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înaltă prețuire pentru performanțele internaționale de prestigiu

SOLEMNITATEA ÎNMÎNĂRII UNOR DISTINCȚII HANDBATIȘTIHIR
CÎȘTIGĂTORI Al „SUPERCUPEI MONDIALE" — EDIȚIA 1983

SARAJEVO, 19 (prin telefon). 
După două săptămîni de pasio
nante și atractive întreceri, cea 
de a XlV-a ediție a Olimpia
dei albe a luat sfîrșit printr-o 
frumoasă festivitate desfășura
tă în sala Zetra. Aici s-au reu
nit pentru ultima oară sportivii 
celor 49 de țări participante 
pentru a-și lua rămas bun de 
la ospitalierele gazde și pentru 
a-și da intilnire peste patru 
ani, la Calgary (Canada), la o 
nouă sărbătoare a sporturilor 
de iarnă.

înainte însă de a se stinge 
flacăra olimpică și de a coborî 
marele steag alb cu cele 5 
cercuri înfrățite, sîmbâtă și du
minică au avut loc ultimele 
dispute din program. Ca și

• Sîmbâtă ți duminică au fost desemna)! ultimii 
8 campioni • Finlandeza Maria Lisa Hamalainen 
a cucerit ți „maratonul*1 fondistelor 1 • Hocheiștii 
sovietici la al 6-lea titlu olimpic • Boberii români 
pe locul 7 • Slalomul special masculin a făcut 
un sever trial • Următoarea ediție, in 1988, la 

Calgary (Canada)

pînă acum, am asistat la vic
toriile unor sportivi de mare 
valoare — Maria Lisa Hama
lainen (Finlanda) — fond 20 
km, Matti Nykaenen (Finlan
da — trambulină 90 m, Igor 
Malkov (1T.R.S.S.) — patinaj
viteză 10 009 m, Katarina Witt 
(R.D.G.) — patinaj artistic,
Thomas Wassberg (Suedia) 
— fond 50 km, Thi! Mahre 
(S.U.A.) — slalom special, c- 
chipajul de bob 4 al R.D. Ger
mane și echipa de hochei a 
U.R.S.S. — alături c'e ei și 
alți performeri (medaliați cu 
argint și bronz sau plasați în

Rado IIMOFTE

(Continuare in naq a 4-a)

Performanțe atletice valoroase In sala „23 Augiist"

SORIN MATEI, 2,32 m, D1N~NOU~ 
LIDER AL SĂRITORILOR ÎN ÎNĂLȚIME!

La Palatul Marii Adunări Na
ționale a avut loc, sîmbâtă di
mineață, solemnitatea înminării 
unor distinefii ale Republicii 
Socialiste România, conferite, 
prin Decret prezidențial, unor 
sportivi, antrenori $i tehnicieni 
din domeniul educației fizice și 
sportului, pentru rezultatele 
deosebite ob(inutc de echipa 
națională de handbal, care a 
ciștigat „Supercupa Mondială" 
— edi(ia 1983, precum și pen
tru contribuția adusă la dezvol
tarea activității sportive și Ia 
creșterea prestigiului sportului 
românesc pe plan internațio
nal.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Conian, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Pe
tru Enache. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv,

secretar al C.C. a) P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, Nicolae Gavrilescu, mi
nistrul turismului și sportului, 
general-locoiencnt Marin Drag- 
nea, președintele Consiliului 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport, activiști din domeniul 
sportului.

Au fost conferite sportivilor, 
antrenorilor și tehnicienilor lo
tului national de handbal nouă 
ordine „Meritul sportiv" Clasa 
I, opt ordine „Meritul sportiv" 
clasa a Ha și trei ordine „Me
ritul sportiv” clasa a IlI-a.

Inminind înaltele distincții, 
tovarășul Petru Enache a trans
mis, din partea conducerii parti
dului și stalului, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar genera! al Tartidului 
Comunist Român, președintele

Republicii Socialiste România, 
cele mai calde felicitări, re- 
levînd că aceste distincții sint 
o expresie elocventă a aprecie
rii deosebite a succesului de ră
sunet mondial obținut de hand- 
baliștii noștri, care reprezintă o 
contribuție de scamă la spori
rea prestigiului sportului româ
nesc în lume.

Din partea celor decorați au 
luat cuvintul Nicolae Nedef, 
antrenor principal al lotului na
tional, sportivii Tudor Roșea și 
Nicolae Muntean», care au ex
primat mulțumiri călduroase 
conducerii partidului și statului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru marea cinste ce ti s-a 
făcut, subliniind că distincții
le conferite reprezintă o măr
turie grăitoare a prețuirii de 
care s» bucură mișcarea spor
tivă din țara noastră.

20,48 n
Un mare succeâ de public a 

creat atmosfera propice obține
rii unor performante deosebite, 
sîmbătă. în prima zi a Campio
natelor naționale de atletism 
(seniori, tineret si juniori I) și 
a concursului international 
„Cupa de cristal". Și ele au ve
nit. către sfîrșitul reuniunii, 
cînd erau programate finalele 
probelor de atracție ale compe
tiției.

Rivalitatea dintre recordma
nul în sală. Constantin Mili- 
taru, 2,31 m. și cel în aer li
ber. Sorin Matei. 2,30 m, la să
ritura în înălțime, a fost „capul 
de afiș" al campionatelor. Co
legi de generație, cu aceleași 
aspirații, cei doi săritori au ob
ținut încă dir» perioada juniora
tului rezultate remarcabile. 
Matei devansindu-1 de cele mai 
multe ori pe Militaru. în acest 
frumos „duel". Militaru a tre
cut pentru prima dată pe pri-

Romeo V1LARA 
Vladimir MORARU

la greutate

Tradiționala fotografie ., martor" 
a recordului : Sorin Matei și ai 
săi 2,32 m !

Foto : Dragoș NEAGU(Continuare in oao 2-3)

In semifinalele „Cupei I.H.F," la handUcI feminin

CHIMISTUL RM. VÎTCEA -
SPARTAKUS BTKESCSABA 28-21 (14-9)

RlMNICU VÎLCEA. 19 (prin 
telefon). După 60 de minute de 
joc. uneori de mare spectacol, 
la reușita căruia și-au adus 
contribuția ambele formații, ju
cătoarele românce fiind însă 
cele care au condus tot timpul, 
imprimînd partidei un ritm 
deosebit de alert. Chimistul Rm. 
Vîlcea a obținut duminică 
dimineața o meritată victorie 
Cu 28—21 (14—9) asupra for
mației Sparlakus Elorc Be- 
kesesaba din Ungaria. Este un 
rezultat doar mulțumitor dacă 
ne gîndim la faptul că dife
rența putea fi și mai mare, 
ceea ce le-am fi dorit v.lcen- 
celor pentru mai multă sigu

ranță în meciul retur. de la 
Bekescsaba, de simbătă 25 fe
bruarie.

Partida a început prin domi
narea netă a handbalistelor de 
la Chimistul Rm. Vîlcea. Ele 
conduceau cu 6—0 in min. 11 
si se părea că vor acționa în 
continuare la fel de dezinvolt, 
pentru a-și mări și mai mult 
avantajul pe tabela electronică. 
Nu a fost așa în primul rînd 
din cauza cîtorva ratări în mo
mente decisive si a unor gre
șeli. de care partenerele de în-

lon GAVRILESCU

(Continuare in o'io 2-3)

înaintea meciului România — S.U.A.

PREGĂTIRILE TENISMANILOR ROMÂNI CONTINUA
• Arthur Ashe a sosit la București

Cu patru zile înainte de star
tul intîlnirii România — S.U.A. 
pentru „Cupa Davis", activita
tea de pregătire a tenism-.inilor 
noștri se intensifică. Antrena
mentele din sala Progresul au 
continuat în tot cursul săptă- 
minii, sub conducerea antreno

rului federal Alexc Bardan, 
căpitan nejucător al echipei 
române, De ieri. Iotului nostru 
i s-a alăturat și Ilic Nâslase, 
care s-a antrenat cu colegii 
săi de echipă, sparing-partene-

(Continuare in pag a 1-a)

Divizia „A“ de fotbal - etapa a 18-a

STEAUA A PRELUAT CONDUCEREA
@ O „rundă” desfășurată pe gazon... aîb @ Piteștcnii, autori ai singurei victorii în 
deplasare Dinamo și Rapid — celelalte două puncte obținute de oaspeți @ Pri
mele șapte clasate au totalizat... 13 puncte din 14 posibile ! ® Ultimele trei 

formații, învinse în bloc, pierd distanță față de pluton

REZULTATE TEHNICE
F.C. Olt - Rapid 1-1 (0-1)
Chimia Rm. Vilcca — Dinamo 1-1 (1-1)
Politehnica lași - Dunărea C.S.U. 3-1 (2-0)
Petrolul Ploiești - F.C. Argeș 0-1 (0-0)
F.C. Bihor - F.C. Baia Mare 4—0 (2-0)
Jiul Petroșani - A.S.A. Tg. Mureș 1-0 (0-0)
Univ. Craiova - S.C. Bacău 4-1 (0-0)
Sportul studențesc — Corvinul 1-0 (1-0)
Steaua - C.S. Tirgovițte 4-0 (2-0)

Crouicile etapei, în pag. 2-—3
ETAPA DE MÎINE Șl ARBITRII

F.C. BAIA MARE - UNIVERSITATEA CRAIOVA 
R. Petrescu ; c. Gheorgte și P. Balaș :

RAPID - PETROLUL PLOIEȘTI
I. Crăciunescu : Gh. Cons'andn șl A. Gneorehe • 

C.S. TIRGOVIȘTE - F.C. OLT
I. Velea ; C. Balan jî O. Ciolan ;

DUNĂREA C.S.U. - SPORTUL STUDENȚESC
M. Salorrvr ; M. Ma.i și N. D:n2scu ;

F.C. ARGEȘ - CHIMIA RM. VÎLCEA
R. Matei ; M. Nicules<.u și C Voicu ; 

CORVINUL - F.C. BIHOR
M. Constantinescu ; G. lonestu și S. Pantelirnonescu ;

A,SA. TG. MUREȘ - STEAUA
V. Antohi ; V. Curt și C. Gheorqhițâ ; 

DINAMO - POLITEHNICA IAȘI
C. Teodorescu ; V. Titorov și G'. Macavei :

S.C. BACĂU - JIUL
M. Stoenescu ; V. Mândescu și N. Voinea.

CLASAMENTUL

1. STEAUA 18 12 2 4 43-13 26
2. Dinamo 18 10 6 2 34-16 26
3. Univ. Craiova 18 11 2 5 30-15 24
4. Sportul stud. 18 10 3 5 23-1 & 23
5. F.C. Bihor 18 9 4 5 33-22 22
6. Politehnica lași 18 7 8 3 20-15 22
7. F.C. Argeș 18 9 2 7 23-18 20
8. Jiul 18 8 4 6 16-20 29
9. S.C. Bacău 18 8 3 7 17-25 19

10. F.C. Olt 18 4 9 5 13-13 17
11. Chimia Rm. Vilcea 18 6 5 7 20-26 17
12. F.C. Baia Mare 18 6 4 8 19-32 16
13. A.S.A. Tg. Mureș 18 6 3 9 17-23 15
14. Corvinul 18 5 4 9 23-25 14
15. Rapid* 18 4 6 8 14-20 14
16. C.S. Tirgoviște 18 3 5 10 13-30 11
17. Dunărea C S.U. 18 2 6 10 9-21 10
18. Petrolul 18 2 4 12 13-33 8

GOLGETERII »
11 GOLURI : Grosu - 2 din 11 m.
10 GOLURI : Coraș, Lăcătuș — 1 din 11 m.

