.U. Balanța 
Sibiu (4—5; 2—0), Dinamo Bucu
rești — Dinamo Oradea 1—6 ; 
2—0) ; GRUPA 7—12 : Farul Con
stanța — Carpați Grup 8 Con
strucții București (8—11 ; 2—0),
Politehnica C.S.Ș. Unirea Iași — 
Universitatea C.S.Ș.

AZI FINALE
La Galați și Brăila 

nuat disputele „Turneului Primă
verii" la box, cane iau sfîrșit 
astă seară., cînd au loc finalele-

GALAȚI, 17 (prin telefon). 
Perspectiva de a lupta în finalele 
de sîmbătă a înăsprit ultimele * 
meciuri din cadrul „Turneului 
Primăverii". Boxerii au oscilat 
între risc și. prudență, căutînd 
fiecare să-și pună în 
atît cunoștințele ' *
resursele fizice.

La cat. pană, 
(Voința Craiova) . 
(Steaua) au obținut victorii în
deosebi cu armele tehnicii. Opri- 
șor l-a întrecut prin abandon în 
rundul doi pe Cornel Crăciun 
(Timpuri Noi Buc.), iar Stancu 
l-a depășit clar la puncte pe 
Ion Sandu (Prahova). O victorie 
de palmares a obținut Ionel Pa- 
naite (B.C. Galați) în compania 
fostului campion la muscă Cris
tian Gheorghișor (Pistonul Sla
tina). Cea mai frumo-asă partidă 
a „penelor" a fost cea dintre Ion 
Cernat (S.C. Bacău) șl Nicolae 
Talpoș (Metalul Salonta). Surprin
zător, cel care a impresionat 
spectatorii a fost Cernat și nu 
Talpoș, component al lotului 
olimpic. După ce a trecut prin 
clipe dificile de-a lungul între
gului. meci, după ce a primit un 
justificat avertisment în rundul 
trei, Talpoș a primit totuși de
cizia, cu 3—2, decizie care îl

valoare
tehnice, cit și

George Oprișor 
și Costin Stancu
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Mircea Lucescu, la startul sezonului
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• O SELECȚIONATA A DI VI- 
' ’ jB“ va susține, în zilele de 

și 21 februarie, două meciuri 
Dubai. De asemenea, echipa 
speranțe Universitatea Craio- 
urmeazâ să participe la tra-

ÎNLESNEȘTE SI

de 
supravie- 

care nu 
ocazie fa- 
iată. se

ZIEI
18 
in 
de 
va 
diționalul turneu de la’ Viaregglo 
(Italia), turneu care începe 
miercuri 22 februarie.
• PARTIDA DE ASTAZI, DE 

LA PLOIEȘTI, din cadrul Divi
ziei „A", dintre Petrolul șl F.C. 
Argeș va fi condusă la centru de 
R. Petrescu (Brașov), care II în
locuiește pe N. Rainea.

tricolorilor 
C.E., ar 
Lucescu 
experi- 
jocurile

ioc dificil 
bucureșteni.
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ETAPA
După ce marile luni ale fri

gului s-au remarcat printr-o 
blîndă discreție, care ne face 
să regretăm mereu lipsa unui 
campionat non-stop. iată 
februarie, dintr-un spirit
contrazicere pe care iubitorii 
fotbalului îl înțeleg tot mai 
puțin, a pardosit terenurile 
gazonate cu recortanul imacu
lat al zăpezii. Cu toate aces
tea, returul nu pare să se 
sperie de glumele lui „fe-mar- 
tie“. care tot ..fe-martie“ ră- 
mîne.

Astăzi începe, deci, partea 
a doua a cursei. Partidele. în 
pofida faptului că oferă un 
copios avantaj teoretic gazde
lor, sînt interesante. Mai 
mult, unele conțin o notă de 
dramatism chiar din această 
etapă de start.

Așa, de pildă...
F.C. OLT — RAPID e un 

joc în care calitatea de favo
rită a echipei gazdă are 
înfruntat setea de 
țuire a Rapidului, 
poate scăpa nici o 
vorabilă, pentru că. 
apropie cuplajele bucureștene. 
iar pe „23“ poate fi mai greu 
decît Ia Slatina. Sigur că Ha- 
lagian păstrează prima șansă, 
dar Rapid a crescut peste 
noapte. în această iarnă, cu... 
convocarea la loturi a lui Mâ
nu, Rada și Damaschin. Din 
acest trio, socotim că 
un portar din familia de tem
perament a lui Iordache. poa
te influenta soarta unui meci.

CHIMIA
partidă deosebit 
mai ales pentru 
dar și pentru... 
nematografic al 
Minsk, care vrea să afle, 
cîteva zile mai devreme, cum 
joacă, echipa care a învins pe 
Hamburg.

POLITEHNICA IAȘI — DU
NĂREA e o întîlnire în care 
gălățenii cred că un punct în
seamnă salvarea, pentru că 
altfel se poate privi viitorul 
de la minus șapte, adică dc 
la două puncte față de Rapid...

PETROLUL — F.C. ARGEȘ, 
partidă în care debutează Dra
gomir în calitate de antrenor. 
Să sperăm că fostul mijlocaș

DINAMO e altă 
de importantă 

Oblemenco, 
operatorul ci- 
lui Dinamo 

cu

0 CREȘTERE A NIVELULUI TEHNIC LĂ TOATE EȘALOANELE
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Dragomir va reuși să facă mai 
mult 
ianu.
mai : 
lăsat

F.C.

decît înaintașul Mate- 
Misiune dificilă, cu atît 

mult cu cît Mateianu a 
echipa la minus doi.

I. BIHOR — F.C. BAIA 
MARE. Derby-ul Nordului, a- 
proape întotdeauna un meci 
spectaculos, de astă dată de 
1. X. 2.

JIUL — A.S.A., cu un favo
rit teoretic, echipa gazdă, 
cu încercarea mureșenilor 
a se organiza în jurul 
mai bun fotbalist al 
1983. Avem impresia, 
că Băloni va reuși mai 
decît la Bratislava...

