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La Palatul Sporturilor și Culturii

ORE DE INTENSE PREGĂTIRI
OW TENISMANII ROMANI Șl AMERICANI
& Connors, Fleming $i Arias, la primul antrenament bucureștean • McEnroe sosește

azi • Cum îl vede pe Iile Năstase sparring partncr-ul său
Deocamdată, nimic din îm

prejurimile Palatului Sportu
rilor și Culturii din Capitală 
nu lasă să se întrevadă ceva din 
atmosfera importantului eve
niment sportiv care este meciul 
de „Cupa Davis" intre echipe
le 'României și S.U.A. In sală, 
insă, întimplările alcătuiesc 
un mozaic plin de culoare, atit 
pentru cele două loturi, cit și 
pentru organizatori, deopo
trivă conectați la apropiatul 
start de vineri după-amiază.

Pe suprafața de joc, de un 
verde crud ce încearcă si 
ne convingă, cu un timp mai 
devreme, că primăvara bate, 
totuși, la ușă, la orele dimi
neții de ieri evoluau Dumitru 
Hărădău și Adrian Marcu, doi 
dintre componența lotului 
nostru. Tinărul partener al 
rutinatului Hărădău este ul
timul venit în selecționata care 
abordează noua ediție a 
„Cupei Davis", înlocuindu-l 
pe Andrei Dirzu, devenit in
disponibil In urma unei vi
roze respiratorii, contractată in 
recentul turneu - - •
R. F. Germania.

Liniște, doar 
schimburilor de 
mină sala. Și, totuși, in tribu
ne se lucrează. Sub tabela e- 
lectronică de afișaj meșterii 
montează 
scaunelor,

pentru ___ ,
„Astfel, ne spune direc-

efectuat in

rezonanța 
mingi do-

noile tapițerii ale 
eu cea mai mare 

calitate și... li-griji 
niște. 
torul Palatului Sporturilor și 
Culturii, loan Breazu, toate 
cele 3 121 de locuri ale tribune
lor vor fi gata să-și primească 
spectatorii, porțile sălii ur- 
mind să se deschidă cu o oră 
și jumătate Înaintea începerii

e»*

COPIII - CUCERIȚI 
DE SPORTURILE IERNII I
• „Cupa Pionierul" Ia schi, biatlon JÎ sanie — o reu
șită competiție sub egida „Daciadel" # Vatra Dorneî, 
din nou o gazda excelentă £ „Bucuriile zăpezii”, un 
frumos și inedit spectacol cultural-artistic, a încununat 

întrecerile sportive

Ilie Năstase și partenerul său de 
măsurînd înălțimea fileului.

antrenament, Thomas Emmrich, 
Fotografii de L MIHAICĂMIHAICĂ

Jimmy Connors, cu necruțătoarea lui lovi
tură cu ambele miini

fiecăreia dintre cele 3 reuniuni".
La cabine, Ilie Năstase se 

pregătește să-și înceapă și el 
antrenamentul. Este destins, 
bine dispus, se interesează de 
bilete („am primit o mulțime 
de telefoane de la cunoscuți"), 
îi promite unui coleg un scurt 
interviu pentru radio, inainte 
de intrarea in teren, iar 
nouă ne spune că chiar și in 
fața celei mai puternice gar
nituri americane a ultimilor 
ani surprizele nu sint excluse. 
De lingi el, Thomas Emmrich 
(R. D. Germană), tradițional 
sparring-partner al jucători
lor noștri înaintea meciurilor 
din „Cupa Davis" (anul tre
cut, la Timișoara, era deosebit 
de optimist pentru meciul cu 
Chile), este de părere că „așa 

cum joacă acum 
Năstase, cu servi
ciul său senzațio
nal, cu liftul său 
la fel de surprin
zător, are ne
voie și de o con
centrare în joc 
pe măsură. Iată 
de ce mă strădu
iesc să-1 ies in in- 
tlmpinare și în a- 
cest sens, in orele 
comune de antre
nament*.

Ilie a apărut pe 
marginea terenu
lui. „Dimitrie", i 
se adresează cu a- 
fecțiune lui Hi- 
ridău. Doar atit, 
și prima pereche 
s-a oprit din joc. 
Fileul se schim
bi ți, curînd, se 
schimbi și pri-

mele mingi intre 
Emmrich. Alexe 
pitanul nejucător 
pei noastre, ne

Năstase și
Bardan, ci- 

al echi- 
spune că

Paul SLĂVESCU

(Continuare In pag. a 1-a)

Vatra Dornel 
și-a consacrat ca
litatea de gazdă 
ospitalieră a com
petițiilor în spor
turile de Iarnă. O 
gazdă care își pri
mește in flecare 
an oaspeții cu 
nămeți de zăpadă, 
cu pîrtil excelent 
amenajate pentru 
schi și sanie— 
Zilele trecute l-au 
fost oaspeți sute 
de copii din toată 
țara, care și-au 
disputat Intîieta- 
tea în „Cupa Pio
nierul" 
(probe 
biatlon șl sanie, 
competiție de am
ploare desfășura
tă în cadrul 
„Daciadei". O În
trecere care s-a 
bucurat de o re
marcabilă orga
nizare asigurată 
de Consiliul Na
țional al Organi
zației Pionierilor, 
în colaborare cu 
Ministerul Educați
ei și învățămîn- 
tului, C.N.E.F.S., 
precum și cu fac
torii locali.

La schi (slalom uriaș — 400 
m, 36 de porți), o dublă sur
priză. Au produs-o copiii din 
județul Harghita, cîștigători în 
două probe (Cristina Debrean 
și Arpad Soos), în timp ce su
cevenii au urcat o dată pe 
podium, pe treapta întîi 
(Anton Chirea), Iar argeșenii 
— altă surpriză — au comple
tat tabloul învingătorilor prin 
Dana Stănilă.

Iată insă lista completă a 
micilor schiori premiați :

11—12 ani, fete : 1. Cristina 
Debrean (Harghita), 2. Flo
rentina Florean (Covasna), 3. 
Helga Bodo (Hunedoara) 4 bă
ieți : 1. A. Chirea (Suceava), 2.

la schi 
alpine),

Cu emoții, 
locul de

dar și cu ambiție, Urcind spre 
start al concursului de sanie

C. Hețea (Bistrița-Năsăud), 3. 
L. Neagu (Prahova).

13—14 ani, 
Stănilă ' ’ 
GySrfy 
Nîțolu ,
1. A. Soos (Harghita), 
Marinoiu (Prahova), 
Pelan (Cluj) și R. Nica (Bra
șov).

La 
fost, 
tanți 
montan,

fete : 
(Argeș), 2. 
(Brașov), 3. 
(Prahova) ;

1. Dana 
Dolima 
Claudia 
băieți : 

, 2. M.
3^—4. S.

biatlon, cîștigătorii au 
de asemenea, reprezen- 
ai unor județe cu profil 

disputa lor fiind

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag 2-3)
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Etapa a 19-a a Diviziei ,,A'‘ de fotbal

DINAMO A REVENIT ÎN FRUNTE
9 F. C. Olt, victorie la Tirgoviște, a recuperat cu plus punctul pierdut 0 Ultimele 
trei clasate se îndepărtează tot mai mult de zona de atracție a Diviziei „A” ® Uni
versitatea Craiova pierde teren la Baia Mare • Steaua și Sportul studențesc -

remize in deplasare Q F. C. Argeș — 4 puncte din două jocuri

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

începind de azi, la Miercurea Ciuc

UIUMUL TURNEU Al CAMPIONATULUI DL HOCHEI
Campionatul primei serii va

lorice a Diviziei „A“ Ia hochei 
se află înaintea ultimului „act“. 
începind de azi, la Miercurea 
Ciuc, se dispută jocurile ulti
mului turneu al competiției.

Competiția nu mai are, din 
punct de vedere al clasamentu
lui, prea mare importanță, pen
tru că titlul de campioană nu 
mai poate fi pierdut de echi
pa STEAUA. Hocheiștii clubu
lui bucureștean au, în prezent, 
47 de puncte față de 41 de 
puncte cite a acumulat prin
cipala lor adversară. S.C. Mier
curea Ciuc. Deci, socotind că 
ar pierd.e, să zicem, la Dinamo 
București și la S.C. Miercurea 
Ciuc steliștilor tot le-ar mai

rămîne două puncte avans.
Turneul începe azi și progra

mează 5 etape, care au cîte 3 
meciuri pe zi (orele 10, 16 și 
18,30), urmînd ca simbătă să 
fie zi de pauză. Iată programul 
de azi: ORA 10, Progresul 
Miercurea Ciuc — Avintul 
Gheorgheni; ORA 16, S. C. 
Miercurea Ciuc — Dunărea Ga
lați; ORA 18,30, Steaua — Di
namo.

Iată și clasamentul înaintea 
acestui turneu:
1. STEAUA 25 23 1 1 214- 60 41
2. S.C.M. Ciuc 25 20 1 4 146- 61 41
3. Din. Buc. 25 15 0 10 139-104 30
4 Prog. M Ciuc 25 5 3 17 84-173 13
5 Dun. Gl. 25 4 2 19 77-158 10
6. Avintul 25 3 3 19 58-192 9

Univ. Craiova 
Politehnica lași 
Chimia Rm. Vîlcea 
Petrolul Ploiești

F.C. Baia Mare - Univ. Craiova 1-0 (0-0)
C.S. Tirgoviște - F.C Olt 0-1 (0-1)
Dunărea C.S.U. - Sportul stud. 0-0
F.C Argeș - Chimia Rm. Vilcea 3-1 (3-0)
Corvi nul - F.C Bihor 1-0 (1-0)
A.S.A. Tg. Mureș - Steaua 0-0
S.C Bacău - Jiul 2-0 (0-0)
Rapid — Petrolul Ploiești 1-0 (0-0)
Dinamo — Politehnica lași 4-1 (1-1)

ETAPA VIITOARE (duminică 26 februarie)
Steaua - F.C. Argeș (2-0)
Dunărea C.S.U. - Jiul (1-2)
Sportul stud. — F.C Bihor (4-1)
F.C Olt — F.C Baia Mare (1-1)
Corvinul — Rapid (1-2)

— A. SA. Tg. Mureș
— S.C. Bacău
— C.S. Tirgoviște
— Dinamo

(0-0) 
(1-1) 
(1-D 
(0-4)