9 GOLURI : Pițurcă.
8 GOLURI : Cămătaru. Cîmpeanu.
7 GOLURI : Augustin, Dragnea. Cîrțu.
6 GOLURI : Georgescu (F.C. Bihor). Roznai, 

Balint.



Divizia „A" de baschet In Divizia feminină nA“ de handbal

ÎN DERBYUL FEMININ: DOAR PROGRESUL A PIERDUT PE TEREN PROPRIU...

VOINȚA -,,U" 68-62 Șl 77-68
In etapa a 26-a a campiona

telor naționale de baschet, In 
Întrecerea femlninâ s-a ivit po
sibilitatea unei importante modi
ficări. Prin cele două Insuccese 
înregistrate tn fata formației Vo
ința. fruntașa clasamentului — 
Universitatea Cluj-Nâpoca — to
talizează acum 25 de victorii, iar 
In ipoteza — foarte posibilă — a 
victoriei cu 2—0 a Olimpiei asu
pra Progresului 'partidele vor 
avea loc marți, la ora 20,30 si 
miercuri, la ora 12.30. în sala 
Olimpia), prima echipă va rea
liza 26 de victorii si va trece pe 
locul T în clasament. La băieți, 
situație neschimbată Steaua si 
Dinamo continuîndu-și seria suc
ceselor pînă... duminică si luni, 
cînd va avea loc dubla partidă 
dintre ele. Rezultate :

FEMININ, GRUPA 1-4

VOINȚA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
2—0 : 68—62 (37—30) si 77—«
(33—36). Derbyul etapei, atractiv 
!n special prin evoluția strinsă 
a scorului, a revenit În mod me
ritat echipei antrenorului M. 
Strugaru. mal completă In com
ponentă si consecventă In men
ținerea ideii tactice favorabile. 
La studente s-a resimțit absenta 
a două lucătoare de bază — 
Annemarie Steriu si Gabriela 
Kiss : eforturile Magdalene! Pall 
Si buna comportare (duminică) 
a Junioarei Tflnde EnyedI nu au 
putut sunlini ineficacitatea celor
lalte Gheorghița Bolovan si Vir
ginia Popa obținind. de pildă, 
duminică procentaje de 21.40% 
(3 reușite din 14 aruncări) si. 
respectiv 22.33% (2 din 9). Au 
marcat : Vasile 14+21 (excelent 
s-a comportat această foarte ti- 
nără basehetbaiistă). Borș 15+21, 
Anghelina 0+2. Gera 3+o. He- 
ghcdus 2+7. Tomescu 8+8, Stru
garu 11+4. Filip 6+2, Grecu 
9+12 n^ntrn învingătoare, respec
tiv Pali 25+13. Enyedi 4+12 (du
minică a ohtinut procentaj 100%: 
6 din 6). Bagiu 2+0 Popa 2+4. 
Bolovan 13+7. Czegledl 10+2, 
Drago? 6+0. Arbitri : A. Atana- 
șescu — E. Szilveszter (simbătă), 
P. Pasere — E. Szilveszter (du
minică). (D. STANCULESCU).

Partide dominate tot timpul de 
vllcence, care de fiecare dată au 
intrat tn ultimele minute cu un 
avantaj botâritor. Remarcab 15 
eficacitatea Antoanetei Barbu in 
meciul de duminică ea tnscrrnd 
51 de puncte 1 (P. GIORNOiu,
coresp.).

MASCULIN, GRUPA 1-4
DIN 1MO BUCUREȘTI — DI

NAMO ORADEA 8—0 : 38—59
(53—30) Si St—71 (45—34). V;ctorii 
scontate, orădenii apnopiindu-se 
rareori de ritmul bucurestenilor 
(D. DIACONESCU, ooresp).

STEAUA — I.C.E.D. 2—0 : 
Si— 76 (48—36) Si 9«—66 (47—32).
Deși Steaua a jucat fără Cernat. 
Opțitaru (simbătă sl duminică) 
Si Brlnlșteann (duminică). Iar 

/ LC.E.D. a aliniat lotul eomplet. 
prlma formație a ciștigat net tn 
tata unor adversari de la care 
se pretinde mal mult.

RAPID BUCUREȘTI — C.S.V. 
SIBIU 1—1 : 77—n (37—39) ș:
73—75 (42—54). Siblenil meritau
Si a doua victorie, «4 preocupln- 
du-se mult mal mult de joc 
fată de raoidlstl. care au trecut 
deseori ta prim-plan , protestele 
Si vociferările. (O. GVȚV. ec- 
resp).

GRUPA 7-12
FARUL CONSTANTA — CAR 

PAT! BUCUREȘTI 2—0 : «7—83 
(40—33) Si 92—79 (34—30). Partide 
echilibrate, decise ta final cind 
constăntenil s-au dovedit mal lu
cizi si mal clari ta acțiuni (C. 
POPA, coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — 
CLUJ-NAPOCA 2—0 ; 195—97
(44—47) și 114—104 (59—53). Jocuri 
cu evoluții strinse ale scorului 
Si cu un pronunțat apetit de cos 
al ambelor echipe. (M. MACO- 
VEI, coresp.).

ACADEMIA MILITARĂ BUC. 
— C.S.U. BRAȘOV 8—0 : 110—«5 
(58—43) și 31—79 (46—42).

Ieri a început returul Divizie’ 
feminine .A" de handbal. Iată 
rezultatele e»apei :

GRUPA 1-6
RULMENTUL ERAȘOV — RA

PID BUCUREȘTI 24—15 (19—6).
După o primă repriză bună, gaz
dele au dezamăgit spectatorii. 
Au marcat : Oacă 8, Călin 
S, Neică 3. Marian 3, Pătruț 2, 
Beschli și Tache 1 — pentru Rul
mentul. Oprea 5, Grigore 4, Stan- 
ciu 3, Dobre 2 și Moldovan 1 — 
pentru Rapid. (V. SECAREANU- 
c<>resp.).

ȘTIINTA BACAU — A.E.M. 
TIMIȘOARA 32—25 (13—12). Cu
o prestație superioară in repriza 
secundă, știința a ciștigat clar, 
pe merit. Au înscris: Danilof 7, 
V o in ea fi, Moszi 6, Ciubotaru 5, 
Lunca 3. Hrițcxj 3, Găitan 2 — 
pentru Știința. Luțaș 9, Cojocaru 
7. Manta 5. Doici 2. Covaci 1 și

« Io naș cu 1 — pentru A.E.M. (L. 
HANDLER — coresp.).

GRUPA 7-12
CONSTRICTORUL TIMIȘOARA 

— TEXTILA BLHLȘ1 2S—17 (10— 
S). După o repriză echilibrată, 
timișorencele reușesc în partea 
a doua să fructifice mal bine 
situațiile de atac. Au În
scris: Oncu 7, Cojocărița 5, Tor- 
joe 4, Pâlici 4, Vasu 2, M elin te 2, 
Gerber 2 — pentru Constructorul, 
Popevici 5, Haidău 4, Varga 2, 
Im brișcă 2. Leonte 2. Buftea 1 
Si Crețu 1 — pentru Textila. (C. 
C RETU - coresp.).

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 24—14 
(13—4). Jocul Confecției a fost 

CHIMISTUL RM. VlLCEA
(Continuare in gag 2-3)

trecere au profitat prompt, mar- 
cind prin contraatacuri. Pe. par
cursul partidei. Chimistul a a- 
vut momente de cădere, nedo
rite desigur în perspectiva me
ciului revanșă. Și repriza se
cundă a început printr-un ade
vărat iureș sl vîlcencelor. Cu 
toate acestea, avantajul nu s-a 
ridicat Ia mai mult de 6—1 go
luri : 16—9 în min. 34. 17—10 
tn min. 36. Ultimele 5 minute 
ale partidei au găsit echipa 
Chimistul in vervă, cu o deo-

pentru cei aproape 1 000 de spec
tatori prezenți ieri dimineață la 
cuplajul din sala Floreasca o 
plăcută surpriză. Cam 40 de mi
nute, bucureștencele au acționat 
în viteză, realizind faze frumoa
se . și înscriind goluri aplaudate. 
Apoi, au mai încetinit ritmul, 
dar cum partenerele n-au avut 
resurse pentru a profita, fetele 
de la Confecția șl-au păstrat 
avantajul și au cîștjgat la scor, 
pe merit. Marcatoare: Grigoraș 
(excelentă) 15, Amarandei 3, Nu- 
țu 2, V. Constantinescu 1, Mă- 
lureanu 1, Pădureanu 1, Luca 1
— pentru Confecția, Bărbat 4, 
Laszlo 4, Biro 3, Dorgo 2, Pereș 
1, Stroia 1 și Kiss 1 — pentru 
Mureșul. Au arbitrat bine K. 
Antochi și H, Bbschner (Brașov).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
TEROM IAȘI 13—14 (7—8). Ieșen- 
cele au avut probleme in aceas
tă partidă doar cind... și le-au 
creat singure. Ele au dominat 
clar, datorită unul joc mai bine 
orientat, au condus cu 11—7 
(min. 34) și 12—3 (min. 39), dar 
au intrat in degringoladă — la 
eliminarea temporală a lui Co- 
valiuc — și in 3 minute au pri
mit 4 goluri: min. 42, 12—121 Un 
final cu multe greșeli șl o vic
torie meritată a ieșencelor. Slab 
jocul Progresului, complet Ine
ficiente extremele TEROM-ulul. 
Au înscris: Manolescu 5, Nlsi- 
peanu 3. Panait 3 și Cămui 2 — 
pentru Progresul, Covatiuc s. 
Avădanei 4, Corban 3 și Borga 2
— pentru TEROM. Au arbitrai 
satisfăcător C. Cristea sl Gh. 
Dumitrescu (Constanța). H. N.

— SPARTAKUS 28-21
sebită poftă de a marca, ceea 
ce i-a permis sȘ-si mărească 
avantajul la 8 puncte : 28—20. 
Dar ultimul gol l-au înscris 
oaspetele și astfel partida s-a 
terminat cu rezultatul de 28—21.

Au marcat : Verigeanu 10, 
Torok 9. Nicoleta Petre 4, Po
pescu. Andronache, Pestrea, 
Țipi si Morariu — cîte 1 pen
tru Chimistul Rm. Vîlcea. res
pectiv Csulik 10. Mokos 4, 
Racz 4. Tobak 2. Paine 1. A 
arbitrat foarte bine cuplul fran
cez Jean-Picrre Abribat și Jean 
Guerin.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
CRIȘUL ORADEA 2—4 : 99—71 
(*3—37) si 83—61 (44—32). Victorii LA VOLEI, ETAPĂ DOMINATĂ NET DE GAZDE
nete ale bucurestencelor tn fața 
uiw echipe la care acțiunea de 
reconstrucție se anunță de 
durată.

GRUPA 7-12

MOBILA SATU MARE — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 1—1 : 
51—52 (20—26) șl 74—69 (34—38).
O „rem'ză" echitabilă, să t mă ren - 
cele refăcînd duminică un han
dicap de 14 Duncte. (ȘT. VIDA, 
coresp.).

C.S.U. PLOIEȘTI — COMER
ȚUL TG. MUREȘ 1—1 : 58—59
(29—29) si 71—62 (39—38). Cele
două echipe și-au împărțit pe
rioadele de inițiativă : oaspetele 
au obținut simbătă o victorie Ia 
limită, succes care DUtea reveni 
tot asa de bine și oloieștencelor. 
(O. bAlteanu. coresp.).

CHIMISTUL RM. VlLCEA — 
ICEMENERG BUCUREȘTI 2—0 : ■ 
67—63 (38—28) și 90—81 (46—42).

