
Sub genericul „Daeiadei"

LA PĂLTINIȘ, 250 DE FINALISTI5 1 w

ȘI-AU DISPUTAT „CUPA U.T.C.“ LA SCHI
Fulguie la Păltiniș, bănuți 

minusculi, seînteietori purtați 
de vînt peste creste, amestecați 
cu pulberea albă cernută, dina
inte, prin cetina brazilor. în a- 
cest decor, peste 250 de tineri 
din toate județele, băieți si fe
te. au venit să-și dispute întîie- 
tatea In întrecerile finale a- 
le „Cupei U.T.C.", la schi, com
petiție înscrisă acum sub generi
cul „Daciadei", ajunsă la cea 
de a 15-a ediție și rezervată e- 
levilor între 14—19 ani (slalom 
si fond) șl tinerilor din mediul 
rural, peste 19 ani (proba de 
fond). Nici nu se putea face, 
parcă, o bucurie mai mare par- 
ticipantilor decît programarea 
acestui act final al ..Cupei",
— desfășurată sîmbătă și dumi
nică — aici, la Păltiniș, adevă
rată „perlă" în salba stațiunilor 
noastre montane.

Peste 250 de îndrăgostiți ai 
pîrtiilor albe iau în piept mun
tele. in costumele lor multico
lore. veseli, nerăbdători, cura
joși. înotăm prin zăpadă, pînă 
la genunchi, spre pîrtia de fond
— Si stratul măsoară peste un
metru grosime — iar copiii 
„zboară" pe lingă noi. La punc
tul de „plecare-sosire". alături 
de care e scris, pe zăpadă, cu 
cetină verde, „Daciada" și „Cu
pa U.T.C.", prof. Lucian Al- 
băstroiu, un veteran al acestor 
acțiuni. își dirijează echipa de 
oficiali cu maximă exigență. 
„Să iasă ca la carte !“ Iar con- 
curentii sosesc fiecare după 
puterile lui : Sabin Dobrcan, 
din Harghita, de pildă, cîștigă 
proba detașat „ca o adevărată 
vedetă" — remarcă Albăstroiu. 
în vreme ce o fată cu părul 
legat cu 
Claudia 
cade la 
scoală în 
ajută cu 
junge la 
cald îi răsplătește _____
spirit de luptă. Ce ne poți spu
ne Claudia ? Ride. „N-am vă-

bentită școlărească.
Rusu din Constanța 

25 m de sosire, se 
grabă, cade iar si-, se 
palmele pentru a a- 
cronometror. Un ceai 

frumosul

zut în viața mea atiția brazi. 
Și așa de frumoși !.„“ începe 
să ne biciuie viscolul, dar .con
cursul e concurs.

Pîrtia de alpine îi supune la 
un examen greu pe participanți. 
O mină de oameni din colecti
vul de specialiști, veniți aici cu 
atîta pasiune pentru a sprijini 
acțiunea, a făcut tot ceea ce s-a 
putut pentru ca finala să fie 
„de zile mari" — cum spune ci
neva. Ne referim la profeso
rii : Ion Samoilă (Buzău), Ro- 
dica Cojocaru (Craiova), Ma
rina Șelaru (Sectorul agricol Il
fov). Ion Todea (Gorj) și alții. 
Concurentilor li se face cinstea 
de a fi cronometrat! de moder
na instalație electronică cu afi
șai. realizată de comisia jude
țeană de schi (președinte, Mir
cea Trifan). Si aici asistăm la 
scene demne de notat. Iată una 
de frumoasă sportivitate : Vio
rel Ionașcu, din Gorj, și-a rupt 
schiul cu cîteva minute înain
tea startului. Se întîmplă. A- 
cum privește deznădăjduit în 
stînga și în dreapta. Dar, iată, 
o fată — Vasilica Cernea, 
Dîmbovița, cum aveam să 
flăm — îi strigă : „Hei ! Ia 
pede schiurile mele I Si 
aștepți jos. Dar ai grijă... 
trăm în cabina instalației 
cronometraj și ne surprinde că 
unul din oficiali, prof. Carmen 
Vartolomei, are lacrimi în ochi. 
„A cîștigat I Mititica de ea..." 
Gea care cîștigase proba nu e- 
ra alta decît fiica sa. Ioana, 
elevă în clasa a Xl-a la Liceul 
Gheorghe Lazăr din Sibiu. Du
pă două zile de întreceri, exem
plar organizate, iată cîștigăto- 
rii : fond 14—19 ani — Ana Ra- 
țiu (Mureș) și Sabin Dobrean 
(Harghita) î peste 19 ani — 
Aurica Sicoe (Alba) și Ion Fiat 
(Caraș-Severin)). Alpine : Ioa
na Vartolomei și Istvan Olah 
(Harghita).
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DE
DOUA REPRIZE

ANTRENAMENT
Năstase in

Permanentul surls al lui 
Ilie Năstase...

Viorel TONCEANU

mare verva
Ilie Năstase a 

intrat pe „Green- 
Set“-ul din Pala
tul Sporturilor si 
Culturii, ieri seară, 
tocmai cînd in 
sală se afla Arthur 
Ashe, venit să de
finitiveze 
mul de 
pentru

progra
mării 

antrena-
mentul echipei a- 
mericane. „Prie
tenul meu de-o... 
viață" — a remar
cat Hie. Ashe a
început să rîdă.
iar Năstase a
continuat :

— Avem amîn-
doi aceeași virstă,
dar eu mai joc,
iar tu te-ai făcut
antrenor. Imbă-
trînesc oamenii—

O șarjă priete
nească, pe care 

căpitanul echipei S.U.A. a luat-o ca atare și s-a 
așezat în tribună, continuînd să urmărească an
trenamentul celui care — oare în cîte turnee 
— i-a făcut viată grea.

în sfîrșit. amintindu-și 
trebare încă din vestiar:

— După părerea mea, 
neri este unul din cele 
sportive. Gîndiți-vă numai că tot ceea ce are 
mai bun tenisul mondial 
refer desigur la McEnroe, 
la Fleming, va evolua înși verdictul lor ;

START BUN

NOȘTRI
IN ANUL
OLIMPIC

AL ATLEȚILOR

Campionatele de sală

(Continuare in pag a 4-a)

poate decit să

echipa locală va juca totul pe o 
• La Galați, un meci pe muchie de 
de prevăzut un duel continuu intre 
La Hunedoara, Corvinul, avidă de 
Grosu O La Tg. Mureș, liderul

că i-am adresat o în- 
liie Năstase răspunde: 
meciul ezre începe vi- 
mai mari evenimente

la această oră, mă 
la Connors, la Arias, 
fața iubitorilor de

Ion GAVRILESCU

DE CE ESTE FRUMOASA
ACEASTA COMPETIȚIE ?
Ne răspunde, azi, Arthur Ashe

Drumurile spre 
București ale te- 
nismanilor echipei 
S.U.A. sint. de 
astă-dată, sinuoase. 
Primul >or titular. 
John McEnroe, vi
ne tocmai din 
Australia, unde, a 
jucat (și cîștigat) 
un mare turneu 
demonstrativ. Al 
doilea. Jimmy Con
nors, sosește și el 
cu o proaspătă cu
nună de lauri, dar 
de pe fata cealal
tă a globului, din 
California. ..Jimbo" 
cucerește La La 
Quinta, probă din 
Marele Premiu, a 
102-a victorie din 
carieră. Acolo a 
jucat si Jimmy 
Arias, al treilea 
echipier american. 

Cit privește pe Peter Fleming, omul de „dublu", 
acesta va veni împreună cu " ~ 
este nedespărțit, de ani, in 
courts-uri. Dar. pînă aseară 
București, fiind așteptați azi 
antrenamentele.

Așadar, ieri, la hotelul Intercontinental, delega
ția oaspe conta numai pe membrii ei nejucători, 
în principal pe căpitanul de echipă Arthur Ashe. 
Cu acesta schimbăm cîteva cuvinte, la prima lua
re de contact pe terenul — atît de bogat în 
evenimente și el — al culiselor apropiatului meci.

Radu VOIA

Arthur Ashe la București, in 
așteptarea echipierilor sat...

McEnroe, de care 
palmaresul de pe 
ei n-au sosit la 
pentru a începe

(Continuare in pag a 4-a)

Astăzi, etapa a 19-a a Diviziei „A“ de fotbal

Va depăși oare 
acest an Mihaela 
Loghln granița ce

lor 21 m f

Foto T
Dragoș NEAGU

Campionatele seniorilor 
„Cupa de cristal", desfășurate 
sîmbătă si duminică în sala „23 
August", au reprezentat o pri
mă verificare importantă. la 
nivel de ansamblu, a atletilor 
în acest an olimpic. Prefațate 
de cîteva performante intere
sante ale fruntașilor noștri, ob
ținute In tară si peste hotare 
în prima parte a sezonului hi- 
vernal, campionatele naționale 
s-au situat la un bun nivel, o- 
ferindu-ne chiar și unele rezul
tate de „top mondial *.

Dacă de cîțiva ani începeam 
sublinierile, la fiecare concurs 
intern, cu performanțele sări
toarelor în lungime, semnalăm 
acum... ascensiunea săritorilor 
noștri în ierarhia internațională, 
în trei săptămîni doi atleți ro
mâni au sărit peste 2,30 m, mai 
întîi Constantin Militaru (Stea
ua), 2,30 șl 2,31 m, și acum So
rin Matei (Dinamo), 2,32 m. E 
mai puțin important cine condh- 
ce în acest frumos duel început 
de cei doi colegi de promoție 
(născuți în 1963) de cind erau ju
niori II. Important este că ta
lentul lor precoce este fructifi
cat la maturitate sportivă, că 
progresul așteptat, sperat, de 
cîțiva ani este vizibil, spectacu
los. O rivalitate internă dinco-

de 2,30
bucure, să ne facă să cre

dem în afirmarea unei scoli 
românești de săritură în înăl
țime. „Proba Iolandei Balaș" 
traversează un moment favora-

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

(Continuare in mo 2-3)

FRUMTAȘELE (cu excepția dinamoviștilor) JOACĂ IN DEPLASATE
• La Baia Mare, un examen foarte greu in

Tirgovițte, 
de Rapid 
tești este 
menco • 
g ol g eterul 
scăpat „printre degete" un punct la Petroșani • 
probabil, culoare meciului 9 Pe Stadionul 
• Pe „Dinamo", campionii speră să redevină

PROGRAMUL ETAPEI

fața masivului grup de internaționali craioveni O La 
singură carte, victoria, în fața „Oltului"... supărat 

cuțit cu mari implicații pentru gazde 9 La Pi- 
atacul învingător la Ploiești și apărarea lui Oble- 
puncte, va căuta să-l blocheze în primul rind pe 

clasamentului, Steaua, intilnește o echipă care a 
La Bacău, „disputa" Avădanei - Cavai va da, 

Republicii, giuleștenii nu văd decit „varicn’u 1" 
lideri in clasament.

Toate partidele vor începe la ora 14,30.