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— S.C. BACAU. Un meci di
ficil pentru studenții olteni, 
deoarece S.C.-ul e tot mai 
mult „echipa de linie" a cam
pionatului nostru, cu elanul 
temperat, dar și cu un minus 
de teamă rezultat dintr-o a- 
nume experiență. Publicul cra- 
iovean așteaptă un scor net 
si... goluri marcate de Bălăci. 
Dentru a ști care sint șansele 
în luDta pentru titlu.

SPORTUL STUDENȚESC — 
CORVINUL, un 
pentru studenții 
nu prea obișnuiți să joace eu 
albul pe teren propriu, ei pre
ferind în general spatiile largi 
ale contraatacului în deplasare. 
Sigur că alb-negrii sînt favo- 
riți, dar cuplul Klein — Ga
bor e capabil de surprize.

STEAUA — C. S. TIRGO- 
VIȘTE, o partidă așteptată cu 
mare interes de suporterii e- 
chipei gazdă (care nu mai ad
mit aminări de... perspectivă) 
si chiar de selecționerii 
multor loturi naționale, 
doresc să valorifice furia 
pilor tineri ai lui Jenei, 
prim examen ăste cel de 
tăzi. în fata unei echipe care 
a mai jucat bine pe Ghencea.

★
Așadar, o etapă cu (proba

bil) numeroși 1 la Pronosport, 
o etapă de la care însă, iubi
torii fotbalului așteaptă un 
start lansat, capabil să răs
toarne majoritatea calculelor 
hîrtiei.

Semaforul verde urează tu
turor drum bun !

5i 
de 

celui 
anului 
totuși, 
puțin

REP. : Așadar, Mircea Lu
cescu, la puțină vreme de la 
încheierea turneului lotului re
prezentativ începe returul Di
viziei „A". înainte de a intra 
in miezul discuției, ne-ar in
teresa punctul de vedere al 
antrenorului echipei naționale 
asupra utilității deplasării în 
America de Sud și Africa.

M. LUCESCU : Fiind vorba 
de un turneu destul de lung, 
care a coincis cu durata peri
oadei pregătitoare, apreciez că 
turneul a fost foarte binevenit, 
prilejuindu-mi mie și colegu
lui meu. Mircea Radulescu, 
unele „date" importante in 
contextul preparativelor pentru 
turneul final al C.E. Ne-a per
mis, in primul rind, o pregă
tire centralizată, >nlr-o peri
oadă considerată a Ii esențială, 
de bază, in ceea ce priveșle 
acumulările la toți factorii jo
cului, îndeosebi la ccl fizic. 
Apoi, consecvent unui princi
piu pe care l-am adoptat încă 
de la preluarea conducerii teh
nice, am folosit prilejul care 
ni s-a oferit prin organizarea 
turneului in scopul de a testa 
și alți jucători tineri, cu reale 
perspective de a deveni titu
lari ai echipei naționale. Dc 
altfel, „programarea" din timp 
a jucătorului pentru perfor
manța Înaltă a devenit o prac
tică in fotbalul mondial, cu 
precădere acolo unde compe
tiția internă nu produce sufi
ciente valori. Și, așa cum în 
ianuarie ’82 am plecat in tur
neul din America Centrală cu 
un lot de fotbaliști earc i-a 
cuprins, intre alții, pe Rednic, 
lorgulescu, Andone, Klcin,

Zare și Gabor, de data aceasta 
am considerat necesară o tes
tare concludentă, in condițiile 
unei clime neobișnuite, a lui 
Mateuf, Hagi, Lăcătuș și din 
nou a Iui Iovan și Zare. Unii 
s-au integrat, din primele zile, 
in atmosfera specifică lotului, 
alții — treptat, stimulați fiind 
de ceilalți coechipieri. Aș vrea, 
totuși, să-1 remarc in mod spe
cial pe Mateuț, care, deși cel 
mai t‘năr compsncnt al Iotului, 
s-a angajat, de la început, Ia 
efort, arătind în felul acesta 
că posedă, încă de la vîrsta 
junioratului, „educația spor
tivă" de care vorbeam.

REP. : Fără importantul su
port moral pe care îl repre
zintă calificarea ...............
pentru faza finală a 
mai fi apelat Mircea 
la formule de echipă 
mentale, riscante, in 
din cadrul turneului ?

M.L. : Firește că da, întru- 
cit, in condițiile unui eșec în 
preliminariile campionatului e- 
uropean, problema inlocuirii 
unor fotbaliști trecuți de 30 
de ani s-ar fi pus mai acut. 
Revenind Ia sensul întrebării, 
cred că pentru a impune in 
aren3 internațională, intr-un 
termen relativ scurt, asemenea 
jucători — care, în afară de 
stăpinirea perfectă a balouu- 
nului, să dovedească și o so
lidă educație sportivă — tre
buie să acceptăm la amicale 
și unele rezultate negative.

REP. : Referitor Ja campio
natul care se reia la 13 fe
bruarie, cu o eșalonare mai o- 
perativă decît în trecut, ce ne 
poate spune directorul tehnic

al F.R.F. ?
M.L. : ...Că un asemenea pro

gram mai „accelerat" era nece
sar pentru a face loc și unor 
convocări, pe termene scurte, 
ale componcnților lotului. O- 
dată calificate Ia turneul final 
al C.E., toate echipele vor să 
se pregătească cum scrie Ia 
carte. In R.F.G., de pildă, în
registrăm — pentru prima oară 
in istoria Bundesligii — o în
trerupere a campionatului pen
tru a i se oferi naționalei po
sibilitatea să pregătească te
meinic, din vreme, participa
rea la turneul final. Și dacă 
R.F. Germania, de mai multe 
ori campioană a lumii și a 
Europei, își permite aceasta, 
ne putem închipui, de pe-acum, 
cit dc aprigă va fi concurența 
in iunie, in Franța. Oricum, 
însă, campionatul nostru intern 
mă interesează, în continuare, 
sub toate aspectele, inclusiv 
verificarea în practică a mă
surilor luate de nci, de Cole
giul central al antrenorilor, 
urmărind creșterea Iui calita
tivă, în așa fel incit numărul 
valorilor autentice produse de 
el să sporească în mod simți
tor. Tocmai în scopul de a 
stimula progresul clementelor 
tinere, au fost trimise, în ul
timii doi ani, selecționate sub 
23 de ani la turneul din India. 
Tn aceeași idee, vom alcătui, 
în viitor, reprezentative ale 
Diviziei „B“, compuse, de ase
menea, din fotbaliști tineri, 
care să participe la competiții 
peste hotare. O creștere a ni
velului tehnic la țoale eșaloa
nele fotbalului nostru înles
nește, desigur, munca noastră, 
a tuturor celor care răspund 
de destinele echipei naționale.

