
VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUSESCU 
la întreprinderea „23 August"

Secretarul general al partidului
a participat la adunarea generală 
a oamenilor muncii din această mare
citadelă industrială bucureșteană
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, in cursul dimineții 
de marți, o vizită de lucru la 
cunoscuta întreprindere bucu
reșteană „23 August' 
din marile citadele 
ale Capitalei.

Secretarul general 
dului a fost însoțit 
vizită de tovarășul 
Pană, membru al 
Politic Executiv al C.C. 
P.C.R., prim-secretar al 
mitetului 
al P.C.R., 
Capitalei.

Vizita 
Ceaușescu 
zentativă 
noastre constructoare de ma
șini dobîndește o însemnătate 
deosebită pentru toate colec
tivele de oameni ai muncii din 
această ramură de bază a eco
nomiei naționale, din întreaga 
industrie, ea avînd loc la în
ceputul acestui an hotăritor 
pentru înfăptuirea in cele mai 
bune condiții a prevederilor 
actualului cincinal al 
ției tehnico-științifice 
trecerea la o calitate 
superioară, în întreaga 
tate economică. în 
timp, acest eveniment 
Ia puține zile după 
Plenară a C.C. al P.C.R., care 
a analizat, în profunzime, căi
le prin care toate sectoarele 
de activitate productivă tre
buie să atingă nivelul de efi
ciență pe care il presupun și 
îl asigură cadrul nou creat, — 
mecanismul economico-finan- 
ciar bazat pe principiul auto- 
conducerii și autogestiunii mun
citorești.

Totodată, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la una din —--- : :-------
tante unități industriale 
Capitalei prezintă o 
tanță deosebită, în 
momentului actual, cind in în
treaga țară au Ioc adunările 
generale ale oamenilor muncii, 
chemați să examineze într-un 
climat de inaltă exigență și
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în satele botoșenene :

răspundere muncitorească ac
tivitatea fiecărei unități, să 
definitiveze măsurile politice 
și organizatorice necesare 
perfecționării continue a ac
tivității economice, asigurării 
îndeplinirii exemplare a sar
cinilor ce decurg din planul 
unic de dezvoltare economico- 
socială a țării in acest an.

“ “de lucru al to- 
Nicolae Ceaușescu 
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de resort, centrala 
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Dialogul 
varășului 
cu factorii 
ministerul 
industrială 
citorii și specialiștii uzinei 
cuprins o arie largă de | 
bleme.

La sosirea pe platforma in
dustrială din această zonă a 
Capitalei, mii de muncitori au 
făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o caldă și entuzias
tă manifestare de stimă și dra
goste. Ei au dat expresie sen
timentelor de profundă mulțu
mire față de partid, de secre
tarul său general pentru preo
cuparea și grija permanentă 
pentru orientarea eforturilor 
materiale și umane spre crea
rea unei economii moderne, a 
unei puternice baze tehnico- 
materiale a societății noastre 
— factor hotăritor în ridicarea 
României pe noi trepte de 
progres și civilizație, în creș
terea continuă a nivelului de 
trai material și spiritual 
tregului nostru popor.

Infățișînd rezultatele 
nute de acest vechi și 
nic detașament al clasei mun
citoare bucureștene în actualul 
cincinal, directorul uzinei, Ca
rol Dina, a subliniat că Ia baza 
acestor succese s-au aflat spri
jinul și îndrumarea nemijlocită 
ale secretarului general al 
partidului, care, venind in re
petate rînduri în mijlocul 
muncitorilor, a dinamizat ener
giile și capacitatea creatoare a 
întregului colectiv pentru va
lorificarea superioară a resur
selor materiale și umane, in 
scopul sporirii continue a apor
tului întreprinderii la inzes-

de 
al in-
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puter-

(Continuare In pag. a 4-a)

PASIUNE ȘI PREOCUPĂRI PENTRU ATRAGEREA 
TINERETULUI

— Dacă vreți să scrieți des
pre asociații sportive sătești cu 
rezultate bune in angrenarea 
tineretului la practicarea exer- 
cițiilor fizice și a sportului, în 
amenajarea de baze simple sau 
în participarea la întrecerile 
de masă — ni se spune la Con
siliul județean Botoșani pen
tru educație fizică și sport — 
vă propunem să vizitați asocia
țiile „Șiretul", din comuna Bu-

IN PRACTICAREA SPORTULUI
cecea, și „Zorile", din comuna 
Hudești. Veți găsi multe lu
cruri de real interes.

Și, într-adevăr, aveam să ne 
convingem, că atît la Bucecea, 
cit și la Hudești, dragostea și 
pasiunea pentru sport a unor 
activiști obștești au făcut ca 
în activitățile de masă, ba pe 
ici pe colo chiar și în dome
niul performanței, să se obțină 
rezultate remarcabile.

BUCECEA : „Daciada" a declanșat energii nebănuite
Desigur, la Bucecea în prim- 

plan se află fabrica de zahăr 
din localitate, care a făcut re
nume acestui sat liniștit, între
prindere fruntașă, în care și 
sportul este la el acasă. Ingi
nerul Valeriu Morcov ca și 
muncitorul sudor Dumitru Duță,

președintele Consiliului comu
nal pentru educație fizică și 
sport, locțiitor al secretarului 
Comitetului comunal de partid, 
au amabilitatea nu numai să 
ne vorbească, dar să ne și pre
zinte zestrea sportivă de care 
beneficiază iubitorii sportului

de aici. Dincolo de satisfacția 
cu care ne vorbesc despre par
ticiparea echipei locale în Di
vizia C la fotbal, ei elogiază 
indestructibila legătură dintre 
sportivi și producție, subliniind 
cu deosebire că „toți jucătorii 
participă zi de zi, la locurile 
lor de muncă, la eforturile ge
nerale pentru a da producție 
mai multă și de mai bună ca
litate". Dumitru Tudose de mal 
bine de 14 ani titular al forma
ției, .Alois Niculăieș, lăcătuș, 
Dumitru Hodău, electrician, 
Costică Luca, electrician, și Ion 
Pralea, lăcătuș, sînt și jucători 
fruntași, care apără întotdea
una cu dăruire și abnegație cu-

Constantin MACOVS

(Continuare fn pag. 2-3)

Balcaniada de 
de la Sofia 

a evidențiat

BUNI
SĂ-I FACEM SENIORI

AVEM JUNIORI

Trăgătorii români participant 
la Balcaniada pentru arme cu 
aer comprimat au reușit un 
bilanț foarte bun : 5 titluri bal
canice, 6 locuri 2 și patru 
locuri 3. Reprezentanții noștri 
au dominat clar aceste între
ceri, iar succesul este cu atît 
mai remarcabil cu cît la com
petiția similară din 1978, țin- 
tașii bulgari fuseseră cei care 
se impuseseră la București.

La sfirșitul „naționalelor", 
disputate cu o săptămînă îna
intea Balcaniadei, remarcam 
evoluția ascendentă a majori
tății tinerilor. Reprezentanții 
lor au confirmat și la Sofia, 
unde patru din cele cinci titluri 
balcanice au fost cîștigate de 
juniori. (Al cincilea aparține 
seniorului Romulus Nicolescu). 
Victor Popa, Ștefan Biolan și 
echipele de pușcă și pistol 
(din. care au mai făcut parte 
Florin Minișan, Maria Lakatoș, 
Gabriel Cristache si Constan
tin Țîrloiu) sînt autorii acestor 
performanțe. Aceste reușite

VICTOR 
POPA

STEFAN 
BIOLAN

ROMULUS 
NICOLESCU

Boxul nostru in plin efort de reafirmare

LIPSA DE COLABORARE DINTRE ANTRENORI
DIMINUEAZĂ PRODUCTIVITATEA UNUI CENTRU DE TRADIȚIE->

Dc cc nu mai sînt mari 
pugilișli la Galați ?

O importanță deosebită în 
acțiunea de redresare a acti
vității pugilistice. pentru ridi
carea de noi sportivi talentați 
care să lupte cu șanse în ma
rile competiții internaționale, 
o au centrele cu tradiție, ora
șele din care s-au ridicat cam
pioni a căror faimă a depășit 
granițele țării. Orașul Galați 
este un asemenea centru. Spor
tivi ca Dumitru Ciobotaru, Hie 
Gheorghe. Gheorghe Marines
cu, Ion Peicin, Ștefan Cojan, 
Alee Năstac sau Mircea Tone 
au fost mîndria pugilistică a 
urbei de pe malul Dunării.