Baia Mare : FOTBAL CLUB - UNIVERSITATEA CRAIOVA
Tirgoviște : CLUBUL SPORTIV - F.C. OLT
Galați : DUNÂREA C.S.U. - SPORTUL STUDENȚESC
Pitești : F.C. ARGEȘ - CHIMIA RM. V1LCEA
Hunedoara : CORVINUL - F.C. BIHOR
Tg. Mureș : A.S.A. - STEAUA
Bacău : SPORT CLUB - JIUL PETROȘANI
București : RAPID - PETROLUL PLOIEȘTI

(Stadionul Republicii)
București : DINAMO - POLITEHNICA IAȘI

(Stadion-ul Dinamo)

CLASAMENTUL LA ZI

1. STEAUA

13 12 2

4 43 13 26
2. Dinamo 13 10 6 2 34-16 26
3. Univ. Craiova 18 11 2 5 30 15 24
4. Sportul stud. 18 10 3 5 28 13 23
5. F.C. Bihor ft 9 4 5 33 22 22
6. Pol it. lași 18 7 3 3 20-15 22
7. F.C. Argeș 18 9 2 7 23-18 20
8. Jiul 13 3 4 6 16 20 20
9. S.C. Bacâu 18 8 3 7 17-25 19

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

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SCHI ALPIN
Campionatele naționale de 

schi alpin pentru seniori si 
senioare se vor desfășura în
tre 26 si 29 februarie, după 
următorul program : băieții. I» 
Poiana Brașov ; duminică 26

— antrenament de coborire : 
luni 27 : coborire : marți 28 : 
slalom uriaș : miercuri 29 : 
slalom special. Concursul fete
lor va avea loc pe pîrtiile din 
Bucegi, după același program.

BOGATA ACTIVITATE LA PATINAJ ARTISTIC
Patinoarul acoperit din Ga

lați va găzdui, începind de 
miine, două competiții de an
vergură destinate seniorilor si 
juniorilor. Programul este ur
mătorul: 23—-25 februarie, ..Cu

române de 
februarie, cam

pionatele naționale. Vor parti
cipa aproximativ 60 de patina
tori din întreaga tară.

pa federației 
tinaj" ; 27—29

Pană și Mateuț în luptă pentru balon urmăriți de o altă „pe
reche" : M. Sandu și Gălan. Secvență din meciul Sportul studen
țesc — Corvinul Foto : L MIHAICA



Activitate non-stop

In handbalul nostru
Bogatul program, asigurat la 

finele săptăminii trecute de „a- 
fișul competițional* al handba
lului nostru, ne-a adus și satis
facții șl... speranțe. Satisfacția 
de a le fi văzut pe handbalistele 
de la Chimistul Km. Vilcea clști- 
gînd la scor întîlnirea-tur din 
semifinalele competiției continen
tale „Cupa I.H.F.*, susținută pe 
teren propriu în compania for
mației ungare Spartakus Elore 
Bekescsaba, ca și speranța că 
avansul de 7 goluri va fi sufi
cient pentru calificarea In fina
lă ; satisfacția de a fi văzut o 
echipă, Confecția București, mult 
schimbată in bine (în partida 
susținută cu Mureșul Tg. Mureș 
în runda inaugurală a campio
natului Diviziei ,,A“) și de a fi 
înregistrat frumoasa comporta
re a divizionarei ,,B- Știința Ba
cău în compania unor puternice 
ecnipe din primul eșalon fin 
grupa semifinală a „Cupei Româ
niei-, la Reșița) și speranța de 
a o revedea în ,,A“ mai puterni
că. mai hotărîtă să joace un rol 
de seamă în handbalul româ
nesc...
• La Reșița și Arad au avut 

loc, sîmbătă și duminică, între
cerile semifinalelor celei de a 
Vl-a ediții a „Cupei României* 
la handbal masculin.

Performera acestei faze, in

ȘTIINȚA BACĂU, 0

A SEMIFINALELOR
grupa de la Reșița, a fost divi
zionara „B- Știința Bacău. Mol
dovenii au reușit să-i întreacă 
pe handbaliștii de la Minaur și 
să încheie la egalitate meciul cu 
Constructorul Arad. Frumoasa 
lor evoluție nu le-a putut asi
gura, însă, accesul nici In „fi
nala mare-, nici în „finala mi
că*, deoarece au venit cu o „zes
tre- săracă (1 punct) din faza 
sferturilor de finală. H. C. Mi
naur Baia Mare și-a adjudecat 
derbyul cu Universitatea Cluj- 
Napoca și. astfel, maramureșenii 
au cîștigat grupa. Iată rezultate
le:

Reșița, sîmbătă: Universitatea 
CIuj-N’apoca — Constructorul 
Arad 21-21, Știința Bacău - H.C. 
Minaur Baia Mare 29—28; dumi
nică : Constructorul Arad — Ști
ința Bacău 25—25, H.C. Minaur 
Baia Mare — Universitatea Cluj- 
Napoca 35—28. Clasament: 1. H.C. 
MINAUR BAIA MARE 7 p; 2. U- 
ni verși ta tea Cluj-Napoca 6 p; 3. 
Știința Bacău 6 p; 4. Constructo
rul Arad 5 p. Din Arad, cores
pondentul nostru O. Berbecaru 
ne-a transmis rezultatele seriei 
B: sîmbătă. Universitatea Craiova 
— Dinamo București 22—23, CSU 
Galați — Steaua 23—37; duminică: 
C.S.U. Galați — Universitatea 
Craiova 19—13 și Dinamo Bucu
rești — Steaua 24—23. Clasament :

PLĂCUTĂ SURPRIZĂ
„CUPEI ROMÂNIEI

1. DINAMO BUCUREȘTI 9 p; 2. 
Steaua 7 p; 3. C.S.U. Galați 5 p; 
4. Universitatea Craiova 3 p.

Pentru întilnirile finale, care 
sînt programate duminică, 26 fe
bruarie, s-au calificat următoa
rele echipe:

Finala locurilor 1—2: H.C. MI- 
NAUB BAIA MARE — DINAMO 
BUCUREȘTI; 3—4: Universitatea 
Ciuj-Napoea — Steaua (partide
le se vor disputa în Sala sportu
rilor din Bistrița);

Finala locurilor 5—4: Știința
Bacău - C.S.U. Galați: 7-1: 
Constructorul Arad — Universi
tatea Craiova.

Cu toate eforturile și buna lor 
comportare, nici una dintre divi
zionarele „B- n-au reușit, după 
cum se vede, să se califice in 
finalele care asigură locuri pe 
podiumul de premiere. Cea de a 
Vl-a ediție a „Cupei României* 
va fi cîștigatâ de una dintre for
mațiile care au mal cunoscut de 
două ori bucuria succesului.

© Dtfpă prima etapă a returu-

„Turneu? Primăverii" la box

Campionatele naționale de baschet

„U“ ÎN DECLIN, OLIMPIA
Ceea ce se petrece acum in 

campionatul national de bas
chet feminin se aseamănă 
toarte mult cu situația con
semnată în ediția trecută. E- 
chipa Universitatea Cluj-Napo
ca. după ce a fost neînvinsă 
timp de 20 de etape și a con
dus detașat încă alte dteva, a 
început să piardă meci după 
meci (duminică a înregistrat a 
cincea inlrmgere) si se află în 
șituatia de a ceda primul loc 
în clasament Ce a determinai 
regresul baschetbalistelor clu- 
jence 1 La prima vedere, ex
plicația este simplă : acciden
tarea sau îmbolnăvirea uhora 
dintre jucătoarele de bază (de 
astă dată Gabriela Kiss și 
Annemarie Steriu), ceea ce a 
descompletat ..5“-ul de bază. 
Dar. oare, forja unei echipe 
pretendentă la titlu stă doar în 
cinci jucătoare ? Din păcate, 
pentru formația pregătită de 
antrenorul N. Martin, aceasta 
este realitatea, deși nu ar tre
bui să Lie. Dar. faptele au do
vedit că dintre celelalte bas
chetbaliste care compun lotul 
unele nu au valoarea necesară 
suplinirii titularelor, iar altele 
sînt încă prea fragede (ca 
virstă si experiență) pentru a 
avea prestații de cea mai înal
tă calitate. Soluția de momenit 
poate fi doar o mai mare res
ponsabilitate si dăruire din 
partea tuturor jucătoarelor, ca
re numai prin putere de luptă 
exemplară pot suplini — în 
parte — tarele de tehnică.

IA UA PAS DE 10CUI I
După toate probabilitățile, 

principala beneficiară a aces
tei situații va fi echipa Olim
pia București, despre care tre
buie spus că lotul si pregăti
rea asigurată de antrenorul 
C. Parascîiivescu o lansaseră de 
mai multă vreme in lupta pen
tru locul I în Divizia „A", pe 
care îl poate ocupa după me
ciurile restanță cu Progresul 
București (întilnirile eu loc in 
sala Olimpia, azi la ora 20.30 
și miine la ora 12.30).

MASCULIN. GRUPA 1-6
1. Steaua 30
2. Din. Buc. 30
3. I.C.E.D. 30
4. Rapid 30
5. CSU Sibiu 30
6. Din. Orad. 30

29 1 2832:1973 59
28 2 2659:1989 58
17 13 2354:2317 47
15 15 2317:2369 45
13 17 2275:2460 43
11 19 2204:2377 41

GRUPA 7-12
7. Poli. Iași. 30
3. Farul C-ța 30
9. U Cj-Nap. 30

10. Acad. Mii. 30
11. Car. Buc. 30
12. CSU Bv. 30

15 15 2341:2490 44*
15 15 2217:2258 44*
12 18 2490:2569 42
12 18 2325:2458 40*
7 23 2171:2532 37
6 24 2158:2551 36

FEMININ, GRUPA 1-6
1. U Cj.-Nap. 30 25 5 2301:1739 55
2. Oiim . Buc. 28 24 4 1990:1602 52
3. Voința B. 30 2 8 2047:1753 52
4. Poli. Buc. 30 18 12 1960:1762 48
5. Crișul Or. 30 16 14 2041:2108 46
6. Prog. Buc. 28 11 17 1759:1855 39

GRUPA 7-12
7. Cil. Rm.V. 30 15 15
8. PO11. Tmș. 28 13 15
9. Mob. S.M. 28 10 18

10. C.S.U. PI. 30 7 23
11. Corn. Tg.M. 28 7 21

112. ICEMEN. 24 4 20 
• Echipe penalizate

1934:2010 43* 
1790:1766 41 
1646:1982 38 
1811:2150 37 
1558:1891 35 
1543:1762 20

„CUPA DINAMO" LA BIATLON
In Poiana Mică a Brasovu - 

lui s-a disputat zilele trecute 
concursul internațional de 
biatlon dotat cu „Cupa Dina
mo" la care au participat spor
tivi din Cehoslovacia, R.D. 
Germană. U.K.S.S. și România. 
Timpul frumos si organizarea 
foarte bună au contribuit din 
plin - la- reușita acestei compe
tiții. întrecerile au fost domi
nate. de biatloniștii din R.D. 
Germană si Uniunea Sovietică. 
REZULTATE. 20 km, seniori : 
1. C. Koslov (U.R.S.S.) lhl7:54 
(1 minut penalizare). 2. St 
Hauswald (R.D.G.) lh20:33 (3’). 
3. L. Reztov (U.R.S.S.) Îh21:ll 
(1’)... 10. A. Moldovan (Dinamo 
By) lh32:17 (7’)... 12. Gh. Sto- 
âan (Steagul roșu) lh32:39 (6’). 
13. V. Pelin (ASA) lh32:51 (7’);

15 km juniori : 1. Th. Pawliczek 
(R.D.G.) lh02:02 (1’), 2. C.
Rosche (R.D.G.) Ih05:10 (3’). 3. 
B. Abriham (Dinamo) lh05:49 
(4’), 4. M. Cioacă (ASA)
lh08:09 (4’). 5. G. Bot (Dina
mo) lh08:33 (5’). 6. V. Mărtoiu 
(Dinamo) lh09:49 (4’) ; 10 km, 
seniori : 1. L. Reztov 37:06 (3 
ture de penalizare). 2. O. El- 
cikov (U.R.S.S.) 37:41 (5) 3. I.
Alexeev (U.R.S.S.) 37:49 (4),... 
9. V. Pelin 40:57 (4) ; 10 km, 
juniori : 1. T. Pawliczek 38:30 
(1). 2. S. Csedo (Dinamo) 39:51 
(1), 3. B. Abriham 40:40 (2), 
4. S. Popa (Dinamo) 40:54 (2) ; 
ștafeta 4X7,5 : 1. R.D. Germa
nă lh54:34 (1), 2. U.R.S.S.
Ih58:33 (6), 3. Dinamo
2h02:48 (5).