Gheorghe NICOLAESCU

UN RETUR PENTRU... FRANȚA
Echipa națională datorează, fără indoială, 

mult campionatului, dar nu e mai puțin ade
vărat că rezultatele ei au avut deseori nevoie 
și de o pregătire specială, care a 
lipsurile întrecerii noastre interne 
A venit momentul ca și campionatul 
facă posibilă reducerea sarcinilor dificile ale 
tricolorilor in ajunul marilor bătălii. Cam
pionatul, mai mult ca oricind. trebuie să eli
mine trena falsă, din care se nasc și prea 
multe așa-zise „calcule tactice" de parcurs, 
— cu remize mediocre in care, in fond, nu 
cîștigi un punct, ci pierzi un punct... —, toate 
sfirșind prin a imprima un tempo necompe- 
tițional, care trebuie modificat, finalmente, 
prin șocuri deosebite.

Tricolorii au cucerit Franța ! Campionatul 
e dator să-i ajute să cucerească... Parisul.

Astăzi începe returul pentru... Franța, cum 
spun iubitorii fotbalului.

Un retur care se vrea plin de autoritate, 
deoarece jucătorii — in primul rind — sint 
conștienți de faptul că fac parte — toți ! — 
din grupul „celor 350“ care au făcut ca fot
balul nostru să fie, in sfirșit, concret compe
titiv pe plan european, dovadă prezența e- 
chipei naționale pe itinerariul Saint-Etienne 
— Lens — Nantes, cu speranța continuării 
lui in inima Franței ; dovadă și prezența lui 
Dinamo in derbyurile primăverii, cu pers
pectiva mărturisită a corectării unui nou 
record.

Dar pentru ca aceste două ținte majore 
să fie atinse, important este ca cei 350 să 
știe că focul trebuie întreținut de toți, de 
absolut toți, indiferent de poziția in clasa
ment și de obiectivele speciale ale fiecărei e- 
chipe in parte.

BRAILA, 17 (prin telefon). Ga
lele optimilor de finală din ca
drul „Turneului Primăverii" au 
fost cele ale K.D.-urilor șl ale 
meciurilor încheiate înainte de 
limită. La toate acestea s-a 
adăugat seria surprizelor furni
zate de out-sideri, cane au reușit 
să scoată din competiție boxeri 
mai bine cotați. Astfel, au fost 
eliminați din competiție boxerii 

•de la Steaua V. Burcă (semi- 
muscă), M. Niculescu (semimij- 
logie) șl I. Petrescu (mijlocie), 
ultimul fiind component al lo
tului olimpic. Dintfe pugiliștii 
care au fost nevoiți să asculte 
numărătoarea arbitrului sint de 
reținut numele Iul Gh. Negoiță, 
N. Mitol, M. Gașpar (de două 
ori), M. Mihalache, I. Petrescu 
(de două ori), E. G ea far, M. 
Constantin (de două ori) și chiar 
greul stelist M. Paisz. La cat. 
cocoș cele 4 întîlnirl au fost 
destul de disputate, toate deci
ziile de învingători fiind obținute, 
in unanimitate. Partidele semi- 
ușorilor au fost electrizante, iar 
două dintre ele s-au încheiat 
înainte dc limită. în meciul inau
gural Mikloș Paizs (Steaua), cti un 
box în .. - .
pus în 
Brăila), 
K.O.-ul 
simplu _. _ ____ _____ __  _____
într-o altă partidă, Dorin Răcaru 
(C.S.M. Drobeta Tr. Severin), in

evident .progres, l-a întrecut prin 
abandon in rundul doi pe C. 
Ghiță (Metalul Rm. Vilcea). Tot 
In cadrul categoriei grea Gh. 
Preda (Steaua) și Paul Golum- 
beanu (Dinamo) au întrecut la 
puncte pe Ion Simina (Tractorul) 
și respectiv Ion Dobre (Metalul 
Buc.). ALTE REZULTATE : cat. 
semimuscă : C. Blaga (A.E.M.) 
b.p. V. Șandor (Metalul Buc.), 
I. Bălan (Prahova) c. neprez. V. 
Volcilă (Muscelul), V. Iordache 
(Tractorul Brașov) b.p. V. 
Burcă (Steaua), C. Agavriloaie 
(I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe) b.p. E. 
Geafar (Farul) ; cat. cocoș : M. 
Fînățan (Steaua) b.p. C. Pașca- 
riu (Prahova), D. Cipere (C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin) b,p. D. Aga
vriloaie (Nicolina), Gh. Negoiță 
(B.C. Brăila) b.p. N. Mlțoi 
(C.S.M. Drobeta Tr. Severin), V. 
Saghin (Farul) b.p. I. Boidache 
(Metalul Buc.) ; cat. semiușoară : 
P. Stoiu (C.F.R. Craiova) b.p. M. 
Bordea (A.S.A. Cluj-Napoca), F. 
Abladin (Farul) b.p. I. Neagu 
(Progresul Brăila), V. Ioana 
(Muscelul) b.ab. 1 M. Gaspar 
(Someșul S. Mare), E. Preda (Me
talul Rm. Vilcea) b.ab. 3 M. Ni
cola (Dinamo) ; cat. semimijlo- 
cie : " ~ ‘ ~ . 7
Tănase (Steagul roșu), M. Clu- 
botaru (A.E.M.) b.ab. 2 M. Cons
tantin i 
(Farul) 
(Steaua), 
b.p. 
cat.

N.

L. Sandu (Prahova) b.p. i

(Farul), M. 
b.p. M.

, R. Obreja 
D. Mircea (B.C. 

mijlocie : D.

continuă mișcare, s-a im- 
fața lui Al. Mircea (B.c. 
care a căutat prea mult 
si nu a reușit decît un 
K.D. în repriza a treia.