1. DINAMO 19 11 6 2 33—17 23
2. Steaua 19 12 3 4 43-13 27
X Univ. Craiova 19 11 2 6 30-16 24
4. Sportul stud. 19 10 4 5 28-18 24
5. F.C Bihor 19 9 4 6 33-23 22
6. F.C Argeș 19 10 2 7 26-19 22
7. Politehnica lași 19 7 8 4 21-19 22
8. S.C. Bacău 19 9 3 7 19-25 21
9. Jiul 19 8 4 7 16-22 20

10. F.C. Olt 19 5 9 5 14-13 19
11. F.C. Baia Mare 19 7 4 8 20-32 13
12. Chimia Rm. Vilcea 19 6 5 8 21-29 17
13. Corvinul 19 6 4 9 24-25 16
14. Rapid 19 5 6 8 15-20 16
15. A.S.A. Tg. Mureș 19 6 4 9 17-23 16
16. Dunărea C.S.U. 19 2 7 10 9-21 11
17. C.S. Tirgoviște 19 3 5 11 13-31 11
18. Petrolul Ploiești 19 2 4 13 13-34 3

Cronicile etapei, în pag. 2-3

GOLGETERII
Grosu

Coraș,
1 din

11 GOLURI:
— 2 din II m.

10 GOLURI : 
Lăcătuș — 
11 m.

9 GOLURI : Pițurcă. 
Dragnea.

8 GOLURI : Că-
mătaru, Cimpeanu.

7 GOLURI : 
tin, Cîrțu.

6 GOLURI : 
gescu (F. C. 
Roznai, Balint.

Dragnea 
golurilor 

nul 
Foto;

Augus-

deschide seria 
de pe stadio-
Dinamo
D. NEAGU



PATRU ETAPE ÎN CAMPIONATUL DE POLO
tncepind de mîlne, timp de pa

tru zile, la bazinul — renovat — 
din Oradea se dispută alte pa
tru etape din cadrul turului elrrcl 
al campionatului Diviziei „A* de 
polo, după oe primele trei au a- 
vut loc, la începutul Iul februa
rie. In Capitală. Programul se 
anunță Interesant, tn mod deo
sebit tn ultimele două zile, cdnd 
echipa locală Crișul Intîlnește pe 
celelalte fruntașe ale acestui 
sport. Rapid $1 Dinamo. Există, 
totodată, alte tocuri In care se 
așteaptă dispute echilibrate.

Iată programul : joi. de la ora 
ÎS : Crișul Oradea — Industria Li
nii Timisoara. Dinamo — C.S.U 
Construcții București, Progresul 
București — Steaua, Rapid — 
Voința Cluj-Napoca : vineri (ora 
16) : progresul — I.L.T. Rapid — 
C.S.U.. Dinamo — Voința, crișul
— Steaua : sîmbătă (ora 16) : 
Steaua — C.S.U., Voința — I.L.T.. 
Dinamo — Progresul. Crișul — 
Rapid : duminică (ora 8) î I.L.T.
— C.S.U.. Steaua — Voința, Ra-

pid — Progresul, Dlnamo — Crl- 
sul.

tnalntea acestor meciuri, clasa
mentul este următorul :
1. DINAMO 31 29 2 0 437-220 60
2. Crișul 31 25 4 2 433-257 54
3. Rapid 31 21 3 7 315-234 45
4. Progresul 31 14 2 15 257-296 30
5. Steaua 31 9 2 20 202-267 20
6. Voința • 31 9 3 18 233-296 17
7. I.L.T. • 31 6 2 23 237-376 10
8. C.S.U. 31 2 0 29 204-327 4

•) Echipe penalizate cu că te
două puncte.
• ÎNTRECEREA PENTRU CU

CERIREA „Trofeului Sportul*, 
decernat celui mal eficace jucător 
al campionatului, are un lider 
autoritar tn persoana orădeanulul 
Cornel Gordan, care a înscris 
plnă acum 143 de goluri, ceea ce 
reprezintă o medie excelentă : 4,61 
goluri pe med 1 Pe locurile ur
mătoare apar jucătorii Hagiu 
(Dlnamo) 109. Colcerlu (Voința) 
93. Costrăș (Crișul) 89, Florincescu 
(Progresul) 65. Gaiță (Rapid) 60 
etc.

REZULTATE DIN DIVIZIA „B" DE VOLEI
în cea de a X-a etapă a cam

pionatului de volei — Divizia 
„B“ — s-au obținut următoa
rele rezultate :

FEMININ : Seria I : Voința 
București — Confecția Bucu
rești 3—0, C.S.U.-I.E.F.S. —
Flacăra roșie II București 3—0, 
Ceahlăul P. Neamț — C.S.Ș. 
Focșani 3—0, Penicilina II 
Iași — Zimbrul Suceava 2—3 ; 
seria a II-a : Rapid Bucu
rești — C.S.Ș. Dîmbovița Tîr- 
goviște 3—0. A.S.S.U. Craiova 
— Braiconf Brăila 3—0, I. T. 
București— Dacia Pitești 3—0, 
Chimpex II. Constanța — 
Spartac București 3—2 ; seria a 
III-a : „Poli* Timișoara — O- 
limpia Metal 33 București 3—2, 
Universitatea Cluj-Napoca — 
G.I.G.C.L. Brașov 1—3. Olim
pia Oradea — Metalotehnica 
Tg. Mureș 1—3, C-S.Ș. Explor-

COPIII - CUCERIȚI DE SPORTURILE IERNII
(Urmare din pag I)

foarte echilibrată, ceea ce 
atestă buna pregătire în acest 
sport aplicativ a multor co
pii. Pe podium au urcat urmă
torii pionieri :

Fete (3 ture a 600 m, cu două 
trageri) : 1. Elena Bularca (Co- 
vasna), 2. Corina Prvoda (Bra
șov), 3. Aurelia Danciu (Mu
reș) ; băieți (3 ture a 800 m, 
cu 2 trageri) : 1. M. Nicu (Bra
șov), 2. D. Beșliu (Suceava), X 
E. Ivasuc (Maramureș).

Proba de ștafetă (fetele 600 
m, băieții 800 m) a revenit 
pionierilor din județul Brașov, 
urmați de cei din Mureș și Su
ceava.

Așteptată cu multă emoție, 
întrecerea sănierilor (400 m, 
cite 3 manșe) a consemnat un 
frumos și meritat succes al 
pionierilor Georgeta Bădiliță 
si Ovidiu Pavcl, reprezentanți

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE CONCURSULUI

PRONOSPORT DIN
19 FEBRUARIE 1984

Categoria 1 (12 rezultate) : 
14 variante 25% a 14.743 lei.

Categoria a 2-a (11 rezulta
te) : 10 variante 100% a 6.957 
lei și 138 variante 25% a 1.739 
lei

Categoria a 3-a (10 rezul
tate) : 103 variante 100% a 1.301 
lei și 1.174 variante 25% a 325 
lei.

PRONOSTICURI...
După toate probabilitățile, con

cursul Pronosport de la sfîrșitul 
acestei săptămlni va prilejul noi 
șl mari succese. Iată — ca sursă 
suplimentară de inspirație — pro
nosticurile făcute de Victor An
drei din București, participant 
consecvent ,și unul dintre perfor
merii concursului din 5 februarie

■ a.c. :

i. Asooli — Napoli x ; n. Avel- 
lino — Genoa X : III. Inter — 
Udinese 1 : IV. Juventus — To
rino 1 : V. pisa — Fiorentina 
X. 2 : VI. Roma — Lazio 1. X ; 
VII. Sampdoria — Milan 1, X, 2; 
Vin. Verona — Catania 1 ; IX. 
Catanzaro — Palermo X, 2 : X. 
Cesena — Atalanta X ; XI. Samb.
— Cremonese 1, X ; xn. Trlestlna
— Varese X.

f) Tragerea excursiilor la pro- 
noexpres de astăzi, 22 februarie 
1984. se desfășoară începînd de la 
ora 17.15 în sala clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Staicoylci nr. 42 ; numerele cîș- 
ticătoare' vor fi transmise la ra
dio în jurul orelor 19 (programul 
2) și 23 (programul 1).

ai județului gazdă. Doi sâ- 
nieri ambițioși (cu precă
dere Georgeta, care s-a de
tașat in Învingătoare cu o di
ferență de— o sutime de se
cundă 0, „doi viitori perfor
meri*, eim ne-a asigurat prof. 
Pavel Cbiriluș, directorul Clu
bului sportiv școlar din Vatra 
Domei. care l-a și cooptat In 
secția de specialitate a clubu
lui. încă o dovadă că „Daeia- 
da* este destinată să propulse
ze In aria performanței mulți 
copii și tineri talentat! !

Să consemnăm și numele 
primilor trei clasați :

Fete : 1. Georgeta Bădilită
(Suceava) 1 39.33 2. Măriri ca
Baron (Hunedoara) 1:39.40, X 
Mihaela Gheorghe (Bacău) 
1:40.86.

Băieți : 1 Ovidiu Pavel (Su
ceava) 1:36.59. X Silviu Ganea 
(București) 139,01 X Vasile 
Sitar (Maramureș) 1 ~30J8 
Clasament pe Județe : 1. Su
ceava, X Dîmbovița, X Brașov

De remarcat pozițiile bune ale 
unul Județ care n-a emis 
pretenții la locuri de frunte

(Ialomița 6), dar și clasările 
modeste ale altora, cu con
diții optime pentru practicarea 
sporturilor de iarnă (la fete. 
Sibiu 21, Alba 19, Prahova 13 ; 
la băieți. Arad 22. Vilcea 21, 
Sibiu 17, Bistrița-Năsăud 15, 
Hunedoara 8 etc.), de la care 
organizatorii ar fi dorit mai 
mult

De subliniat, totodată, măsu
ra echitabilă a organizatorilor 
de a aduce eoneurenții la con
diții egale de participare, utili- 
ziod același tip de sanie, spre 
deosebire de anii preeedenți, 
ciad unele „mașini* mai sofis
ticate și-au spus euvintul in 
stabilirea ierarhiilor. Ceea 
ce — cum notam la timpul res
pectiv — nu era In sprijinul 
stimulării micilor sportivi.

P. S. Un spectacol cultural- 
artistic intitulat „Bucuriile 
zăpezii* și desfășurat chiar 
pe piftiile de la Dealul Negru 
a încununat întrecerea spor
tivi o altă reușită, pentru 
care inițiatorii și organiza
torii merită toată aprecierea.

min Caransebeș — Armătura 
Zalău 3—2.