în prezent, în orașul mare
lui Combinat siderurgic sînt 
cinci secții de box. in cadrul 
cărora activează 11 antrenori : 
B.C. Galați (4 antrenori). C.S.M. 
Dunărea (3), C.S. Oțelul (2), 
A.S. Constructorul I.C.A.Z. (1) 
și A.S. Gloria (1). în ciuda fap
tului că baza materială a aces
tor unități pugilistice este bună 
și a faptului că cei 11 antre
nori lucrează cu zeci și zeci de 
sportivi, capitolul „performan
țe" a rămas foarte sărac. în 
curînd se vor împlini 5 ani (!)

Antrenorul Dumitru Gheorghiu (dreapta) e de părere că „mij- 
lociul“ gălățean Sandu Tirilă nu și-a spus, incă, ultimul cuv.nt 
in activitatea competițională. Tirilă ii impărtășește părerea și se 
pregătește cu seriozitate... Foto : Ion MIHAICA

de cînd orașul Galați nu a mai 
avut un campion național de 
seniori, ultimul titlu fiind cu
cerit de „cocoșul" Mircea Tone 
în 1974. Nici la juniori situația 
nu poate fi considerată ca sa
tisfăcătoare, deși In prezent se 
află la Galați doi campioni „en

titre" : Nicu Popa (Oțelul) și 
Genu Rusu (Box-Club).

Ținînd seama de faptul că în 
oraș activează, pe lingă alte 4

Petre HENȚ

(Continuare in pag. 2-3)

demonstrează realismul orien
tărilor din ultima vreme ale 
federației de specialitate. Căci 
iată, după citeva cifre bune, 
realizate în competiții interne. 
Balcaniada de la Sofia consti
tuie prima afirmare internațio
nală a celei mai tinere gene
rații de trăgători, selecționată 
în urma conferinței cu specia
liștii din tir. organizată în 
toamna anului 1976. cînd s-a 
trecut la un masiv proces de 
întinerire. în al doilea rînd. se 
pare că însuși procesul de pre
gătire de la cluburi a suferit 
transformări notabile, In pri
vința volumului si calității 
muncii depuse la antrenamen-

te. Ștefan Biolan, proaspătul 
campion balcanic al trăgători
lor juniori de pistol, remarcă, 
la întoarcerea din Bulgaria că 
„...împreună cu antrenorul Gh. 
Corbescu, am stat, în această 
iarnă, mai mult ca oricînd în 
poligon și cred că succesul in
ternational, de care sint real
mente fericit, se datorează, în 
mare parte, acestui fapt". E 
bine că lucrurile se petrec 
astfel și, la acest capitol, tre
buie remarcate toate cluburile 
cărora le aparțin sau le-au a-

Radu TIMOFTE
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Azi, la Blagoevgrad

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
AL ROMÂNIEI ÎNTÎLNEȘTE

SELECȚIONATA OLIMPICĂ A BULGARIEI
KJUSTENDIL, 13 (Prin te

lefon). Mîine (n.r. astăzi), lo
tul reprezentativ A își încheie 
turneul de pregătire din Bul
garia. jucînd al treilea meci, 
la Blagoevgrad, în compania 
selecționatei olimpice a țârii 
gazdă. în ve'derea acestui joc, 
lotul a făcut un ultim antre
nament marți dimineața, pe 
stadionul din Kjustendil. S-a 
lucrat în mod special cu linia 
de mijloc, pentru a se corecta 
erorile tactice, întrucît mijlo
cașii, atrași de ofensivă. ne
glijează o așezare logică în 
teren. Toți jucătorii sînt va
lizi, timpul este foarte fru
mos, ceea ce ne face să spe
răm într-un joc bun, pe un 
teren „de lucru". Lotul fotba
liștilor bulgari este cantonat 
în localitatea Strumsko. din

apropiere de Blagoevgrad. An
trenorul principal al echipei 
olimpice (Svetan Ilcev) este 
același care a condus și lotul 
A la Stanko Dimitrovo. Fot
baliștii bulgari și-au încheiat, 
de asemenea, pregătirile în 
cursul dimineții de marți.

In vederea acestui ultim joc, 
antrenorii Cernăianu și Staicu 
s-au fixat asupra echipei: 
Lung — Tilihoi, Sameș, Dinu, 
Vîgu — Romilă, Bbloni, Bălăci 
— Crișan, D. Georgescu, Ra
dulescu.

Echipa olimpică a Bulgariei 
va avea, după toate probabili
tățile, următoarea alcătuire: 
Velimov (Ț.S.K.A.) — Nikolov

loan CHIRILA

(Continuare in pag. a 4-a)



0 interesantă manilcstarc cultaral-sportiva

„SERBĂRILE ZĂPEZII" 
ÎN POIANA BRASOV

„Serbările zăpezii", acțiune 
recreativ-distractivă, prima de 
acest gen organizată în 
noastră, a concentrat _ 
oamenilor 
concediu de odihnă, 
si a miilor de tu
riști veniți s îmbă
ta și duminică la 
Poiana Brașov.
Organizate de C.C. 

alL.T.C.. U.G.S.R, 
C.N.E.F.S., Minis
terul Turismului 
și de Televiziunea 
română. „Serbările 
zăpezii" au prile
juit o plăcută tre
cere în revistă a 
unor valori cultu
rale și sportive 
din județele Alba, 
Brașov. Prahova și 
Maramureș. Acțiu
nea a cuprins un 
concurs „Cine știe 
cîșligă" și o suită 
de întreceri spor
tive și distractive, 
care au avut loc 
în localul restau
rantului „Capra 
neagră", transfor
mat ad-hoc într-o 
ospitalieră sală de 
spectacole, ca și 
pe panta înzăpezi
tă din spatele res
taurantului.

Concursurile spor
tive și demonstra
țiile de „schi ar
tistic" ale sporti
vilor brașoveni au 
fost o adevărată 
ineîntare. la reu
șita cărora a con
tribuit și cadrul 
cu totul inedit al 
întrecerilor. Pe pîr- 
tia de un alb ima
culat, printre mi
cuții brazi care delimitau por
țile de slalom, erau plantate 
personaje din povești și oameni 
de zăpadă, ale căror figuri și cos
tume creau, de la bun început, 
o bună dispoziție generală. în 
acest cadru s-au desfășurat 
patru probe și mai multe de
monstrații de schi. Printre 
cele care au stîmit mult haz 
amintim „Albă ca zăpada și 
cei șapte pitici**,  „Păcală și

țara 
atenția 

muncii aflați în 
precum

Tîndală", „Cursa cu șicane", 
probe desfășurate în două 
manșe, în care victoria a al
ternat, pentru ca, în final, 
reprezentanții a două județe 
să se claseze pe primul loc.

HANDBALUL - ACTIVITATE NON-STOP!
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UNIV
® Joi, clapă in divizia icminină A® „cupa ROMÂNII!" programează simbătă și duminică

scmiiinalcic • DINAMO BUCUREȘTI - II. c. MINAUR, veritabil

Handbalul cunoaște — șl In luna 
februarie — o activitate eferves
centă. Campionatul feminin — 
Divizia A, „Cupa României14 (fe
minin șl masculin), ca și cupele 
europene (avem două reprezen
tante în semifinale) reunesc la 
start tot ce are mai bun, la ora 
actuală, handbalul românesc. Lo- 
callzlnd la săptămina In curs, să 
facem o scurtă trecere în revistă 
a programului competițional.

ETAPĂ RESTANTĂ 
IN CAMPIONATUL FETELOR
Fetele — și ele ! — se grăbesc, 

încercînd să recupereze timpul 
pierdut. Joi se va disputa etapa 
a iv-a (restanță din 21 ianuarie) 
a Diviziei A. O simplă socoteală 
scoate in evidență că în 15 zile 
handbalistele noastre au susținut 
5 meciuri în divizie. Cam mult !