Caro! GRUIA — coreso.

,,Serbările zăpezii“

1 260 DE PARTICIPANT! LA CONCURSURILE
FEROVIARILOR

Cu prilejul Împlinirii a 65 de 
ani de la înființare, Regionala 
București C.F.R. a organizat du
minică „Serbările zăpezii" la Pre
deal. Au participat ceferiștii Re
gionalei, împreună cu familiile, 
12C0 de tineri și vlrstnlcd, la con
cursuri de săniuțe șl jocuri dis
tractive. La săniuțe au cîștigat, 
la cele trei categorii. Erica Ha- 
toș (cop i). Elena Ghifulescu (ju
nioare) și Mariana Ciolompea (se
nioare), iar la băieți. In ordinea 
acelorași categorii : Mihai Avram,

BUCUREȘTENI
Ernest Hatoș șl Mircea Iile. La 
jocul distractiv pe zăpadă „O că
lătorie cu peripeții* pe primul 
loc s-a clasat echipajul diviziei 
Mișcare (Constanța Călătian, Ma
riana Diță, Nuți Chiciu, Petre 
Buga, Ion Chiciu șl Ghițâ Cătă
lin). Următoarele două locuri au 
fost ocupate de echipajele divi
ziilor Comercial șl Tracțiune. 
„Premiul special pentru cea mal 
frumoasă costumație- a fost a- 
cordiat diviziei Mișcare.

lng. Paul RUȘCA — coresp.

Diviziei femi-

lui campionatului feminin de
handbal. Divizia „A care a avut
loc duminică, clasamentul se
prezintă astfel:
1. RULMENTUL |f 9 2 1 310-254 32
2. Știința Bc. 12 8 4 0 269-231 31
3. Ch. Rm.V. 12 8 1 3 277-248
4. Hidrotehnica 12 7 1 4 237-236 27
5. AEM Timiș. 12 5 3 4 267-276 25
6. Rapid Buc. 12 4 2 6 216-228 22

7. Constr. Tim. 12 5 2 5 260-260 24
8. Confecția 12 4 1 7 255-249 21
9. TEROM Iași 12 3 2 7 256-281 20

10. Progresul 12 3 2 7 195-205 20
11. Mureșul 12 2 3 7 229-264 19
12. Textila Buh. 12 1 3 8 208-247 17

a
este programată dumi-

Etapa a XIII-a 
nine „A- ~__
nică, 26 februarie. Meciul Rapid 
București — Chimistul Rm. Vil
cea se va disputa însă miercuri, 
22 februarie, la ora 15,30, în sala 
Rapid din Ciulești, deoarece Chi
mistul urmează să evolueze sîm
bătă, la Bekescsaba, în__ compania 
formației Spartakus 
manșa retur 
pci I.H.F.-

Eldre, în
a semifinalelor „Cu-

★
acestei săptămîni ne 

program bogat, de 
cu dispute hotă- 
primul rînd, me- 
Bekescsaba, care 
dintre finalistele 
și apoi, finala 

*“ cea care va

Ș1 finalul 
propune un 
această dată șl 
rîtoare. Este, în 
citri retur, de la 
va decide una 
„Cupei I.H.F.* 
„Cupei României-, 
înscrie în palmaresul întrecerii 
a 6-a cîștigătoare a competiției, 
în fine, continuă — cu etapa a 
13-a — campionatul feminin, Di
vizia ,.A*. programînd și două 
meciuri care pot fi socotite der- 
byuri: Hidrotehnica Constanța — 
Știința Bacău și A.E.M. Timișoa
ra — Rulmentul Brașov.

Rubrică realizată de :
Hristache NAUM

La Brăila și Galați au luat 
sfirșit întrecerile pe categorii ale 
boxerilor din întreaga țară din 
cadrul „Turneului Primăverii".

Sala sporturilor din BRAILA a 
fost arhiplină la ultimele două 
reuniuni ale „Turneului Primă
verii" la box. Spre satisfacția 
iubitorilor acestui sport, el au 
urmărit partide interesante, echi
librate, unele de foarte bună va
loare tehnică. Semifinala dintre 
„cocoșii" Dumitru Cipere (CSM 
Drobeta Tr. Severin) și Marian 
Finățan (Steaua) a oferit una 
dintre cele mal frumoase parti
de ale turneului in care stells- 
tul a obținut verdictul de învin
gător la puncte. Meciul „seml- 
ușorilor" Viorel Ioana (Muscelul) 
— Eugen Preda (Metalul Rm. 
Vilcea) a opus tehnica și pregă
tirea fizică superioare ale pri
mului boxului in forță, cu lovi
turi foarte puternice, practicat de 
vllcean. A cîștigat Ioana, care 
s-a dovedit printre cei mal buni 
boxeri 
ilean. 
Micloș 
(ambii 
Răcaru 
rin) — 
mo) au fost electrizante.
Paisz a Învins la puncte, după 
un meci echilibrat, in care ad
versarul său — exoelent dotat 
pentru această categorie — a bo
xat destul de bine. Preda a În
cercat să se impună, dar depla
sările permanente ale tînărulul 
său adversar au făcut ca multe 
dintre loviturile expediate să 
nimerească in gol. Dorin Răcaru 
confirmă speranțele care se pun 
in el. Confruntarea lui cu Paul 
Golumbeanu a fost de bună va
loare tehnică. Ambii puglliști au 
întrebuințat procedee eficace de 
atac și apărare. Iar soarta me- 
cului a fost decisă in ultimul 
rund, cînd Golumbeanu, lipsit 
de resurse, a fost dominat de 
Răcaru, care a cîștigat la puncte.

Finalele nu au mal avut „sa
rea și piperul" semifinalelor. La 
semimuscă, Vlrgil Iordache 
(Tractorul Bv.) l-a întrecut la 
puncte pe Constantin Blaga 
(AEM) după ce ultimul a primit 
și două avertismente. „Cocoșul" 
Marian Finățan s-a impus cate
goric în fața lui Gheorghe Ne- 
goiță (B.C. Brăila), ca și Viorel 
Ioana, cîstigător detașat la Fare- 

din Abiadim (Farul), Organiza
torii, împreună cu forul de spe
cialitate, au decis, pentru com
pletarea unui program adecvat, 
ca semifinalele „semimijlociilor" 
să se dispute în ultima reuniune. 
Mihai Clobotaru (AEM) șl Leon- 
tin Sandu (Prahova) s-au între
cut fără menajamente, într-o 
partidă atractivă, cu lovituri de 
k.o. de ambele părți. A fost pre
ferat cu o decizie la limită (3—2) 
timișoreanul. In cealaltă partidă,

prezenți pe ringul bră- 
Semifinalele „greilor" 

Paisz — Gheorghe 
de la Steaua) și 
(CSM Drobeta Tr.
Paul Golumbeanu

Preda 
Dorin 
Seve- 

(Dina- 
Micloș

Rudei Obreja (Dinamo) l-a în
vins clar la puncte pe Marcel 
Mihalache (Farul), confirmînd 
bunele aprecieri ce se fac la 
adresa tînărulul pugilist pregătit 
de Ion Monea. La mijlocie a cîș
tigat Doru Maricescu (Steaua) 
prin neprezentarea lui Dumitru 
Sencluc (AEM), oprit de medic 
să urce în ring. Finală de zile 
mari la categoria grea, Micloș 
Paisz și Dorin Răcaru au făcut 
multă risipă de energie pentru 
a obține decizia. Ea a fost acor
dată lui Răcaru, dar tot atit de 
bine putea reveni și lui Paisz.

Paul IOVAN
Maratonul pugilistic al „Tur

neului primăverii" din Sala spor
turilor din GALATI a cuprins 113 
partide pentru a desemna clști- 
gătorii competiției la categoriile 
muscă, pană, ușoară, mijlocie 
mică, semigrea șl supergrea. Se
mifinalele întrecerii, cu citeva 
meciuri de bună calitate — Dra
gomir Ilie (Dinamo) l-a întrecut 
pe colegul său de club Florian 
Țircomnicu, Ionel Panaite (B.C. 
Galați) a oferit „surpriza" unei ’ 
victorii în fața lui Nicolae Tai- 
poș (Metalul Salonta), membru 
al lotului olimpic, iar Georgică 
Donici (B.C. Galați) s-a impus 
în fața Iul Petre Bornescu (Me
canică fină București) 
să se întrevadă o gală 
deosebit de interesantă, 
„cap de afiș" meciul 
Georgică Donici (B.C. Galați) și 
Marcel Marcu (B. C. Brăila). 
Toate aceste... promisiuni au 
făcut ca sîmbătă Sala sporturi
lor să fie arhiplină, pentru un 
program de numai 6 partide, fi
nalele categoriilor amintite mal 
sus.

Ultima gală, trebuie să o spu
nem, a fost sub așteptări. „Capul 
de afiș" al reuniunii nu a mal

lăsau 
finală 
avînd 
dintre

avut loc, 
Georgică I 
neprezentar 
accidentat 
boxeze, Gh 
Iul Bucure 
lui olimpic 
stacol prea 
ciul mic“ I* 
Pitești), ca 
devărat șai 
repriză (ul 
Tițoiu (Di) 
a obținut 
în fața lui 
lăți), a avi 

Un meci 
din vechea 
gomir Ilie 
Mircea Ful 
Cei doi ai 
prudent, îr 
puncte uni 
vituri tari, 
gajeze în a 
Fulger a ol 
meci echili

„Pana" ic 
lăți) s-a ir 
lă, dovedin 
tivă. El l-a 
în rundul 
anul trec 
Gheorghe i 
iova), răni 
moment în 
era departe 
nu prea r 
palpitantă 
oferit-o „si 
joi (Voințs 
Cernat (St 
pentru ace 
doi . 
ambiție 
sistența 
oferite, 
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re mai 
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și-au
pr 
pr 
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PRIMA ETAPĂ
DIVIZIEI „A“

A R
DE

START BUN AL ATLEȚILOR NOȘTRI
m la lungime. Evoluții promi
țătoare au avut și Despina Io- 
nescu (C.S.Ș. 4 Buc.) la gar
duri, Mirela Dulgheru (C.S.Ș. 
Ploiești) Ia lungime și. mai a- 
les. Daniel Ciobanu (Dinamo, 
antrenor Alexei Techirdalian) 
la triplusalt. Ultimul, o copie 
a lui Carol Corbu. pare capa
bil să treacă curînd de 16 metri. 