MASCULIN. Seria I : I.O.R. 
București — C.S.U. Oțelul Ga
lați 1—3, Viitorul Bacău — 
Prahova IPG Ploiești 3—0, I. T. 
București — Spartacus Brăila 
3—0, Tractorul II Brașov — 
Electra București 3—0 ; seria 
a Il-a : A.S.A. Buzău — Dacia 
Service 3—0, C.S.M. Delta Tul- 
cea — Vulcan 3—0, Oltul Rm. 
Vilcea — Calculatorul II Bucu
rești 3—0, Rapid București — 
SARO Tirgoviște 3—0 ; se
ria a III-a : „Poli* Timișoara 
— Metalul Hunedoara 3—1, 
Universitatea Cluj-Napoca — 
I.C.M. Caransebeș 3—2, Voința 
Zalău — Oțelul Dr. P. Groza 
3—1. A.S.A. Sibiu — Voința Be- 
iuș 3—0.

(Rezultate transmise de : 
N. Mateescu, Gh. Lazăr, O. 
Guțu, C Crețu, P. Comșa, I. 
Doniuța, Șt. Gurgui, C. Gruia. 
S. Giornoiu, I. Pocol, I. Ghișa, 
G. Drăgan, N. Magda, I. Io- 
nescu, I. lancu).

EXPLORĂRI - RELONUL 3-0
In sala sporturilor „Dacia* 

din Baia Mare s-a disputat în 
devans partida dintre divi
zionarele „A" masculine Ex
plorări și Relonul Săvinești. 
Conform așteptărilor, băimă- 
renii au cîștigat cu 3—0 (13, 14, 
9) o partidă fără virtuți tehnice 
și spectaculare, dar în majori
tatea timpului echilibrată. (A. 
CRIȘAN. coresp.).

Retrospectivă hipică 1983 (V)

AJUTORI DE ANTRENORI,
AMATORI REMARCAȚI

In sezonul trecut, din riadul 
ajutorilor de antrenori s-au re
marcat N. SImion, L Florea șl 
N. Nlcolae. Primul dintre ei. sub 
bagheta lui V. Gheorghe, de la 
care a Împrumutat stilul, a cu
cerit laurii de campion pe 1983. 
Dintre victoriile obținute de ei 
s-a remarcat cea cu Roditor, tn 
„Criteriul de fond*. L Florea. de 
clnd a trecut In mina lui M. Ște- 
fin eseu, parcă a rănăscut, obțl- 
nînd victorii prestigioase cu Ca
tren, Sadău. Sincera. El este Insă 
capabil de mal mult șl n aștep
tăm în 1984. N. Nlcolae șl-a con
firmat valoarea arătată tn 1982, 
reallzînd victorii frumoase cu 
Ibus, Vrednic șl alții. Toți aceș
tia slnt capabili de a prelua orl- 
clnd ștafeta de la mai marii lor. 
Tot in 1983 s-a mal remarcat și 
tlnărul G. Suditu, absolvent al 
liceului agricol, care a realizat 
sub conducerea valorosului T. 
Marinescu succese remarcabile cu 
Fidello Ulia . și alțl cal.

Din rlndul conducătorilor sta
giari, tn afară de O. Arsene, 
campionul pe 1983, mal remarcăm 
pe D. Iorga, un driver talentat, 
care posedă tot bagajul de cunoș
tințe tehnice șl tactice.

La appranti, situația este mai 
puțin bună, neputlnd remarca de- 
cît pe A. Vasile șl pe tlnărul M. 
Cristea, ambii Insă mai avlnd de 
muncit pentru a ajunge la un ni
vel șl mal bun.

Din rfndurlle amatorilor, tn a- 
fară de cei doi laurețl, H. Șer-

APPRANTI Șl CONDUCĂTORI
IN SEZONUL TRECUT

ban și L Sloieescu. remarcăm în 
primul rlnd pe B. Manea. Cu 
cele trei victori* obținute conse
cutiv în „Criteriul de fond* al 
amatorilor, ei și-a dovedit spe- 
ciaLtatea pentru cursele de fond, 
în care tactica joacă un rol hotă- 
rîîor. G. Buznea, de asemenea, 
un tactician prin excelrață, a 
reuțit victorii frumoase cu Or
fana și Vrednic. M. Manea, cu o 
poziție de clasă Ia sulky, atunci 
dnd vrea, nu dă nici o speranță 
adversarilor. Aprecieri pozitive și 
pentru S. Stănilă, care, prin ma
niera de a conduce, se aseamănă 
foarte mult cu N. Gheorghe.

Tuturor remarcațEor, precum și 
celorlalți tehnicieni care contri
buie la realizarea frumoaselor 
spectacole hipice, le urăm mult 
succes în anul 1984.

A. MOSCU

Ultimele zile de participare 
la tragerea excursiilor

LOTO
Agențiile Loto-Pronosport mal pot elibera numai as

tăzi și mîine bilete cu numerele alese de parilcipanțl pen
tru tragerea excursiilor Loto de vineri 24 februarie 1984. Se 
reamintește că, după efectuarea celor două extrageri obiș
nuite, vor fi extrase Încă două numere din totalul de B0. 
Variantelor de 25 lei, achitate sută la sută, care conțin 
aceste două numere, indiferent de ordinea Ieșirii lor din 
urnă, li se vor atribui excursii de două locuri In R. P. Un
gară (șase zile, In luna mai a.c.). Bineînțeles, biletele res
pective au drept de cîștiguri și la extragerile obișnuite. Se 
poate juca și pe variante combinate și combinații „cap de 
pod", care au posibilitatea de a obține suite de cîștiguri la 
mai multe categorii. încercați să vă numărați șl dv. printre 
marii cîștigători I

CLASAMENTELE DIVIZIEI „A*
FEBONIN

1. DINAMO 14 12 2 38:14 26
2. C.S.U. Galați 14 10 4 34:18 24
3. Chimia Rm. V. 14 10 4 31:19 24
4. Univ. Craiova 14 9 5 31:20 23
5. C.S.M. Sibiu 13 9 4 31:18 22
6. Maratex B. M. 14 6 8 23:30 20
7. Chimpex C-ța 14 6 8 22:31 20
8. Știința Bacău 14 5 9 22:31 19
9. Calculat. Buc. 14 4 10 20:33 18

10. FI. roșie Buc. 14 4 10 18:33 18
11. Farul Const. 14 4 10 16:34 18
12. Penicilina Iași 13 4 9 23:28 17

MASCULIN
1. STEAUA 14 12 2 40:14 26
2. Dinamo 13 12 1 38: 7 25
3. Explorări 13 9 4 31 '22 22
4. Elcond Zalău 14 3 6 34:26 22
5. Univ. Craiova 14 8 6 28:29 22
6. Tractorul Bv. 14 7 7 29:23 21
7. Calculat. Buc. 14 5 9 23:33 19
8. Motorul B. M. 14 5 9 20:33 19
9. Relonul Săv. 15 4 H 20:39 19

ie. C.S.M.U. SUC. 13 5 t 22:27 18
n. C.S.U. Oradea 14 4 10 22:32 18
12. A.S.A. Tg M. 14 4 10 14:36 18

• Dinamo, lidera campio
natului (la sfîrșitul turu
lui), s-a întors ieri din Irlanda, 
unde a susținut un scurt tur
neul Iată rezultatele obținute 
de rugbiștii noștri.

într-un Drim meci, cu pu
ternica selecționată a Irlandei 
de Nord, cu 6 internaționali 
,A“. (după SO de ore de drum 
obositor) Dinamo a pierdut cu 
3—54, apoi, cu campioana Ir
landei Bangolr a realizat 6—23. 
și, în fine, cu redutabila selec
ționată Londondery a obținut 
victoria : 16—9.

De remarcat că din echipa 
Dinamo au lipsit Gh. Dărăban 
și M. Zafiescu, a reintrat, cu 
mult succes internaționalul 
Enciu Stoica.
• Antrenamentele echipei 

Mașini Grele Olimpia, din se
ria secundă a Diviziei „A“. 
sint conduse, din acest început 
de an, de un nou cuplu de teh
nicieni : Emanoil Ene și Gh. 
Bănceanu. La sfîrșitul săptă
mînii trecute, Olimpia a în- 
tîlnit pe terenul său, într-un 
joc de pregătire, divizionara 
„B“ Gloria București. Gazdele, 
cu mare poftă de joc, au în
vins la o diferență de... 13 e- 
seuri ! Un viitor internațional 
în perspectivă, înaintașul din 
linia a treia Al. Perpelea.

® Echipa de rugby A.S. Mi- 
dia-Năvodari dorește — după 
cum ne informează corespon
dentul nostru din Constanța. 
Cornel Popa — „un retur mai 
bun. ceea ce ar coincide cu si
tuarea pe unul din primele pa
tru locuri ale clasamentului". 
După ce, mai întii, a pus ac
cent pe pregătirea fizică într-o 
scurtă perioadă petrecută la 
Sinaia, echipa Midia își conti
nuă pregătirile acasă. sub 
conducerea lui Vasile Bercu. 
Iată și lotul : Mircea Gheorghe 
și Gh. Brehoeseu — fundași ; 
V. Cazacopol, Gh. Ivan, M. 
Smeu, E. Dumitrescu — aripi : 
C. Alexandru, M. Stoica, A. 
Călin — centri ; D. Mihai, Al. 
Manea — mijlocași la deschi
dere : Gh. Barabanciu, T. Mi- 
rea — mijlocași la grămadă ; 
M. Zahan, L. Blaj, D. Comă- 
nici, M. Aurică, N. Anefi. G. 
Secuiu — înaintași linia a tre
ia ; C. Borșaru, FI. Războiescu, 
Șt. Baltariu, M. Manea — îna
intași linia a doua ; I. Matei, 
M. Nicolae, V. Ene, C. Dumitru 
— înaintași linia întii pilieri ; 
V. Turiceanu și N. Crăciun — 
taloneri.

CALENDARUL COMPETIȚIILOR ATLETICE
La sfîrșitul săptămînii, pe 

traseul, devenit tradițional, la 
Băile Felix, se vor desfășura 
întrecerile etapei finale a cam
pionatelor republicane de cros,

CIPSIRI PENTRC ARBITRI

între 27 februarie și 9 mar
tie a.c. se vor desfășura în mu
nicipiul București cursurile 
școlilor de arbitri de cano
taj și atletism. Sint admiși 
foști și actuali sportivi de per
formanță. antrenori și activiști 
din domeniul atletismului și 
canotajului Cererile de în
scriere vor fi înaintate la se
cretariatul C.M.B.E.FS. (str. 
Biserica Amzei nr. 6), pină la 
25 februarie 1984.

cu dispute la juniori și juni
oare (cat. I), tineret, seniori și 
senioare, cu clasamente indivi
duale și pe echipe.