Etapa a 14-a In prima divizie 
de volei a fost etapa gazdelor. 
Din 11 partide, o singură victo
rie In deplasare, și aceasta Intre 
două echipe bucureștene.

FEMININ
C.S.M. LIBERTATEA SIBIU —

C.S.U. — LM.N. GALATI J—2 
(11. —9, «, —13, 18). Derby-ul e- 
tapei a tăcut din nou neincă- 
pătoare sala de sport a C.S.Ș. 
din localitate. Ambele formații 
— de forțe sensibil egale — au 
practicat un joc dinamic, dar au 
manifestat șl mari fluctuații de 
la un set la altul. După ce s-au 
impus tn setul de debut, elevele 
lui Mareș Gheorghița au greșit 
mult la blocaj și dublaje, apoi 
(tn setul 3) oaspetele s-au În
trecut și ele în greșeli. Situația 
s-a inversat în setul 4, cînd gă- 
lățencele au condus cu 11—5 
și au ciștigat la... limită, pentru 
ca în setul decisiv, cel mai dra
matic, să conducă cu 5—0 și să 
piardă. Au jucat echipele: C.S.M. 
Libertatea — Iuliana Răcean, Mi

rela Popoviciu, Marinela Țurlea, 
Doina Bisctun. Anca Beșta, An
gela Hiila (Anca Ștefan); C.S.U.
— I.SLN. - Cri na Râuță, Marica 
Muscă, Speranța Gaman, Ileana 
BerdilA. Gabriela Cojocaru (Lu
cia Tocaci), Carmen Bobe (Uvia 
Gliga). (Hie IONESCU, coresp.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
PENICILINA IAȘI 3—2 (—12, 10, 
—16, 12, 12). Meci de mare luptă, 
cu multe răsturnări de scor. In 
cel mal disputat set, oaspetele 
au condus cu 10—1, gazdele ega- 
lind la 13 și pierzînd In prelun
giri. Remarcfiri: Iuliana Enescu, 
Monica Șușman, Mariana MIron, 
Camelia Ursache (U), Iulia Moi- 
doveanu, Kate Talabă, Marina 
Onofrei (P) (M. VLADOIANU,
coresp.).

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI
— FARUL CONSTANTA 3—0 (18, 
13, 13). Joc foarte ,,încins", în
tre două foste componente ale 
„careului fruntaș", aflate acum 
in luptă pentru... supraviețuire. 
Echipa lui S. Chiriță a ciștigat 
prin mai marea mobilitate in
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apărare, tn timp ce Farul a 
pierdut in principal pe mina dl- 
rijoarei. Remarcabilă, Infuzia de 
tinerețe la echipa lui Dorin Ji- 
taru (Mirela Nistor, jucătoare de 
perspectivă, Mirela Cazangiu, 
Mihaela Rădulescu, Mihaela Ene). 
De reținut că oaspetele au avut 
citeva ocazii de cîștigare a pri
mului set, iar in al treilea au 
condus cu 9—S, 10—5 șl 12—7. 
Cele mai bune: Mariana Apos- 
toiescu, Lucia Ettz șl rezervele 
Cristina Anton șl Emilia Nedel- 
eu, respectiv Mirela Nistor, Mi
rela Cazangiu șj Elena Piron. 
Arbitraj competent al bucurește- 
nilor M. Stamate și Z. Moldo- 
veanu (A.B.).

CALCULATORUL BUCUREȘTI 
— DINAMO BUCUREȘTI 1—3 
(—12, 3, —4, —0). Jocul nu s-a 
ridicat la un nivel corespunzător. 
Calculatorul a dat o replică bu
nă in primele două seturi, după 
care a căzut. Evidențiate; Vic
toria Niculescu, Mirela Pavel (D), 
Elen Sander și Viorica Niculescu 
(N.M.).

ȘTIINTA BACAU — CHIMPEX 
CONSTANȚA 3—0 (7, 8, 7). Joo 
frumos practicat de gazde. Re
marcate: Margareta Pescaru, Da
niela Buhlca, Daniela Blănaru,
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SHLIȘTII ȘI-AU ONORAT J
Trăind un eveniment rar — 

cel de-al 1.000-Iea meci in pri
ma divizie a țării (!) —, echipa 
Steaua a dorit mult să-și ono
reze. simbătă- jubileul. Ceea 
ce a și reușit.. în pofida unor 
condiții de ioc vitregite evi
dent de o foarte aspră zi de 
iarnă. O zi din acelea pe care 
o vorbă din nopor le caracte
rizează sugestiv în termenii : 
ți-era milă si de cîinli de a- 
fară... Ger mușcător, zăpadă 
viscolită de un vînt în rafale, 
teren inghetat tare ca betonul. 
Și totuși : fotbal I Fotbal an
trenant cu nasionante faze de 
poartă, cu goluri multe, patru, 
puteau fi și opt. cu 5 000 de 
spectatori-suporteri eroici in 
tribune, cu o ambianță gene
rală .încălzită" de flacăra pa
siunii care s-a dovedit în cele 
din urmă mai outernică decît 
gerul.

Soarta meciului a stat tn 
cumpănă doar primele 12 mi
nute. cit le-au trebuit «teliști- 
lor să se adapteze condițiilor 
terenului-oatinoar. în acel mi
nut. FLORIN MARIN * ex
ploatat o bitbilaik fa careul 
tîrgovistean (în eare mingea 
ajunsese din corner) $i a des

FEROVIARII AU
Cele cîteva sute de suporteri 

rapidisti care au înfruntat cu 
stoicism vremea neprielnică au 
avut satisfacția unui joc peste 
așteptări al feroviarilor. Punc
tul obținut la Slatina a fost 
realizat pe merit, pentru că 
bucureștenii au făcut o primă 
repriză excelentă. Merite re
vin în nrimul rînd mijlocași
lor. in frunte cu Petruț. si li- 
bero-ului M. Grigore (transfe
rat de Ia Autobuzul), care, la 
debutul său în Divizia „A“, a 
făcut o nartidă ireproșabilă.

Jocul începe avîntat și. chiar 
în min. 8 primul contraatac 
rapidtst dă emoții gazdelor : 
Damaschin. scăpat singur, per
pendicular ne poartă. este 
..placat" de Bumbescu în afara 
careu'"’ dar lovitura liberă e- 

xecutată de Ton Ion rămîne fă
ră rezultat. Terenul greu nu in-

(Urmare din pag. 1)

mul' plan in această iarnă, să
rind 2.30 m $i 2.31 m.

Simbătă. însă. Sorin Matei a 
fost evident mai bun ! Foarte 
bine pregătit fizic și psihic, e- 
levu'l lui Gheorghe Teșu a

reușit un concurs excelent, la 
capătul căruia a avut satisfac
ția înregistrării unui record de 
2,32 m, al treilea rezultat mon
dial al anului și al 11-lea din 
bilanțul istoriei probei pe te
ren acoperit Iatâ-i pe cei mai 
buni :

2,36 Igor Paklin (URSS)
2,35 Vladimir Iascenko (URSS)
2,34 Dietmar Mbgenburg (RFG)
2,33 Jeffrey Woddard (SUA)
2,33 Carlo Thrănhardt (RFG)
2,33 Tyke Peacock (SUA)
2,33 Franklin Jacobs (SUA)
2,32 Roland Dalhăuser (Elveția)
2.32 Janusz Trzepizur (Polonia)
2.32 Aleksandr Kotovici (URSS)
2.32 Sorin Matei (România)

Milano 
Milano 
Milano 
New York 
Dortmund 
Rosemont 
Dickinson 
Milano 
Milano 
Minsk 
București

1.2.84
12.3.78

6.3.82
27.2.41
15.2.83

• 15.1.83
27.1.78
6.3.82
6.3.82

15.1.84
18.2.84

Maniera în care a trecut 
peste ștachetă la 2,32 m ne 
face să credem că săritorul di- 
namovis't are încă rezerve pen
tru a-si .îmbunătăți performanța 
de simbătă. în ceea ce-1 pri
vește pe Militaru. el a arătat 
că rezultatele din această iarnă 
nu sînt întîmplătoare. chiar 
dacă acum n-a izbutit decît 
2,24 m. De subliniat faptul că 
doar Uniunea Sovietică și Ro
mânia au în acest sezon cîte 
doi săritori dincolo de 2.31 m !

La lungime femei, Anișoara 
Stanciu n-a doborit recordul 
mondial indoor al lui Heike 
Daute, dar nici n-a fost de
parte de el. Cu 6,90 m (la 4 
cm de recordul național și la

9 cm de cel mondial) ea obține 
a doua performantă din lume 
în actualul sezon. în aceeași 
probă. Cina Ghioroaie, cu 6,62 
m,(cea mai bună performanță 
a sa pe teren acoperit), a în
trecut-o pe Văii Ionescu — 
6,60 m. Consemnăm aici și 
noul record de junioare reușit 
de talentata Carmen Sîrbu (an
trenor Dan Vlădescu) cu 6,32 m.

La aruncarea greutății am a- 
sistat la o dispută de toată fru
musețea între Mihaela Loghin 
Si cele două atlete din R.D. 
Germană. Heidi Krieger si 
Heike Dietrich. Campioana 
noastră a învins, reușind două 
performante record (20,20 m și 
20,48 m) care o plasează prin

tre fruntașele mondiale ale pro
bei. Eleva lui Ion Sabău pare 
capabilă ca pînă la încheierea 
sezonului de sală să se apropie 
de cei 20.95 m ai recordului 
său în aer liber.

Citeva rezultate : BĂRBAȚI : 
Înălțime : 1. Sorin Matei (Dina
mo) 2,32 m — record, 2. C. Mili- 
taru (Steaua) 2.24 m, 3. Eug. Po
pescu (Steaua) 2,20 m ; prăjină : 
Iulian Grumăzescu (Universitatea 
Iași) 4,83 m : triplu : Bedros Be- 
drosian (Dinamo) 16,65 m. 2. M. 
Ene (Steaua) 16,46 m. 3. V. Dlma 
(Steaua) 16,24 m : FEMEI : lun
gime : 1. Anișoara Stanciu (Stea
ua) 6.90. m. 2. Gina Ghioroaie 
(Steaua) 6.62 m, 3. Vall Ionescu 
(Rapid) 6.60 m ;

Duminică au fost înregistrate, 
intre altele, rezultatele: BĂR
BAȚI: 60 m: Johann Schrom 
(Rapid) 6,91, V. Selever („U“
Cluj-Napoca) 6,98, C. Ivan („U"
Cluj-Napoca) 6,99, I. Oltean 6,99;
60 mg: Ion Oltean (Știința C-ța) 
7,85, F. Rossland (RDG) 8,01, I. 
Păcioianu (Muscelul C-lung) 8,07; 
lungime: Gheorghe Cojocaru
(Steaua) 7.80 m, L. Budur (Stea
ua) 7,76 m, VI. Amiginov (Bul
garia) 7,65 m; greutate: Zlatko 
Saracevici (Iugoslavia) 19,76 m, 
D. Last (RDG) 19,36 m, S. Tiri- 
cbită (Statalul) 13,10 m; FEMEI: 
60 m: Mihaela Chindea (Lucea
fărul Brașov) 7.45, Natalia Cara- 
iosifoglu (Rapid) 7,47, Carmen 
Sirbu (CSS 4) 7,62; 60 mg: Cocu- 
leana Oltean (Știința C-ța) 6,50, 
Liliana Năstase (CSU Galați) 8,55, 
Ilona Pirvu (Rapid) 8,60; înălți
me: Niculina Vasile (Dinamo) 
1,87 m, Gabriela Mihalcea (Po
litehnica Iași) 1,87, Octavia Nit 
(Dinamo) 1,81 tn.

respectiv Liliana Văduva și Vio-
rica Gcapana (E. TEIRAU, co-
reap.).