Rezultate ; FETE : 60 m : Mi
haela Chindea (CSS Luceafărul 
Brașov) 7,45 — record, Carmen 
Sîrbu (CSS 4 Buc.) 7,62, Mirela 
Ienculescu (CSS Politehnica Ti
mișoara) 7,72 ; 60 mg : Despina
Ionescu (CSS 4 Buc.) 8,79. Teodo
ra Paloșanu (CSS Bacău) 8,84, 
Mariana Oniță (ViitoruiI) 8,90 ; 
lungime : Carmen Sîrbu (CSS 4 
Buc.) 6,32 m — record, Mirela 
Dulgheru (CSS Ploiești) 6,18 m, 
Dandela Bizbac (Viitorul) 5,97 p ; 
înălțime : Olimpia
(Ceahlănj'l P. Neamț) 1,75 m, Ca
melia Popescu (CSS 
Brașov) și Marinela Chițu (CSS 
1 Galați) 1.70 m ; greutate : Mi
haela Samoilă (CSS C-lung Mus
cel) 15,84 m, Diana Dincă (CSS 
C-lung Muscel) 14,48 m, Jana Că- 
pățînă .(CSS Mangalia 4- Dinamo) 
18,43 m : BATEȚI : 60 m : Răzvan 
Cotrocotra (Metalul) 7,21, Mircea 
Năforniță (Petrolul Ploiești) 7,23, 
Cristian Oberschi (CSS Suceava) 
7,28 : GO mg : Adrian Tone (Di
namo) 8,34, Adrian Radu (CSS 
Reșița) 8,46, Gabrled Văidean 
(CSS C-lumig Muscel) 8,50 ; lun
gime : Cătălin Constantinescu
(CSS Brăila) 7,16 m. Tone 7,05 m. 
Gabriel Băra (Steaua) 6,96 m ; 
înălțime : Mihai Bradacs (CSS 4 
Buc.) 2,05 m, Gheorghe Elade 
(Steaua) 2,00 m, Gabriel Iorda
che (Steaua) 2,00 m ; prăjină : 
Răzvan Enescu (CSS Triumf) 4,50 
m, Cristian Strătică (CSS 4 Buc.) 
4.20 m Marius Păuna (C.S.S. 4 
B-uc.) 4,20 m : triplusalt : Daniel 
Ciobanii (Dinamo) 15,77 m, Că
lin Constantinescu (CSS Brăila) 
14,70 m, Tibor Baliint (Steaua) 
14,62 m : greutate : Costel Grasu 
(CSS C-lung Muscel) 14,78 m, 
Marcel Tirle (CSM Zalău) 13,44 
m, Mircea Călin (CSSA Craiova) 
13.34 m.

Campionii la tineret : FETE : 
60 m : M. Chindea 7,54 : 60 mg : 
D. Ionescu 8,79 ; lungime : C.
Sîrbu 6,32 m ; înălțime : Ga
briela Mihalcea (Politehnica Iași) 
1,87 m ; greutate : Livia Simon 
(Muscelul C-lung Muscel) 16,53 m: 

: Radu Ababei
mg : Ion Păcio- 

C-lung Muscel) 
Laurențiu Budur 

: înălțime : Sorin 
2,32 m ; prăjină:

(Urmare din pag. 1)

bil, comparabil — păstrînd pro
porțiile — cu cel de acum 2—3 
ani al săriturii în lungime fe
minine. Ne bucurăm și aștep
tăm confirmări.

Am așteptat cu interes prima 
(și probabil singura) evoluție a 
Anișoarei Stanciu în țară în a- 
cest sezon indoor. Cu obiectivul 
major al Olimpiadei în fată, 
Anișoara n-a avut ambiții deo
sebite pentru concursurile de 
sală. A sperat, pentru specta
culosul cifrei și pentru că este 
recordmană mondială. 
prima săritoare peste 7 metri 
pe teren acoperit. N-a reușit, 
dar a fost aproape. Se vede că 
Anișoara nu se află acum în 
perioadă competițională ; acest 
6,90 m a venit, credem, din a- 
cumulări fizice, nu din dorința 
de a obține o performanță. E 
bine așa, pentru că Anișoara, 
ea în primul rînd. trebuie să 
sară

La 
ghin 
și-a

să fie

Mi reia

Constantea

Luceafărul

mult la vară I
33 de ani. Mihaela 
continuă să progreseze. Ea 
corectat cu mai mult de 

jumătate de metru recordul de 
sală si, mai mult decît poziția 
fruntașă în bilanțul indoor-ulul, 
ne bucură posibilitățile ei — 
certe — de a depăși anul aces
ta 21 m.

Subliniind, alături de vedete
le concursului, evoluțiile lui 
Bedros Bedrosian, Mihai Ene 
(triplusalt). Gheorghe Cojocaru, 
Laurențiu Budur (lungime). 
Gabriela Mihalcea (înălțime) si 
ale altor medaliati, putem spu
ne. după imaginea campiona
telor de sală, că 
un start bun in 
Să-i vedem

Lo

atletii au luat 
anul olimpic, 
departe...mai

★
juniorilor n-a fost, 
campionat național, 

pentru că in probele de alergări 
nu s-au desfășurat finale sepa
rate.
după pozițiile juniorilor 
cursele de seniori. Dintre 
zultatele înregistrate se 
șează recordurile stabilite 
Mihacla Chindea (C.S.Ș. 
ceafărul Brașov, antrenor 
Iminovici) la 60 m, 7,45, 
unde le-a învins pe cele 
bune senioare ale țării — 
Carmen Sîrbu 
antrenor Dan Vlădescu)

Concursul 
practic, un

ierarhizările făcîndu-se 
pozițiile juniorilor în 

re- 
deta- 

de 
Lu- 

Ioan

mal
Si 

(C.S.Ș. 4 Buc..
6,32

BAIETI : 60 m
(TEFS) 7,03 ; 60 
lanu (Muscel uH 
8.07 : lungime : 
(Steaua) 7,76 m
Matei (Dinamo) _ ___, ___
Răzvan stănescu (Steaua) 4,60 m; 
triplusalt : Mihai Bran (Știința 
Bacăul 16.24 m : greutate : Ste- 
lică Turbă (Steaua) 14,75 m.

Caiupionatul divizionar de po
pice s-a reluat cu disputarea pri
mei etape a returului. Iată rezul
tatele :

FEMININ — SERIA SUD: ©
RAPID BUCUREȘTI — LARO- 
MET BUCUREȘTI 2410—2534 p d 
(scor individual 1—5). Un meci 
dominat de echipa oaspete, care 
s-a prezentat foarte bine pusă. la 
punct, avînd cinci jucătoare cu 
peste 400 p d, cea mai bună 
fiind Elena ^ucan cu 452 p d. 
De la feroviare, doar Ioana Do- 
garu s-a remarcat, cu 436 p d. 
(D. Erănoiu-coresp.) © METROM 
BRAȘOV — GLORIA BUCUREȘTI 
2441 — 23C0 (4—2). Ambele forma
ții au jucat bine, dar „avantajul 
terenului- și-a spus, pînă la 
urmă, cuvîntul, brașoyencele ter- 
minînd în avantaj. ~ " 
cîse jucătoare au 
Bleandă — 424 și, 
via Plaino — 401. 
resp.) • VOINȚA 
OLIMPIA BUCUREȘTI 2470 — 2270 
(5—1) © PETROLUL BAICOI —
VOINȚA BUCUREȘTI 2507 — 2539 
(1—5). Joc echilibrat, cîștigat în 
final de Voință* echipă cu cîteva 
individualități remarcabile, ca 
Elena Andreescu — 440 și Maria 
Gavrilescu — 435. De la Petrolul 
s-au impus Steluța Bucur — 437 
și Carmen Rusu — 424. (S. BRAN- 
ZEA-coresp.) © VOINȚA 
LATI — CARPAȚI SINAIA
— 2323 (5—1).

SERIA NORD: © VOINȚA 
MURES — HIDROMECANICA 
BRAȘOV 2497 — 2451 (4—2). Per
formera reuniunii a fost mure- 
șeanca Ildiko Szasz cu 454 p d. 
S-au mai evidențiat Elisabeta Al
bert — 436 de la Voința și Flo- 
rica Zaharia — 416 de la „Hidro-. 
(I. Păuș-coresp) © VOINȚA TI
MIȘOARA — U.T. ARAD 2306 — 
2182 (5—1). Pistele dificile ale
arenei au supus la un efort in 
plus pe jucătoare. O singură 
concurentă a reușit să depășeas
că 400 p d, Elisabeta Dragomir — 
417. De la arădence cea mai bu
nă jucătoare a fost Gabriela 
Pintea cu 390 p d. (C. Crețu- 
corcsp.) © -C.F.R. TG. MURES
— VOINȚA ORADEA 2428 — 2416
(3,5 — 2.5) © ELECTROMUREȘ
TG. MUREȘ — CONSTRUCTO
RUL GHERLA 2550 — 2324 (6—0).

MASCULIN — SERIA SUD: © 
OLIMPIA BUCUREȘTI — CON-

Cele mai pre- 
f ost Maria 

respectiv, Sil- 
(C. Gruia-co- 
PLOIEȘTI —

GA- 
2444

TG.

STRUCT 
4957 (3—3). 
disputată, 
sântă 
două 
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(732) 
preluat co: 
merit. Prin 
Marin — 8 
sală — 861 
© CARPA’ 
PEX COI 
(4—2). Cel 
teren a fost 
cu 903 p < 
mai bun re 
diu — 876. 
© VOINȚA 
mentul 
(4—2). Intî: 
tâ la ineei 
ncscu)-- A

- național 1< 
șit cuplul 
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tigat partid 
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patru juni 
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— METAL! 
(5—1). GIot® 
cîștigînd 
Interes, 
doi juf 
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© LAROW 
C.F.R. COI 
(4-2).

SERIA 
TORUL T< 
RIA TIN' 
(3—3). Joc 
merit de 
avut în B 
eficace juc 
s-a remar 
Ion-coresp 
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DEA 5577 
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4991 (4—2).
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„TROFEUL CARPAȚI
rich Enea 
Val. Jun< 
viitori pil 
păți și Bi 
Tractorul 
s-au evit 
riu (C.S. 
(Bucegi), 
rul) și J 
mata). 
Vasile Fi

de

SINAIA, 20 (prin telefon). 
De două zile au sosit în loca
litate sportivii din U.R.S.S. și 
R.D. Germană participanta la 
competiția internaflotnală
bob „Trofeul Carpați", care se 
va desfășura sîmbătă și dumi
nică pe pîrtia (înghețată natu
ral) de pe Muntele Furnica. 
Prima tară a deplasat trei e- 
chipaje (Zaharenko — Maka
renko, Pridant — Silkin, Cen- 
țov — Anikin), iar cealaltă, 
patru (Jahn — Ray, Bahr — 
Roch. Protzek — Ranger și 
Pietruschka — Lorenz), care 
vor efectua marți dimineaȘă 
coboriri de antrenament Alți 
oaspeți, precum și boberii ro
mâni, sînt așteptați să vină de 
la Sarajevo, unde au partici
pat la Jocurile Olimpice.

Tot pe pîrtia sfnăiană s-a în
cheiat prima parte a cursuri
lor de piloți conduse de Hein-
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După 173 de zile, de la etapa 1 la etapa a 18-a

ACELEAȘI MECIURI (de debut), FATĂ IN FAȚĂ, Șl...

CIȘTIG GOLURI!
Startul returului campionatului 

Diviziei „A“, ediția 1983—’84, s-a 
dat sîmbătă. După 173 de zile, 
aceleași echipe s-au aflat din 
nou față în față, inversînd doar 
rolurile de ,,gazde" și „oaspeți“.