3 si 1 martie, la Timi
șoara are loc etapa finală a 
concursului republican de sală 
pentru juniorii de categoria a 
III-a. în aceleași zile, la G6- 
teborg, vor fi desemnați cam
pionii europeni indoor ai anu
lui 1984. în sala „Scandina- 
vium" vor evolua numeroși at- 
leți fruntași de pe continent, 
Intre care mai mulți candidați 
la titlurile olimpice de la Los 
Angeles. La 3 martie, la Brăi
la. un interesant concurs al ce
lor mai buni săritori șl săritoa
re in lungime din țară, în care 
„gazde" vor fi... Anișoara Cuș- 
mir-Stanciu și Gina Ghioroaie, 
originare din această localitate !
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ATLETISM © o tendința periculoasa, 
remarcată la ultimele concursuri de atletism, 
fie că sint juniori, fie că sint seniori cu mulți 
ani de experiență, atlețil noștri au Început să 
„arbitreze* ei concursurile. Un junior calificat 
In finala mare la 60 m „fură- de două ori 
startul și este eliminat, conform regulamentu
lui. Juniorul are o mică criză de supărare, 
încep parlamentări, vine și antrenorul, momen
tul este penibil. La săritura In lungime un 
atlet depășește, dar cînd vede steagul roșu se 
repede la prag și cere socoteală arbitrului, afir- 
mlnd că urma respectivă nu-i aparține. Neplă
cut este că, de pe margine, antrenorii își sus
țin protejațll, aruneînd șl cîte o vorbă mai 
deochiată. Pentru că și la atletism s-au intro
dus cartonașele (galbene șl roșii), ele ar tre
bui arătate ! ft A CIN CE A ÎNCERCARE (deci 
In afara concursului) la 1,90 m a săritoarei în 
înălțime leșence Gabriela Mi h aicea a fost în
cununată de succes. Elevei Iul I. Butnaru l-a 
lipsit puțin s-o întreacă pe recordmana țării, 
NI cu lin a Vasdle. Să notăm că, deși neoficial, 
acest 1,90 m face din Mihaela a cincea sări
toare româncă dincolo de 1.90 m : 1.97 m Nl- 
cullna Vasile (7983), 1.93 m Cornelia Popa 
(1976), 1,92 m Virginia Ioan (1973) șl 1,91 m Io- 
landa Balaș (1961).

BASCHET • DEBUT, tn Divizia „A*, cu 
prilejul medului Politehnica București — Cri
șul Oradea ; junioara Zita Popa (1,84 m înăl
țime), care provine din pepiniera de junioare 
a C. S. Crișul și este produs al antrenoarel 
Adriana Niculescu, alături de care joacă acum 
în Divizia „A- ! ft mălină froiter și ma
rian MARINACHE și-au unit destinele, sîm
bătă, în prezența a numeroși membri al fa
miliilor, prieteni șl simpatizant!, ft „CAM
PIOANA- a faulturilor tehnice (titlu deloc ono
rat), echipa Rapid șl-a îmbogățit „palmaresul* 
eu încă trei sancțiuni dictate împotriva XH 
Minai Caralon, Gheorghe Dumitru șl Viorel

Suciu. Ne-am gîndit să ne adresăm unul diri
guitor al clubului feroviar pentru a-i atrage 
atenția asupra unei stări de fapt regretabile. 
Ne-am amintit, însă, că vicepreședinte al C.S. 
Rapid, avînd in răspundere jocurile sportive, 
este chiar... antrenorul echipei, Haigazun Tur- 
augian, cel care trebuie să aibă în preocupările 
sale șl starea disciplinară a echipei. Cel puțin 
teoretic, pentru că în practică...

SCRIMA • FARA A SE DISTINGE în proba 
Individuală a Campionatelor Internaționale ale 
României, tinerii scrimeri din echipa de ju
niori, aflați în pregătire pentru „Cupa Priete
nia*, au evoluat mult mai aproape de valoa
rea lor în întrecerea pe echipe, depășindu-i pe 
mult mai rutinații trăgători din reprezentativa 
secundă a României și pierzînd la limită în 
fața formației Ungariei (cea care a întrecut și 
prima noastră echipă) © ANTRENORUL FLO- 
RETIȘTILOR noștri fruntași. Iosif Zllahi, mai 
are mult de lucrat cu elevii săi pentru a le 
insufla încredere în forțele proprii, primul 
cvartet reprezentativ avînd la recentele între
ceri din sala Floreasca mari oscilații.

VOLEI O STEAUA ESTE ECHIPA care, 
în acest sezon, exprimă cel mai clar intenția 
de a moderniza concepția de joc. Sîmbăta 
trecută însă, Calculatorul i-a dat o frumoasă 
replică în aceeași idee de joc și nu mult a 
lipsit să furnizeze surpriza. Poate că ratarea 
acesteia s-a datorat unei... mici erori a antre
norului C. Chițigoi, care, la 2—1 la seturi pen
tru Calculatorul și 9—10 în setul 4, l-a scos 
de la fileu, pentru odihnă, pe Aurelian Ion, 
unul dintre jucătorii cei mal angajați șl mai 
eficace I ft VTCECAMPIOANA FEMININA, 
C.S.M. Libertatea Sibiu, revine puternic spre 
podium. Duminică a învins însă la limita pe 
ocupanta locului secund, C.S.U.-I.M.N. Galați, 
într-un meci în care tușierii localnici au cam 
greșit. în favoarea cui ?... ft ÎN DIVIZIA „B 
încep să apară foarte mari surprize. Se spune 
că unele sint „cu cîntec*. Federația ar putea 
să se autolnvite la astfel de „concerte*, in 
Chip de juriu, pentru ca să rămînă în concurs, 
și în sezonul viitor, cel ce într-adevar me
rită !
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SAPTE MINUTE
DINAMO 
POLITEHNICA IAȘI

4
1

(D
(1)

timpStadion Dinamo; teren moale; _ 
friguros ; spectatori — ckca 10 000. Șu
turi î 21-6 (pe poartâ : 11-3). Cor- 
nere : 14—1. Au marcat : DRAGNEA 
(min. 30 ?i 58), MOVILA (min. 52), 

STANESCU (min. 81), respectiv LALA 
(min. 38).

DINAMO : Moraru - REDNIC, MO
VILA, NICOLAE, Stănescu - Custov 
(min. 35 Multescu), I. Marin, DRAG
NEA — Tu-rcu (min- 60 O. Moidovan), 
ORAC, Augustin.

POLITEHNICA ; BUCU (min. 46 
Dohot) — Sigmirean, Anton, Gheor
ghiu, Ciocîrlan - PAVELIUC, CANA- 
NAU, Simionaș, FLOREAN - Cioacă, 
Lala (min 79 Mazilu).

A arbitrat foarte bine Cr. Teodorescu 
(Buzâu) ; la linie : V. Titorov (Dro- 
beta Tr. Severin) $1 G. Maeavei 
(Deva).

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 6-0 (2-0).

în poar- 
■uri foar- 
at și lip-

sa de experiență). Politehnica 
este depășită clar. în șapte mi
nute scorul devine 3—1 : min. 
52 — corner Orac, „cap* MO
VILA (2—1), și min. 58 — lo
vitură liberă Multescu, ,,cap“ 
DRAGNEA (3—1, cel mai fru- 
mos gol al partidei). Gazdele 
mai au si două ..bare” — min. 
59 Orac, din lovitură liberă, și 
min. 73. tînărul G. Moldovan. 
Ele termină în 10 oameni (din 
min. 77 Orac a părăsit acciden
tat terenul), dar reușesc totuși 
să majoreze scorul Ia 4—1 
(min. 81) prin STANESCU.
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AS.A. TG. MUREȘ 0
STEAUA 0

Stadion „23 August" ; lervn înghe
țat, curăța, de zăpadă ; timp rece 
și cețos ; spectatori — circa 8 000. Șu
turi : 8—6 (pe poartă : 1—1). Cor-
nere : 6—3.

A.S.A. TG MUREȘ : Noste 
SZABO, Jenei, ISPIR, Goii - BOTH II, 
C. lire (min. 70 Botezan), Dumitrescu 

— Ciorceri (min. 46 Vorga), FanicL 
Muntean.

STEAUA : lordoche - lavon. BELO- 
DEDICI, Tătăran, Eduard - BALINT. 
Petcu, STOICA, Majora - LĂCĂTUȘ, 
Pițurcă (min. 79 Cîmpeonu li).

A orbitrot bine V. Antohi (las’) î 
la linie V. Curt (Medgidra) și C. 
Gheorghiță (Brăila).

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 2—1 (0-0).
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combinație intre Piturcă și Pet
cu (min. 65) s-a încheiat cu un 
sut ..bombă" al ultimului, jos 
la colț, Naște respingind. prin- 
tr-un reflex. în corner. în min. 
74. Szabo a reluat balonul eu 
capul, dar mingea a trecut pes
te ..transversală". Ultima si
tuație favorabilă a aparținut 
bucurestenilor : Lăcătuș (min. 
79) a reluat balonul, din întoar
cere. peste poartă. Un meci de 
deosebit angajament, care s-a 
încheiat cu un rezultat echita
bil.

Gheorghe NERTEA
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SC. BACĂU 2 (0)
JIUL 0

Stadion „23 August" ; teren alune
cos ; timp noros spectatori - circa 
6 000. Șuturi : 8—3 (pe poortă : 3—2). 
Cornere : 9-0. Au marcat : AVĂDA- 
NEI (min. 71) și SOSU (min. 88).

S.C. BACAU : Mangeac - AN
DRIES, CARPUCI, Arieni, Elisel - A- 
VADANEI, ADOLF, SOSU - Viscreonu 
(min. 46 Șolman), D. Georgescu, Mi- 
hut.

JIUL : Caval - Horescu, VIZITIU, 
M. Popa, Stana — Szekely, VARGA, 
GAMAN - Stoinescu, Cura, Lasconl.

A arbitrat foarte bine M. Stoenescu; 
Io linie : V. Măndescu șl N. Voineo 
(toti din București).

Cartonase galbene : M. POPA.
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 3-0 (0-0).

devenit mai periculoase și, în 
min. 71, am consemnat primul 
gol : AVADANEI, în careu, 
a ajuns mingea care se îndrep
ta spre linia de fund și, din- 
tr-un unghi, ca și imposibil, a 
trimis-o spre interiorul stil
oului drept, de unde a intrat 
in poartă : 1—0. După ratările 
lui Avădanei (min. 75 și 79) și 
?OSU (min. 84), acesta din 
urmă a stabilit, în min. 88, 
scorul final, șutind puternic de 
Ia 11 m.