MARATEX BAIA MARE —
CHIMIA RM. VÎLCEA 3—0 (U,
3, 8). Gazdele au jucat excep
țional. Remarcate; Valerica Ma
ier, Niculina Bujor, Violeta Di
nu, respectiv Marilena Dubinciuc 
(Ov. nemeș, coresp.).

MASCULIN
STEAUA BUCUREȘTI — CAL

CULATORUL BUCUREȘTI 3—2 
(6, —15, —8, 9, 4). Partidă de bun 
nivel tehnic, în care ambele e- 
ciiipe au căutat (și adesea au 
reușit) să joace modern. N-a lip
sit mult să asistăm la o mare 
surpriză a elevilor lui- C. Chiți- 
goi, cu concursul steliștilor care, 
după primul set, ciștigat ușor, 
au slăbit concentrarea greșind 
timp îndelungat serviciile șl mai 
ales intervențiile la blocaj. Au 
ieșit ini evidență trăgătorii de 
forță Schiopescu (C) — cel mai 
bun de pe teren — și Mina (S).

ELCOND DINAMO ZALAU — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 3—1 
(5, 4, —14, 6). Joc spectaculos 
în fața a peste 2 000 de specta
tori. Remarcări: Tutovan, Măș- 
cășan, Codre, respectiv Stoian și 
Pascu (I. DOMUȚA, coresp.).

C.S.U. ALUMINA ORADEA — 
A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 3—0 (11, 8. 8). Cei mai 
buni: Năs^udean, Manole șl fra
ții Dragoș, respectiv Cîmpean și 
Mărginean (I. GHIȘA, coresp.).

ȘTIINTA MOTORUL BAIA MA
RE — RELONUL SAVINEȘTI 3—0 
(6, 11, 14). Evidențiați: Ghic,
Ștreang, Horje, respectiv Cionca 
și Gavril (A. £RIȘAN, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — 
C.S.M.U. SUCEAVA 3—0 (14, 5,
12). Gazdele au avut finaluri de 
set mal bune. Remarcați: Bujilă, 
Zamfir, respectiv Mindru (C. 
GRUIA, coresp.).
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HAGI C8KTR4-
Sportul studențesc și echipa 

sa oaspete, Corvinul, și-au îm
părțit cele două reprize. în 
prima, formația gazdă s-a im
pus prin decizie în fața unui 
adversar care manevra dezin
volt balonul — în pofida tere
nului înzăpezit și a rafalelor de 
viscol — doar pînă în preajma 
careului studențesc. Astfel 
cit rezultatul de la pauză, 
pentru formația antrenată 
C. Ardeleanu (gol inscris 
min. 20 de CORAȘ, care 
„șters" mingea cu capul, Ia o 
centrare a lui Hagi, balonul 
poposind in plasă lingă stîlpul 
din dreapta Iui Aiexa, acesta 
ratînd „startul" pe gheața li
niei porții), respectă adevărul 
jocului. Sportul studențesc a 
mai avut posibilitatea de a în
scrie și în min. 37 (cînd Alexa 
s-a opus cu mare dificultate 
la șutul lui Coraș) și min. 43, 
cind Gălan a intervenit salva-*, 
tor la o centrare a lui FI. Gri
gore care se îndrepta spre M. 
Sandu, aflat liber, într-o bună 
poziție în careu.

După pauză, L. Moldovan a 
reușit să-l anihileze pe Coraș, 
randamentul lui Hagi — remar
cabil pînă atunci — a scăzut 
și, treptat, treptat, Corvinul a 
impins jocul în terenul advers, 
apărînd----  spre deosebire de
prima rpriză — și situațiile 
de goi: Dar în min. 70 Petcu,
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AD'H\ISin\IIA DE STAT LOTO P
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE!

DIN 19 FEBRUA
FAZA I. EXTRAGEREA I : 8 23 6 

EXTRAGEREA A II-a : 31 78 5 46 25 
GEREA A IlI-a : 30 41 89 10 76 54 11 
REA A IV-a : 32 72 80 70 45 47 24 35 I 

a II-a. EXTRAGEREA AWl
A Vl-a : 83 10 33 85 38 36 J 
37 41. FOND TOTAL DE CI

FAZA
GEREA
81 19 50

I.
II.
III.
IV.

I-I vi’.

Geonoa — Roma
Genoa — Roma 
Milan — Juventus 
Milan — 
Napoli -
Napoli

VII- udinese

REZULTATELE CONCURS 
DIN 19 
(pauză) 
(final) 

_______  (pauză) 
Juventus (final) 

Inter (pauză) 
- Inter (final) 
— Fiorentina (pau-



DIVIZIA „I", ETAPA A 18-a
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1000 DE MECIURI!
STEAUA 4 (2)
C.S. TIRGOVIȘTE 0

Stadion Steaua ; teren înghețat ; 
timp gero« ; spectatori — circa 5 000. 
Șuturi : 25-2 (pe poarta : 1CM).
Cornere : 4—2 Au marcat : FL MA
RIN (min 12), BALINT (min. 33 și 
64), PITURCA (min. 70).

STEAUA : lordache (min. 74 Duca- 
dam) - lovan, BELODEDICI, FI. Ma
rin, Eduard - PETCU, STOICA. MA
JARU - BALINT, CÎMPEANU. Pl- 
TURCA.

C. S. TIRGOVIȘTE : Mia - Licâ, 
AGIU, Dumitrescu, Constantin — Bur- 
leanu, Niculescu, Stoichîțâ (min. 63 
Isaia) - Penîu, Niculcioiu» O. Popescu.

A arbitrat foarte bine N. Dinescu 
(Rm. Vîlcea) ; la linie : S. Pantelimo- 
nescu (Ploiești) șî C. Gheorghe (Su
ceava) .

Cartonase galbene : NICULESCU, 
STOICHÎȚÂ

Cartonase roșii : FLORIN MARIN
Trofeul Petschovschi : 10
La speranțe : 13—0 (7—0)

TURCA urmărește balonul ș> 
înscrie fără dificultate : 4—0.

Apreciabilă. în concluzie, an
gajarea fotbaliștilor stelisti în 
acest prim meci al returului, 

dar greul abia acum începe...

Marius POPESCU

CTUl PIERDUI ÎA IUR
lea jocului ; 
|u folos, dar 
|t .destul de 
I la-V+tură de 
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I Manea se 
Isă solitară, 
la^ de pe-

Balaur, 
■R acordă 
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iguranță. în 
pin. 38) reia 

milimetric

oștenii de- 
^ontraa tacuri 
>n (min. 47), 
i Damaschin 
:u Ciurea în 
• să Înscrie, 

în min. 50,

F.C. OLT 1 (0)
RAPID | (1)

Stadion ~ ,,1 .Mai" ; teren acoperit 
cu zâpadâ ; timp friguros, ninsoare 
abundenta ; spectatori — circa <000. 
Șuturi : 10-4 (pe poarta : 3—2). Cor
nere : 13-5. Au marcat : MATEI (min. 
76), respectiv ST. POPA (mîn. 31 din 
11 m).

F. C. OLT : CIUREA - Chivescu, 
Bumbescu, Balaur. MATEI — M. PO
PESCU, Minea (min. 46 EFTIMiE), 
Kallo - lordache, Radu II, Leța (min. 
46 State).

RAPID : MÂNU - I. Popescu, 5A- 
MEȘ, M. GRIGORE, Mincu - I. Ion, 
P. Petre, Șt. Popa, PETRUȚ - DA
MASCHIN, Manea.

A arbitrat slab I. Igna ; la linie : 
D. Bucîuman (ambii ’ din Timișoara) 
și M. Axente (Arad).

Cartonașe galbene : P. PETRE.
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 1-2 (0-0).

ESC' 1 (0)
OARA 0

Bențesc ; teren 
I; spectatori — 
t (pe poartă : 
marcet CORAȘ

,C : Spertatu — 
IORGULESCU,
Bucurescu) - 

Grigore
■ '

"Wțo, Golan, 
.. MOLDOVAN, 
Radul, Petcu,

I. 75 Cojocaru),

State irosește o imensă ocazie, 
reluînd de la 10 m în... Mânu. 
In min. 54 M. Popescu este 
„cosit" în. careu, dar I. Igna 
nu vede infracțiunea ! în min. 
min. 76 F.C. Olt reușește re
stabilirea echilibrului : State e- 
xecută puternic, în zid, o lo
vitură liberă de Ia 18 m, min
gea ricoșează pină Ia MATEI, 
care, de la 25 m reia, fulge
rător, în plasă. Finalul partidei 
este dramatic, gazdele atacă 
furibund, dar apărarea rapidis- 
tă. în frunte cu M. Grigore. 
rezistă cu brio, recuperînd 
punctul pierdut în tur.

Gheorghe NERTEA

Line C. Teodo- 
lir.ie î I. Velea 
| (Reohin).
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I SLAVESCU

hTORNEAZA
LnalA loto

I 81 62 66 40 ; 
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NINSOARE, APOI...
O mare diferență între cele 

două reprize, atît pe plan tac
tic, cit mai ales în privința 
realizărilor, după pauză înre- 
gistrîndu-se o Druscă schim
bare de precipitații, „ninsoarea 
liniștită" transformîndu-se în- 
tr-o veritabilă-.ploaie de goluri. 
Numitor comun doar marele 
angajament în joc, cu eforturi 
deosebite pentru a depăși han
dicapul stării terenului. Prima 
jumătate de oră s-a jucat doar 
in terenul băcăuan, oaspeții 
rezumîndu-se la „degajări in
terzise", mingea ajungînd ra
reori în zona lui Lung. Cîrțu 
își trece în cont prima mare 
ratare a returului,: în min. 3 
el șutind de la 6 m mult peste 
transversală. Studenții intră în 
capcana jocului excesiv de 
combinativ în fața unei defen
sive supraaglomerate, doar Ște- 
fănescu încercînd să arunce 
mingea „peste două linii". în 
min. 20 Bălăci ajunge in pozi
ție favorabilă, dar șutează im
precis. „Tunarul" Avădanei se 
remarcă în min. 32 printr-o 
„bombă" de la 20 m, însă Lung 
este la post. Peste un minut, 
Cărpuci se opune șutului lui 
Ad. Popescu, urcat din nou în 
atac. Mare ocazie băcăuană in 
min. 37, cînd Șoiman alunecă 
la o ideală centrare a lui Mi- 
huț. Repriza se încheie cu o 
lovitură liberă executață de 
Bălăci, dar Mangeac scoate 
mingea din apropierea vinciu
lui.