Prima etapă a campionatului 
s-a jucat la 28 august 1083, In 
alte, firește, condiții... meteorolo
gice, pe terenuri cu iarbă verde, 
îmbietoare, sub razele străluci
toare ale soarelui de august. A- 
cum a fost cu totul altfel, cu 
frig și zăpadă, cu terenuri-pati- 
noare, care au influențat evident

etapa șuturi la poartă 
gazde oaspeți

123
133

pe
I 
a XVUI-a

Să menționăm 
șuturi e aproape 
de 4 șuturi în toamnă)._ ______
pe spațiul porții, acum doar cu 
7 mai puțin (procentul a scăzut 
la oaspeți), dar cîștigul cel mai 
mare e la eficacitate, 24 
față de 14 în toamnă, 
ne face să credem că 
și mijlocașii au știut 
sească mai bine starea 
(alunecos, cu zăpadă), 
la distanță, nu cum au

meciul

75 
©1

că numărul 
același (un plt£s 

ca și cel

prestațiile, valoarea de ansamblu 
a jocurilor.

și totuși, apelînd la cifre, pu
tând față în față datele etapelor 
ou numărul 1 și 18, adică pri
mele ale celor două sezoane, de 
toamnă și de primăvară, vom 
vedea lucruri interesante, un bi
lanț cam la aceleași cote — ge
nerale — ba — in privința EFI- 
CACITATII — uii spor însemnat 
de goduri (ZECE), în duda tere
nurilor de care am amintit.

Dar să lăsăm cifrele să vor
bească, urmărind tabelul 
jos :

poartă

de mai

total goluri

63— 32
64— 24 

de

de goluri 
ceea ce 
atacanții 
să folo- 
terenului 

șutind de 
făcut cei

Rapid — F.C. Olt 
Dinamo — Chimia 
Dunărea c.S.U. — Politehnica 
F. C. Argeș — Petrolul 
F. C. Baia Mare — F. C. Bihor 
A.S.A. — Jiul
S.C. Bacău — Univ. Craiova 
Corvinul — Sportul stud, 
c.s. Tîrgoviște — Steaua

Și pentru că vorbeam de Inve 
sarea rolurilor, de eficacitate și 
goluri, să spunem că în toamnă 
golaverajul a ---- ’ " ‘
tru gazde, iar 
puncte : 13—5 
tru gazde. în 
peților s-au ______ . o
realizate de F.C. Olt, Politehnica,

14
24

care ari

198
194

de pildă, __ 
în fața unei apărări 
și în condițiile unui

de la Jiul, 
blau inutdl 
aglomerate . _ _
dificil control al balonului.

Toate aceste referiri au în ve
dere mediile la șuturi, pentru că, 
pe echipe, cu puține excepții, ro
iurile și realizările s-au schim
bat serios o dată cu locui de dis
putare a meciurilor, bilanț ce se 
leagă tot de o veche concepție 
privind meciurile „acasă" și în 
deplasare.

Ia poartă pe poartășuturi
etapa I a xvm-a

10— 6 4—10 6—3 ; »- s »—1 : >—1
14— 9 10— 7 5—4 : 4— 4 *—« ; 1
14— 4 8—16 4—1 : 2— 5 0—0 ; *-3
18—10 9—18 11—6 : »— b s—1 : 1—0
1^—11 6—16 5—4 ;: 2— ( o—o : fr—4
19— 5 9—16 11—2 ;: s- i o—o; •-1
13—10 7—20 6 ;: 4—16 1—0 : 1—4
12—11 6— 7 7—5 : 1—4 o—o : 0—1
8- 9 2—25 5—3 ; 1—10 1—1 : 0-4

r- F.C. Bihor, Sportul studențesc șl
acum remizelor ob-

fost de 11—3 pen- 
acum 19—5. La 

și 14—4... tot pen- 
tur, punctele oas- 
datorat egalurllor

Steaua. ________________ ____
ținute de Dinamo, Rapid și vic
toriei Iul F.C. Argeș la Ploiești. 
Să sperăm că plusul de eficaci
tate — mai bine zis de goluri — 
e de bun augur pentru sezonul 
actual.

Constantin ALEXE

„TROFEUL FAIR-PLAY SPORTUL"
Doră „pete negre" pe gazonul aift: noioiii și n. Marin

• Sri r.eluat Si competiția spor
tivității color 18 divizionare 

angajate într-o pasionan
tă întrecere dotată cu „Tro
feul fair-play Sportul". Ce 
ne-a oferit prima etapă a re
turului la capitolul disciplină ? 

surprinzător start ratat de 
unii jucători ai primului eșa
lon. Astfel, ne-a uluit de-a 
dreptul gestul... greu ealifica- 
hil al Iui BOlONI. care i-a 
,,administrat" o palmă Iui Gă
teau (venit să-și ceară scuze 
pentru faultul comis), după ca
re internaționalul tîrgmureșan 
a părăsit, de capul lui, terenul 
(o nouă atitudine nesportivă), 
el fiind sancționat doar cu un 
cartonaș galben. Pentru ..mo
mentul Boloni", echipa Â.S.A. 
Tg. Mureș va fi depunctată cu 
10 puncte.

De asemenea, am înregistrat 
cu surprindere atitudinea unui 
fotbalist de regulă foarte spor
tiv. este vorba de stelistul FL. 
MARIN, care sîmbătă a lovit

BĂLĂCI DEVINE TOT
Unul dintre punctele de in

teres care înconjurau partida 
de la Craiova era reintrarea 
internaționalului Bălăci pe ga
zonul primei divizii, după ac
cidentul suferit Și a fost o 
reintrare promițătoare, specta
culoasă. Coechipierii l-au sim
țit ..în mină", subondonîndu-se 
deliberat .. comenzilor" lui. 
sprijinindu-1 în toate șarjele. 
Au făcut-o. evident în folosul

16. SPORTUL STUD. 150 p
17. C.S. TÎRGOVIȘTE 125 p
18. UNIV. CRAIOVA 105 p

fără minge, fiind — pe drept
— eliminat din teren.

Și au mai fost și cele 13 car
tonașe galbene. Toate la un Ioc
constituind un evident contrast
cu... albul suprafețelor de joc.

înaintea etapei de astăzi, si
tuația în „Trofeul fair-play"
este următoarea :

1. DINAMO 250 p
2. F.C. ARGEȘ 235 p
3. S.C. BACĂU 230 p

4—5. RAPID 225 p
A.S.A. TG. M. 225 p

6. DUNĂREA C.S.U. 220 p
7. F.C. BAIA MARE 215 p

8—9. F.C. BIHOR 210 p
POLIT. IAȘI 210 p

10. JIUL 205 p
11. CHIMIA RM. V. 195 p

12—13. STEAUA 190 p
PETROLUL 190 p

14. F.C. OLT 180 p
15. CORVINUL 165 p

MAI MULT... BĂLĂCI
echipei. în realizarea unei cît 
mai rapide coeziuni. Referitor 
la evoluția lui Bălăci, se poa
te spune că d a înregistrat o 
creștere vertiginoasă, avînd la 
bază o pregătire fizică remar
cabilă. un angajament superior 
în joc. fără acea retinene de
terminată de accidentul suferit 
(a intrat în cîteva „contre", a 
făcut deposedări). într-un cu- 
vint Bălăci a redevenit... Ba-

WlhlMMIU 01 SUI 1010 H010SP001 INIOOilllll
• JUCAT1 DIN TIMP NUME

RELE PREFERATE! © De la a- 
gențlile Loto-Pronosport se pot 
procura bilete pentru tragerea 
excursiilor — Loto de vineri 24 
februarie a.c.; în mod excepțio
nal, ca șl la tragerea Pronoex- 
pres de mîine, pe lingă premiile 
in autoturisme și bani se vor 
atribui șl excursii de două locuri 
în R. P. Ungară (șase, zile, în luna 
mai). După cele două extrageri 
ce se efectuează în mod obișnuit 
vor fi extrase încă două numere 
din totalul de 90. cîștlgurile în 
excursii acordindu-se variantelor 
de 23 lei. achitate sută la sută, 
care conțin aceste două numere 
suplimentare, indiferent de or
dinea ieșirii lor din urnă. Se 
poate participa șl pe variante 
combinate sau combinații „cap 
de pod“. • De asemenea, în a- 
ceste zile continuă vinzarea bi
letelor pentru tragerea Loto 2 
de duminică 26 februarie 1904 — 
prilej de noi cîștigurl în autotu
risme și Importante sume de 
bani, care răsplătesc cu regula
ritate perseverența și Inspirația 
unui număr tot mai mare de 
participant!.

9 In atenția participan- 
TILOR ! Datorită volumului mare 
de lucrări, operațiunile de omo
logare a câștigurilor la tragerea 
specială Pronoexpres — olimpic 
din 15 februarie se vor încheia 
joi 23 februarie, rezultatele ur- 
mind a fi publicate în această 
rubrică vineri 24 februarie 1984.

Portarul Mia (C.S. Tlrgo- 
viște) a plonjat inutil, mingea 
șutată de Balint a poposit in 
plasă. Este 3—0 pentru Steaua.

Foto : Dragoș NEAGU

Iaci. A fost aceeași „rampă 
de lansare", cu pase decisive 
la trei goluri, iar la cel înscris 
de Crișan mingea disputată de 
Cămătaru si Cărpuci a avut 
tot „marea Bălăci". Aprecieri 
favorabile la adresa lui Bălăci 
am auzit și de la antrenorul 
secund al echipei naționale, 
Mircea Radulescu, prezent la 
Craiova în calitate de observa
tor. acesta arătindu-ne caietul 
de însemnări în care Bălăci 
era pe primul loc în ..topul" 
internaționalilor cnaioveni care 
au fost pe teren sîmbătă.

O revenire dătătoare de spe
ranțe pentru echipa din Bănie, 
dar mai ales pentru ..naționa
lă". în perspectiva .etapei 
Franța", acolo unde fotbalul 
nostru are mare nevoie de un 
jucător de talia lui Bălăci.

Adrian VASILESCU

Astăzi, la 72 de ore după inaugurarea sezonului

0 PROBĂ MAI GREA
PENTRU PRIMELE CLASATE

A demarat eel mai sever se
zon fotbalistic 1 Proba de re
zistență și forță care urmează 
a început intr-un decor de iar
nă. cu nămeți do zăpadă in 
jurul terenurilor de joc. 
O primă si de subliniat victo
rie să o trecem, deci. în drep
tul organizatorilor celor nouă 
întilniri. care s-au dovedit mai 
tari decît.. iarna. în același 
timp, recunoaștem 18 învingă
toare în privința dăruirii in 
întrecere si a trecerii peste 
condițiile cu totul speciale de 
joc. a tuturor divizionarelor 
..A", indiferent de cifrele de 
pe tabela de marcaj ! Aceeași 
angajare — și in privința asi
gurării unor regulamentare 
condiții de joc si a seriozității 
in susținerea întrecerilor — 
așteptăm și în confruntările 
care urmează. în această săp- 
tămină-record a fotbalului ro
mânesc, in care vor avea loc 
încă două etape de campionat 
și una de cupă ! în adevăr, 
niciodată, in întreaga lui is
torie. fotbalul nostru nu a avut 
programate patru intflniri ofi
ciale pe durata a opt zile. 
Cum s-a subliniat însă mereu 
în ultima perioadă de timp — 
și nu fără temei — această 
intrare într-un ritm de mult 
impas fotbalului de mare per
formantă trebuie să o facă și 
echipele noastre. A venit acest 
moment. Și el a sosit fci 
DIRECTA LEGĂTURĂ CU A- 
PARIȚIA FOTBALIȘTILOR 
NOȘTRI ÎN FAZELE ÎNALTE 
ALE MARILOR COMPETIȚII 
EUROPENE. Inutil să mai vor
bim. deci, despre seriozitatea 
in pregătire, despre disciplina 
din antrenamente și despre via
ta de adevărați sportivi de 
performanță pe care trebuie să 
le observe în aceste zile, cu 
examene așa de dese și de di
ficile, jucătorii noștri de frunte.