Mihalache 
Niculescu 
(Dinam-o) 
Brăila) ; 
S-enciuc 

(A.E.M.) b.p. C. Cucu (C.F.R. 
Craiova}, Gh. Bețianu (Metalul) 
b.p. Cr. Maxim (Dinamo), M. 
Bereș-oaie (Rapid) b.p. I. Pe
trescu (Steaua), D. Marieescu 
(Steaua) b.p. M. Popa (Metalul 
Buc.).

Paul IOVAN

Șl AL... 12-LEA JUCĂTOR ESTE TITULAR!
„Ora fotbalului* bate și la 

poarta spectatorilor. Galeriile 
Iși așteaptă echipele favorite, 
noi așteptăm (împreună cu... 
echipele) galeriile adevărate. 
Toamna a demonstrat că s-au 
făcut progrese și tn atltud:- 
rea tribunei, devenită mai 
sportivă, comportarea civili
zată fiind nota dominantă a 
suporterilor noștri. Și, totuși, 
există excepții care mai dau 
bătăi de cap cluburilor, or
ganelor de ordine, ech'"-’ 
care pătează falr- 
play-ul. 'împotriva 
„uscăturilor" care 
au mal rămas se 
cere replica tutu
ror, acum, și per
manent în timpul campiona
tului. Opinia publică a tri
bunei de. fotbal trebuie să 
devină foarte activă, nelăsînd 
nesancționate micile rătăciri 
oare strică impresia generală. 
Șl cea mai indicată măsură 
este înlăturarea falșilor su
porteri din arena sportivă. 
Pentru că stadionul trebuie să 
reprezinte un focar al sporti
vității, al educației tinerilor !

Fiecare galerie are șl obli
gații. Fiecare club trebuie să 
continuie munca de educație 
in rlndul suporterilor. Pașii 
înainte înregistrați în această 
direcție demonstrează resurse 
șl obligă. Un efort suplimen
tar se cere din partea gale
riilor bucureștene. Un supor

ter din Capitală, Vaslle Mo
to. lăcătuș mecanic, care 
ne-a vizitat la redacție, ne 
spunea cu necaz că „fotbalul 
bucureștean este tras in jos 
de acei suporteri falși, tur- 
bulenți, pătimași plnă la... ne- 
respectarea adversarului și a 
galeriei adverse". O. oompara- 
țle între locurile ocupate în 
clasamentul primei divizii de 
formațiile bucureștene (1. Di
namo, 2. Steaua, 4. Sportul 
-'■■Oențeșc) și cel al clasa

mentului „Trofeului 
Petschovschl" de 
către reprezentanții 
Capitalei (antepenul- 
timul loc!) ne scu
tește de alte co

mentarii. Poate că un concurs 
al galeriilor bucureștene (o 
Inițiativă a C.M.E.F.S. Bucu
rești în acest sens ar fl bi
nevenită !) ar ridica și publi
cul Capitalei la nivelul podiu
mului. Este o direcție de ac
țiune pentru suporterii , din 
Capitală, pentru amplificarea 
eforturilor de ridicare a șta
chetei șl In privința atitudinii 
celor pentru care antrenori, 
jucători și arbitri se stră
duiesc să asigure un spectacol 
cit mai frumos, care specta
col nu poate exista fără con
tribuția spectatorilor, numiți, 
pe bună dreptate, cel de al 
12-lea jucător 1

HANDBALUL NOSTRU PREZENT PE TREI PLANURI

cu maximă atenție in defen
sivă. Pentru că important este, 
în Drimul rind. să primești cit 
mai puține goluri... Să sperăm 
că atît spectatorii, cit și ju
cătoarele vor avea in vedere 
aceste comandamente, că for
mația Chimistul Rm. Vilcea va 
face totul pentru a ne oferi 
satisfacția de a juca în finala 
acestei ediții a „Cupei I.H.F.*. 
Le urăm succes !

Campionatul feminin de hand
bal se reia mîine cu etapa a 
12-a. prima a returului pe 
grupe valorice. în Capitală, sa
la Floreasca găzduiește un cu
plaj de categoria... a 
tît Progresul cit și 
aflîndu-se în grupa 
7—12. Ele vor juca 
mătorul program :

Ora 
Iași.

Ora 
reșul _____

în celelalte partide ale run
dei inaugurale -se 
Rulmentul Brașov 
București, Știința 
A.E.M. Timișoara

doua, a- 
Confectia 
locurilor 

după ur

8,30 : Progresul — TEROM

9.45 : Confecția 
Tg. Mureș.

Jlu-

intilnesc : 
— Rapid 
Bacău — 
(în grupa 

locurilor- 1—G ; meciul Chimis
tul Rm. Vilcea — Hidrotehni-' 
ca Constanța s-a disputat în 
devans. miercuri, și a fost cîș- 
tigat de vîlcene cu 24—13), 
Constructorul Timișoara — Tex-

tila Buhuși (în grupa locurilor 
7—12). înaintea acestei etape, 
clasamentul Diviziei „A“ arată 
astfel :

1. RULMENTUL BRAȘOV 29 
p ; 2. Știința Bacău 29 p ; 3. 
Chimistul Rm. Vilcea 26 p ; 4. 
Hidrotehnica Constanța 26 p ; 
5. A.E.M. Timișoara 24 p ; 6. 
Rapid București 21 p ;

7. Constructorul Timișoara 21 
p ; 8. Progresul București 19 p ;
9. Confecția București 18 p ;
10. Mureșul Tg. Mureș 18 p ;
11. TEROM Iași 17 p ; 12. Tex
tila Buhuși 16 n.

Echipele masculine sînt an
gajate în penultima fază a ce
lei de a Vl-a ediții a „Cu
pei României", semifinalele' 
Astăzi si mîine. la Reșița și la 
Arad, 8 formații — 5 din Di
vizia „A" și 3 din Divizia „B“ 
(un veritabil record de forma
ții din eșalonul secund !) —
vor susține o aprigă dispută 
pentru calificare.