La reluare, băcăuanii desfac 
jocul, devin mai îndrăzneți în 
ofensivă. I.Iihuț se remarcă 
prin cîtevâ manevre abile și

CU GÎNDUL
Meciul a început viguros. în 

pofida ninsorii abundente (sau 
poate tocmai de aceea), oca- 
zi-le au alternat (Multescu, 
min. 5 și Alexandru — min. 
20 — au fost Ia un pas de gol). 
A șutat puternic Verigeanu 
(min. 23). apoi Rednic a ratat 
o mare ocazie (boltă peste 
Mîrzea. dar și peste poarta goa
lă). pentru ca în min. 29, după 
o frumoasă combinație cu La- 
zăr, CARABAGEAC să șuteze 
puternic, înscriind cu concur
sul contrei lui Nicolae, care a 
făcut ca sulul să fie imparabil 
pentru Moraru. In min. 31. 
portarul Mîrzea se accidentea
ză. e înlocuit cu Pavel si. ast
fel. în minutul următor. pe 
fondul deconectării intervenite 
în urma acestei schimbări. 
DRAG NEA driblează scurt în 
careu și șutează puternic, ega- 
lînd. Spre finalul reprizei, jo
cul scade, se recurge la ofsai
duri de ambele părți, cu in
tenția vizibilă de a îndepărta 
situațiile grele la poartă. Du
pă pauză. Chimia insistă, dar 
dinamoviștii controlează mai 
bine iocul. cu pase destul de 
reușite fată de terenul (doar) 
acceptabil pentru acest fe
bruarie capricios. în min. 56 
Dragnea șutează periculos, dar 
Pavel apără, pentru ca ta min. 
67 Moraru să plonjeze curajos 
la picioarele lui Carabageac. la 
o fracțiune de secundă de gol. 
Si după ce Verigeanu trece pe 

-lingă cea mai mare ocazie a* 
meciului (sut ta bară, de la 
20 de metri !). jocul scade din 
nou. Dinamoviștii. evident cu

PAVE1IUC, START FURTUNOS: HAT-TRICK
Condiții foarte grele pentru 

meciul de la Iași. Iarnă, nu 
glumă : temperatura — minus 
9 grade, „munți" de zăpadă pe 
inelul din incinta stadionului 
(ce muncă a depus un coman
dament în frunte cu directorul 
A.B.S. — G. Kraus!), teren cu 
suprafața de joc Înghețată, 
fapt ce a impietat mult asupra 
execuțiilor tehnice. Deci, pu
ține cuvinte bune pentru cali
tatea partidei; in schimb a- 
precieri pentru angajamentul 
fizic al echipelor și risipa de 
energie a jucătorilor. De aici, 
o partidă alertă, echilibrată, pe 
alocuri, și chiar cu unele „sus- 
pens“-uri; o partidă plăcută, 
care a dat ciștig de cauză gaz
delor, datorită jocului lor mai 
„legat" și superiorității în pri
vința finalizării acțiunilor de 
atac (vezi caseta tehnică). Am 
notat, în primele 10 minute, 
intervențiile de ultim moment 
ale lui Anghelinei, la fazele 
„incendiare" declanșate de Flo
rean și Simionaș. A venit, apoi, 
deschiderea de scor din min. 
15, PAVELIUC a transformat 
un penalty (a fost dezechili
brat prin fault clar, în careu, 
de Mureșani), după care Du
nărea C.S.U. a beneficiat de

PLOAIE CU GOLURI
UNIV. CRAIOVA 4 (0)
S.C. BACĂU 1 (0)

Stadion Cent ol î teren acceptabil ; 
timp friguros, ninsoare ,* spectatori — 
circa 12 000. Suturi : 20-7 (pe poar
tă : 11-4). Comere s 11-2. Au mar
cat : CIRTU (min. 58 $1 78), ȚICLEA- 
NU (min. 69), CRIȘAN (min. 76), 
respectiv D. GEORGESCU (min. 87).

UNIVERSITATEA CRAIOVA î Lung 
- Ad. POPESCU, Tilihoi, ȘTEFA- 
NESCU, Ungureanu - ȚICLEANU. 
Săndoi (min. 63 Bicu), BĂLĂCI, Geol- 
qău (min. 63 Crișan) — Câmâtaru, 
CIRȚU.

S. C. BACĂU : Mangeac — Vîscrea- 
nu, Cărpuci, Arteni, Elisei — Andrîeș, 
AVĂDANEI, Șoșu (min. 54 D. Geor
gescu), Adolf - Șoiman (min. 77 An- 
dronic), MIHUȚ.

A arbitrat foarte bine A. Gheorghe 
(P. Neamț) : -la linie : M. -Niculescu 
(București) și V. Curt (Medgidia).

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 3-0 (0—0).'

meciul are o perioadă de echi
libru. Treptat, craiovenii pro
fită de spațiile create, simpli
fică numărul paselor din ac
țiuni, care cresc în periculozi
tate. Traseu Bălăci — Cămăta- 
ru — CIRȚU și ultimul des
chide scorul. Era min. 58 și 
gazdele se dezlănțuie: punc
tează ȚICLEANU în min. 69, 
după ce l-a driblat și pe Man
geac; CRIȘAN este pe fază Ia 
duelul Cămătaru—Cărpuci și 
inscric plasat in min. 76, iar 
peste două minute CÎRȚU 
fructifică o nouă centrare a lui 
Bălăci. Spre final, în min. 87, 
D. GEORGESCU ii învinge pe 
Lung, care nu a putut reține 
mingea la șutul Iui Avădanei, 
la o lovitură liberă de la 20 m.

Adrian VASILESCU

14 IBIIISI D0BRIN „MUIA" Ș|
CHIMIA RM. VILCEA 1 (1)
DINAMO t (1}

Stadion „1 Mai** ; teren acceptabil; 
timp rece, n’nsoare : spectatori — 
circa 10 000. Suturi : 7—10 (pe poartă: 
4—4). Cornere : 8-7. Au marcat :
CARABAGEAC (min. 29), respectiv 
DRAGNEA (min. 32).

CHIMIA : Mîizeo (mîn. 31 Pavel) 
- Teleșpan, BASNO, PREDA. Palea - 
Alexandru, Lozăr lovan (min. 65 Nî- 
culceo) — Verigeanu. Buduru, CARA
BAGEAC.

DINAMO : Moraru - REDNIC, Mo
vilă, Nicolae, Stănescu — Multescu 
(min. 87 V. Radu). DRAGNEA. Cus- 
tov (min. 63 G. MOLDOVAN) - Tol- 
nar. Augustin, turcu

A arbitrat b’ne O. Ștreng (Ora-- 
dea) : la linie : M. Stânescu si St. 
Rotorescu (ambii din lași)

Trofeul Petschovschi : 9
ta speranțe : 1-0 (0—0)

gindul la Tbilisi, caută să păs
treze mingea, trio-ul ofensiv 
nu reușește să o facă, preocu
pat poate si de faptul că în 
tribună se filmează de zor pen
tru— Tbilisi, sub conducerea 
„regizorului" Ivan Savostikov, 
antrenorul secund al Iui Dina
mo Minsk. în orice caz. Dina
mo a avut handicapul unei for
mații incomplete (fără Orac, 
care a jucat ia speranțe, fără 
Ion Marin, folosit doar o re
priză în același joc din deschi
dere si fără Andone. indisponi
bil). Chimia a dat o replică 
bună, soliei tind prin mișcare 
continuă un adversar pentru 
care a început numărătoarea 
inversă...

loan CHIRILA

POLITEHNICA IAȘI 3 (2)
DUNAREA C.S.U. 1 (0)

Stadion ,.23 August** ; toron înghe
țat ; timp geros ; spectatori — circa 
3 500. Șuturi : 16-8 (pe poartă : 5-2). 
Comere : 8-6. Au marcat : PAVE
LIUC (min. 15 fi min. 71, din 11 m 
și 43), respectiv SOARE (mîn. 86).

POLITEHNICA r Bucu — Sigmireon, 
Anton, URSU, CIOCIRLAN - FLO
REAN, Conânău. PAVELIUC. Simio- 
nas — Cioacă, SERTOV.

DUNAREA C.S.U. : Oană - Pisău, 
Gâlan, ANGHELINEI, Mureșan — Be- 
ienaru, BALABAN, ICHIM (min. 70 
Pascu), Hanghiuc (min. 35 Vaițcovici) 
— Soare, Ralea.

A arbitrat satisfăcător S. Necșu- 
lescu (Tirgovițte) : la linie : Al. Mus- 
tătea (Pitești) și M. Stoenescu (Bucu
rești) .

Trofeul Petschovschi : 10
La speranțe : 6-1 (4-1).

două bune momente în min. 
27 — ce minge de gol i-a „pus" 
Soare lui Hanghiuc, la mar
ginea lui 16 m ! — și in min. 34, 
cînd. Soare a ratat de puțin, 
din apropiere, la un corner 
executat de Balaban. Alertate, 
gazdele și-au reluat ofensiva 
și vor majora scorul printr-un 
gol splendid (min. 43), PAVE
LIUC înscriind cu capul Ia 
excelenta acțiune a lui Ciocîr- 
lan.

La reluare, ieșenii încetinesc 
turația, ratează in min. 60, prin 
Sertov și... iar apar emoțiile, 
în min. 67, Ciocirlan degajea
ză de pe linia porții la șutul 
lui Ralea: min. 69 — Gălan 
este faultat în careu (11 m 
neacordat i), pentru ca în min. 
71 conturile să fie încheiate: 
Gălan, inexplicabil, comite henț 
in careu, PAVELIUC „transfor
mă" și ridică scorul Ia 3—0. 
Meciul ia sfirșit cu un fru
mos gol al lui SOARE (min. 
86-șut din interiorul careului).

Stelian TRANDAFIRESCU

Pe o vreme surprinzător de 
bună pentru fotbal, cele două 
echipe au oferit un joc dinamic, 
spectaculos, plăcut de urmărit, 
în cea mai mare măsură, me
ritele revin formației locale, 
care a confirmat în meciul de 
sîmbătă ascensiunea sa valorică 
din sezonul de toamnă. Cu gol- 
geteru* ei (Grosu) în mare 
vervă și cu un vîrf de atac 
(Nedelcu) care s-a „bătut" cu 
folos pfentru orice minge, F.C. 
Bihor a atacat mai tot timpul, 
variat și eficace, obținînd o 
victorie lejeră, la un scor ale 
cărui proporții puteau fi chiar 
mai severe. învinși fără drept 
de apel, băimăranii au contri
buit, totuși, la reușita specta
colului prin jocul lor deschis și 
sportiv, clar au greșit cam mult 
în apărare, iar pe plan ofensiv 
— din cauză slabului randa
ment al mijlocașilor — au ac
ționat destul de timid, singurul 
care a pus ceva probleme gaz
delor fiind Tulba. începînd jo
cul in forță, orădenii au des

Peste 18 000 de prahoveni, 
statornici iubitori ai fotbalului, 
fără să se sperie de ninsoarea, 
care, la un moment dat. părea 
că se transformă in viscol, au 
venit la stadion să-si vadă e- 
chipa favorită lucind bine si 
cîștigînd la reluarea întrecerii. 
Dar Petrolul n-a cîștigat nici 
de data aceasta deși în prima 
repriză a evoluat cu o mare 
ambiție, atacînd continuu, cău- 
tind cu tenacitate breșe intr-o 
apărare foarte bine organizată. 
De trei ori oloiestenii ar fi 
putut deschide scorul. Mai întîi 
prin Simaciu. chiar în min. 2 
(șut deviat in corner de Cris
tian). apoi prin Moldoveanu. 
în min. 12 (reluare peste bară 
din careu, la capătul unei ac
țiuni colective) și din nou prin 
Simaciu, după 20 de minute 
(șut plasat, la colt. respins 
greu, cu un ultim efort de 
portarul piteștean). Superiori
tatea gazdelor a fost evidentă 
în prima parte a meciului 
(10—2 la suturi. 4—0 la cor
nere). argeșenii avînd o sin
gură zvîcnire periculoasă pe 
contraatac, in min. 23. prin 
Nica — Ignat.