Pompiliu VINTILĂ

BUCURESTENII AU
GALAȚI, 21 (prin telefon). 

Aflate la poli opuși ai clasa
mentului, Dunărea C.S.U. și 
Sportul studențesc au jucat, 
cel puțin în prima repriză, de 
parcă gălățenii s-ar fi aflat 
în prima jumătate a clasa
mentului, iar bucureștenii 
în cea de a doua. într-adevăr. 
Dunărea a jucat deschis, spec
taculos, curajos și chiar în 
primul minut de joc. după 
un „un-doi“ cu Soare. Ralea a 
fost foarte aproape de deschi
derea scorului, dar Speriatu 
a respins iu extremis. In con
tinuare. tot gălățenii se află la 
cîrma jocului, dar Gălan 
(min. 6), Antohi (min. 13), Ra
lea (min. 20 și 27) sînt doar 
foarte... aproape de goL A 
fost o repriză în care elevii 
antrenorului Leonida Antohi 
au jucat mai bine. în tot acest 
timp, studenții bucuresteni 
s-au apropiat arareori de 
poarta lui Oană, e drept cre- 
înd situații periculoase, cum au 
fost cele din min. 2 (cind Hagi 
și Coraș l-au scos pe Pisău din 
dispozitiv) și min. 15 (cind a- 
celași Hagi a executat excelent 
o lovitură liberă de la 25 m. 
mingea fiind respinsă de Oană 
In corner).

După pauză. bucureștenii. 
profitînd și de absenta Iul 
Balaban, excelent piuă atunci, 
ies mal mult la atac. încerrir.d 
să puncteze și prin Iorgulescu.

MANEA, SLALOM SPECIAL
25 000 de fanatici ai Rapidului 

au venit în jurul nămeților de 
pe „Republicii" pentru a putea 
etnia in final J9ai Rapidul, 
hai Realei T*. după o victorie 
care se dorea netă. In dauna 
lanternei roșii. Numai că an
trenorul Dragomir, care a ju
cat Împotriva Rapidului In me
morabila zi a acelui 0—0 de 
la Ploiești, cînd feroviarii a- 
veau să cijtige titlul de cam
pioni, și-a organizat echipa 
pentru nn alt 0—0, care să 
aducă o gură de aer echipei 
sale, ajunsă la nivelul unui 
descurajant minus 10 în .clasa
mentul adevărului". Și astfel, 
pentru a nu știm cita oară, s-a 
demonstrat că ofensiva e in
comparabil mai grea declt apă
rarea. Rapid a încercat si intre 
prin subtilii Ion Ion și Șt. Popa, 
dar și-a dat seama curind că 
e greu, cu atit mai mult eu 
cit Damaschin se autobloca la 
primire. Apoi s-a Încercat eu 
centrări la semifnălțime, de pe 
partea dreaptă, dar iarăși Crin- 
gașu ți Bărbulescu au respins 
totul. In mod curios, Rapid, 
care a construit deseori locul 
pe Manea, l-a lăsat pe neobo
situl său extrem stingă să se 
descurce singur. în sfirțit, pre
siunea Rapidului, sugerată de
altfel în casetă, a fost susți
nută cantitativ și de cei doi 
fundași centrali, dar această a- 
glomerare a Înlesnit apărarea 
oaspeților. Petrolul a fost la 
un pas de 0—0, dar, la minu-

JOC SPECTACULOS, GOL DE ZILE MARL
BAIA MARE, 21 (prin tele

fon). Așteptată cu sufletul la 
gură, această intilnire, aprioric 
grea, foarte importantă pentru 
echipa locală, avea In plus, ea 
punct de atracție, nucleul in
ternaționalilor craioveni. Tim
pul frumos, terenul destul de 
bun au creat cadrul ambiant 
al unei partide foarte spectacu
loase, de mare angajament și 
de bun nivel tehnic, care a 
debutat alert, cu atacuri cursi
ve de o parte și de alta. în 
fața atacului gazdelor — care 
s-au autodepășit, jucînd bine 
tactic —, craiovenii au închis 
bine culoarele, Ștefănescu Ju
cînd cu exactitate (păcat că 
nu poate fi subliniat pentru 
cartonașul galben primit, acor
dat însă cu ușurință). au 
făcut presing permanent, inco- 
modînd jocul de construcție al 
echipei locale. Pe măsura 
scurgerii timpului, partida 
crește in intensitate, apar fa
zele de foc": min. 30, la cen
trarea Iul Bălăci, Cămătaru ra
tează de puțin; min. 39, „ghiu
leaua" lui Irimescu, de la 20 
m, trece pe lîngă vinclu. Băi- 
mârenil conduc apoi jocul, 
poarta lui Lung este în mare 
presiune, apare bara lui Roz- 
nai — min. 36 (după un rico
șeu al balonului venit de la 
Irimescu), consemnăm apoi in
tervenția lui Tilihoi din min. 
43, cînd Bălan a lobat balonul 
spre poarta goală și șutul pes
te transversală din min. 44 al 
lui Tulba.

La reluare, după cinci minu
te. Laiș creează o acțiune de

"SCOS" UN PUNCT AȘA E FOTBALUL !
DUNĂREA C.S.U. 0
SPORTUL STUDENȚESC 0

Stadion Dunărea ; teren curățat de 
zăpadă : timp rece. înnorat ; specta
tori - circa 15 000. Șuturi : 14—8 (pe 
poartă : 5—3) Cornere : 6—5.

DUNĂREA C S.U. : Oană - Pisau. 
Gălan. ANGHElINEI, R. Mureșan — 
Pascu. BALABAN (min. 44 lehim), Be- 
jenaru — Antohi (min. 65 Vaișcovici). 
RALEA SOARE.

SPORTUL STUDENȚESC : Speriatu 
- M Mihail. lORGU'-ESCU, CAZAN, 
Munțeonu II - Pana, Șerbânicâ (min. 
86 Chihaic). Coras — Terhes (min. 
88 FI. Gngore). M. Sandu, HAGI.

A arbitrat bine M. Salomir ; Ic li
nie : M Ma" (ambii din Cluj-Na- 
ooco) $1 N Dinescu (Rm. Vîlcea).

Cartonase galbene : GALAN, SPE
RIATU.

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

dar nu reușesc să înscrie. 
Coraș (min. 56). Hagi (min. 
70 — corner excelent executat), 
și tot el. împreună cu M. San
du, în minutele 78 și 79 (trei 
cornere consecutive la poarta 
lui Oană). puteau deschide 
scorul. Și totuși. în final (min. 
88). putea fi 1—0 pentru gazde, 
dar. la o lovitură liberă de la 
20 m_. Ralea a trimis mili
metric cu capul pe lingă bară. 
Un fericit punct dștigut de 
Sportul studențesc.

Mircea TUDORAN

RAP1D 1 (0)
PETROLUL PLOIEȘTI 0

Sta fo® RetxibI«dl : tarea bun : 
ttoxp hga-o* : «partetn»! - dice 
25 30C. Șelari : 12-2 (pe poortă :
S-2). Camere : B—4. A taorcot : MA
NEA >:«. K

RAPID : Mor» - L POPESCU. M. 
Gr^orr Sotaeș. M.nai - Petrat 
Rode L ica. Sl Pooo (ala. 48 CO- 
JOCA.SU) - DotaorcMn. MANEA.

PETROLUL : A Tc« - Ponce. Bă- 
balesca CRWGAȘU. GUȘA - Gă * 
teona. O. Grioore. Ccttacc - Grioa.

A ozt f— lo<w btaa L CrAcia- 
«arrw ; la Ke« GA- CeraaMia (oabil 
«a Rta. vaerai W A. Gheorghe (To
be Neow«.

CortaBOM goatane: MOCDOVEANU.
TrWeta Patectamdâ : «.
La Hxro-ta : 4-C C-CI

tul SS. MANEA s-a repliat din- 
eole de linia de eentru, l-a 
,tru* dnpă el pe Pancn. am
bra sa- a pornit ia daleoa. n 
sla'om frenetic. care a fixat 
vreo eieei arărătorL Ca stadion 
ea respirația tăiată B urmărit 
si ultima .cristiană". Manea 
a ajuns pe poziție de inter 
dreapta, a mai .întors* un ad
versar și > marcat eu dega
jare. expediind balonul eu Pi
ciorul său mai slab. adică 
dreptuL A fost o performanță 
individuală de mare efect, stră
lucitoare. care a răsplătit mun
ca neagră a celorlalți jucători 
rapidisti.

Icon CHÎR'LA

F.C BAIA MARE 1 (0)
UNIV. CRAIOVA 0

Stadion ..23 August" : taro« op alo ; 
timp primăvărotic ; spectatori — exco 
20 000. Șuturi s 11—5 (p« poartă : 
5-21 Camere : S-3. A marcat : ARE 
ZANOV (min. 491.

F.C. BAIA MARE : Femes - ARE 
ZANOV. Buzcău, Rat. VVE1SENBACHER
— BĂLAN, SABĂU, L Mureșan. LAIȘ
— Roznci, TULBA.

UNIV. CRAIOVA : LUNG - NE 
GRILA. Tiiihoi, Ștefănescu. Ungureonu
— ȚICLEANU, Irimescu. Balocf (mln. 
70 A. Popescu), Geolgâu (min. 70 
Crșan) — Cîrțu, Cămătaru.

A orbitrat bine R. Petrescu (Bra
șov) ; la linte : C. Gheorghe (Su
ceava) șl P. Balaș (București) ■

Cartonase galbene s ȘTEFĂNESCU. 
UNGUREANU, TILIHOI.

Trofeul Petschovschi : 10.
Meciul echipelor de speranțe o 

fost ominot.

mare rapiditate, urmată de o 
deschidere laterală spre ARE- 
ZANOV. urcat în atac, șut nă- 
praznic al acestuia în diago
nală, direct în vinclu și un gol 
de zile mari, ca la „mondiale*. 
Băimărenii, încurajați de des
chiderea scorului, atacă în per
manență și Lung se va remar
ca în min. 53 și 59 prin inter
venții de ultimă instanță la 
șuturile Iui Tulba și Bălan. 
Craiovenii se aruncă în atac, 
forțează egalarea, dar n-o pot 
obține, o anume stare de ner
vozitate minîndu-le randamen
tul. Ei au avut totuși, fn min. 
68, o foarte bună acțiune, dar 
Perneș a apărat senzațional 
lovitura cu capul a Iui Cîrțu.