Astăzi, la Reșița, are Ioc cu- 
plaiul Constructorul Arad —* 
Universitatea Cluj-Napoca si 
H. C. Minaur Baia Mare — Ști
ința Bacău, ipr la Arad: Uni
versitatea Craiova — Dinamo 
București și Steaua — C.S.U. 
Galați ; mîine dimineață, la 
Reșița, partidele Constructorul 
Arad — Știința Bacău si II. C. 
Minaur Baia Mare — Univer
sitatea Cluj-Napoca, iar la A-

rad, intîlnirile Universitatea 
Craiova — C.S.U. Galati și 
Steaua — Dinamo București. 
Meciuri aprige, așa cum no
tam, între echipe realizîndu-se 
un evident echilibru, deoarece 
din formațiile fruntașe (Steaua, 
Dinamo București și H. C. 
Minaur. îndeosebi) lipsesc 
hăndbaliștii selecționați în lo
tul olimpic. Mai favorizate în- 
trucitva Sînt H. C. Minaur Baia 
Mare. Universitatea Cluj-Na
poca. Steaua și Dinamo Bucu
rești. care pornesc in această 
fază a semifinalelor cu o zes
tre de 3 puncte, contînd victo
riile obținute în „sferturi de 
finală" la Constructorul Arad, 
Știința Bacău. Universitatea 
Craiova și C.S.U. Galați.

Finalele acestei întreceri sînt 
programate duminică 26 fe
bruarie. la Bistrița (locurile 
1—2 și 3—4) și la Tg, Mureș 
(locurile 5—6 și 7—8). Reamin
tim că. pînă aduni. „Cupa 
României" a fost cîștigață de 
două ori de H. C. Minaur Ba
ia Mare, do două ori d.e Dina
mo București și o dată de 
Steaua.

Activitate ’ bogată, care — 
sperăm — va face săli pline 
și care — dorim — va contri
bui, prin nivelul disputelor, 
prin angajarea totală-a. spor
tivelor și sportivilor, la pro
gresul handbalului românesc.



* ■<& „Cupa Davis" în file de cronică
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CELE TREI FINALE
manșe) și cucerind, astfel, 
neașteptată medalie de 
Reprezentanta noastră 
Iciiim n-a reușit să 
cursa abandonînd in
manșă.

o 
aur. 

Liliana 
termine 

prima

★
Ca și in urmă cu 4 ani, șta

feta de biatlon 4X7,5 km a 
U.K.S.S. — Dimitri Vasiliev, 
Iuri Kașkarov, Algemantas 
Șalna, Serghci Bulighin — a 
ciștigat, conform pronosticuri
lor, titlul olimpic. După o ple
care foarte rapidă a primului 
schimb (D. Vasiliev), sportivii 
sovietici cedează clin avans, I. 
Kașkarov transmițind ștafeta 
lui A. Șalna doar cu 26 s îna
intea lui Peter Rotsch (R.D.G.) 
— medaliatul cu argint la 20 
km — care recuperase o bună 
parte din timpul pierdut de co
legul său, A. Șalna, cu două tu
re penalizare, va fi depășit de 
Mathias Jacob (R.D.G.) — me
dalie de bronz la 10 km, ast
fel că Frank Ullrich (R.D.G.) 
preia schimbul cu 18 s înaintea 
lui Bulighin, cu 28 s in fața 
lui Fritz Fischer (R.F.G.) și cu 
43 s față de norvegianul Kjiell 
Soebak. Dar, pe ultimii kilo
metri ai traseului el s-a văzut 
depășit, pe rind, de aceștia, 
astfel că, în cele din urmă, 
ordinea a fost U.R.S.S. in 
lh38:51,7, Norvegia — la 12,2 s 
K.F.G. — a 13,4 s și R.D.G. — 
la 1:13,0, biatloniștii sovietici 
obținînd o victorie meritată. 
Reprezentanții noștri — Vladi
mir Todașcă, Mihai Rădulescu, 
Imre Lestyen, Gheorghe Ber- 
dar — n-au reușit, nici de a- 
ceastă dată, o comportare la ni
velul așteptărilor, 
pe locul 13 
gâtori) din 
pante.

■, clasîndu-se 
(la 8:53,1 de învin- 
17 ștafete partici-

★
Desfășurate pe un .timp rece 

și cețos, cele două manșe ale 
bobului de 4 persoane — la 
care participă 24 de echipaje 
— au fost dominate de repre
zentanții R.D. Germane (piloți 
Wolfgang Hoppe și, respectiv 
Bernard Lehmann), cel condus 
de W. Hoppe înregistrind cei 
mai buni timpi : 49,65 s și
50,18 s. Pe locurile următoare, 
înaintea ultimelor două cobo- 
riri de simbătâ după-amiază, 
se află boburile Elveției I și II 
și U.R.S.S. Boberii români — 
Dorin Degan, Cornel Popescu, 
Gheorghe Lixandru și Costcl 
Petrariu — s-au comportat bine 
în această fază a competiției. 
Ei au avut timpi foarte buni 
la start (6,31 s in manșa 1 — 
al doilea al coboririi — și 6,32 in

§

U.R.S.S. (Ștafeta de 4 X 7,5 km biatlon)
Sportivii sovietici și-au păstrat titlul în această probă dar 

componentil echipei au fost, de această dată, alții: DIMITItl 
VASILIEV (născut la 8 februarie 1962; 1,85 m; 82 kg) — tlnărul 
campion din Leningrad, se află pe locul 12 in „Cupa Mondială", 
datorită victoriei la 20 km la Holmenkollen (Norvegia) în martie 
trecut —, IURI KAȘKABOV (născut la 4 decembrie 1963) — 
legitimat la Dinamo Moscova, campion mondial de juniori in 
1932 la 15 km și în 1983 la 10 km precum și la ștafetă seniori —, 
ALGEMANTAS ȘALNA (născut la 12 septembrie 1959: 1,81 m; 
73 kg) — campion mondial în 1983 la ștafetă, locul 5 la 10 Km 
la J.O. Sarajevo — SERGHEI BULIGHIN (născut la 1 Iulie 
1963; 1,80 m; 76 kg) — bronz la ștafetă juniori la C.M. din 
1981; bronz la C.M. 1982 la seniori 15 km și argint la ștafetă; 
aur la ștafetă în 1983 la C.M.