Au urmat două schimbări 
neinspirate la Petrolul si una 
salutară la argeșeni. Cojocaru 
— trecut mijlocaș — a înceti
nit iocul echipei sale. în timp 
ce Jurcă („mutare" inspirată a 
lui Dobrin) a iuțit la maxi
mum atacurile oaspeților. Re
zerva lui D. Zamfir, lansată 
în curse irezistibile de un Io- 
vănescu inepuizabil, s-a... ju
cat pur si simplu cu apărarea 
petrolistă. dar si cu ocaziile de 
gol (min. 55. 60 si. mai ales. 
72. cînd. după un șut deviat de

VlCIlIflII MI RIT AI A, DAR PUII A FI I-l IN MIN. 90
De trei ori (cu eforturi deo

sebite) au curățat gazdele te
renul de zăpadă și totuși 
cimpul de joc a creat destule 
probleme celor două formații. 
Aceasta, însă, nu scuză decît 
într-o oarecare măsură nivelul 
destul de modest al partidei, 
mai ales sub aspect tehnîco- 
tactic. Jiul are mai puțină vi
nă, localnicii străduindu-se să 
construiască cit de cit lucid 
acțiunile lor ofensive și nu să 
atace orbește. Jiul a dominat 
cea mai mare parte din timpul 
de joc, dar în preajma careului 
advers cei mai mulți dintre 
jucătorii săi au păcătuit prin 
driblinguri excesive (Băluță și 
Stoinescu, in special), prin „în- 
ghesuirea" acțiunilor în zona 
centrală a suprafeței de pe
deapsă sau prin centrări înalte, 
numai bune pentru Ispir și 
Jenei.

In partea a doua a meciului, 
petroșenenii au șutat mai mult 
la poartă, cele mai mari ocazii 
avîndu-le în min. 38 (M. Popa), 
min. 48 (I. Varga), min. 79 (tot 
I. Varga, care a șutat puternic 
pe lingă bară, de la 35 de me
tri) și în min. 83 (Găman). 
A.S.A. a rămas mult datoa
re în privința jocului con
structiv. A jucat bine în a- 
părare (de regulă cu apor
tul a... șapte juctâori), dar 
s-a mulțumit să contraatace rar 
(de două-trei ori, foarte peri
culos). După ce Dumitrescu 
(min. 6) a șutat puternic, din 
voleu, obligîndu-1 pe Cavai să 
boxeze cu dificultate, mureșe
nii au avut o mare ocazie în 
min. 52, cînd Boloni, singur cu 
Cavai, a încercat să-l depă
șească pe acesta, dar au re- 

GIIOSIJ, NOU! GOLGETER - IN MARE VERVA
chis repede scorul (min. 4)j 
prin punctul înscris de GRO
SU, după un șut al Iui Biszock, 
Ia care mingea s-a lovit șî a 
ricoșat dintr-un apărător băi- 
mărcan, acesta fiind primul 
gol al returului. Același GRO
SU avea să mai marcheze îd 
min. 27, prin transformarea pe- 
naltyului acordat in urma unui 
inutil fault in careu făcut de 
portarul Fcher asupra lui Geor
gescu, și in min. 57, după O 
acțiune de toată frumusețea, 
care a pornit de Ia Dianu și a 
fost continuată de Ile, pasa a- 
cestuia punîndu-1 în poziție 
ideală de șut pe noul golgeter 
al campionatului nostru. Celă
lalt gol al bihorenilor a fost 
opera lui NEDELCU (min. 50), 
care a reluat plasat, cu capul, 
după o lovitură liberă execu
tată de Dianu. Gazdele au mai 
ratat alte mari ocazii, îndeosebi 
în min. 7 (prin Georgescu) și 
min. 83 (prin Ilc), în timp ce 
băimărenii ar fi putut înscrie 
măcar golul de onoare din-

PETROLUL PLOIEȘTI 0
F.C. ARGEȘ i (0)

Stadion Petrolul ; teren acoperit 
cu un strat de zăpadă : timp rece, 
ninsoare ; spectatori — circa 18 000. 
Șuturi : 16—9 (pe poarta : 6—3). Cor
nere : 10-1. A marcat : BADEA 
(min. 76).

PETROLUL : A Tamo - N. LAZAR 
(mîn. 46 Cojocaru). Butufei, CRIN- 
GAȘU, I. Tomo - Bârbulescu, Pancu, 
Simaciu — Moldoveanu, CIRLAN (min. 
66 Mocanu). Libiu.

F. C. ARGEȘ : CRISTIAN - M. Zam
fir. STANCU. POPICU, Tulpan - Ba
dea, IOVÂNESCU, Moiceanu — D. 
Zamfir (min. 46 JURCA), Ignat, Nica.

A arbitrat foo te bine R. Petrescu 
(Brașov) ; Io linie : V. Măndescu 
(București) șî A. ț urumboiu (Vaslui).

Cartonașe galbene : BUTUFEI, NI
CA. M. ZAMFiR.

Trofeul Petschovschi : 10
La speranțe : 2-1 (0—1).

A. Toma in transversală, a... 
reușit să șuteze în afara porții 
goale de Ia numai 3—4 m !). 
în min. 76. insă, la primul și 
singurul corner al oaspeților, 
executat de Nica. BADEA a 
reluat plasat, din mijlocul ca
reului, o minge ..bilbîită" de 
apărătorii ploieșteni : 0—1. Opt 
minute mai tîrziu putea fi 0—2, 
dar Nica. scăpat singur, a șu
tat si el în bară și .Argeșul** 
a terminat în forță, dezinvolt, 
în fata unui adversar înge- 
nunehiat și a unui public cane 
încă nu are... o echipă pe mă
sura pasiunii sale pentru 
fotbal.

Laurenfu DUMITRESCU

JIUL PETROȘANI 1 (0)
A.S.A. TG. MUREȘ 0

Stadion Jiul : teren curățat de zâ- 
padâ ; timp geros, ninsoare ; spec
tatori - circa 2 000. Șuturi : 16-9 (pe 
poartă : 8-5). Cornere : 7—1. A mar
cat ; f. VARGA (min. 80).

JIUL : Cavai — V. Popa (mîn. 67 
Dosan), Vizitiu. M. Popa, P. Griqore 
- Stana, I. VARGA. GĂMAN - Stoi
nescu (min. 76 Lasconi), CURA, Bâ- 
kitâ.

A.S.A. : VARO - SZABO, Jenei, IS
PIR, Gal! - Bcth (min. 82 L. Varga), 
C. Hie, Dumitrescu (min. 59 Cior- 
ceri), Boloni — Muntean, Fonici.

A arbitrat bine Fl. Popescu (Plo
iești) î la linie : M. Saîomir (Cluj- 
Napoca) și I. Crâcîunescu (Rm. Vîl
cea), ultimul cu cîteva greșeli în 
aprecierea ofsridului.

Cartonașe galbene : VIZITIU, GALL, 
BOLONI.

Trofeul Petschovschi : 9
La speranțe : 0-2 (0—1)

venit fundașii și au rezolvat 
situația. Iar în min. 90 Fanici 
a trimis balonul, cu capul, în stîl- 
pul din dreapta și Ciorceri a re
luat cu., genunchiul, de la 7 m, în 
Cavai. Și așa scorul a rămas 
1—0 pentru gazde, prin golul 
înscris, de Ia G m, de I. VAR
GA (min. 80), din excelenta 
centrare a lui Cura. Oaspeții 
au terminat jocul in 10 oameni: 
în min. 87, Găman l-a faultat 
pe Boloni, a venit apoi să-și 
ceară scuze, dar mureșeanii’, 
căpitanul echipei, i-a tras o 
PALMA, după care a plecat de 
pe teren (așa a vrut el ! ?), în 
timp ce arbitrul a scos... carto
nașul galben, sancționîndu-i 
gestul ostentativ. Urît gest !

Constantin ALEXt

F.C. BIHOR 4 (2)
F.C. BAIA MARE 0

Stadion F.C. Bihor; teren bun; timp 
frumos, dar friguros ; spectatori — 
circa 9 000. Șuturi : 16—6 (pe poartă : 
8—2). Cornere : 10—4. Au marcat :
GROSU (min. 4, 27 — din penalty — 
și 57), N.'DELCU (min. 50).

F. C. BIHOR : Balasz - DIANU, 
ZARE. DUMITRESCU, Kiss (min. 55 
Nițu) - Biszok, GROSU. N. Mureșan 
- Ile, NEDELCU (min. 70 Filip). 
Georgescu.

F. C. BAIA MARE : Feher - Areza- 
nov, Buzgâu, Ignat (min. 25 Raț), 
Weissenbacher — Sepi (min. 64 Koz- 
nai). Bălan, I. Mureșan Laiș — D. 
Moîdovan, TUL3A.

A arbitra: foarte bine D. Petrescu ; 
îa linie : R. Matei și J: Grama (toți 
din București).

Trofeul Pe’schovschi : 10
La speranțe : 0—3 (0—1).

tr-una âin situațiile pe -care 
le-a avut Tulba în minutele 36 
(șut pe lingă poartă), 40 (șut- 
centrare la care mingea a _ că
zut pc bara transversală) și 89 
(șut peste pnartă).

Constantin FiRÂNESCU
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imediata apropiere a podiumu
lui) demonstrîricl că sporturile 
de iarnă au atins o înaltă cotă 
a performantei. între succese
le menționate, în „prim-plan1* 
se situează desigur victoria 
finlandezei Maria Lisa Hama
lainen, care s-a dovedit cea 
mai bună fondistă a momen
tului, cîștigînd 3 medalii de 
aur (5 km, 10 km, 20 km) și 
una de bronz la ștafetă, acum 
aflîndu-se pe locul 1 în „Cupa 
Mondială11. De asemenea, vic
toria hocheiștilor sovietici — 
la al șaselea titlu olimpic — 
este pe larg comentată, por
tarul Vladislav Tretiak (din 
nou excelent), Vladimir Kovin, 
Nikolai Drozdcțki și colegii lor 
încheind turneul fără a cu
noaște înfrîngerea, in meciul 
decisiv cu Cehoslovacia — de
osebit de palpitant — cîștigînd 
cu 2—0 (1-0. 1-0, 0—0). Să 
mai adăugăm la acest șir al 
performanțelor deosebite și cel 
de al treilea succes consecutiv 
la J.O. al boberilor din R.D. 
Germană. Wolfgang Hoppe, 
Roland Wetzig, Dietmar Schau- 
erhimmer și Auclreas Kirchner 
au realizat și în manșele 3 și

A\\\\\\\\\\\\\\\\\V GALERIA CAMPIONILOR?

CLASAMENT PE MEDALII
1. R.D. Germană 9 aur + 9 argint + 6 bronz ;

2. U.R.S.S. 6+9+9 ;
3. S.U.A. 4+4+0 ;
4. Suedia 4+2+2 ; 5. Finlanda 3+3+6 ;
7. Elveția 2+2+1 ; 8. Canada 2+1+1 ; 
lia 2+0+0 ; 11. Marea Britanic 1+0+0 
13. Franța 0+1+2 ; 12. *“ “ 1 ’ ’
16. Liechtenstein 0+0+2

6. Norvegia 3 r2 | 3 ;
9. R.F.G. 2+14-1 ; 10. Ita- 

____  __  _ : 12. cehoslovacia 0+2+4 ; 
14. Japonia O-j-i+0 ; 15. Iugoslavia 0+1+0 ;

17. Austria 0+0+1.

tisfacție. Doar hoherii au 
într-o oarecare măsură 
cepție, clasindu-se pe 
7, î

G. OANCEA, 0 FRUMOASĂ SURPRIZĂ
® In proba pe echipe,

făcut 
ex

cepție, vxdoinvru-oe pu lOCUl 
7, într-o companie extrem de 
puternică. Cu manșele 3 (51,06 
s) și 4 (51,24 s) puțin sub ni
velul coborîrilor de vineri, Do
rin Degan, Cornel Popescu, 
Gheorghe Lixandru și Costel 
Petrăriu au totalizat 3:23,76, un 
timp care i-a situat printre cei 
mai buni boberi ai actualei e- 
diții, ei devansind echipaje va
loroase : Italia n (locul 8), 
R.F.G. I (9), Austria I (10), 
Austria II (11), U.R.S.S. H (12) 
etc., ceea ce dovedește că dis
pun de calitățile necesare 
pentru a se menține între frun
tașii acestui sport Patinatorul 
Tibor Kopacz n-a „alergat1* mai 
bine ca la 5 000 m, astfel că 
din 32 de concurenti el s-a cla-

REZULTATE TEHNICE
BOB ‘ (4 persoane) : 1. R.D.