Etapa de joi favorizează, din 
nou, Capitala. In sala Floreasca 
se vor disputa trei partide, după 
următorul program: ora 15,50', 
Progresul — Mureșul Tg. Mureș; 
ora 17, Confecția — Hidrotehnica 
Constanța; ora 18,10, Universita
tea — Universitatea Timișoara. 
Celelalte două partide sînt pro
gramate Ta Baia Mare (Construc
torul — Rulmentul Brașov) și Ba
cău (Știința — Rapid București). 
Fără discuție, între cele două 
mari candidate la titlul de cam
pioană a turului Diviziei A lup
ta va fi acerbă, tn această etapă 
este evident avantajată Știința 
Bacău, Hidrotehnica avînd de sus
ținut o grea întîlnire în Capitală. 
Duminică, fetele se vor prezenta 
la startul etapei a VIII-a, pen
tru ca la 25 februarie să susțină 
ultimul examen (etapa a IX-a) al 
turului campionatului.

„CUPA ROMÂNIEI*  
SE APROPIE DE FINIȘ

Simbătă și duminică sînt pro
gramate întîlnirile semifinale ale 
„Cupei României", la băieți. Găz
duite la Craiova șl Tg. Mureș, 
aceste Intîlnlrl vor desemna fi-

nallstele celei de a n-a ediții a 
competiției.

Sala sporturilor din Craiova va 
găzdui simbătă cuplajul Dinamo 
București — Gloria Arad, H.C. Mi
naur — Știința Bacău, iar dumi
nică un program cu derbyurl de 
zile mari: știința Bacău — Glo
ria Arad șl Dinamo București — 
II.C. Minaur Baia Mare. Acest 
din urmă med. Intre campioana 
țării și deținătoarea „Cupei Ro
mâniei", între cele două echipe 
care reprezintă handbalul româ
nesc In cupele europene, consti
tuie un veritabil punct de vîrf al 
sezonului competițional intern de 
iarnă.

La Tg. Mureș, alte*  patru aspi
rante la trofeu vor oferi specta
torilor dispute de mare atracție. 
Simbătă sînt programate parti
dele Universitatea CluJ-Napoca — 
C.S.M. Borzești șl Politehnica Ti
mișoara — Steaua, Iar duminică 
se vor disputa meciurile Politeh
nica Timișoara — C.SJW. Borzești 
șl Universitatea Cluj-Napoca — 
Steaua.

In fine, cursa a... doua, pentru 
locurile 9—16, programează tntîl- 
nlri la Pitești (simbătă: Universi
tatea Craiova — Metalul Hune
doara șl Comerțul Constanța — 
Universitatea București; dumini
că: Comerțul Constanța — Meta
lul Hunedoara șl Universitatea 
Craiova — Universitatea Bucu-

rești) 
Galati 
namo 
lași;

al

dcrbij al sezonului

șl Tulcea (simbătă: C.S.U.
— Relonul Săvinești, Di- 
Brașov — Universitatea 

. , duminică: C.S.U. Galați 
— Universitatea Iași, Dinamo 
Brașov — Relonul Săvinești). 
Finalele (1—2 și 3—4) vor a- 
vea loc la București, dumi
nică 25 februarie, în Palatul spor
turilor, cele pentru locurile 5—12 
în Sala sporturilor din Focșani, 
iar cele pentru locurile 13—16 în 
Sala sporturilor din Tg. Jiu.

După cum se știe, ediția femi
nină a „Cupei României*  a 
ajuns în pragul finalelor. Ultimul 
act se va disputa la 4 martie. E- 
chipele din finalele care oferă 
locuri pe podium (1—2 și 3—4) vor 
juca în Sala sporturilor din Cluj- 
Napoca, cele clasate pentru fina
lele 5—8 la Vaslui, iar cele din 
turneul de... consolare (9—16) vor 
evolua la Pitești.

Așadar, activitate competiționa- 
lă non-stop !

CLASAMENTUL DIVIZIEI A (f)
L
2. 
s.
4.
5.
6.
7. 
Ș.
».

10.

ȘTHNȚA BC.
Hidrotehnica 
Constr. B. M. 
Univ. Timișoara 
Rulmentul Bv. 
Mureșul Tg. M. 
Confecția
Rapid
Univ. București 
Progresul

UNIREA SF. GHEORGHE A CIȘTIGAT
„CROSA DE ARGINT"

Pe patinoarul artificial din 
Suceava a luat sfîrșit compe
tiția dotată cu „Crosa de ar
gint", la care au participat di
vizionarele S.C. Miercurea

Aspect 
și cei 7

dintr-o cursă, „Albă ca zăpada 
pitici", din cadrul „Serbărilor 

zăpezii"

vorba de tinerii din Bra- 
și Prahova, care au rea-
cîte 60 de puncte, urmați 

de cei din județul Alba cu 
59 p și din Maramureș — 54 p. 

Etapa a doua a acestor ser
bări este programată în zilele 
de 24 
ticipa 
Sibiu, 
Cluj.

Este

și 25 februarie. Vor par- 
reprezentanții județelor 

Suceava. Harghita și

Gheorghe ȘTEFANESCU

PE PÎRTIILE DE SCHI
La Azuga, intreceri ale fondiștilor

La Azuga au continuat con
cursurile cuprinse tn „Cupa Spe
ranțelor" la fond. Pe pîrtia din 
Poiana Urechea s-a desfășurat e- 
tapa finală a județului Prahova, 
la care au fost prezenți cel mai 
buni tineri schiori fondiștl ca
lificați din etapele anterioare. în
trecerile au fost extrem de dispu
tate. micuții schiori demonstrtnd 
frumoase calități. Clștlgătorl : 2

ÎN SATELE BOTOSENENE
(Urmare din pag. 1)

km, fete : Mlhaela Constantin 
(Azuga); 3 km, fete: Violeta 
Trandafir (Azuga); 3 km, băieți: 
Gheorghe Vasile (Valea Dofta- 
nel); < km, băieți: Constantin 
Dobre (Azuga).

Tot pe aceeași plrtie a avut loc 
șl faza județeană a campionatu
lui republican la schi fond pen
tru juniori. Disputele au fost do
minate de schiorii din Azuga, 
care au ciștigat majoritatea pro
belor. REZULTATE: 5 km, juni
oare mici: Daniela Dima (Azu
ga); 10 km, juniori mici: V. Istra- 
te (Azuga); 15 km, Juniori mari: 
S. Apostolescu (Azuga). Cursa de 
blatlon pentru juniori, pe distan
ța ’ ’ - - - -
C.

Ciuc, Unirea Sf. Gheorghe, 
Dunărea Galați și Metalul Ră
dăuți și formația de juniori a 
C.S.Ș. 'Rădăuți. Ultimele re
zultate : S.C. M. Ciuc — C.SJȘ. 
Rădăuți 19—0, Unirea 1— Me- 

_ talul 6—4, Metalul — C.S.Ș.
Rădăuți 19—1, Unirea — Dună
rea 5—5, Unirea — C.S.Ș. Ră

dăuți 38—3, S. C. M. Ciuc — 
Dunărea 4—2. Meciurile fina
le: pentru locurile 3—4 : Du
nărea — Metalul 7—6 (2—0, 
3—4, 2—2)/ locurile 1—2: S.C. 
M. Ciuc — Unirea 8—8 (2—4, 
3—1, 3—3). Clasamentul final:
1. Unirea Sf. Gheorghe 7 p,
2. S.C. M. Ciuc 5 p, 3. Dunărea 
Galați 5 p, 4. Metalul Rădăuți 
4 p, 5. C.S.Ș. Rădăuți 0 p.