SCOTT HAMILTON (S.U.A.)
După R. Button (1943 și 1952), A. Jenkins (1956) și D. Jenkins 

(1960), ei este al patrulea patinator artistic american încununat cu 
aur la J.O. Triplu campion mondial (1981. 1982, 1983), S. Hamilton 
(născut la 23 august 1958, Toledo; 1,59 m; 49 kg) a fost pe 
locul 5 la Lake Placid. înainte de virsta de 10 ani a suferit 
de sindromul ltd Swahmans boală care afectează creșterea, 
fapt pentru care medicii l-au sfătuit să practice patinajul. 
Nu aveau să știe că îl vor plasa pe S. Hamilton pe drumul 
gloriei sportive.

PAOLETTA MAGONI (Italia)
După ce a ocupat locul 14 la slalom uriaș, a obținut locul 

de onoare la slalom special.produdnd marea surpriză. Paoletta 
Magonl (născută la 14 septembrie 1964 la Selvlno: 1,54; 53 kg) 
nu s-a clasat niciodată între primele 5 Intr-o cursă a „Cupei 
Mondiale" în această probă, cea mai bună performanță înre- 
gistrlnd-o la Llmone, înaintea J.O., dnd a ocupat locul 6. 
Considerată la debut ca o specialistă a slalomului uriaș — 
disciplină. în care a clștigat „Cupa Europei- în 1980 — ea s-a

ROMANIA - S. U. A.
Au fost patru întîlniri între tenismanii României și cei ai Statelor 

Unite. Trei dintre ele, gravate pe argintul faimoasei „Salatiere", 
cele care au opus aceste echipe pe treapta cea mai de sus a com
petiției. De la prima au trecut 15 and, iar de la ultima cu patru 
ani mai puțin. Cleveland — 
acestui adevărat „serial", care

Charlotte — București, iată etapele 
---------- ---------------„_______. _____— între 1969 șl 1972 — a ținut trează 

atenția iubitorilor de sport. A urmat un al patrulea meci Romania 
------- _____ ... — —.__________la Ajamo (California), dar în faza 

,-------------- ,   ______ sîntem în pragul celei de a cincea
confruntări, între jucătorii români și cei de dincolo de Ocean. 

• Prilej nimerit pentru a rememora marile momente ale acestei 
frumoase rivalități pe terenul de tenis, cele trei finale.

— S.U.A., un an mai târziu 
penultimă, semifinalele. Acum,

dedicat de doi ani slalomului special. j?

lh42:32,l; 6. Cehoslovacia lh42:40,5 
...13. România lh47:O4,8.

BOB 4 (după 2 manșe) 
R.D.G. I 1:39.83 ; 2. R.D.«. -
1:49.02: 3. Elveția I 1:40.40; 4. El
veția n 1:41.06; 5. U.R.S.S. I
1:41.15: 6. România 1:41.46. 7. Ita-

manșa a 2-a — cel mai bun <1 
coboririi), astfel că după prima 
lansare se aflau pe locul 6 cu 
50,58, in a doua terminind pe 
5 in 50,58 s. Acum, la jumă
tatea întrecerii ei se situează 
pe locul 6 la 1,63 s de lideri 
și la 0,53 de locul

2. R.D.G.
1. 
n

miezul 
patinatorilor 
la o scurtă

Terminată 
nopții, întrecerea 
artistici ne obligă 
revenire, deși rezultatele sînt 
cunoscute. Triplul campion 
mondial Scott Hamilton (S.U.A.) 
a reușit să-și păstreze poziția 
de lider, datorită punctajului 
acumulat după exercițiile im
puse și programul scurt, dar, 
fără a știrbi nimic din meri
tele învingătorului, trebuie să 
spunem că eroul serii a fost 
canadianul Brian Orser, aflat 
pină atunci pe locul 5, din 
cauza inexactităților de la „im
puse". După ce marți a ciștigat 
„programul scurt", el a pre
zentat joi o serie de exerciții 
dificile, printre care și un 
„triplu Axei" fără greșeală, 
ceea ce i-a adus, in final, 
dalia de argint.

CLEVELAND, 1969
Prima calificare a echipei 

României în finala „Cupei Da
vis" a fost considerată, la tre- 
mea respectivă, drept o foarte 
mare surpriză. Acum, în pers
pectiva timpului scurt, ea ne 
apare ca perfect logică și e- 
chitabilă. Intr-adevăr, încă îna
inte de anul acestei remarcabile 
performanțe, tenismanii noștri 
iși cîștigaseră galoane în com
petiția supremă pe echipe 
(prima participare, în 1922), ca 
și in afara ei. Tricolorii urcă 
pe treptele ediției 1969, cuce
rind victorie după victorie. Să 
le notăm doar pe ultimele : 
4—1 cu Spania, la Valencia ; 
4—1 cu U.R.S.S. șl 4—0 cu 
India, la București ; 3—2 cu 
Anglia, în finala inter-zone, la 
Londra !

Era, atunci, momentul de co
titură al tenisului românesc, 
care avea să cucerească lauri 
prin Ion Țiriac și Ilie Năstase, 
noii săi campioni, pe marile 
arene ale lumii. E drept, prima 
apariție a românilor în 
„Challenge-round", pe un te
ren de ciment cu care nu erau

al Carolinei de Nord, lupta a 
fost egală. La un moment dat, 
chiar sub semnul superiorității 
noastre.

Dacă Țiriac ar fi continuat 
victorios contra lui Froehling 
(2—0 la seturi și minge de 
2—1 în al treilea), dacă Năs-

- ROMANIA 3—2.
Năstase 7—5, 6—3, 

Froehling — Tiriac 3—6, 
6—1, 6—3, 8—6; Smith, 
Dillen — Țiriao, Năstase 
4—6, 6—8; Smith — Țl- 

8—6, 6—3, 6—0: Froehling

S.U.A.
Smith -
6—1;
1—6, 
Van 
5—7,
riac ...
— Năstase 3—6, 1—6, 6—1, 4—6.

fi dezarmat atît de 
față lui Smith, dacă, 
ne-am fi menținut

5— 0. 
ÎS—13,

6— 8, 
Smith,

— Tiriac, Năstase 8—6, 
. 11—9; Smith — Năstase 

4—6, 4—6, 6—4 6—1, 11—9; Ashe 
— Tiriac 6—3, 8—6, 3—6, 4—0.