GERMANA I (Hoppe. Wetzik, 
Schauerhammer, Kirchner) 3:20,22 
— campion olimpic ; 2. R.D.G. II 
-------  “ Elveția I 3:21,30 ; * 

3:22,90, ‘
3:20,78 ; 3. Elveția I 3:21,30 ; 4. 
Elveția II 3:22,90, 5. S.U.A.
3:23,33 ; 6. U.R.S.S. I 3:23,51 ; 7. 
România (Degan, Popescu, Li
xandru, Petrăriu) 3:23,76.

HOCHEI : R.F.G. — Finlanda 
7—4 (1—2, 1—2, 5—0), Suedia —
Canada 2—0 (0—0. 1—0, 1—0),
U.R.S.S. — Cehoslovacia 2—0 
(l—O, 1—O, 0—0) ; Clasament : L 
UJt.S.S. — campioana olimpică, 
2. Cehoslovacia. 3. Suedia, 4. Ca
nada. 5. R.F.G.. 6. Finlanda, 7.

A\\\W>

IGOR MALKOV (UJL5S.)
Tânărul patinator de viteză (născut a 9.!!.1965 ; 1.66 — ; 82 a

stabilit la 28 decembrie, cu 13:54.61, un record mandra! pe
10 000 m, dar performanța n-a fost omologată. concurai nefnnd înscris 
in calendarul forului internațional. La C-E. a dștigot 5 000 ss. a în
cheiat pe locul 3 la ' 
în acest an.

■wrbonol

KATARINA Win (R.D.G.)
europeană (1963, 1964) $i-a focut intrarea ir. cir- 

in 1981. Katarina (născută *a UCI.19Ș5 ; 1.65 ■. :
Dubla campioană

cuitul internațional ___  _______  ______ ____ ____ _____. ____ _ .
51 kg) a ocupat locul 4 la C.M. de la Helsinki, rotind de puțin po- 
diurnul. A început patinajul la 6 ani, este eleva la Kod Men Stodt. 
fiind pregătită de celebra Jutta Muller. care i-a procesat în el~tc 
mondială pe Gabrielle Seyfert si Jan Hoffmann.

| MATTI NYKAENEN (Finlanda)
învingător în „Cupa Mondială" 1983, el ocupă in prezert locul 2 în 

clasament. In 1982 la Oslo a devenit cel mai tînăr comp on mond a' 
la trambulina de la 90 m, după ce cu un on înainte cișt^ose ,,moo- 
dialele" de juniori. S-a născut la 27 iulie 1963 (1,76 m ; 59 kg), ia 
Sarajevo înscriindu-și în palmares și „org Intui** la 70 m.

PHIL MAHRE (S.U.A.)
Medalie de argint în 1980, Phil (născut la 10 moi 1957 la White Pass) 

are un palmares impresionont fiind, printre altele, câștigător al ,.Cupei 
Mondiale" în 1981, 1982 și 1983. In 1982 a

jx în clasamentul general, precum și 
Locul 8, marți, la slalom uriaș, el 
olimpică de aur.

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

la slalom 
a cîștigat

terminat pe primul loc 
special s> slalom ur'oț. 
ocjm prima sa medaîe

fă)

£

4 cele mai bune coboriri (50,18 s 
50,21 s), devenind cîștigători 
incontestabili. „Maratonul1* fon- 
diștilor a adus pe cea mai Înal
tă treaptă pe suedezul Thomas 
IVassberg, care la 28 de ani 
(născut la 27
1,84 m ; 73 kg) își înscrie în 
palmares a treia medalie de 
aur în această competiție care, 
la Sarajevo a fost cu adevărat 
o „probă nordică1*, dacă ținem 
seama că pe locurile 2 și 3 
se află Gundc Svan (Suedia) 
și, respectiv, Aki Karvonen 
(Finlanda). Slalomul special 
masculin a făcut adevărate ra
vagii printre competitori, „nu
me mari" din schiul alpin (A. 
Steiner, M. Juien, P. Zurbrig
gen, A. Wenzel ș.a.) fiind eli
minate sau determinate să a- 
bandoneze în cele din urmă, 
americanul “ " ~~ '__ ___
1:39.41 (51,55 s+47,36 s), a in
trat in posesia titlului, adău- 

palma- 
de aur. 
perfor- 

valoare, 
dat sa-

martie 1956 ;

Pbil Mahre cu

gîndu-și La bogatul său 
res și medalia olimpică 

In acest context al 
■ mantelor de mare
sportivii noștri nu au

INAINTEA MECIULUI
ROMANIA S.U.A

(Urmare din pag. I)
rul său. principal fiind Thomas 
Emmrich, campionul R.D. Ger
mane, sosit în Capitală pen
tru a participa la pregătirile 
reprezentativei țării noastre. 
Florin Segărceanu a schimbat 
mingi cu un alt jucător oaspe, 
care participă la antrenamen
te, Sandor Kiss, campionul Un
gariei. Acesta' este însoțit de 
compatriotul său Janos Benyk, 
o veche cunoștință a tenisma- 
nilor români.

Tot ieri, un eveniment de 
scamă pe scena viitoarei întîl- 
niri. A sosit primul eșalon al 
delegației sportivilor ameri
cani, în frunte cu Arthur Ashe, 
căpitanul nejucător. împreună 
cu el se află în Capitală tînă- 
rul Chip Hooper, unul din 
echipierii de rezervă și dr. O. 
Farced, medicul echipei. Res
tul componenților reprezenta
tivei S.U.A. sînt așteptați să 
sosească în cursul zilei de azi.

locul 24 cu 155335, la 
de Învingător. Elena

sat pe 
1:24.05
Reit n-a mai luat startul la 20 
km fond, fiind gripată. La sla
lom special, printre cei 101 
concurenti (47 clasați) s-au a- 
flat si M. Biră, care a aban
donat în manșa I. și Zsolt Ba
lazs. care a fost descalificat In 
manșa a Il-a.

Așadar, cea de a XlV-a edi
ție a J.C. de iarnă s-a înche
iat. Feste patru ani la Calgary!

S.U^A., t. Polonia.
PATINAJ ARTISTIC (feminin): 

L KATABINA WITT (R.D. Ger
mană) 34 p — campioană olim
pici ; î. Rosalyn Sumners 
(S.U*A.) 4.6 p. 3. Kira Ivanova
(U.R.S.S.) 9J p, 4. Tiffany Chin 
(S.UA.) 11.6 p, 5. Anna Kondra- 
șeva (U.R.S.S.) 1L.6 p. 6. Elaine 
Zayak (S.UJA.) 144 p.

PATINAJ VITEZA (10 000 m 
masculin) : 1. IGOR MALKOV
(UJLS.S.) 14:39.90 — campion o- 
limpic ; 2. Tomas ~
(Suedia) 14:39,95 ; 3. 
fisch (R.D.G.) 14:46.91 ;
Karlstad 
Michael 
14^3.78 : 
(U-I^S.S.) _ _______ ____
Kopacz 15:23.95.

SĂRITURI (trambulină 90 m) : 
1. BfATTX NYKAENEN (Finlan

da) 2314 P (116 m + 111 m) — 
campion olimpic, 2. Jens Weise- 
Gog (R-D.G.) 213.7 p. 3. Pavel
PJoc (Cehoslovacia) 202,9 p. 4. 
Jeffrey Hastings (S.U.A.) 2014 p, 
5u Jari Puikkonen (Finlanda) 
196.6 p. 6. Armin Kogler (Aus
tria) +95.6 p.

SCHI ALPIN (slalom special 
masculin) : 1. PHIL MAHBE
(S.U-A.) 1:39,41 — campion olim
pic ; 2. Steve Mahre (S.U.A.) 
1:39,62 ; 3. Dh" “ ~
ța) 1:H-2O ; 4. Jonas
(Suedia) 1:49,23 ; 5.
Totsch (Italia) 1:46.46 ; 
Fopanghelov (Bulgaria)

SCHI FOND — 
MAK1A LISA 
(Finlanda) lhOl 34 
olimpică ; 2. Ra.sa
(U-R-S.S.) lh62:35,7 ;
Jahren (Norvegia) lh03:±2.6 ; 
Blanka Paulu (Cehoslovacia) 
lh63:25,9 ; 5. Mărie Lillemor
Risby (Suedia) lh93:40,0 ; 6. Be- 
rit Pettersen (Norvegia) lh03:58,0; 
50 km bărbați ; 1. THOMAS
WASSBEBG (Suedia) 2hL5:55.l — 
campion olimpic, 2. Gunde Svan 
(Suedia) 2hi6:00.7 ; 3. Aki Kar
vonen (Finlanda) 2hl7:O4,7 ; 4.
Harri Kirvesniemi (Finlanda) 
2hl8:34,l ; 5. Jan Lindvall (Nor
vegia) 2hl9:27.1 : 6. Andy GrU- 
nonfelder (Eiveț'a) 2hl9:46,2.

(Norvegia) 
Ha ds chief f 
6. Dimitri 

14:55.65...

Gustafison 
Rene Scho- 

4. Gdr 
14:52.40 : 5. 

(Austria)
Boc:karev
24. Tibor

Mahre 
dier Bouvet (Fran- 

Nilsson
Oswald 

6. Petar
1 40.68.

2» km femei : 
HAMALAINEN 
— campioanâ 

Smetanina 
3. Anne 

4.

• In cadrul unei 
conferințe de presă, 
președintele CJ.O., 
Juan Antonio Sa
maranch, precum și 
președinții federați
ilor internaționale 
ale sporturilor de 
iarnă, au felicitat 
pe organizatori pen
tru excelentele con
diții oferite partici- 
panților la 
Olimpiadă

a XlV-a 
albă.
15000 de 
au asis-

• Peste 
spectatori 
tat la întrecerile de 
slalom special fe-

mei, care au avut 
loc pe pirtia de la 
Jaborina și 55 000 
la Bjelosnlca pen
tru disputele băieți
lor.
• Fosta campioa

nă mondială a sla
lomului uriaș, în 
1974 la Saint Moritz, 
Fabienne Serrat, a 
fost cea de a treia 
deschizătoare de 
plrtie la slalomul 
special feminin șl. 
in același timp, o 
bună ................
pentru compatrioa
ta sa Perrine Pe-

len, care a obținut 
„argintul*.

sfătuitoare

• Finlandeza Ma
ria Lisa Hamalai
nen a intrat în „le
genda** Jocurilor 
cîștigînd și cea de a 
treia medalie de 
aur. Ea o egalează 
astfel pe 
Galina 
câre la 
(1972) a 
3 ori (5 km, 10 km 
și ștafetă). Proba 
de 20 km nu figu
ra atunci în pro
gram.

sovietica 
Kulakova, 

Eapporo 
învins de

„Turneul celor 5 națiuni41

FRANJA Șl ANGLIA AU CÎȘTIGAT ÎN ETAPA A TREIA
Sîmbătă 

fidele din 
neului tviur o națiuni , 
care a programat două meciuri 
importante. între care și derbyul 
Țara Galilor — Franța. 15-le 
francez a evoluat bine, la Car
diff, și a obținut o victorie 
prețioasă cu 21—16 (12—3). Au 
înscris : Sella — încercare, Les- 
carboura — transformare, 4 lo
vituri de pedeapsă și 
pentru Franța. Butler 
Davies — încercare. 1 
mare și 2 lovituri de 
pentru Țara Galilor.