Intre 16 și 18 februarie se 
vor desfășura la Suceava me
ciurile din cadrul ultimului 
tur al campionatului național 
al juniorilor I-

“ MlNDRESCU-coresp.I.
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tatea nu 
consacrațl 
zîndu-se p

lorile echipei lor, dovedind o 
mare dragoste pentru între
prinderea în care își desfășoară 
activitatea profesională. Și aici, 
ca pretutindeni în țară, „Da- 
ciada" a declanșat energii ne
bănuite, stimulînd considerabil 
activitățile sportive de masă. 
Au loc cu regularitate competi
ții pe secții, la finele cărora 
»înt desemnați campioni, care 
participă apoi la întrecerile 
organizate pe comună, la care 
mai iau parte reprezentanți ai 
asociațiilor sportive „Lumina" 
și „Unirea". Handbalul, voleiul, 
popicele, șahul, tenisul de masă 
și de cîmp sînt cele mai îndră
gite discipline și, deseori, ba
zele și sălile sportive reunesc 
un mare număr de tineri și 
tinere, fapt care nu ne sur
prinde deloc în clipa în care 
ni se spune că, la amenajarea 
unui modern complex sportiv 
existent aici (două terenuri de 
tenis, un teren de handbal, u-

nul de volei, un teren de fot
bal), elevii Liceului din comună 
și muncitorii din întreprindere 
au efectuat un mare număr de 
ore de muncă patriotică, lucră
rile executate fiind evaluate la 
aproape o jumătate de milion 
de Iei I

„Ne sprijinim in activitatea 
noastră pc un activ obștesc 
entuziast și pasionat" — ne 
spun interlocutorii, și ei țin să 
sublinieze aportul deosebit al 
lui Gheorghe Rusu (volei). Vic
tor Honceru (handbal), Mihai 
Aioanei (popice), Ion Ciobanu 
(șah), care au fost inițiatorii 
și organizatorii a numeroase 
duminici cultural-sportive sau 
a altor competiții cu largă 
partici-are de masă, cum ar fi 
„Cupa zahăru’ui", „Cupa 16 Fe
bruarie" sau altele în care s-au 
evidențiat și au făcut primii 
pași spre performanță sportivi 
ca Ana Vîșan. Mihai Aioanei, 
Tache Rădulcscu, Gheorghe 
Rusu, Alexandru Cojocaru sau 
Octav Corduneanu.

HUDEȘTI : Activități variate in toate satele comunei
Primarul comunei Hudești, 

Petru Sîrghi, îndrăgește acti
vitatea sportivă, sprijină și a- 
jută Consiliul comunal pentru 
educație fizică și sport pentru 
organizarea unei activități com
plexe și amenajarea bazei ma
terial’ corespunzătoare acțiu
nilor tot mai numeroase orga
nizate în anii din urmă la ni
vel comunal. Asociația sportivă 
„Zorile" are cercuri la Vatra 
Mlenăuți, Alba, Baranca și, 
desigur, în centrul de comună 
Hudești, iar activitățile se des- 
fășoa-ă fie la nivelul acestor 
cercuri, fie pe plan comunal, 
cu participarea atît a elevilor, 
cadrelor didactice, cît și a ti
neri’or săteni. La căminul cul
tural din satul Vatra, ca și în 
toate școlile din comună, în
trecerile de șah și tenis de 
masă din cadrul ediției a 2-a 
a „Daciadei" sînt în plină des
fășurare, dar Constantin Apă- 
tăc'iioaie, secretar al Consiliu
lui popular comunal, animator 
al activității sportive din co
mună, ne roagă să consemnăm

vorabilă. întreceri sportive de 
handbal, volei, baschet, atle
tism, fotbal și trîntă. Pe ace
leași baze, comuna Hudești a 
găzduit anul trecut una din fa
zele intercomunale ale Festiva-) 
lului sportului botoșenean, la 
care au participat peste 1 COC 
de concurenți, dintre care 800 
din comune învecinate. A fost, 
se poate spune, un moment de 
vîrf al activității sportive hu- 
deștene In anul 1978, urmărit 
cu mult interes și pasiune de 
întreaga comună.

Preocuparea tuturor factori
lor comunali pentru lărgirea 
continuă a activităților sporti
ve, acțiunile întreprinse în a- 
ceastă perioadă pentru organi
zarea întrecerilor din cadrul 
etapei de iarnă a „Daciadei", 
ca și meticulozitatea cu care 
sînt programate, de pe acum, 
viitoarele competiții, ale se
zonului în aer liber, sînt tot 
atîtea indicii că asociația spor
tivă „Zorile" va repurta și în 
viitor rezultate meritorii în 
atragerea cît mai multor tineri 
în sportul de masă, în compe
tițiile și acțiunile desfășurate 
sub genericul marii întreceri 
naționale „Daciada".

de 15 km. a fost câștigată de 
Băișan (Sinaia).
Victor ZBARCEA — coresp. BOXUL NOSTRU

LA
„CUPA TEXTILA"

(Urmare din pag. 1)

HARGHITA MÂDÂRAȘ

și cîteva rezultate din ediția I 
a „Daciadei", cu care comuna 
se mîndrește : echipa de vo
lei fete a ocupat locul I pe ju
deț la Festivalul sportului bo- 
toșenean, iar ulterior locul 3 la 
faza pe zonă din cadrul „Da
ciadei", aportul substanțial la 
atest meritoriu rezultat apar- 
ținînd profesoarelor Maria Co- 
jocea, Saveta Popescu, ca și co
operatoarelor Viorica Âniței 
și Zorina Nistor ; echipele de 
handbal (băieți și fete) s-au si
tuat pe locul III în cadrul ju
dețului la o întrecere rezerva
tă formațiilor școlărești, iar 
duminicile cultural-sportive 
(cu participarea unor invitați 
din comunele apropiate, Dara
bani sau Suharău. constituind 
un punct forte al iubitorilor de 
sport din Hudești. Ni se vor
bește cu reală satisfacție des
pre eforturile depuse pentru a- 
menajarea a numeroase tere
nuri sportive, majoritatea prin 
muncă patriotică, care găzdu
iesc, mai ales sîmbăta și dumi
nica, în condiții de vreme fa-

Consiliul municipal pentru edu
cație fizică și sport, tn colabora
re cu Asociația sportivă „Texti
la41 din Odorhei. a * organizat la 
Harghita Mădăraș un concurs de 
schi alpin detat cu „Cupa Texti
la". La competiție au fost pre
zenți peste 150 de schiori și schi
oare, care s-au întrecut pentru 
un loc cit mai bun tn clasamen
tul final. Au avut loc probe de 
slalom uriaș șl coborlre pe pirtil 
cu un grad de dificultate sporit. 
O excelentă impresie au lăsat 
Melinda Ire, învingătoare atît tn 
cursa de slalom uriaș ctt și în cea 
de coborlre, și Vilmoș Benedek 
dștlgător al ambelor probe. RE
ZULTATE TEHNICE, cobortre fe
mei: 1. Melinda Ire (Textila), 2. 
Gyongyi Patakl (OCL), 3. Suzana 
Pali (Confecția); slalom uriaș, fe
mei: 1. Melinda Ire, 2. Gyorgyi 
Pataki, 3. Irma Bolar (Matrițe). 
Pe echipe, trofeul pus tn joc a 
revenit secției Matrițe.

întrecerile au avut loc tn ca
drul competiției naționale „Da- 
clada".

• A. PIALOGA — coresp.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
SUCCESE ÎN SERIE 

LA LOTO
Tragerile obișnuite Loto din a- 

ceastă lună au debutat la 2 fe
bruarie cu un frumos succes, 
avlnd In fruntea listei de cîști- 
gurl TREI AUTOTURISME „Da
cia 1300“. obținute de Gheorghe 
Moise (Constanța), Costlcă Jitcă 
(Tecuci) și Bădescu Ionel (Bucu
rești) ; la aceeași tragere, cîști- 
gurlle întregi de categoria a n-a 
au fost de peste 27.000 lei fiecare. 
Așadar, după bilanțul bogat al 
lunii ianuarie, tn care au fost a- 
trlbulte clștiguri maxime Ia fle
care tragere (în total, 5 autoturis
me „Dacia 1300", 9 premii a cîte 
50.000 lei etc.), seria marilor suc
cese la Loto continuă $1 In luna 
februarie.

La tragerea de vineri 16 februa
rie 1979. MARILE SUCCESE VA 
POT SURlDE Șt DV., bineînțeles 
cu condiția de a Juca. Nu uitați: 
biletele pentru această tragere

mai pot fi procurate numai astăzi 
și mîine.

MAI MULTE BILETE JUCATE 
“ A— MAI MULTE ȘANSE DE 

ClȘTIGA !
*

PRONOEXPRESTragerea _____ _______
astăzi, 14 februarie 1979, poate 
urmărită în direct, pe micul 
cran, începînd de la ora 17,45.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 11 FEBRUARIE 1979

de 
fi 
e-

Categoria 1: (18 rezultate) 1 va
riantă 100% a 23.277 lei ■ " 
riante 25% a 5.819 lei.

Categoria a 2-a:
527.75 variante a 516

Categoria a 3-a:
5123.75 variante a 80 ...

Cîștlgul de categoria 1, jucat pe 
o variantă 100%, a fost obținut de 
participantul BACANU MARIAN 
din Brăila.