S.U.A. 
Ashe 
7—5; 
6—3, 
Lutz 
6—1,

ROMANIA
Năstase 6—2, 

Smith — Țiriac 
5—7. 6—4, 6—4;

REZULTATE TEHNICE
BIATLON (ștafeta 4X7,5 km) 

1. U.B.S.S. (Dimitri Vasiliev, Iuri 
Kașkarov, Algemantas Șalna, 
Serghel Bulighin) lh38:51,7 —
campioană olimpică: 2. Norvegia 
lh39:03,9 ; 3. R.F.G. lh39:05,l ; 4. 
R.D.G. Ih40:04,7 ; 5. Italia

• 30100 de spec
tatori au asistat la 
proba de coborîre 
bărbați, care a '•vut 
loc pe pîrtia de la 
Bjelasnica. Această 
evaluare făcută de
I. Dodici, șeful ser
viciului transporturi, 
a avut în vedere 
numărul ocupanților 
celor 355 de auto
buze și a celor a- 
proape 600 de auto- 
'țurisme, fără a se
Vua în laicul și cele 
ale organizatorilor, 
ziariștilor și invita- 
ților de onoare.

© tntr-un mesaj 
trimis orașului Sa
rajevo de către un 
reprezentant al mu
nicipalității din Har
risburg (S.U.A.) se 
arată că cetățenii 
din orașul american 
adresează gazdei
J. O. cele mai calde 
felicitări pentru con
tribuția adusă la 
propagarea idealuri
lor olimpice, fiind 
totodată formulată 
cererea ca cele două

localități să devină 
orașe înfrățite.
• Orașul Falun 

(Suedia), care a mai 
candidat ' *
ori la 
J.O. de 
depus, 
candidatura 
Olimpiada din 1992, 
alături de Corti
na D’Ampezzo {ita
lia), Berchtesgaden 
(R.F.G.), Lileham- 
mer (Norvegia) și 
Albertville (Franța). 
Anul 1992 marchea
ză la Falun bicente
narul organizării 
p imei probe de schi 
fond în Suedia.

® Aflată la Sa
rajevo în calitate 
de membră a Comi
tetului feminin al 
F.I.S., fosta dublă 
campioană olimpică 
Marielle Goitscliel, 
speră ca inițiativa 
pe care a lansat-o 
— de a crea din se
zonul 1985—1986 un 
„Mare Premiu* fe
minin — să înlo-

de două 
organizarea 
iarnă, și-a 
din nou, 

pentru

cuicscd actuala „Cu
pă Mondială'.
• Președintele Co

mitetului de organi
zare a oferit pre
ședintelui CJ.O„ 
Juan Antonio Sa
maranch. colecția 
completă a timbre
lor special editate 
pentru cea de a 
XlV-a ediție a J.O. 
de iarnă. Președin
tele CJ.O. a primit și 
o monedă omagială 
iugoslavă, bătută cu 
ocazia Olimpiadei.
• „Muzeul olim

pic" de la Sarajevo 
se îmbogățește zil
nic cu noi trofee, 
oferite de către de
legațiile participan
te la Olimpiadă. Co
mitetul de organiza
re a rugat, de ase
menea, pe sportivii 
medallați să doneze 
muzeului un obiect 
din echipamentul 
purtat în ziua con
cursului. Fiecare'a 
răspuns cu plăcere 
rugăminții muzeo
grafilor...

Triplul campion mondial Scott 
Hamilton (S.U.A.) a ciștigat 
medalia de aur in întrecerea 
patinatorilor artistici
Telefoto : A.P. — AGERPRES 
lia H 1:41,59; 8. Austria I 1:41,74; 
9. S.U.A. I 1-41,80; 10. R.F.G. I 
1:41.80.

HOCHEI : locurile 7—8 : Polo
nia — S.U.A. 7—4 (2—2, 4—2, 1—0); 
turneul final 1—4: Cehoslovacia 
— suedia 2—0 (0—0, 0—0, 2—0).

Canada 4—0. (0—0,U.R.S.S. - 
2—0, 2—0).

SCHI ALPIN (slalom special 
femei) : 1. PAOLETTA MAGONI 
(Italia) 1:36,47 — campioană olim
pică ; 2. Perrine Pelen (Franța) 
1:37,38 ; 3. Ursula Konzett
(Liechtenstein) 1:37,50 ; 4. Rosita 
Steiner (Austria) 1:37,84; 5. Erika 
Hess (Elveția) 1:37,91 ; 6. Mal- 
gorzata Tla'.ka (Polonia) 1:37,97.

deloc obișnuiți. s-a încheiat 
cu o înfrîngere netă. La Cleve
land, americanii au ciștigat 
cu 5—0, intrînd pentru a 22-a 
oară în posesia trofeului. Un 
scor disproporționat, însă, ju
decind după desfășurarea jocu
rilor. Tînărul Năstase l-a con
dus de mai multe ori pe Ashe, 
într-o partidă in care numai 
experiența acestuia din urmă 
a decis, Țiriac a avut 2—1 la 
seturi în fața lui Smith și 4—3 
la ghemuri în ultimul. Apoi, 
4 mecibaluri ratate de 
confruntarea cu rivalul 
totdeauna, Stan Smith.

Așa a fost la prinia finală, 
prefigurare doar a marilor bă
tălii sportive ce aveau să ur
meze.

CHARLOTTE, 1971
Dacă am fi întrebați vreo

dată cînd a fost echipa română 
cel mai aproape de marea vic
torie ?, am răspunde fără e- 
zitare : la Charlotte ! Si iată 
de ce... A fost un 
trem de favorabil 
americanii duceau 
al doilea jucător 
rîndu-1 lui Stan

Ilie în 
său de

moment ex- 
nouă, and 
lipsă de un 
bun, alătu- 
Smith, pe 

Frank Froehling, care nu avea 
să dea satisfacție. Apoi, sub 
presiunea opiniei publice spor
tive, ei au trebuit să aleagă 
ca suprafață de joc zgura, care 
convenea alor noștri. Ca re
zultat, acolo, pe court-ul um
brit de pini din orașul-etalon

ASTĂZI SI riîINE, INTERESANTE
PARTIDE INTERNATIONALE DE RUODY

CH. SAVU Șl I. GRIGORAȘ - ÎNVINGĂTORI
IN TURNEUL DE LUPTE DE LA TEHERAN
La Teheran s-a desfășurat 

un important turneu de lupte 
greco-romane și libere la care 
au participat și doi sportivi 
români : Gheorghe Savu și 
Ion Grigoraș, înscriși pe lis
tele de concurs ale întreceri
lor de greco-romane. După o 
evoluție foarte bună, aplaudată 
de numeroși spectatori, re-

prezentanții noștri au cuce
rit primul loc la categoriile 
respective de greutate. Rezul
tate: Cat. 62 kg : 1. Gh. Savu 
(România), 
(Iran), 3. 
cat. +100 
(România),
3. I. Bahrami (Iran).