\ Stelian TRANDAFIRESCU

TÎRGOVIȘTE,- 21 (prin tele
fon), Supărată, echipa gazdă 
a părăsit terenul învinsă după 
ce, mai bine de 70 minute, a 
avut inițiativa, a dominat, 
a dorit victoria, dar... cele două 
puncte au fost trecute în con
tul oaspeților. Tîrgoviștenii 
au șutat mai mult, dar impre
cizia nu poate aduce goiuri. 
Iată și ocaziile : Agiu (min. 6), 
O. Popescu (min. 15). Agiu. cind 
mingea șterge stîlpul din 
dreapta (min. 20). Niculcioiu. 
dar ezită... in 16 metri (min. 
22). din nou Agiu. „cap" peste 
bară (min. 29). Ce au făcut 
oaspeții ? Și-au așteptat par
tenerii in „treimea" lor, au 
stopat numeroase atacuri, au 
contraatacat periculos (bun 
jocul Ia mijloc al Iui Eftimie și 
Minea). iar în min. 28, împo
triva cursului jocului, au 
deschis și scorul. La un atac 
al gazdelor, „galbenii" an res
pins, balonul a ajuns la RADU 
II, care a înaintat cîțiva metri 
și, de la 20 m. din unghi, la a 
doua Iui intilnire cu balonul, 
a șutat plasat și a înscris. „O- 
mul de gol" și-a făcut datoria.

După pauză, jocul a avut a- 
ceeași fizionomie mai bine 
de 30 minute. Localnicii au o 
ocazie, în min. 51. prin Nicul- 
eioiu, care liftează balonul 
peste poartă. În 5 minute ob
țin 5 cornere, dar cea mai mare 
ocazie de gol e tot în partea 
cealaltă : contraatacă Radu II, 
pasă la Intilnire Iui State, șut

26 DE ȘUTURI - UN GOL
HUNEDOARA, 21 (prin tele

fon). Ofensivă dezlănțuită din 
start spre poarta orădeană. De 
la Nicșa la Văetuș, toată echi
pa gazdă atacă furibund. Oas
peții nu mai au timp să respi
re, se string instinctiv (inclu
siv golgeterul Grosu) în preaj
ma propriului careu, in jurul 
lui Zare, doar Georgescu ră- 
minind in avanposturi, prezen
tă. bineînțeles, simbolică. Do
minarea Corvinului se conver
tește îrrtr-o ploaie de suturi și 
intr-o sumedenie de cornere. 
dar golul așteptat intirzie. El 
vine abia în min. 33. cind GA
BOR reia imparabil eu capul 
la o centrare a Iul Petcu. îi 
trebuiseră Corvinului 18 șuturi 
la poartă (4 pe spațiul ei) și 
8 cornere (F.C. Bihor replica
se anemic, printr-o singură 
lovitură la poartă, ușor apăra
tă de Alexa) pînă In acest mi
nut pentru a-și vedea materia
lizată superioritatea. Părea, 
oricum, momentul unei descă
tușări, confirmată de ritmul 
constant. In continuare, al a- 
tacurilor hur.edorene, de de
zinvoltura cu care echipa stă- 
plnea tactic jocul.

După pauză, insă, tonusul 
meciului scade subit Ieșită 
din „clinei", F.C. Bihor începe 
să se vadă în atac. Ea echili
brează parțial jocul In cimp, 
dar nu poate împinge „tupeul" 
Pînă la a marca. Finalul Cor-

IUREȘ PITEȘTEAN-
PITEȘTl. 21 (prin telefon). 

Cu un moral bun (era singura 
învingătoare in deplasare in 
etapa trecută), echipa locală 
s-a lansat de la început în 
șarje rapide pe aripi, silindu-i 
pe vUceni să se cantoneze în 
apărare. După două ocazii ra
tate de Ignat și Jurcă (min. 3 
și 5), gazdele deschid scorul in 
min. 23 : Roman face o cursă 
spectaculoasă pe aripa dreap
tă, centrează, BADEA se înal
ță și reia sigur cu capul, in 
plasă : 1—0. Piteștenii joacă
In continuare foarte bine, cel 
mai activ dovedindu-se MOI- 
CEANU. la fel de bun în fazele 
de apărare ca și in cele de a- 
tac. El înscrie, dealtfel, și cel 
mai frumos "gol al partidei, re- 
luind din voleu, în cădere, ba
lonul centrat de Nica, in min. 
39. Oaspeții ies acum cu mai 
mult curaj la atac, dar — iro
nia... fotbalului ! — în ultimul 
minut, primesc al treilea gol 
înscris de ROMAN, dintr-o 
poziție de ofsaid nesemnalizată 
de la tușă.

După pauză, argeșenii nu 
se mai ridică la nivelul evolu
ției din prima parte a meciu
lui. Inițiativa In joc trece de 
partea Chimiei care, peri
oade lungi, joacă cu fundașii 
la centrul terenului, de parcă 
ea ar fi fost gazdă. Se remarcă 
in special tînărul Lazăr, dornic 
să lase o cit mal bună impre
sie în orașul unde a fost ju
nior. In min. 57, revirimentul

C.S. TÎRGOVIȘTE 0
F.C. OLT 1 (1)

Stadion Municipal ; teren curătat 
de zăpadă dar moale, alunecos ; 
timp bun oent u fotbal ; spectatori — 
circa IC 000 Suturi : 13—2 (pe poartă: 
2—2) Cornere r 14-1. A marcat : 
RADU II (min. 28).

C.Ș. TÎRGOVIȘTE : Mio - Rus ENE, 
Dumitrescu Lico (min 62 Turcu) — 
BURLEANU Constantin AGIU - pe- 
niu (min 46 Iso'a), Niculcioiu O. 
POPESCU

F.C. OLT ; Nițu - prepeliță, Bum- 
bescu, Balaur, MATEI - M. Pooescu, 
MINEA EFTIMIE - Leta RADU II, 
lordache (min 54 State).

A arbitrat bine I. Velea ; Ic linie : 
C Bîtlan (ambii din Craiova) $i 
D Ciolan (Pitești).

Cartonașe oalbene : CONSTANTIN, 
BALAUR LICA, M. POPESCU, BUM- 
BESCU. PREPELIȚA.

Trofeu! Petschovschi : 10.
La speranțe : 5—1 (2—1).

..bombă“ și doar reflexul lui 
Mia. care scoate balonul de 
lîngă bară, evită un nou gol. 
Cea mai favorabilă situație a 
gazdelor am înregistrat-o în 
min 75. cînd Nițu l-a blocat 
pe Burleanu (ce ocazie ’) la 
7 m de poartă, cînd spectatorii 
vedeau... 1—1. Meciul fusese 
jucat pentru că eforturile de
puse i-au marcat pe fotbaliș
tii tîrgovi.șteni, în timp ce 
apărarea Oltului a respins ba
lon după balon.

Constantin ALEXE

CORVINUL 1 (i)
F.C. BIHOR 0

Stadion Corvinuî; teren moale: timp 
rece : spectato-i - circa 7 000. Șuturi: 
26—7 (pe poarta : 9—3). Cornere :
15-0. A marcat : GABOR (min. 33).

CORVINUL : Alexa — Nicțo, DU- 
BINCIUC. Gălan. Bogdan — PETCU 
(min. 75 Cojocaru), L. MOLDOVAN, 
KLEIN - GABOR, Văetu$, Mateuț 
(min. 81 Stredie).

F.C 8IHOR r BALASZ - Dianu. Du
mitrescu. ZARE. Nițu - BISZOK, 
Grosu (min 85 Lazăr), Muresan — Ue, 
Nedelcu (min 39 Filip), Georgescu.

A arbitrat foarte bine M. Constan- 
tinescu ; la linie r G. lonescu (ambii 
din București) șl S. Pantelimonescu 
(Ploiești). •

Cartonase aoibene : VAETUS, NIC- 
$A. MURESAN.

Trofeu! Petschovschi : 10.
La speranțe : 2-2 (1-0).

vinului este departe de dina
mismul și spiritul ofensiv al 
primei reprize. Ea se mulțu
mește în cele din urmă cu o 
victorie la limită, în totală 
discordanță cu raportririle ci
frice din caseta tehnică, găsind 
poate și o scuză valabilă în 
prestația excelentă a portarului 
Balasz (a scos miraculos, in 
min. 17 și 70, de lîngă bare, 
șuturile lui Văetuș și Gabor), 
ca și neșansa la două lovituri 
in bară: Petcu — min. 43 și 
Dubinciuc — min. 84.

Ion CUPEN

DOAR 0 REPRIZĂ
F.C. ARGEȘ 3 (3)
CHIMIA RM. VÎLCEA 1 (0)

Stadion „1 Mai" : teren foarte bun; 
timp rece : spectatori — circa 8 000. 
Șuturi : 11—9 (pe poartă : 6—3). Cor
nere : 12—8 Au marcat : BADEA (min. 
23), MOiCEANU (min. 39),-ROMAN 
(min. 45), respectiv VERiGEANU (min. 
57).

F.G ARGEȘ : Cristian — Roman, 
Stancu, POPICU, Tulpan — Badea, 
MOICEANU. lovănescu (min. 70 
Ploaie) — Jurcă (min. 70 D. Zamfir), 
Ignat, NiCA.

CHIMIA : RO5CA - Teleșpan, 
Basno. Preda, Patea — Alexandru, LA
ZAR, Vergu — Verîgeanu, Buduru, Ca
ra bag eac.

A orbrtrat bine R. Matei ; la linie: 
M. Nîculescu si C. Voicu, acesta din 
urmă cu greșeli (toți din București).

Cartonașe galbene : BASNO.
Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 3—0 (2—0).

vîlcean este răsplătit prin golul 
Iui VERIGEANU. care sancțio
nează prompt greșeala de 
plasament a apărării locale, 
mai puțin sigură (Roman, 
Stancu) decît în alte meciuri, 
chiar dacă acest compartiment 
a cîștigat evident prin tînărul 
Popicu. După acest gol, Chi
mia (căreia i-a aparținut re
priza, cu excepția ultimelor 
cinci minute) obține o supe
rioritate în joc — greu de 
bănuit după primele 45 mi
nute — răsplătită însă doar 
prin... cornere.