și 35 va-

(12 
lei. 
(11 
lei.

rezultate)

rezultate)

secții, și un club specializat, 
actuala stare de lucruri nu 
poate fi apreciată ca mulțumi
toare. Am încercat să aflăm 
cauzele care fac ca boxul gă- 
lățean să bată pasul pe loc de 
mai mulți ani. Iată cîteva opi
nii. Teodor Oprică, prim-vice- 
președinte al C.J.F.F.S. : „Spor
tul cu mănuși din orașul nos
tru nu a atins 
deși are condiții 
voltare, datorită 
antrenorii nu au 
bune metode de 
mentele talentate. Muncesc, au 
efective, dar nu au valori pen
tru că nici nu le caută". 
Ne-am putea întreba, unde tre
buie căutate aceste talente ? în 
cazul orașului Galați, răspunsul 
este foarte simplu : în liceele 
industriale, vreo 19 la număr, 
în care învață circa 15.000 de 
elevi și unde cei mai multi 
directori sprijină activitatea 
sportivă în general si boxul în 
special, așa cum fac tovarășii 
Teodor Rapolan (Liceul indus
trial nr. 3). Gheorghe Roșu 
(Liceul industrial nr. 6) sau 
Ion Coman (Liceul industrial 
de marină).

Antrenorul Nicolae Dobre 
(Box Club Galați) e de părere 
că „ar trebui să căutăm mai 
insistent elementele talentate, 
să muncim mai mult...**  ; Cor
nel Tucă, președintele colegiu
lui județean de arbitri : „An
trenorii noștri muncesc super
ficial. Dacă au multi elevi în 
sală se simt «acoperiți» în fața 
controalelor. Valoarea acestor 
elevi e lăsată pe scama întîm-

plării..." ; 
Gheorghiu 
lucrăm bi 
să facem
Se neglije 
că...“. Au 
pe hilare, 
rului Con 
țelul) : „N 
soape..." 
tovarășul 
a făptuit 
ani. de 
Galați, nu 
decît un si 
niori...

Principa 
din oraș e 
și opinia 
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IMPORTANT^
O.N.T. Carpați București, Agenția de excurs 

în străinătate organizează excursii speciale 
țional de la Leipzig în perioada 8—21 martif 
excursii este de 5 zile; mijloc de transport — 
+ 324 (125 M.) bani de buzunar de persoană.

Itinerar: București — Berlin — Dresda — I 
București.

Informații suplimentare și înscrieri la Age 
Episcopiei nr. 2 (tel. 16.44.31) și la Oficiile Ji
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se spune. Este un lucru bun dacă 
s-ar compensa printr-o promo
vare corespunzătoare a unor ele
mente locale de valoare. Oricum, 
marea performanță a avut de su
ferit. Perspective ? Există. In pri
mul rînd, în lotul actual stnt 12 
timișoreni (de origine sau sta
biliți ta oraș), ceea ce dă o anu
mită sudură echipei. Apoi, la Clu
bul școlar sint doi antrenori, A. 
Dușan și R. Florea (cu norma 
Întreagă), care forează printre 
miile de elevi din oraș. Desigur, 
rezultatele ar trebui să fie 
concrete, mai palpabile...

mai 
Mal

Pregătirile echipelor divizionare
de* * rugby

dent de opoziția partenerei -— 
că știe să joace după legile 
fotbalului modern : simplu, so
bru, eficace. Ceea ce, în mo
mentul de fată, la ora verifi
cărilor, înseamnă un prim cîș- 
tig.

Antrenorul Gh. Constantin 
ne spunea că în iarna aceasta 
s-a lucrat mult pe planul pre
gătirii tactice a echipei și că 
s-a pus accentul, în mod deo
sebit, pe jocul combinativ ț iar
reușitele de pină acum în joc 
ar fi si consecința firească a 
PARTICIPĂRII MAI ACTIVE 
SI MAI CONȘTIENTE A JU
CĂTORILOR în procesul pro
priei lor instruiri și a echipei 
în ansamblu. Sigur că numai 
competiția în perspectivă va fi 
aceea care va arătă în ce mă
sură aceste acumulări vor fi 
reale și de durată. Și dacă, 
intr-adevăr, Steaua va juca și 
în campionat tot așa cum a ju
cat duminica aceasta, fără în
doială că va avea numai de 
cîștigat. Și nu numai ea, ci și 
fotbalul nostru.

Mihai IONESCU

t\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

este și echipa din B, Electrotimiș, 
condusă de fostul internațional 
N. Duță.
• știam că „U“ are de mulțl ani 

probleme cu terenul de joc. S-a 
rezolvat problema 7, am întrebat. 
Nu 1 — a venit prompt răspunsul. 
Nu avem unde ne antrena și ju
căm pe un teren neadecvat. In 
privința meciurilor oficiale ar fi 
varianta cuplajelor cu fotbalul pe 
terenul „1 Mai“. Dar „varianta" 
asta e neconvenabilă, pentru că 
prea este legată de starea vremii. 
Așadar, se simte acut lipsa unul 
teren propriu. Soluția: terenul Po
litehnicii să fie reamenajat și a- 
fectat In exclusivitate rugbyului ! 
O FOSTA echipa campioana 
merită un asemenea... cadou. Ori
cum, factorii sportivi local! ar 
trebui să fie mai sensibili la a- 
ceastă doleanță a rugbyștilor de 
care se leagă și speranța realiză
rii unor viitoare performanțe. Să 
mal adăugăm la acest capitol al 
bazei materiale lipsa unui echi
pament de calitate.

De miine, la Arad

CAMPIONATELE REPUBLICANE
PE ECHIPE-JUNIORI LA TENIS DE MASĂ I

în Sala sporturilor din Arad 
încep mîine dimineață întrece
rile campionatelor republicane 
pe echipe de juniori la tenis 
de masă — turul, una dintre 
cele mai importante compe
tiții ale acestei discipline spor
tive. Importantă, deoarece reu
nește un număr important de 
juniori fruntași, speranțe actua
le și viitoare ale tenisului de 
masă, unii componenți ai lo
turilor pentru europene ți 
chiar pentru mondialele de se
niori din acest an.

Va fi interesant de urmărit 
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Ise a- 
a si o 
prii în

secret*  a boxerilor pentru cam
pionatele județene de juniori (!), 
motiv pentru care aproape că 
nu putem organiza gale pe plan 
local. Pentru înlăturarea tutu
ror acestor deficiențe, care de
termină slaba 
lui gălățean. 
nească de box 
suri care vor

- noastră de viitor spre un nou 
stil de muncă, mai eficient, 
orientat spre calitate, nu spre 
cantitate, cum a fost pînă a- 
cum".

Cei mai mulți dintre antre
norii gălățeni sint optimiști. Ei 
susțin că au în săli tineri ta- 
lentați, care se vor afirma în 
curînd. Dorim ca afirmațiile 
lor să aibă... acoperire. Acope
rire în boxeri valoroși, în cam
pioni de juniori și seniori. în 
sportivi care să poată apăra 
culorile echipei naționale în 
marile competiții internaționa
le.

^âni
"na
an ei 
2900
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sm.
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CONFECȚII COLOR Șl ALB-NEGRl
în magazinele comerțului 

de stat s-au pus în vînzare 
modele noi de confecții, tri
cotaje și încălțăminte pen
tru sezonul de primăvară '•
•

g O

balonzaide și pardesie 
executate conform ul
timelor tendințe 
modei ;
rochii, bluze, fuste și 
Jachete, cu croială le
jeră. gulere mici, talii 
culisante ;
pulovere și Jachete tri
cotate, practice, rezis
tente, călduroase ; 
pantofi comozi, cizme 
de diferite înălțimi, cu 
vîrful alungit 
subțire.

Dăruiți celor dragi
Alegeți din timp 

Martie !