A trage concluzii după o 
primă etapă, concluzii privind 
randamentul concurentelor, a- 
pare ca riscant. Se poate, to
tuși. vorbi cite ceva despre 
modul cum au reușit divizio
narele „A“ (în nota generală 
de mare risipă de energie de 
care aminteam) să obțină ca
lificative la capitolul pregătire 
fizică, factorul cel mai mult 
solicitat acum. Gîndindu-ne 
după modul cum au terminat 
partidele, s-ar putea aminti 
despre „forcingurile" marcate 
pe ultimele porțiuni ale parti
delor de Steaua, Universitatea 
Craiova. F.C. Argeș. F.C. Bi
hor. F.C. Olt. Rapid, Corvinul, 
Politehnica Iași, ca să amintim 
de cele mai elocvente probe.

Trecind la rezultatele etapei 
Și la efectele lor pentru cla
sament. să menționăm îmbucu
rățoarei perspectivă a unei 
lupte mult mai ample, pentru 
locurile fruntașe, cu candidate 
mai numeroase și mai autori
zate ea altă dată pentru ter
minarea „în prima linie". Ce
lor două principale pretendente

la titlu din ediția trecută. Di
namo și Universitatea Craiova, 
li s-au adăugat, acum, Steaua 
și Sportul studențesc (aceasta 
din urmă — de fapt — o re
punere a unei mai vechi can
didaturi) și — frumoasa sur
priză — F.C. Bihor și Politeh
nica Iași. Și. față de ofensiva 
argeșană. nu este exclus să 
notăm și intrarea unsprezece- 
lui din Trivale in priim-planul 
luptei. Dintr-o asemenea mult 
mai echilibrată întrecere, din 
apariția unor forte noi. cam
pionatul și fotbalul nostru nu 
au decît de cîștigait. Campio
natul poate să devină mai re
pede ceea ce trebuie să fie : 
principala cale de fortificare a 
echipelor noastre, confruntarea 
regulată și de mare solicitare 
a jucătorilor ce urmează să a- 
parn, în loturile reprezentative 
sau în cluburile lor, în foarte di
ficilele competiții internațonale.

în opoziție cu ..peisajul" pri
mei jumătăți a clasamentului, 
plutonul codas ne prezintă o... 
simplificare, cel puțin după e- 
tapa inaugurală a sezonului 
1984. In afara faptului că o- 
cupantele locurilor 16—18 (C.S. 
Tîrgoviște. Dunărea C.S.U. Ga
lati si Petrolul Ploiești) nu au 
obținut nici un punct. s-a 
produs o desprindere impor
tantă, mai cu seamă în „cla
samentul adevărului", aceea a 
Rapidului, care a revenit cu 
un punct mare de la Slatina. 
Giulestenii se văd, astfel, mai 
liniștiți in privința luptei, încă 
foarte grele, care se va da în 
această zonă a clasar. entului.

Și acum, foarte repede, la 
numai 72 de ore după start, 
etapa a 19-a a campionatului. 
Dacă în „runda" nr. 18 majo
ritatea fruntașelor (cinci din
tre primele sase clasate) au e- 
voluat acasă, acum toate 
aceste gazde vor deveni oas
peți, este vorba de Steaua, U- 
niversitatea Craiova, Sportul 
studențesc, F.C. Bihor si Po
litehnica Iași. Vom urmări, 
deci, un veritabil examen al 
protagonistelor campionatului, 
un „examen în bloc", care ne 
va spune mai mult decît pri
mele jocuri ale sezonului des
pre potențialul actual al unor 
concurente care înglobează 
majoritatea fotbaliștilor noștri 
de primă valoare. Singura 
fruntașă care va evolua pe te
ren propriu este Dinamo Bucu
rești. clar adversara ei Poli
tehnica Iași este una dintre 
revelațiile actualului campio
nat- Perspectivele unor mult 
mai spectaculoase „expediții" 
în deplasare, în comparație cu. 
destul de modestul punctaj al 
oaspeților de sâmbăta trecută, 
apar prin urmare in etapa de 
astăzi. Să sperăm că echili
brul anticipat al majorității 
meciurilor va fi însoțit și de 
o valoare spectaculară cores
punzătoare.

Eftimie IONESCU

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR „8“
© U.T.A. ȘTIE CĂ LOCUL 

EI NU E LA MIJLOCUL CLA
SAMENTULUI. Revedere cu 
,.bătrâna doamnă". Am întâlnit 
echipa arădeană, de care se 
leagă atitea amintiri frumoase, 
dar care, iată, acum se află 
la mijlocul clasamentului seri
ei a IlI-a a Diviziei „B“, tot 
la Herculane. I-am urmărit câ
teva ședințe de pregătire și 
ne-am dat seama. Intr-adevăr, 
că nimeni dintre purtătorii cu
lorilor alb-roșii nu se împacă 
cu situația actuală. „Sigur, nu 
ne mai gindim Ia promovare, 
ne spunea Gh. Ivan, vicepre
ședinte al clubului. dar ne 
pregătim cu sirguință să ne a- 
părăm sansele pînă la capăt și, 
mai ales, să formăm echipa de

TRAGEREA EXCURSIILOR

PRONOEXPRES
Astăzi este ultima zi de procurare a biletelor pentru trage

rea excursiilor Pronoexpres — prilej de a obține atît autotu
risme ..Dacia 1300* șl mari sume de bani, cit șl excursii de 
două locuri In K.P. Ungară (șase zile, în luna mai a.c.). In 
afară de cele două extrageri obișnuite, vor fi extrase încă trei 
numere din totalul de 45 ; variantelor de 25 lei, achitate sută 
la sută, care conțin aceste trei numere, indiferent de ordinea 
ieșirii lor din urnă, 11 se vor atribui excursiile menționate. Se 
poate juca pe variante simple, variante combinate și combina
ții „cap de pod*. încercați să vă numărați și dv, printre bene
ficiarii acestei trageri deosebit de avantajoase !

miine cu care U.T.A. să re
vină în primul eșalon". Condu
cerea tehnică este asigurată de 
fostul portar international S. 
Iorgulescu și de tînârul antre
nor L Kociș (jurist de profe
sie). care a pregătit înainte o 
echipă din județ. Ca „princi
pal" fusese desemnat prof. 
I. Damian, dar acesta a su
ferit o operație și este in dis
ponibil cîteva luni. Lotul de 
jucători deplasat la Herculane 
a fost următorul : Lovaș, Co
rer, Bubeta. Găman, Gali. 
Iliescu, Bodi, Gheorghieș, 
Hirmler, Tisa, Leac, Csordaș 
(refăcut dună operațiile de la 
genunchi). Vaczi, Vuia. Țîrlea, 
Lupău, Vînătoru, Cigău, ju
niorii Gae si Terec, ultimul re
venit de la Luceafărul. Au mal 
fost în pregătiri șl alti doi ju
niori, în virată de 16 ani. Labu 
și Sucuteanu. (C.A.).

• STEAUA C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA SPERA SA PĂRĂ- 
SEASCĂ „ZONA NISIPURI
LOR MIȘCĂTOARE". Cu a- 
ceastă dorință echipa a începuit 
la 9 ianuarie pregătirile sub 
conducerea antrenorilor dr. C. 
Rădulescu și M. Adam. S-a lu
crat intens, efectuîndu-se an
trenamente zilnice și chiar 
două pe zi. Lotul este compus 
din Peniță, Olteanu — portarii 
FC snic, Jucan, II. Popa, Olaru, 
Tot. Matei, A. Mureșan, Lo-

rinez — fundări ; Berindei, O. 
Mureșan. Rău. M. Pop, V. Mol
dovan (fost la Ind. sirmei C. 
Turzii). Orosz, Țegean — mij
locași : Albu, Caciureac, Sipoș, 
Sălăjan și R. Rus — înaintași. 
In programul lunii februarie, 
în afara antrenamentelor, s-a 
prevăzut și susținerea mai mul
tor partide amicale. s

9 IND. SIRMEI C. TURZII 
VIZEAZĂ UN LOC FRUNTAȘ. 
Pentru ca echipa să. atingă o 
formă cit mai bună chiar- din 
prima etapă a returului, antre
norul Ioan Tomeș a prevăzut 
susținerea unei suite de me
ciuri amicale. Așa, de exem
plu, pînă in prezent formația 
din Cîmpia Turzii a avut ca 
partenere pe F.C. Bihor, Re
colta Salonta, Dacia Orășție, 
Gaz metan Mediaș. Chimica 
Tîrnăveni și va mai juca cu 
Pielarul Sebeș, Carpați Mîrșa 
(tur-retur). Gaz metan ți Da
cia Orăștie. Lotul cuprinde pe 
următorii jucători : Cîrlan,
Morar, Kcmives — portari ; 
Olteanu, Ionuț. Voroneanu, Ra
du, Sirb, Daniel Damian — 
fundași : Matyas. HațiCganu. 
Coloji, Dorel Mureșan, Naciu 
(de la Recolta Frata). Feti'a 
— mijlocași 1 Vesa, Popă, M - 
heșan, Vlăduț, Dorel Moldovan. 
Kozsas, Giurgiu (de la Spic-1 
Luna). Trîmbițas (do la ,.U“ 
Cluj-Napoca). Au plc-at : Măr
ginean — la Sportul studen
țesc București și Vaier Moldo
van — la Steaua C.F.R. Cluj- 
Napoca.



La cea de a XIV-a ediție a Olimpiadei albe

ÎN TOATE PROBELE, DISPUTE DE MARE VALOARE
• Orașul Sarajevo - o gazdă desăvîrțită • Prilej de afir-

Sportivii din R.D. Germană și 
Tradiții confirmate

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

mare pentru mulți tineri • 
U.R.S.S. și-au probat calitățile *

SARAJEVO, 20 (prin telefon). 
Acum, cînd cortina s-a lăsat 
peste scena marilor întreceri 
ale celei de-a XlV-a ediții a 
Olimpiadei albe, cele dinții co
mentarii au luat locul cronici
lor, specialiștii analizînd fieca
re din cele 39 de probe înscrise 
în programul Jocurilor. De la 
bun început se impune conclu
zia că nivelul competițiilor s-a 
situat la o cotă înaltă (chiar 
dacă în unele momente timpul 
nefavorabil a împiedicat desfă
șurarea în condiții optime a u- 
nor probe), dovadă. pFintre al
tele. recordul mondial la 1 500 m 
stabilit de vitezista Karin Enke 
(R. D. Germană), notele maxi
me acordate cuplului Jayne 
Torvill — Christopher Dean 
(Marea Britanie), victoriile ho- 
cheiștilor sovietici realizate la 
capătul unor jocuri în care 
și-au dominat partenerii la

în amicalul de tenis

JUNIORII ROMÂNI Șl UNGURI 
ȘI-AU ÎMPĂRȚIT VICTORIILE

In sala „23 August" din Capi
tală s-a disputat înitîlnirea ami
cală internațională de tenis — de
venită tradițională — dintre echi
pele de juniori ale României șl 
Ungariei. 3-r. jucat pe două ca
tegorii : 13—14 șl 15—18. Au fost 
meciuri frumoase, la capătul că
rora victoriile a fost împărțite. 
Juniorii mari ai țării noastre au 
câștigat cu 4—1, in timp ce for
mația Jnigariei și-a adjudecat cm 
3—2 înitîlnirea celor „mici".