Radu URZICEANU

JOCA.SU


La „Internaționalele" de judo ale Bulgariei PE GHEAȚA Șl PE ZAPADA

SPORTIVII ROMÂNI ÎN EVIDENTĂ REVENIRE
„Jocurile Olimpice de la Sarajevo vor constitui 
o punte In consolidarea mișcării olimpice44

Turneul internațional de judo 
al Bulgariei, care a avut loc 
la Plovdiv, a reunit un mare 
număr de concur enți din 16 
țări, printre care R.P.D. Core
eana, R.D. Germană, R.F. Ger
mania, Franța, Iugoslavia, 
România, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și Bulgaria. Reprezen
tanții țării noastre, spre meri
tul lor, au avut o frumoasă 
comportare, trei dintre ei reu
șind să urce pe podiumul de 
premiere, in clasamentul neo
ficial alcătuit la finele compe
tiției România situîndu-se pe 
locul 3, la egalitate cu valoroa
sa echipă a Uniunii Sovietice. 
La înapoiere, am solicitat a- 
mânunte antrenorului Alexan
dru Vasile, care i-a însoțit pe 
sportivii noștri la acest mare 
turneu.

„După rezultatele nesatisfă
cătoare, dar oarecum scontate 
pentru stadiul pregătirii, obți
nute de sportivii noștri din lo
tul olimpic la primele două 
turnee internaționale din acest 
an (n.r. — Paris și Tbilisi), 
ne-am deplasat la „Internațio

„UNCHIUL VASIA" SE PREGĂTEȘTE 

PENTRU MAREA FINALĂ
Acum, etnd ne mai desparte 

doar puțină vreme pi.-- la 
finala candidaților (startul la 
9 martie), șahul și lupta pen
tru titlul mondial revin ta 
atenția opiniei publice spor
tive. Se înmulțesc telegramele 
de presă cu amănunte asupra 
subiectului și aflăm astfel câ_ 
Ia Vilnius, capitala R S-S Li
tuaniene, pregătirile pentru 
găzduirea meciului care va 
opune pe Vasili Smislov tai 
Garri Kasparov sint in tot. 
Detaliu pitoresc : se va juca 
in clădirea istorică. unde șl-a 
avut cartierul general. In 1811 
mareșalul' Kutuzov. Învingă
torul lui Napoleon. De. ani. te
lexurile vor transmite- mutare 
după mutare, mersul pasio
nantelor partide.

Multe comentarii abordează 
tema diferenței de virstâ din
tre cel doi corifei șamștl. 
Smislov (S2 ani), după ce a 
Învins un adversar mai tinăr 
cu 30 de ard. R-bli. va avea 
de surmoctat acum în fața 
iul Kasparov, un handicap de 
42 de ani-, Lucru rar tatnmt 
chiar șl In șah unde longevi
tatea nu are caracter de cx- 
cepție. Wilhelm Steinia «ra 
încă. Ia 58 de ani. camp:on 
mondial, iar succesorul sic 
Emanuel Lasker, s-a despărțit 
de strălucitoarea eunurtă *- 
vînd numai cu S ani ma: pu
țin. Totuși, să ataci titlul rind 
al deoășit limita celor sase 
decenii — așa cum face astăzi 
Vasili Smislov — iată un fapt 
intr-adevăr fără precedent. Va 
fi o luptă între generata, — 
care Garri Kasparov, super- 
camp!onul tinereții șahiste. be
neficiază șl de acest atu tn 
favoarea sa. alătur! de acelea 
al marelui său talent si ai u- 
nel combativități remarcabile.

Curiozitatea constă si In 
aceea că Smislov a fost el 
însuși un astru precoce a! 

nalele* Bulgariei, aflate la a 
XlV-a ediție, cu speranța unui 
reviriment. Firește, m-a sur
prins faptul că la unele catego
rii erau mai mulți concurenți 
decît la „europene**. De pildă, 
la „semiușoară" au fost înscriși 
pe foaia de concurs nu mai 
puțin de 27 de sportivi. Cu atit 
mai mare a fost deci satisfac
ția, cu cit Ia această categorie 
an ajuns in finală cei doi 
sportivi români, CONSTANTIN 
NICULAE și ILIE ȘERBAN. 
Aflat intr-o îmbucurătoare re
venire de formă, Niculae l-a 
invins, mai intii, pe bulgarul 
Tonev, la puncte (koka), după 
care a dispus, tot la puncte, 
de sovieticul Magomedov (yu- 
ko), de iugoslavul Tiganovici 
(koka) și de bulgarul Buikov 
(yuko), cîștigînd seria sa. La 
rindu-i, Șerban a ciștigat prin 
yusei-gachl in fața bulgarului 
Panov, la ippon meciul cu so
vieticul Bal im, eu waza-ari la 
cehoslovacul Krijie și prin ru
sei-far hi partida pentru locul 
I in serie eu Gunțegirk din 
R.D. Germană. Finala n-a pu
tut să aibă loc, deoarece Șer-

șahului. La vlrsta lui Kaspa
rov a» iau era vicecampeon 
al Cnbmli Sorietioe. tar la 17 
ani dșngase ăttal de campioe 
al Moscovei. Roșcovanul -Va
sta- a fast st ei cecscdsat 
copC-minuae al șahulux ca 
altădată Capablaaca șt mal 
recent Bobby Fischer. Cam
pioni al Imn*'., la timpul lor. 
ea st Vasili Smislov. in 1357— 
■JSS Încununat eu trofeul su
prem dnd împlinise x de 
ant. 

Rodu VOU

ban devenise indisponibil. Bi
ne și cu mult curaj a evoluat 
și „superușorul** Gheorghe 
Dani, mai ales după decizia in
corectă din primul meci, cu 
bulgarul Ghercev, pe care l-a 
„fugărit** pe tatami aproape tot 
timpul. Ambiționat și nu des
curajat, Dani a ciștigat cele 4 
partide din recalificări, clasin- 
du-se meritat pe locul 3. Juni
orul Ștefan Nagy, Ia „ușoară**, 
a fost și el frustrat flagrant de 
victoria intr-un meci atribuin- 
du-se 5 puncte adversarului, 
Jozsef Toth, din Ungaria, deși 
atacul a fost început și finali
zat de Nagy. Silviu Lazăr, la 
„superușoară**, ciștigînd trei 
partide și pierzind două s-a 
clasat pe locul 5. In fine, „se
migreul* Adrian Clinei, lipsit 
de experiență competițională, a 
greșit tactic in primul meci și 
n-a mai beneficiat de recalifi
cări. iar „greul* Mihai Cioc 
s-a accidentat ușor după par
tida cu sovieticul Iaromenko, 
pe care a pierdut-o, iar in pri
mul meci din recalificări, cu 
Toth, din Ungaria, deși a ieșit 
învingător, s-a resimțit și ma> 
mult și l-am oprit să lupte mai 
departe. în concluzie, o com
portare bună, bilanț mulțumi
tor, dar pină la Olimpiadă mai 
avem și alte competiții dificile. 
Deci, trebuie să muncim și 
mai mult in continuare*.

TURNEU PREOLIMPIC DE LUPTE
GENEVA. Luptători din 11 

țări au luat parte la turneul 
preolimpic desfășurat în El
veția, care a reunit numeroși 
candidați la competiția din 
vară, de la Los Angeles. Iată 
câștigătorii : cat. 48 kg. : Dim- 
cevski (Iugoslavia), cat. 52 
kg; : Takahashi (Canada), rat. 
57 kg : Todov (Bulgaria), cat.

PREGUIRIlf miSMÂMIOR ROMÂNI SI AMERICANI
5

(Urmar» d:a paj. 1)

Floria Segdreeaau ea fi prezent 
U «af-maetexiul de dupd- 
emiozi, la teza Progresul, la 
local meciului urnind si te an
treneze lucitorii americani. II 
batrebdm daci rine si-i vadă. 
„fi voi vedea la televizor !*, 
ne rdspaude ziazbtad. Ia pisată.

După ce l-au luat pe Peter 
Fleming de la aeroport, la 
15.30 (Jimmy Connors sosise 
Ini noaptea), jucătorii ameri
cani ce sosit la ora 17,15 pen
tru primul lor antrenament 
bucureștean. Mc Enroe va fi 
ultimul sosit, de la Sidney el 
treetnd iaffa pe acasă, fa Bucu
rești urnind si rină miercuri 
la amiază, de la New York, 
via Paria. Lotul american este 
fnsbțit de t ziariști, printre 
care și Russ Adams, unui din
tre cei mai reputați fotorepor
teri tportiti din lume.

In timp ce pe teren Jimmy 
Connors lupta de unul singur 
contra unui dublu inedit, Peter

SARAJEVO, 21 (Agerpres). — 
în alocuțiunea rostită la închi
derea celei de-a 14-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de iarnă de 
la Sarajevo, președintele Comi
tetului Internațional Olimpic, 
Juan Antonio Samaranch, a ex
primat din partea CIO „Cea 
mai profundă gratitudine Comi
tetului de organizare a J.O., 
poporului iugoslav pentru mo
dul in care au găzduit Olim
piada albă. Sint convins că a- 
ceastă ediție va rămîne pentru 
totdeauna in inimile și in me
moria noastră*, a adăugat J.A. 
Samaranch.

La rindul său, într-un inter
viu acordat agenției Taniug, 
Branko Mikulici, președintele 
Comitetului de organizare, a 
spus: „Jocurile Olimpice de la 
Sarajevo vor constitui o punte 
in consolidarea mișcării olim
pice și a spiritului de priete
nie pe plan internațional*, a- 
dăugînd: „Obiectivele Olimpia
dei vor fl folosite in beneficiul 
tinerilor iugoslavi, care și-au 
adus o contribuție activă la 
construirea lor, precum și la 
organizarea in ansamblu a 
Jocurilor Olimpice*.

SEEFELD. Concursul de să
rituri de la trambulină, con- 
tînd pentru „Cupa Europei*, a 
prilejuit victoria vest-germanu- 
lul Thomas Hasslberger cu 
210,4 p (a avut sărituri de 
87 m).

62 kg : Santoro (Franța), cat. 
68 kg : Neyer (Elveția), cat. 74 
kg : Sejdi (Iugoslavia), cai. 82 
kg : Rinke (Canada), cat. 90 
kg : Paskov (Bulgaria), cat. 
100 kg : Goșev (Bulgaria), cat. 
+100 kg : Boicev (Bulgaria). 
Clasamentul pe echipe : 1. Bul
garia 33 p, 2. Canada 29 p, 3. 
Elveția 24 p.