La Londra, pe Twickenham, 
Anglia a învins Irlanda cu 12—9 
(9-6).

Clasamentul: 1. Scoția (33—15)

i s-au desfășurat par- 
i etapa a treia a „Tur
celor 5 națiuni^

1 dropgol 
încercare, 
transfor- 
pedeapsă

4 p din
1 (43—45)

și Franța (-16—28) cite ‘
2 jocuri, 3. Țara Galilor
și Anglia (18—27) cite 2 p din
3 și respectiv 2 jocuri, 5. Irlan
da (30—55) 0 p din 3 jocuri.

Ediția 1984 a tradiționalelor 
Campionate internaționale ale 
României la floretă masculin a 
adus pe planșele sălii Floreas- 
ca scrimeri din Bulgaria, Cuba, 
Polonia, Ungaria și România, 
unii dintre aceștia fiind printre 
protagoniștii marilor competiții 
ale anului trecut. De pildă, e- 
chipa Cubei a fost revelația 
„mondialelor11 de la Viena, unde 
a obținut medalia de bronz, iar 
Koziejowski, Puzianowski, Ban- 
dach 
tanți 
școli

Nu 
belul 
bei individuale — 
vineri și sîmbătă - 
rat patru floretiști 
doi polonezi și doi români, re
prezentanții noștri. Petru Kuki 
și George Oancea, aflîndu-se 
astfel într-o companie reduta
bilă.

Cum se. vor descurca ei în 
acest baraj ? Iată întrebarea la 
care toți din preajma planșe
lor așteptau un răspuns. Sin
ceri să fim. nu eram prea op
timiști înaintea primelor asal
turi din cadrul fazei finale, 
întrucît floretistul nostru nr. 1 
și candidat olimpic pentru Los 
Angeles, Petru Kuki. evoluase 
neconvingător oină atunci. El 
trecuse foarte greu în primul 
tur al eliminărilor directe de 
foarte tînărul sătmărean Bor- 
șodi (10—9). apoi pierduse la 
cubanezul Betancourt cu 10—6. 
ceea ce l-a obligat la un așalt 
de recalificări pentru a obține 
dreptul de a evolua în finala 
de 8. A trecut (10—5) de coechi
pierul de la Steaua. Buzan. dar 
în primul asalt al finalei tre
buia să-1 întilnească din nou pe 
cubanezul Betancourt. Emoții... 
A condus cu 6—3. cubanezul a 
remontat (7—6). dar în prelun
giri Kuki și-a luat revanșa :

și Godel sînt reprezen- 
de frunte ai reputatei 

poloneze de scrimă, 
întîmplător. deci, pe ta- 
celor 8 finaliști ai pro- 

desfâșurată 
- au figu- 

cubanezi.

învingătoare formația Cyhăi
12—10. Speranțe... Iată însă că 
floretistul nostru pierde in se
mifinale la cubanezul Gonzales, 
fără drept de apel (10—5). ast
fel incit speranțele noastre se 
îndreaptă acum spre celălalt re
prezentant, George Oancea. A- 
utodepășindu-se. acesta trece în 
serie de cubanezul Garcia și 
polonezul Puzianowski, dobin- 
dind dreptul de a evolua în a- 
saltul pentru desemnarea cîști- 
gătorului actualei ediții a Cam
pionatelor internaționale de 
floretă ale României. Adversa
rul său în finală — învingăto
rul lui Kuki, Gonzales. Oancea 
a condus tot timpul lupta, fiind 
egalat o singură dată (3—3), de- 
tașîndu-se cu 6—3. 9—5 și cîș- 
tigînd în final cu un scor fără 
dubii asupra celui mai bun : 
10—6 ! O surprinzătoare și fru
moasă comportare a 
deșt sportiv care 
aibă mai multă înt 
posibilitățile proprii.

Iată rezultatele 
Gonzales (Cuba) — 
(Polonia) 11—9. P. 
Betancourt (Cuba) 
Puzianowski (Polon: 
Diaz (Cuba) 10—7, G. Oancea 
— A. Garcia (Cuba) 10—5 ;
Gonzales — Kuki 10—5. Oan
cea — Puzianowski 10—7 ; pen
tru locurile 3—4 : Puzianowski 
— Kuki 10—5 ; pentru locurile 
1—2 : Oancea — Gonzales 10—6.

Duminică, în proba pe echi
pe. formațiile Poloniei (gr. I) și 
Cubei (gr. II) și-au dobindit 
dreptul de a evolua în finală, 
ambele încheind neînvinse în
trecerile din grupe (Polonia — 
9—3 cu România I și 
IV, 9—6 cu Ungaria ; 
9—4 cu România III, 
Bulgaria și 9—1 cu
II). Pentru locurile 1—2 : Cuba 
— Polonia 9—2,

acestui mo-
trebuie
credere

să 
în

finalei : H.
L. Bandach
Kuki -- G.
12—10, K.

lia) — T.

România 
Cuba — 
9—2 cu 
România

Paul SLĂVESCU

SALAVAT UFA A CÎȘTIGAT
»» CUPA FEDERAȚIEI" LA HOCHEI

(prin telefon)
-a ediție

GALAȚI, 19
Cea de-a XXVI-a ediție a 
„Cupei Federației11 la hochei 
s-a încheiat duminică cu vic
toria scontată a puternicei 
formații sovietice de prima ligă 
Salavat Julaew Ufa, care a 
terminat turneul neînvinsă, a- 
cumulind 6 p. Pe locul secund, 
prima noastră selecționată di
vizionară (4 
prezentativa 
slovaciei (2 
de tineret a

In ultima 
Selecționata 
(3—0, 1—2, 
tră a fost lipsită de fermitate 
și coeziune in joc. Din cele 3 
goluri înscrise de oaspeți în 
prima repriză, două au fost 
realizate cînd jucătorii noștri 
aveau superioritate numerică ! 
Ceva mai bine, mai viguros și 
în orice caz mai legat a acțio
nat echipa noastră in repriza 
secundă, cînd a avut momente 
lungi de dominare, dar a ratat 
mult... în ultima parte oaspeții 
au accelerat ritmul și, practi- 
cînd un presing aproape per
manent, au mai înscris 3 go
luri, dintre care unul tot în 
inferioritate numerică ! Au 
marcat : Zaikin 2, Juldașev 2, 
Haidarov, Gimaev I și Zver- 
jov pentru învingători, res
pectiv Solyom 2. A condus 
bine St. Enciu, ajutat de E. 
Both și M. Dinu. In deschidere, 
un rezultat firesc : Ceho
slovacia (t) — sel. divizionară 
de tineret 11—0 (3—0, 5—0,
3—0), prin punctele marcate de 
Mares 3, Sevcik 2, Steflik 2- 
Hautak, Horvath, Polgar, 
Braha. Au condus J. Becze — 
E. Both și N. Enache.

în etapa de sîmbătă. cele 
două favorite au cîștigat, dar 
fiecare de o manieră diferită, 
în primul joc, selecționata 
noastră divizionară nu prea a 
avut probleme în fața echipei 
de tineret : 11—2 (5—1, 4—0,

punctele fiind realizate

p). urmată de re
de tineret a Ceno- 
p) și selecționata 
tării noastre (0 p), 
etapă, Salavat — 

divizionară 7—2
3—0). Echipa noas-

2-1), .
de Chiriță 2, Pisăru 2, Solyom 
2, Kerestes, Nistor, Tureanu, 
Popescu, B. Nagy, respectiv 
Csoti și Bedo. Au condus N. 
Enache — Șt. Enciu, E. Both, 
în cealaltă partidă, cea mai 
frumoasă a turneului. Salavat 
a dispus de selecționata de ti
neret a Cehoslovaciei cu 4—3 
(1—1, 2—1, 1—1) după o 

fruntare echilibrată, aspră, pe 
alocuri chiar 
pînă la urmă, experiența 
forța 
spus
Semak 2, Gimaev I, Beliakov, 
respectiv Burger, Mares și 
Polgar. Au condus bine tin 
meci greu J. Becze — Șt. 
Enciu, M. Dinu.

echipei 
cuvintul. Au

în-

dură in care, 
Și 

sovietice și-au 
marcat :

Călin ANTONESCU

FSSSI&

TELEX • TELEX > TELEX • TELEX > TELEX ® TELEX
ÎNOT • în cadrul campionate

lor de iarnă ale U.R.S.S.. la 
Moscova, Dirk Richter (R.D. Ger
mană) și-a îmbunătățit cu o su
time de secundă recordul euro
pean la 100 m spate: 55,94, iar 
Dimitri Volkov (U.R.S.S.) pe 
cel de la 100 m bras cu 1:02,81 
(v.r. european — 1 :02,86, 
raid Morken — R.F.G.). Alte
rezultate : feminin : 100 m spa
te; Otto (R.D.G.) 1 :03,05, Gorcea- 
kova (U.R.S.S.) 1:03,64 ; 200 m
mixt : Nord (R.D.G.) 2:16,84 ;

Ge-

800 m liber : Strauss (R.D.G.) 
8:35,43 ; 100 m flutur® : Kumi-
kova (U.R.S.S.) 1:00,60; mas
culin : 100 m fluture : Markovskl 

54,84, 200 m liber : Krasluk
1:51,60, 200 m bras : Julpa 2:16,21.

TENIS • Semifinale la Quinta 
(S.U.A.) : Noah — Arias 6—4, 
4—6, 6—4, Connors — Higueras

• Finală la 
— Vilas 6—3.

locul 3 : Lendl 
7—5, 6—4, 6—2.

Noah — 
Connors

6—7, 6—0, 7—6.
Sidney : McEnroe 
6—3, 6—3. Pentru
— Wilander 3—6,

• în turneul final al prelimi
nariilor pentru J.O. (zona Ame- 
ricii de Sud): Brazilia — Para
guay 2—0 (1—0). A marcat Mi- 
randinha (2). Chile — Ecuador 
2—0 (1—0). Au înscris Covarriu- 
vias și Osorio.
• La Cairo, R.A. Egipt — Alge

ria 1—0 (0—0). Egiptul s-a cali
ficat pentru turneul final al J.O.

ANGLIA (et. 28). Doar 5 me
ciuri s-au desfășurat sîmbătă: 
Arsenal — Aston Villa 1—1, Co
ventry — Stoke 2—3, Luton — 
Liverpool 0—0, Sunderland — 
Notthingham 1—1, Wolverhamp
ton — Manchester United 1—1. 
în clasament: Liverpool 56 p, 
Nottingham Forest 53 p. Man
chester Utd. 52 p. Pe ultimele: 
21. Notts County 20 p (26 j),
Wolverhampton 19 p (27 j).

FRANȚA (16-imi de finale in 
meciuri tur). Renne — 

— Toulouse 
- St. Etienne 1—0, 
Le Havre 1—0, 

— Lens 2—2, Tours — So- 
1—1, Bastia — Cannes 2—1, 
— Laval 1—0, Thonon — 
1—1, Martigues — Stras- 
0—1.

ITALIA (et. 20) Milan —Juven
tus 0—3 (Platini, Rossi, Vignola), 
Genoa — Roma 0—2 (Graziani 2), 
Napoli — Inter 0—2, Ascoli — 
Verona 2—1, Torino — Avellino 
4—2, Udinese — Fiorentina 3—1, 
Lazio — Sampdoria 2—1, Pisa — 
Catania 2—0. Clasament : Juven
tus 30 p, Roma șf Torino cite 
26 p. Pe ultimele: 14. Avellino 
14, 15. Genoa 13 p, 16. Catania 
9 p.

Cupă
Nantes 0—2, Toulon 
1—0, Monaco 
Bordeaux —
Reins 
chaux 
Caen 
Lyon 
bourg
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