9

cadouri utile ! 
darurile pe care

iV

a Universitatea are și un nou 
antrenor, Emanoil ine, tînăr (35 
de ani), fost jucător al echipei, 
care a revenit, după 6 ani, in o- 
rașul care l-a „făcut*  ca sportiv 
șl om, după un periplu pe ruta 
Timișoara — București — Buzău 
— Gura Humorului. Este inimos, 
plin de elan și bune intenții și se 
bucură de sprijinul tuturor. „Vom 
răzbate. Mal mult, cred in reve
nirea echipei pe făgașul marii 
performanțe", ne-a declarat el 
plin de optimism. Dacă, am adă
uga noi...
• Lotul cu care „U“ abordează 

noul sezon este destul de bun. 
Judecațl-1 singuri: Comănici (Se- 
petiuc) — M. Suciu, Cniche (Am- 
za, Kurunczi), Matei, Radu — Pe
ter, Jurj (Costin) — V. Suciu, Du
mitru, stoica (Kășcanu) — Tătu
cii, Chioreanu (Vollmann) — FIo- 
rea, Ioniță, Bateai (V. Popovici). 
Tot grupul, căruia 1 se adaugă 
trei tineri începători, studenți în 
medicină — Gîrz, Bratiloveanu, 
Mircu — îșl va continua pregăti
rile începute la 5 ianuarie în ta
băra de la Bîlea-cascadă (9— 1S 
februarie). Vor urma cîteva me
ciuri amicale la Sibiu și Timișoa
ra. Apoi meciurile oficiale pot în
cepe; de la 4 martie, cu Sibiul, 
Brașovul, Cluj-Napoca. Baia Mare 
(acasă). Gura Humorului, Bîrla- 
dul, T. C. Ind („afară*).  Un tur 
relativ favorabil, cu 4 meciuri 
(din 7) acasă. Xar pină în retur 
se speră Intr-o totală redresare. 
Sub impulsul liderului înaintării 
„tricolorilor", Gh. Dumitru. Pe 
cine mai propuneți naționalei ’, 
l-am întrebat pe antrenorul Ene. 
„In primul rînd, pe Lucian Ma
fiei, o aripă fără cusur, pe Dan 
Florea, pe .Alexandru Ioniță, pen
tru curajul său admirabil, pe Ion 
Tătucu, dacă se pregătește, pe lu- 
liu Peter”.

Oamenii stat aici. Pasiune de 
asemenea. Restul urmează de la 
sine.

I
I

Dimitrie CALLIMACHI I
I
I

Ievoluția sportivilor juniori In
tr-o competiție-maraton, care 
va dura pină duminică seara, 
în cadrul a nu mai puțin de 8 
reuniuni, iubitorii acestui sport, 
ea și specialiștii, avînd un bun 
prilej de a vedea care este ca
litatea muncii din cadrul sec
țiilor, cum s-au pregătit jucă
torii deja cunoscuți și, mai ales, 
cum se 
împlinit

Ca de 
nîorilor 
și 14 de 
și unele

I
I

prezintă cei care au 
vtrsta junioratului, 
obicei, la întrecerea ju- 
— 14 echipe de fete 
băieți — vor participa 

. talente de excepție din
rîndul copiilor care nu au •- 
juns la vîrsta acestora, dar 
care — tot ca de obicei — vor 
putea încurca multe pronos
ticuri.

Iată, așadar, suficiente argu
mente ' ’
blic numeros, din rîndurile că
ruia nu vor lipsi, desigur, co
piii și tinerii practicanți ai a- 
cestui sport din Arad.

I
I

I
Icare să atragă un pu-

I

ANUNȚ
Centrul de cercetări pen

tru educație fizică și sport 
organizează miercuri 21 fe
bruarie a.c., în sala de con
ferințe din bd. Muncii 37—39, 
o masă rotundă cu tema: 
„Posibilități de evaluare a 
efortului general și specific 
în antrenamente". Referate
le de bază vor fi susținute 
de prof. C. Răduț și biofi- 
zicianul P. Hillerin — cer
cetători.

Sint invitați să participe 
antrenori, profesori de edu
cație fizică, activiști spor
tivi și sportivi fruntași.

I
I
I
I
I
I
I
I

și tocul

oferi de 1

EXEMPLULI TRIAL PENTRU LOTUL REPREZENTATIV VEDETEII DE TINERET
I
I
I
I
I
I
I

în zilele de 21 și 22 februa
rie, va avea loc la București 
un trial în vederea alcătuirii 
lotului de tineret, care — cum 
am mai anunțat — va susține, 
în sezonul de primăvară, cite- 
va întîlniri amicale și oficiale. 
Printre acestea se numără me
ciurile cu selecționatele Repu
blicii Democrate Germane — 
la 14 martie. Turciei — la 4 
aprilie (în cadrul Campionatu
lui Europei) și Cehoslovaciei — 
la 2 mai.

La acest prim trial, antre
norul Viorel Mateianu a con
vocat următorii jucători : Du- 
cadam. Bubela și Coraș (U.T.A.), 
Condruc. Sabău, Koller, Mure-

Printre divizionarele B

F.C. CONSTANTA: „COPIII MARII"

I
I
I TREBUIE LAS AȚI

C. Constanța este o echipă 
iși rezolva

F. 
paradoxal*.  Cwuva, 
proOieme-e moDiiizmd sub flamu
ra ei jucători versați, consacra ți 
la alte cluouri. Cu un lot de vete
rani care dăduseră pe' alte me
leaguri examenul vaioric, ea nu 
reușea decit să se lăfăiască in 
prima divizie, fără să atace însă 
niciodată piscul clasamentului 
Atunci, pe un fond de explica
bilă nemulțumire s-a Încercat o 
metaforă ironică. S-a spus că 
„elefanții- vm să moară pe ma- • 
Iul mării... Mai aproape de vre
mea noastră. F. C. Constanța a 
sărit pe o aită orbită. După ce 
înnorase timp îndelungat genera
ții merituoase de juniori (cam
pioni naționali, cîuar, in 196L&2 și 

iată, ia returul campiona
tului 77—ît, ea trece la o injec
tare serioasă a lotului său cu e- 
lemente locale promovate din 
centrul de copii și juniori. Cade- 
țucr anonimi li s-a spus, tandru, 
prmtr-o altă metaforă, „copiii 
mării*.  Dar returul lui 1977/78 a 
plasa: echipa, care n-a confirmat, 
pe un Joc retrogradabiL

Prezentul este cunoscut. Pe po
ziția a 4-a tn seria I a Diviziei B, 
la 8 puncte de lider, departe de 
Iluzia cu care pleacă la drum 
once retrogradată: revenirea ime
diată In Dr.&ia A. iar in acest 
moment de răgaz, de inventariere 
a trecutului și de cintărire a pers
pectivelor, In Constanța se strigă 

r. Intre exagerările u- 
nui import cu toptanul de jucă
tori trecuu de apogeu șl promo
varea în bloc a unor juniori, e- 
Mdent, necopți. între ..elefanU” și 
..copui mării-, adjeă. s-ar fi co
mis o eroare fatală, pe traseu, 
depistata acum. Și anume, des
părțirea nejusttficată in favoarea 
altor cluburi de jucători auten
tici, care n-ar C putut tir! echi
pa atit de departe de ’--------*“
nă a fotbalului nostru, 
numele lui Iovănescu, 
L Constantinescu, I.
Hâdul eseu.

Dar să privim mal 
chipul de azi al lui F. C. Con
stanța. Antrenorul C. Mareș, care 
a preluat cirma de la Gh. Ola tn 
etapa a â-a tn campionatul Divi
ziei B, dar Înlocuit, la întreru
pere, cu C. Tilvescu, spune: „In 
vară s-a lucrat superficial, echi
pa iatrind nepregătită fizic In 
lupta aspră a eșalonului secund. 
O inițială stare de supraestimare, 
nejustificată, s-a înnecat, pe par
curs. intr-o slabă capacitate de 
luptă, poate Lntrucitva scuzabilă

lumea bu- 
Se Invoci 
Negoescu, 
M<*dovan.

deaproape

ȘTIRIȘTIRI...
• AZI, ULTUUUL JOC AL LO

TCI. Ui olimpic in iugosla
via. Dupâ ce a participat la Split, 
la „Trofeul Marjan*,  împreună 
cu echipele Steaua Roșie Belgrad 
și Hajduk Split, Iotul olimpic al 
țării noastre Iși Încheie, astăzi, 
turneul efectuat tn Iugoslavia, 
susținir.d un joc amical ia Klkln- 
da. Adversara lotului olimpic este 
echipa de Divizia B din această 
localitate.