Fleming — Jimmy Arias, „ar
bitrat* da Arthur Ashe, ne-am 
întreținut cu Gordon Jorgen
sen, viceprețedinte al fede
rației americane de tenis. 
„Prestigiul șl interesul pen
tru Cupa Davis in Statele 
Unite au crescut mult în ultima 
vreme, ea revers al prea 
multor competiții... neoficia
le. Iată de ce și Jimmy Con
nors, ca șl ceilalți mari jucă
tori ai noștri, doresc acum să-și 
vadă înscris numele pe ta
bloul de onoare al Salatierei 
de argint Astfel aliniem la 
București cea mai bună echi
pă*.
• La meciul de tenis dintre echi

pele României și Statelor Unite 
ale Ameridl. contlnd pentru 
„Cupa Davis*, care se va desfă
șura ie la M la 26 februarie ac. 
la Palatul Sporturilor șl Culturii 
din capitală, nu sint valabile le- 
gltlmatlile-abonament de intrare 
la manifestările sportive.
Biletele an fost difuzate prin 

asociații și duhuri sportive, între
prinderi, ministere șl instituții.

AURON. In această stațiune, 
din sudul Franței, au început 
campionatele naționale la schi 
alpin. In proba feminină de 
slalom special victoria a reve
nit Christellei Guignard cu 
1:45,90 (58,08+47,82), urmată de 
Carole Merle 1:48,74 și Fabie- 
nne Serrat 1:49,20. Medaliata 
olimpică Perrine Pelen a ra
tat o poartă și a abandonat!

VARȘOVIA. — Proba de sla
lom special din cadrul concur
sului pentru juniori de la 
Sczirk (Polonia) a revenit spor
tivului cehoslovac Peter Jurko 
cu 1:44,57. urmat de Martin 
Bokatir (Cehoslovacia) — 
1:45,36. Vladimir Folomev 
(U.R.S.S.) — 1:46,70. Ion Frățilă 
(România) — 1:47,67, Evgheni 
Ușakov (U.R.S.S.) — 1:48,39. 
Liubomir Popov (Bulgaria) — 
1+9,06.

CONCURSURI Ot ATLETISM
TOKIO. Cursa de 30 km des

fășurată in localitatea Ome a 
revenit fondistului japonez 
Shinobu Murakoshi, cronome
trat în 1,33:22. întrecerea femi
nină a fost eîștigată de irlan
deza Regina Joycc cu 1.44:58. 
La start au fost prezenti peste 
13 000 de alergători !

ALMERIA. Crosul internațio
nal care a avut loc pe un tra
seu de 11 km a prilejuit victo
ria spaniolului Jordi Garcia — 
33:56. Pe locurile următoare 
s-au clasat englezii Jonathan 
Richards — 34:08 și Carl Har
rison — 35:00.

RICHFIELD. Atletul sovietic 
Igor I’aklin, deținătorul recor
dului mondial în sală la sări
tura in înălțime (2,36 m), după 
ce a trecut peste ștachetă Ia 
2,30 m, în concursul de la 
Richfield (statul Ohio), a efec
tuat trei încercări la 2,37 m, a 
doua fiind foarte aproape de 
reușită ! La prăjină, Serghei 
Bubka a intrat în concurs la 
5.49 m, dar a doborît de trei 
ori. Proba a fost eîștigată de 
americanul Earl Beli cu 5,61 m.

O cupă

„Jules Rimet“ 

in copie
După cum se știe la 19 decem

brie 1983 a fost furată Cupa „Ju
les Rlmet" cucerită definitiv de 
reprezentativa Braziliei, care a 
aiștigat de tred ori campionatul 
mondial (1958, 1962 și 1970). Rău
făcătorii au topit aurul, făcînd 
lingouri din metalul nobil. O 
știre care ne-a parvenit din Rio 
de Janeiro, transmisă de agenția 
France Presse, relatează că firma 
„Kodak" a oferit confederației 
braziliene de fotbal cantitatea de 
aur necesară pentru ca trofeul 
original să fie înlocuit cu o co
pie. Știrea mal consemnează fap
tul că forul brazilian a primit 
oferta și, in prezent, un atelier 
specializat in bijuterii din Hanau 
(R.F.G.) lucrează pentru a ter
mina această copie valoroasă, in 
cele mai bune condiții.

„Juve Juve Juve“, Obiectivele lui Lewis pentru anul ’84
Juventus este, probabil, echipa cea mai iubită d.n fotbalul 

Italian, cea care are un foarte mare tsatdr de «mpauzana. 
„tifosi* cum li se spune, nu doar la Torino, ci la întreaga 
peninsulă. Există 87u de „dubiși" ale suporterilor lut Juv«itus. 
dintre care 30 numai in Sicflia. Intr-un clasament al duhurilor 
susținătorilor, după cele 370 ale simpatizanților Iul Juve ur
mează : 820 Milan. 350 Torino. 330 Udtaese etc. ta total există 
4 700 de asemenea „cluburi* In toată țara șl ae constată că 
numărul lor este in continuă creștere, dovada cea mai bună a 

ragostel pentru „gioco dl caldo".

Supermaratonul gheții

Triplu campion mondial la 
Heisu-.ki (IM m. IxlM m sl 
lungime). atletul american 
Cari Lewis a realizat, ta 
perspectiva Jocurilor Olimpl- 
oeu un foarte promițător re
cord mondial ta sală Ia lun
gime. cu o săritură de 8.7S m. 
Acest rezultat egalează. de 
fapt, cea mai bună perfor
manță a carierii lui Lewis 
(t.Tt m Indianapolis tn iunie

Cea mai lungă alergare pe 
patine, din acest an. a mă
surat 200 km șl s-a desfășu
rat, zilele trecute, ta Cana
da. Este vorba de cursa ce
lor „11 localități*, o Întrece
re tradițională printre patina
torii de viteză, a cărei pri
ma ediție a avut loc ta a- 
nul... 1809, cînd doi locuitori 
al provinciei Friesland, din 
Olanda, au parcurs distanța 
iu 14 ore șl Jumătate. Foarte 
populara în secolul al XIX- 
lea, între 1909 și 1963 ea n-a 
mai fost programată decît de 
13 ori șl ...
trializarea 
avut drept 
zirea apei 
nale olandeze ! Mai apoi 
cursa a fost organizată tn 
Norvegia, în Finlanda, în sta-

pentru că indus- 
„Țăril lalelelor* a 
consecință ...încăl- 
n.umeroaselor ca-

■”

IO»
fe, Jta-,----------------------

Unite și acum tn Canada, 
întrecerile din acest an 
participat aproape 300 de

tele 
La 
au 
patinatori, majoritatea olan
dezi. A ciștigat Win Wester- 
veld (Olanda) ta 7.54:30, deci 
aproape Jumătate din timpul 
Învingătorului din 1809 I L-a 
urmat, la numai 20 de 
eunde, coechipierul său 
Bakker, El au parcurs 
25 de kilometri pe oră.
ce. să recunoaștem, nu
chiar la tademîna oricui !...

se- 
Jan 

circa 
ceea 
este

Un golaveraj

1983) CU precizarea că cifra 
din aer liber a fost __
tă cu ajutorul unui vtat de 
0.M rrVi si că acum 
1* New York, la „ 
elanul său a fost mai scurt 
decît cei obișnuit 1* vară, 
Lewis dorește să concureze 
la J.O. la IOC m, ±04 tn, lun
gime șl 4x104 m și se va stră
dui să egaleze marele record 
din 1936, al tai Owens — 4 
medalii de aur. Pentru acest 
an, Cari Lewis se simte ca
pabil să realinwe următoa
rele performante (ta parante
ză am notat recordurile mon
diale actuale) : 140 m 
(9,93 dta 1383), — 
(19,72 din 107») si 
3,14 “ ‘
(8,90

realiza

ta sală.
, Madison",

9.90
204 m — 19,50 

__  _ . lungime — 
m — 30 de „picioare* 
m din 1368)...

de necrezut!
! (adică 20 de goluri Înscrise șl 
golaverajul realizat de reprezen- ------- • ■ - , 1C- 

un

Pare de nearezut dar 26—288
288 de goluri primite) a fost |_______.....__________
tativa Irlandei, participantă la recentele Întreceri din grupa 
a campionatului mondial de handbal. Este, indiscutabil,__
golaveraj cu totul neobișnuit chiar pentru Întrecerile acestei 
grupe, Irlanda (redutabilă la rugby, la fotbal, la câteva probe 
din atletism ș.a.) atlindu-se însă abia la ' “ 
lumea mare a handbalului, zilele trecute, 
susținut următoarele partide : Italia 5—50.
3—60, Luxemburg 9—55 și Finlanda 4—64...

primii săi pași in 
tn Italia, Irlanda a 
Belgia 5—W, Israel

Rubrică realizată de Romeo VILARA

TELEX • TELEX • TELEX
BOX • Francezul Gilles Elbllia 

și-a păstrat titlul de campion eu
ropean la categoria mljlocle-mlcă, 
tavingtadu-l prin abandon ta re
priza a 6-a pe italianul Nino la 
Rocca.

CICLISM • Ultima etapă a Tu
rului mediteranean, Antibes — 
Monaco, 115 km. a fost eîștigată 
de Patrick Moerlen (Franța) ta 
2h 44:25 (medie orară 41,996 km), 
ta clasamentul general primul loo 
a fost ocupat de francezul Jean- 
Claude Bagot, 19 h 49:19 urmat 
de irlandezul Stephen Roche 19 h 
49:27 șl elvețianul Stephan Mut
ter 19 h 49:39.

HANDBAL • Rezultate din se
mifinalele cupelor europene (fe
minin) : C.C.E. t Hypo Suedtstadt 
(Austria) — Radnlckl Belgrad 

17—21 ; Cupa cupelor : Admira 
Landhaus Viena — T.J. Gottwal- 
dov 16—19.

SCRIMA • Turneul de spadă 
de la Tauberblschofshelm (R.F. 
Germania) a fost ciștigat de fran
cezul Frederic Deplat, urmat de 
Sandro Resegottl (Italia) șl Eria 
Sreckl (Franța). • Turneul celor 
șapte națiuni la floretă feminin 
de la Frankfurt pe Main a fost 
cîștdgat de U.R.S.S. — 6 victorii 
(30 p), urmată de R.D. Germană
— 6 v (25 p).

TENIS • După turneul de la 
Quinta. Jimmy Connors a trecut 
pe primul loo ta clasamentul Ma
relui premiu cu 513 p, urmat de 
John McEnroe 325 p, Yannick 
Noah 296 p șl Ivan Lendl 227 r>. 
• tn primul tur la East Hanover 
(New Jersey) ț Mary Lou Piatek
— Virginia Ruzlci 6—4. 4—6 6—2.
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