„Amicalul1* s-a dovedit a fi 
bine venit pentru tenismenli ce
lor două formații, mai ales in 
perspectiva deschiderii, nu peste 
mult timp, a sezonului în aer li
ber. Doi dintre tinerii noștri te- 
nismenl, Silviu Gorgan și Adrian 
Popovici, au avut evoluții promi
țătoare. NI s-a părut îmbucurător

MECIUL ROMÂNIA - S.U.A. ÎN „CUPA DAVIS“
ARTHUR ASHE

(Urmare din pag. 1)

— Sînț pentru a doua oară 
în România — își amintește cu 
nostalgie fostul campion al Wim- 
bledonului. N-am lost la finala 
din 1972, nu mai jucam în echipă. 
Dar am evoluat ca partener pen
tru Năstase și Tiriac, în fața tri
bunelor bucurcștenc, în 1970. 
O întiinire amicală, de la care 
păstrez frumoase amintiri.

Atunci, pe „centralul" de la 
Progresul, la capătul acestei în- 
tîlniri neoficiale n-a fost con
semnat un scor final, dar jucă
torii noștri dominau pe oaspeți, 
A. Ashe și Ch. Pasarell, între- 
cuți în 4 din cele 5 jocuri dis
putate.

— Arthur Ashe, de patru ani 
conduceți reprezentativa S.U.A. 
pentru „Cupa Davis". Se poate 
afirma că la actuala ediție pre
zentați cea mal puternică echi
pă din întreaga istorie a com
petiției ?

— Tradiția spune că echipa 
cea mai puternică a fost cea a 
anilor ’20, cu Tilden și John
ston, Dar. obiectiv vorbind, cea 
de azi, McEnroe si Connors, a- 
dică primul și al doilea jucător 
în clasamentul mondial, in con
textul creșterii generale a va
lorilor în tenis, poate fi consi
derată și mai puternică !

— Statisticile arată că John 
McEnroe, cu scorul său perso
nal de 28—5 la simplu și 11—0 
la dublu, ar fi primul „Davis- 
cupman" american din toate 
timpurile. Este așa ?

— O statistică poate fi făcută 
în mai multe feluri, pe totaluri 
de puncte sau pe procentaje. 
Da, conform primului criteriu, 
McEnroe mă devansează cu un 
punct (n.n. Ashe are la simplu 
27—5) și pe Tilden de aseme
nea. Este, desigur, un mare ju
cător.

— în consecință, cum consi
derați meciul de la București ?

— Nici un meci în „Cupa Da
vis" nu e ușor... Personal am 
jucat pe patru continente, une
ori cu echipe considerate ca 
out-sidere și totuși a trebuit să 
dăm luptă grea, să acceptăm

toate capitolele etc. Să adău
găm, de asemenea, ca aceasta e- 
ditie a constituit un excelent 
prilej de afirmare pentru o se
rie de tineri sportivi. în prim- 
plan situîndu-se Maria-Liza 
Hamalainen (Finlanda) — 3
medalii de aur la fond I, Gae- 
tan Boucher (Canada) — 2 ti
tluri la patinaj viteză. Debbie 
Armstrong (S.U.A.) — la slalom 
uriaș. Gunde Svan (Suedia) — 
la fond. Paoletta Magoni (Ita
lia) — la slalom special. Mi- 
chela Figini (Elveția) — la co- 
borire. în timp ce alții și-au 
confirmat. la capătul unor 
dispute pasionante, valoarea și 
performantele anterioare: Wolf
gang Hoppe (R.D.G.) — bob.
Nikolai Zimiatov (U.R.S.S.) — 
fond. Matti Nykaenen (Finlan
da) — sărituri, Phil Mahre 
(S.U.A.) — slalom special. Ka
tarina Witt (R.D.G.). Elena Va- 

fapttd că ei au adoptat un Joc 
modern, impunând disputelor un 
ritm dinamic, cu servicii bune 
și veniri la fileu. Ei au rămas In 
spatele terenului doar atît cât a 
trebuit. Dintre jucătorii din Un
garia, o bună impresie au lăsat 
Peter Toth și Laszlo PataJ.

Citeva rezultate, 15—18 ani : s. 
Gorgan — Z. Lassu 6—1. 5—7, 6—4. 
A. Popovici — A. Lanyi 6—3. S—3, 
Gorgan, Popovici — Lanyi. Lassu 
6—2, 4—6, 6—0. Cat 13—14 ani : 
M. Onllă — G. Koves 2—6. 2—6. 
H. Nicolae — K. Keresutes 6—4, 
6—3.

In echipele României au evo
luat M. Onilă, H. Nicolae, S. Gor
gan, A. Popovici, R. Itu, D. Do- 
br**. M. Năstase și M. Nicolae.

Doina IONESCU

chiar înlrîngerea. A juca într-o 
altă tară este totdeauna o ex
periență interesantă, atit pe 
plan sportiv, cit si afectiv. Iar 
rezultatul ei cifric contează 
mai puțin decît cunoștința și 
apropierea cu partenerii de în
trecere, legăturile prietenești pe 
care ti le prilejuiește. „Cupa 
Davis" este frumoasă tocmai 
prin aceasta !

★
în cursul zilei de ieri, lista 

oaspeților s-a completat cu o 
serie de membri conducători ai 
federației americane de tenis 
(U.S.T.A.), Gordon Jorgensen — 

președintele comitetului pentru 
„Cupa Davis". Suzanne McGui
re — coordonatoare a aceluiași 
comitet, Ed Fabricius — șeful 
biroului de presă, și Bill Norris 
— antrenorul echipei.

ILIE NĂSTASE
(Urmare din pag 1)

tenis din România. Privilegiul 
acesta îl merită însă tenisul 
nostru și ne vom strădui să ne 
ridicăm Ia înălțimea cuvenită.

— Tenisul mondial, ca să re
iau cuvintele dv. îl are încă 
printre marii jucători si pe Ilie 
Năstase...

— Dacă spuneți, fie ! Poate 
că ar trebui să vorbim despre 
aceasta puțin la ...timpul trecut.

L-am urmărit mai multe ore 
la antrenamente și putem spu
ne. cu mîna ne inimă că Ilie 
rămîne același „copil teribil",

TELEX • TELEX • TELEX « TELEX «TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM « Raliul des

fășurat în comitatul Yorkshire 
(Anglia) a fost cîștigat de fin
landezul Han nu Mikkola (Audi 
Quattn» în 3 29:51. urmat de en
glezul Jimmy McRae (Opel Man
ta) 3.34:39.

BASCHET « Selecționata femi
nina a R.P. Chineze a jucat In 
Iugoslavia, la Tuzla, cu repre
zentativa țării gazdă, care a în
vins cu 69—61.

BOX « La Reno (Nevada), e- 
chipa Cubei a întrecut cu 8—4 
formația S.U.A. La categoria 
supergrea, triplul campion olim

Iova — Oleg Vasiliev (U.R.S.S.) 
— patinai artistic ș.a.

Fără îndoială, la Sarajevo, 
sportivii din R. D. Germană 
și-au probat calitățile (cu deo
sebire la patinaj viteză, bob, 
sanie) cucerind 24 de medalii. 
Alături de ei. concurenții din 
U.R.S.S. și-au demonstrat mă
iestria, mal ales la patinaj ar
tistic (proba de dublu) și ho
chei. competiții în care de mai 
multi ani ei domină cu autori
tate scena întrecerilor. Desigur, 
această scurtă privire de an
samblu aduce în discuție și fap
tul că întrecerile de fond și-au 
meritat numele de ..probe nor
dice". ele fiind dominate. cu 
mici excepții, de sportivii din 
Finlanda, Suedia și Norvegia. 
In rîndul surprizelor trebuie să 
notăm că „alpinele" au dat cîș- 
tig de cauză sportivilor ameri
cani. mai ales acolo unde erau 
considerați ..out-sideri" (slalom 
uriaș și coborire femei). Dacă 
celelalte ..forte" (Elveția. Italia. 
Canada. Franța etc.) ocupă în
tre cele 49 de țări participante 
locuri aproape de valoarea lor 
în clasamentele neoficiale. o 
poziție neașteptată are echipa 
schiorilor austrieci — o singură 
medalie de bronz prin Anton 
Steiner, introdus in ultimul mo
ment — ei înregistrind cea mai 
slabă prezentă din întreaga is
torie a J.O. de iarnă.

Desigur, comentariile sint a- 
bia la început. Ele vor conti
nua încă multă vreme. Dar. 
înainte de toate, trebuie să sub
liniem strădaniile organizatori
lor de a asigura tuturor parti- 
cipantilor cele mai bune condi
ții de concurs. Și, fără îndoială, 
acestora li se cuvin — așa cum 
s-a declarat deseori pe parcur
sul celor două săptămini — nu
mai cuvinte de laudă, și din 
acest punct de vedere cea de a 
XlV-a ediție a Jocurilor Olim
pice de iarnă a constituit o 
reușită.

O reușită la care, prin evolu
țiile de înaltă clasă, și-au adus 
o substanțială contribuție și cei 
peste 1 500 de sportivi.

Radu TIMOFTE

cind joacă tenis. Zburda La fie
care minge scurtă a lui Thomas 
Emmrich. partenerul său de 
antrenament, și spunea mereu: 
„O ajung și pe asta!" Și o a- 
jungea. „Mi s-au făcut multe 
oferte să devin antrenor, con
tinuă Ilie. N-am s-o fac Pro
babil mulți ani dc-acum încolo. 
Eu simt tenisul numai cînd joc 
pentru mine si pentru specta
tori. Mî-am propus ca pe la 
vreo 40 de ani să încep să mă 
gindcsc dacă să mai joc sau nu. 
Dar pînă atunci... mai e. Me
ciul din această săptămînă — 
pentru aceasta garantez cu ra- 
eheta mea — va fi un spectacol 
frumos. Admit ideea că prima 
șansă o au partenerii noștri. 
Ceea ce nu înseamnă însă că 
meciul e jucat dinainte ! Florin 
este capabil — am mai spus-o — 
să facă meciuri de mare frumu
sețe în „Cupa Davis", să obțină 
rezultate la care puțini se aș
teaptă. Știu cu cită r.vnă s-a 
pregătit. Tinerețea și talentul îi 
dau dreptul să aspire la orice".

Cînd Ilie Năstașe vorberte în 
cuvinte atît de frumoase despre 
mai tînărul său partener de 
joc. ideea nu poate decît să ne 
bucure. Să așteptăm, deck

Cind am plecat. Ilie continua 
să se antreneze. A făcut o 
foarte scurtă pauză si ne-a mai 
spus citeva cuvinte : „Suprafața 
de joc îmi place. Este cu o idee 
mai rapidă decît zgura. La sta
diul meu de pregătire din acest 
moment simt că mă avanta
jează".

pic Teofilo Stevensson l-a învins 
la puncte (3—2) pe Tyrell Biggs.