• ASTAZI ȘI MIINE, NOI 
JOCURI AMICALE. Echipele di
vizionare iși continuă seria Jocu
rilor amicale cu caracter de veri
ficare. sint programate următoa
rele tatilniri: astăzi: DINAMO — 
GWARDIA VARȘOVIA (Stadionul 
Republicii, ora lo,30), PETROLUL 
PLOIEȘTI — STEAUA (ora 15,45) 
Și RAPID — C. S. T1RGOVIȘTE 
(stadionul Ciulești, ora 15). Mii
ne: A.S.A. TG. MUREȘ — SLO
VAN BRATISLAVA (ora 15,45), 
F. C. BRAH.A — DINAMO (ora 
15,30), ȘOIMII SIBIU — CHIMIA 
RM. VILCEA (ora 15,30) Și CEA
HLĂUL P. NEAMȚ — S. C. BA
CĂU (ora 15.30).

U.T.A. — ELORE SPARTAKUS 
2—1 (1—1). Au marcat. Schepp și 
Vaczl pentru U.T.A., respectiv 
Budavari. (Nicolae Strejan — co- 
resp.'.

„U“ CLUJ-NAPOCA — SLOVAN 
BRATISLAVA 0—0. Un meci 
foarte frumos, la care au con
tribuit ambele echipe, prin Jo
cul deschis, modern practicat, în 
ciuda stadiului de pregătire In 
care se află cele două formații. 
Studenții au tras de două ori în 
bară prin Dobrotă șl Cimpeanu 
n. (I. Lespuc — coresp.) 

șan, Tcrheș și Bălan (F.C. Baia 
Mare), Vamanu, Chițaru, An- 
tohi și C. Solomon (S.C. Ba
cău), Gal, Bozeșan și Biro I 
(A.S.A. Tg. Mureș), Dobrotă și 
Vidican („U“ Cluj-Napoca), An- 
dreicut (Gloria Bistrița). Lu- 
pău, Zare și Kiss (F.C. Bihor), 
Telescu, Oancea și Uțiu (F.C.M. 
Reșița), Irimescu. Ticleanu și 
Bumbescu (Universitatea Craio
va), Șt. Popa (Metalul Bucu
rești), Florean (Politehnica 
Iași), Gheorghe Ion, A. Iones- 
cu și Marin Ion (Steaua). Co- 
man (C.F.R. Cluj-Napoca), Bor- 
deianu (C.S. Botoșani) și Șai 
(Metalurgistul Cugir).

SA CREASCA!
la niște juniori care 
direct aia „centru*  in 
«zie, rara rodaj, rara 
ța aura a diviziilor 
Așa se face că din 
unde adversitățile
n-am adus decit două 
Antrenorul C. Tilvescu spune,

au sărit 
prima di- 
experien- 

inferioare. 
deplasare, 

se adună, 
puncte*.  

___  . la 
rtadu-i: „Fostul meu coechipier, 
Mares, m-a avertizat că, in ciu
da scnimnării de optică in pregă
tire, formația nu a dobindit o pu
tere fizica suficientă. Că mijloca
șii joacă necoresptmzător aut fa
za de apărare, cit și cea de atac, 
oeaagajtnd, cum se cuvine, un 
virt penetrant ca Peniu. Mi-am 
zis câ, pentru a prepara noul se
zon, treouie să eliminăm cauzele 
care au provocat asemenea efecte. 
Punem accentul pe antrenamen
te cu volum și intensitate sporite, 
fixind numărul de ore, intr-un ci
clu sâptâminal, la 20, cărora le-am 
adăugat două ore de pregătire te
oretică și incâ 8 pentru refacere. 
Natural, ne preocupă Închegarea 
unui „11*  omogen, stabil, care să 
garanteze o prestație de calitate 
in regim de durată și după pro
movare. In acest scop, am făcut 
retușuri in lot. Recunoscînd me
ritele știute, dealtfel, ale unei ac
tivități de 12 ani, ne-am despăr
țit totuși de Antonescu și Ștefă- 
nescu, care Ia 34 de ani al lor 
și-au exprimat dorința să-și con
tinue activitatea la o divizionară 
C din județ. Natural, au primit 
dezlegările. Am mai renunțat la 
Alecu și Mardale. Am promovat, 
tn schimb, portarii Crlstea (Me
talul Mangalia) și Stanca (Cimen
tul Medgidia), mijlocașul Roșu 
(Electrica Cons tan tal, inain tasul
Voiculescu (Neptun Mangalia), 
juniorii noștri A. Constantinescu 
și Pacea, primul mijlocaș, al doi
lea extremă. Lotul se prezintă ast
fel: Sărăcin. Cristea, Stancu, Mus
tafa, Nistor, Bâlasu, Turcu, dric, 
Borăli, Petcu. Ignat, Liveiuc, Dro- 
geanu. A. Constantinescu, Pur câ
rca. Roșu, Voiculescu, Pacea, D. 
Zamfir, Peniu. Tararache, Budu- 
ru, Zahiu (evident, nu ed de la 
Steaua)*.

Desigur, președintele clubului. 
Ion Robu. care-și face un titlu de 
mtadrle din faptul că. relutad tn 
ÎS—" un club de fotbal deficitar, a 
putut raporta un excedent la 31 
decembrie in dă și el o bătă
lie organ ratorieă pentru fortifi
carea lid F. C. Constanța. căci 
este tn măsură să promită asigu
rarea. ta retur, a unor condiții 
superioare pentru pregătire, odih
nă dirijată șl refacere controlată.

Care va fi viitorul lui F.C. Con
stanța ? Cresctad. „copiii mării*  
trebuie să dea răspunsul.

Ion CUPEN

-....  —’ --------- » '
în „amicalul" de duminică, 

cu Viitorul Scornicești, Steaua 
a avut o evoluție reușită, în 
special în prima repriză, fapt 
care i-a făcut pe mulți dintre 
spectatori să exclame, pe drept 
cuvînt : „dacă și in campionat 
echipa ar juca la fel-.". Adică 

a 
Și

într-o continuă circulație 
mingii, cu sprijin reciproc 
oportun în atac, cu dublaj 
prompt în apărare. Contrar o- 
biceiului, fundașii nu s-au mai 
complicat în situații simple în 
propria suprafață de pedeapsă, 
mijlocașii n-au mai abuzat de 
căratul mingii, iar înaintașii 
n-au mai așteptat poziția idea
lă de șut ci au tras la poartă 
din situațiile cele mai variate. 
Duminică, Zamfir n-a mai dri
blat la infinit și in mod inu
til, Iordănescu n-a mai ținut 
doar pentru el balonul, Aele- 
nej n-a mai făcut mișcări în 
plus. Dumitru n-a fost prezent 
doar în atac, ci și în apărare, 
Răducanu n-a mai apelat la 
„numere personale", chiar și 
cînd scorul era 6—0.
Steaua, atît de mult discutată 
pentru comportările sale ine
gale în raport cu valoarea ju
cătorilor, a arătat — indepen-

Așadar,

Am avut, așadar, prin in
termediul televiziunii, fot
bal... în casă, pe tot timpul 
iernii. Fotbal la gura sobei, 
dar nu ca în povești, ci de- 
adevăratelea, la înaltul ni
vel prilejuit de un campio
nat mondial, turneul final 
argentinian.

De la prima secvență și 
pină la ultimul episod al 
„serialului" încheiat dumi
nică, jucătorii și antrenorii 
noștri au putut urmări, la 
ore convenabile tuturor, fa
ze cu putere de simbol : ca, 
de pildă, aceea din partida 
Argentina — Polonia, cînd 
Mario Kempes, golgeterul 
campionatului mondial, în
tr-un moment extrem de 
dificil pentru formația lui, 
a scos mingea, cu mina, de 
pe linia propriei porți ; ca, 
de pildă, aceea din finala 
întrecerii cînd Johan Nees
kens, chiar la 1—3, spre 
sfîrșit, exercita acel extraor
dinar presing asupra por
tarului Fillol. Camera de 
luat vederi stăruia îndelung 
asupra înverșunatei dispu
te pentru balon, conștientă, 
pare-se, că oferă o instruc
tivă secvență.

SUBLINIERI

de pregătire; 
crîcnire de 
personalitate, 
la cel mai 
indispensabi-

lui, nu prin cine 
ci prin CEEA CE 
EL. Prin neobositul 
în teren — și cînd

Așadar, Kempes — în ul
tima linie a „frontului de 
apărare*  — și Neeskens, pe 
pozițiile cele mal avansate, 
trăgind, literalmente, după 
el întreaga echipă într-un 
ultim efort.