2. H. Turanian 
Z. Multu (Turcia) ț 
kg : 1. I. Grigoraș 
2. D. Aioub (Iran),

Astăzi 
celei 
drul 
țiuni 
mai 
la Cardiff, 
pele Țării Galilor (în reveni
re de formă, dovadă excelen
tul rezultat obținut acum 
două săptămîni, în deplasare, 
18—9 cu Irlanda, la Dublin!) 
și Franței (una din principa
lele favorite la cununa cu 
lauri). Tot astăzi, dar la Lon
dra, Anglia va da replica Ir
landei, ambele teamuri fiind 
în căutarea unei reabilitări 
după infrîngerile din trecuta 
etapă. In clasament conduce 
Scoția cu 4 p (din 2 meciuri), 
urmată de Franța (1 meci) 
și Țara Galilor (2 meciuri) 
cite 2 p, Anglia (1 meci) și 
Irlanda (2 meciuri) 0 p. In

se dispută partidele 
de a treia etape in ca- 
Turneului 
la rugby.

important
se

celor 5 na- 
Astfel, în cel 
meci al zilei, 
intilnesc echi-

etapa de azi, Scoția nu joacă. 
Mîine Franța va juca 

alte două fronturi : 
(echipa secundă) va 
Italia, la Chalon sur 
in cadrul campionatului 
pean F.I.R.A., In timp 
Albi va avea loc meciul din
tre o a treia selecționată fran
ceză și Scoția B.

Pe 
Franța 
intilni 
Saone, 
euro- 
ce la

tase n-ar 
repede în 
în sfîrșit, 
la valoarea arătată la dublu, 
cînd Smith — Van Dillen erau 
de-a dreptul spulberați, atunci 
balanța scorului s-ar fi înclinat 
în favoarea noastră, exact cu 
acea centimă care ne-a lipsit...

Cea mai echilibrată finală, șl 
poate cea mai frumoasă, s-a 
jucat la Charlotte. Este cert.

BUCUREȘTI, 1972
A treia finală, o adevărată 

„premieră". Pentru prima oară 
„Salatiera de argint" poposea 
la București, în acele zile de 
întrecere care trebuiau să de
cidă pe campioana ediției a 
61-a. Tenismanii noștri scriau 
file de istorie in cartea celei 
mai celebre competiții a „spor
tului alb".

Nu ne-a fost dat să cîștigăm 
nici pe teren propriu. De fapt, 
am știut aceasta de la primele 
mingi ale partidei de deschi
dere Năstase — Smith, in care 
Ilie ne-a apărut sufocat parcă, 
doborit sub povara imensei 
mize. A fost prima întorsătură 
nefericită a finalei, a doua 
fiind cea de la dublu, pierdut 
în fața acelorași Smith și Van 
Dillen, altădată atît de net 
depășiți. Tribunele de la Pro
gresul au scandat intr-un cor 
de mii de voci „Ți-ri-ac !“ c;-nd 
acesta s-a dezlănțuit în acel

ROMANIA — S.U.A. 2—3. 
Năstase — Smith 9—11, 2—6. 
3—6; Țiriac — Gorman 4—6, 
2—6, 6—4. 6—3, 6—2: Țiriac.
Năstase — Smith, Van Dillen 
2—6. 0—6, 3—6: Țiriac — Smith 
6—4, 2—6, 4—6. 6—2, 0—6: Năs
tase — Gorman 6—1, 6—2. 5—7, 
10—8.

meci cu Smith, din ultima zi, 
care mai putea întoarce întreg re
zultatul. Nu a reușit. Stan 
Smith a fost atunci de netre
cut, artizan al unei victorii a- 
mericane poate nescontate, dar 
oricum explicabile. 3—2, din 
nou am fost la un pas de acea 
mult dorită victorie, cate Vva 
rămîne numai „de vis".

Trei mari finale, triptic al 
unor întreceri sportive de ma
ximă anvergură, cu adevărat 
de neuitat.

Radu VOIA

ACTUALITATEA
jN TENIS

Sidney • Turneu demonstrativ:
McEnroe ■
4—6, 6—3,
6 4, 6—2,
6—1, 6—2,
2—6, 6—0,

- Vilas 6—2. 3—6, 6—3, 
Lendl ----

McEnroe
6— 2, Vilas

7— 6, 6—0.

Wilander 6—0, 
Wilander 

Lendl

de finală:
6—2, Noajl
Arias —

La Quinta • Optimi 
Connors — Lutz 6—1, 
— Teacher 6—3, 6—3, 
Pate 3—6, 7—5, 7—6, Higueras 
Lloyd 6—4, 6—3.

CUPELE EUROPENE DE BASCHET
In cadrul competițiilor eu

ropene intercluburi la baschet, 
joi au fost înregistrate rezul
tatele : BĂRBAȚI t „C.C.E." 
(returul celui de al doilea 
tur): C.S.P. Limoges — Mac
cabi Tel Aviv 105—111, Banco 
Roma — C.F. Barcelona 74— 
71, Colombani Cantu — Bosna - 
Sarajevo 109—73. Clasamen-

tul: 1. Colombani Cantu 12 p, 
2. Barcelona, Banco Roma și 
Sarajevo 11 p, 5. Maccabi 10 
p, 6. C.S.P. Limoges 8 p. FE
MEI : „C.C.E." (semifinale,
tur) : Slavia Praga — Levski 
Spartak Sofia 73—77. Zolu Vi
cenza — Tungsram Buda
pesta 84—53. Returul va avea 
loc la 23 februarie.
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