CICLISM « .campionatul- mon
dial de ciclocros pentru amatori, 
desfășurat la Oss (Olanda). a 
fost cîștigat de cehoslovacul Ra
domir Simunek 24 km în 1.05:24, 
urmat de compatriotul său Mi- 
loslav Kvasnicka la 3 s și olan
dezul Frank van Bakel la 2'0 s. 
Pe echipe a cîștigat Cehoslova
cia, 8 p. urmată de Olanda 10 p 
și Belgia 31 p. La profesioniști 
pe primele locuri au sosit : 1.
Roland Liboton (Belgia) 1.08:18,
2. Hennie Stamsnijder (Olanda) și
3. Albert Zweifel (Elveția) în ă-

Rybnik. Turneul internatio
nal de baschet feminin desfă
șurat în această localitate (în 
apropiere de Katowice) s-a în
cheiat cu succesul echipei bucu- 
reștene Progresul cu 4 p. ur
mată de formațiile poloneze 
Row Rybnik cu 2 p și Spojnia 
Gdansk 0 p. Progresul a obți
nut victorii cu 73—66 (43—37)

CONCURSURI ATLETICE ÎN SALĂ
MOSCOVA. In cadrul campiona

telor unionale de sală, Serghei 
Kasnauskas a realizat un nou re
cord european la aruncarea greu
tății, cu un rezultat de 21,46 m, 
cu 17 om superior recordului ce
hoslovacului Machura. La 3000 m 
femei Galina Zaharova a realizat, 
de asemenea, un record continen
tal cu 8:50,40, ou 40 de sutimi 
mal bun diecît performanța nor- 
vegiencei Grete Waltz. Alte rezul
tate : 60 m : Jumilov 6,65, 200 m: 
Evghlenlev 20,83 — record, 800 m: 
Kalinkin 1:47,77, 1500 m : Lotorev 
3:44,65, 3 000 m: Fișman 7:54,77, 
60 mg : Prokofiev 6,66 ; înălțime : 
Sereda 2,30 m, lungime : Stepa- 
nian 8,08 m, triplu : Plehanov 
17,09 m, prăjină : Krupski 5,65 m; 
femei : 800 m : Podkopaeva
2:00,70, 1500 m : Komltova 4:09,25, 
so mg : Akimova 7,93, înălțime : 
Butusova 1,93 m lungime : Anu
frieva 6,64 m greutate : Abașidze 
20,86 m.

TORONTO. Milton Ottey (Ca
nada.) șl Tyke Peacock (SUA) au 
sărit 2,27 m la înălțime, Bell 
(SUA) a trecut 5.50 m la prăjină, 
Liubov Gurlna (URSS) a cîștigat 
600 m tn 1:28,7 iar spaniolul A- 
basoal, o milă In 4:02,10.

ZARAGOZA. Campioana mon
dială Helena Fibingcrova s-a cla
sat pe primul loc in concursul 
internațional de sală din locali
tate, cu 20,62 m la aruncarea 
greutății.

COMPETIȚII EUROPENE INTERCLUBURI
• S-au încheiat turneele finale 

la două dintre competițiile inter- 
cluburi la volei masculin, cu vic
torii ale formațiilor italiene :

„C.C.E." la Basel: 1. Santal 
Parma 6 p, 2. Mladost Zagreb 
4 p, 3. Dukla Liberec 2 p, 4. 
A.S. Cannes 0 p. Dukla — Cannes 
3—0 (4, 5, 5), Santal — Mladost 
3—2 (—9, —9, 10, 14, 5), Mladost 
— Dukla 3—2 (—3, —10, 8, 2, 14), 
Santal — Cannes 3—0 (11, 10, 7), 
Mladost — Cannes 3—0 (11, 5, 8), 
Santal — Dukla 3—0 (11, 8, 10). 
„Cupa confederației" la Charleroi:
1. Panini Modena 6 p. 2. Casio 
Milano 4 p, 3. Verbunt Vught 
(Olanda) 2 p, 4. Paderborn (RFG) 
0 p. Casio — Verbunt 3—2 (—13

• Intrecîrid cu 2—0 (1—0) for
mația Ecuadorului, în cadrul tur
neului preollmpio de la Guaya
quil, echipa Braziliei a obținiut 
calificarea pentru J.O. de la Los 
Angeles.

SPANIA (et. 24). Cu excepția 
victoriilor categorice obținute de 
C.F. Barcelona (5—0 cu Vallado
lid) șl Zaragoza (5—0 cu Betls 
Sevilla), celelalte rezultate au 
fost foarte strînse. Real Sociedad 
— Valencia 1—0, Cadiz — Malaga 
0—0, Salamanca — Real Madrid 
0—1, Atletico Madrid — Gijon 
1—1, Sevilla — Murcia 1—0, Osa- 
suna — Athletic Bilbao 1—1, Ma
jorca — Espanol 1—1. Clasament: 
1. Real Madrid 35 p, 2. Athletic 
Bilbao 33 p, 3. C.F. Barcelona 
31 p, 4. Atletico Madrid 30 p, 5. 
Zaragoza 27 p, 6. Betls Sevilla 
26 p, 7. Malaga 26 p, 8. Real So
ciedad 26 p, 9. Gijon 25 p, 10. 
Espanol 24 p, 11. Murcia 23 p, 12. 
Sevilla 22 p, 13. Valencia 21 p, 
14. Osasuna 21 p, 15. Valladolid 
20 p, 16. Majorca 16 p. 17. Sa
lamanca 15 p, 18. Cadiz 11 p.

PORTUGALIA (et. 18). Benfica 
n-a reușit decît un scor egal cu 
Estoril (1—1), penultima clasată. 
Doar Braga a obținut o victorie 
clară (5—1 cu Agueda), în rest 
rezultatele au consemnat victorii 
la limită: Boavista Porto — Spor
ting 0—0, Espinho — F.C. Porto 
0—1, Salguelros Porto — Guima
raes 2—1, Varzim — Portlmonen- 
se 1—0, Penafiel — Setubal 0—0, 
Farense — Rio Ave 0—0. Clasa
ment: 1. Benfica 34 p, 2. F. C. 
Porto 31 p, 3. Sporting 25 p, 4. 
Braga 22 p, 5. Guimaraes 20 p, 
6. Boavista Porto 18 p, 7. Rio

celași timp cu cîștigătorul. La 
jundori : 1. Ondrej Glajza (Ceho
slovacia) 48:05, 2. Robert Dana 
(Anglia) la 17 s, 3. Richard Ko- 
bema (Cehoslovacia) la 41 s. • 
Cursa de șase zile desfășurată pe 
velodromul din Milano a fost cîș- 
tigată de perechea Franco Moser 
(Italia) — Rene Pijnen (Olanda)
cu 357 p, urmată de Bontempl
(Italia) — Thurau (R.F. Germa
nia) la un tur și Herman — 
Schutz (R.F.G.) la două ture. •
Ediția 1984 a Turului Italiei se va 
disputa ou începere de la 17 mai. 
în 22 de etape. Cei doi ași ita
lieni, Giuseppe saronni și Fran

și respectiv 80—63 (36—31).
Plovdiv. In cadrul competi

ției de judo la care au luat 
parte sportivi din 16 țări, la 
categoria semiușoară s-au cali
ficat în finală Constantin 
Niculae și Ilie Șerban, clasați în 
această ordine pe primele două 
locuri. La „superușoară", Gheor- 
ghe Dani — locul 3.

SAN DIEGO. Surpriză (în două 
„reprize**) în sala din San Diego: 
Ron Brown l-a învins pe Cari 
Lewis pe 50 m (5,69, respectiv 
5,72) șl pie 60 yarzl, 6,11—6,12). 
Alte rezultate : 60 yg : Turner
7,07. Foster 7,09 ; 2 mile : Padilla 
8:26,6 : prăjină : Woepse 5,50 m ; 
lungime : Myricks 8,22 m, wil
liams 7,72 m ; 1 milă : Byars
3:55,7, înălțime : Stones 2.27 m, 
Howard 2,23 m ; triplu : Banks 
17,07 m.

în „Cupa F.I.R.A."

FRANȚA — ITALIA 38-16
In cadrul campionatului eu

ropean de rugby. La Chalon 
sur Saone. Franța a întrecut 
Italia cu un scor net : 38—16 
(12—3). Punctele au fost reali
zate de : Carpantier — 2 în
cercări. Martinez. Janik, Caus- 
sade — încercări. Camberabero 
— încercare. 4 transformări si 
2 lovituri de pedeapsă pentru 
Franța, Azzali și Ghizoni — 
încercări, Botarello — o trans
formare si 2 lovituri de pe
deapsă.

14, 8, —5, 6), Panini — Paderborn 
3—0 (10, 4, 12), Panini — Verbunt 
3—0 (6, 8, 5), Casio — Paderborn 
3—0 (8, 8, 10), Verbunt — Pader
born 3—2 (—7, 9, 0, —14, 9), Pa
nini — Casio 3—1 (12, —8, 9, 10).
• In competițiile europene la 

handbal feminin, în semifinale, 
tur, au fost consemnate rezulta
tele : „C.C.E." : la Leverkusen : 
Bayer — Vasas Budapesta 15—12 
(6—8); „Cupa cupelor": la Buda
pesta : Epitok — Dalma Split 
20—22; „Cupa federației": la
Bratislava : Iskra Partizanske — 
VfL Oldenburg (RFG) 21—ie 
(11—8), la Rm. Vîlceâ: Chimistul 
— Spartakus Bekescsaba 28—21 
(14-9).

Ave 17 p, 8. Porlimonense 16 p. 
9. Setubal 16 p, 10. Varzim 16 p, 
11. Farense 15 p, 12. Agueda 13 
p, 13. Salgueiros 13 p, 14. Pena
fiel 12 p, 15. Estoril 11 p, 16. Es
pinho 9 p.

GRECIA (et. 19). Apollon — 
Panathinalkos 0—1, Aris — Ethnl- 
kos 1—0, Serres — Heraklls 1—3, 
Olympiakos — Kalamaria 3—1, 
OFI — PAOK 4—0, Larissa — 
Doxa 1—0, Panionios — AEK 1—0, 
Yannina — Aigaleo 5—1. Pe pri
mele locuri: Panathinaikos 36 p, 
Aris 32 p, Heraklis 31 p. Pe ulti
mele: 14—15. Serres și Aigaleo 
cite 13 p, 16. Kalamaria 12 p.

OLANDA (et. 22). Ajax — Si- 
ttard 5—1, Sparta — Dordrecht 
8—1, Excelsior — Utrecht 7—4, 
Kerkrade — Tilburg 1—0, Eindho
ven — Zwolle 4—2, Deventer — 
Helmond 2—1, Groningen — Feye- 
noord 1—0, Haarlem — Den 
Bosch 1—1. Pe primele locuri: 
Ajax șl Feyenoord cite 36 p, 
Eindhoven 33 p. Pe ultimele: 16. 
Tilburg 14 p, 17. Dordrecht 10 p 
(20 de jocuri) 18. Helmond 4 p.
• In turneul de la Merida (Ve

nezuela) : Sparta Praga — Uta 
(Venezuela) 2—1.
• La Cremona, echipa din di

vizia secundă a Italiei Cremone- 
se a dispus cu 2—0 (0—0) de 
Sturm Graz.
• Internaționalul belgian Mu- 

naron de la Anderlecht, porta
rul de rezervă al echipei națio
nale (titular fiind Pfaff — care 
este acum la Bayern Miinchen), 
a fost suspendat pe 5 etape de 
campionat pentru atitudine vio
lentă împotriva jucătorului Kusto 
(Beveren).

cesco Moser, s-au declarat satis
făcut! de profilul curse:.

HOCHEI ÎN SALA « Austria 
a cîștigat, la Malines (Belgia), 
„Cupa Europei" B. cu 12 p. A 
fost urmată de : Spania 10 p, Ir
landa 7 p, Elveția 6 p. Belgia 3 p. 
Țara Galilor 2 p, Polonia 2 p.

ÎNOT • La Moscova. Dmitri 
Volkov a corectat recordul euro
pean la 100 m bras, reali zi nd 
1:02,81 (v.r. 1:02.86 din 1977 al lui 
Morken — R.F.G.).

TENIS « în finala turneului de 
la La Quinta, Jimmy Connors — 
Yannick Noah 6—2, 6—7, 6—3.
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