Ce alte dovezi mai grăi
toare de DĂRUIRE ÎN JOC, 
decît acestea venite din par
tea unor autentice vedete 
ale fotbalului mondial, am
bii fotbaliștii nr. 1 în echi
pele lor ? O dăruire posi
bilă prin acumularea a sute 
și sute de ore 
efectuate fără 
jucătorul — 
animat, acum, 
înajt grad, de _ 
Iul SPIRIT DE ECHIPĂ.

Într-adevăr, astăzi un fot
balist ESTE MARE nu prin 
numele 
este el, 
FACE 
travaliu 
formația luj este în pose
sia mingii, și cînd ea este 
In situația de a o recupera 
— datorită sarcinilor duble 
pe care le are de îndepli
nit. Dealtfel, nici unul din
tre componenții echipelor 
performere nu mai joacă, 
de mult, în cadrul strict al 
postului sau al liniilor, ci 
evoluează ca un .Jucător 
omniprezent", interesat să 
valorifice o idee, o concep
ție-

Dincolo de porțiunea de 
divertisment oferită în... fo
toliu iubitorilor fotbalului 
(si nu numaț lor), serialul 
T.V. „Mundialul argentinian" 
Iși are și latura lui instruc
tivă de care jucătorii și an
trenorii noștri trebuie să 
beneficieze la maximum. 
Retinind din toate, în pri
mul rînd, aspra, dar pil- 
duitoarea condiție a jucăto
rului vedetă.

Gheorghe NICOLAESCU



VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
la întreprinderea „23 August

(Urmare din pag. 1) 

de 
fa- 

mo-

trarea tuturor ramurilor eco
nomiei naționale cu mașini și 
utilaje de înaltă tehnicitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat apoi sectoarele 
bază ale întreprinderii : 
bricile de compresoare, de 
toare și de locomotive.

★
După rodnica vizită de lucru 

făcută. în cursul dimineții de 
marți, la întreprinderea „23 
August" din București. to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, a 
luat parte, în după-amiaza a- 
ccleiași zile, la adunarea gene
rală a oamenilor muncii din 
această mare și reprezentativă 
unitate a industriei Capitalei.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la adunare 
au participat tovarășii Gheor- 
ghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.. primarul ge
neral al Capitalei, Ion Avram, 
ministrul industriei construcți
ilor de 
partid, reprezentanți 
cerii unor ministere 
tutii centrale.

Tovarășul Nicolae 
a fost intimpinat. la 
noua și frumoasa sală a clubu
lui întreprinderii — unde s-a 
desfășurat adunarea — cu 
multă însuflețire, cu îndelungi 
aplauze, urale și ovații. Ani
mați de același simțămint și 
gînd fierbinte, cei prezenți au 
scandat minute in șir cu înflă
cărare „Ceaușescu — P.C.R.". 
Ei au dat o vibrantă expresie 
încrederii profunde a națiunii 
noastre in gloriosul Partid 
Comunist Român, conducătorul 
încercat al poporului pe calea 
luminoasă a socialismului și 
comunismului, sentimentelor de 
nețărmurită dragoste șl pre
țuire față de cel mai iubit fiu 
al partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Exprimind dorința unanimă 
a participanților, tovarășul

mașini, activiști de 
ai condu
și insti-

Ceausescu 
sosirea in

ÎNOTĂTORII americani
DIN NOU DISTANȚAȚI

PARIS, 13 (Agerpres). — In ul
tima zi a concursului Internațio
nal de notație disputat la Paris 
în bazin de 25 m, reunind peste 
300 de înotători și Înotătoare ‘din 
23 de țări. Citeva rezul
tate : 400 m liber — Serghei Ru- 
șin (U.R.S.S.) 3:51,59 100 m bras 
— Serghei Cernenko (U.R.S-S.) 
1:03,88; 100 m spate — day Britt 
(S.U.A.) 57,10; 400 m mixt — Csa- 
ba Soos (Ungaria) i:2S.a: la fe
minin: 100 m spate — Kimberley 
Carlisle (S.U.A.) 1:03,48; 10# m
bras — Iulia Bogdanova (U.R.S.S.) 
1:10,57; 200 m fluture — Jenny
Rapp (Canada) 2:13,76; 400 m li
ber — Missy Gehan (S.U.A.) 
4:15,29 ; lOt, m liber — Nancy Ga- 
rapick 56,61.

Protagoniștii celor trei zile de 
întreceri au fost înotătorii ame
ricani, care au obținut 11 victorii, 
cei sovietici — 6 victorii și cei ca
nadieni — 5 victorii (toate reali
zate de Nancy Garaplck).

LOTUL REPREZENTATIV AL ROMÂNIEI BALCANIADA DE TIR DE LA SOFIA
(Urmare din pag. 1)

echipa 
are cl- 
cum ar 

imediate 
ca și 
partea

(Levski Spartak), P. Kolev, G. 
Dimitrov (Ț.S.K.A.). Karakolev 
(Marek) — Slavkov, Ivanov 
(Trakia), Sredkov (Ț.S.K.A.) 
— Kostandinov (Trakia), Mla- 
denov, Petkov (Beroe).

După cum se vede, 
olimpică a Bulgariei 
teva nuclee omogene, 
fi triunghiul apărării 
(portarul și stoperii), 
cuplul ofensiv de pe 
stingă, reprezentat prin Mla- 
denov, unul dintre cel mai 
buni jucători ai echipei și 
Petkov, ambii de la Beroe.

Meciul se anunță dificil, dar, 
în același timp, deosebit de 
util pentru clarificarea unor 
probleme de fond ale schele
tului echipei naționale, avînd 

Dumitru Badea, secretarul Co
mitetului de partid, președin
tele Consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii „23 
August" a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rugămintea 
de a lua cuvîntul la adunare.

Primit 
ti mente, 
goste 
cuvîntul 
CEAUȘESCU, 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, președintele Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii. (Cuvintarea va fi dată 
publicității).

Cuvintarea secretarului 

cu cele mai alese sen- 
cu nemărginită dra- 

ți stimă, a luat 
tovarășul NICOLAE 

secretar general

_______ ge
neral al partidului a fost ur- 

de-mărită cu viu interes, cu 
plină satisfacție și aprobare de 
cei prezenți. fiind subliniată 
de puternice aplauze, ugale și 
ovații.

La sfirșitul cuvîntării, in sală 
domnește din nou o atmosfe
ră de vibrant entuziasm. Par
ticipantă la adunare scandează 
intr-un singur glas „Ceaușescu 
—P.C.R.", „Stima noastră și 
mindria : Ceaușescu — Româ
nia', „Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu — Pace". Sînt mo
mente care reafirmă voința cla
sei noastre muncitoare, a în
tregii noastre națiuni, de a 
urma cu devotament neclintit 
partidul, pe secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe drumul de luptă 
și de glorie al edificării socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării României 
spre comunism.

In aceste momente deosebite, 
participanții la adunare — și 
prin ei toți oameni, muncii din 
întreprinderea .S3 August" — 
se angajează să transpună _ io 
fapte orientările și indicațiile 
secretarului general al parti
dului. să Se la înălțimea sar
cinilor încredințate, să valori
fice cit mai bine experiența $i 
capacitatea lor de creație, ia 
vederea realizării exemplare 
a prevederilor planului pe 
1979. ale întregului cincinal, să 
contribuie eu întreaga energie 
la ridicarea patriei noastre so
cialiste pe trepte tot mai înalte 
de progres și civilizație.

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADA
a a

NOI CAMPIONI EUROPENI
DE JUNIORI LA SĂNIUȚE

Pe ptrtia de U KryrLca (Polo
nia) Mu desfășurat întrecerile 
campionatelor europene de same 
rezervate juniorilor. In proba fe
minină. victoria a revenit Bet- 
Unei Schmidt (B. D. Germană), 
cu timpul de 2:4X554. urmată de 

sa M - —
2:44. M9 și EZke Djan (R-F. Ger- 
mama) — 2:45,*2S. Sportivele
romămx Marien» carp și Gabrie
la Soare s-au clasat pe locurile 
11 și respectiv IX La băieți, tit
lul de campion european a fost 
cucerit de Thomas Ruhrold (R.D. 
Germană) — 2:56,153 secundat
de Serghei Danilin (U.R.S.S.) — 
::3«

DIN NOU
ANNEMAR1E PROLL-MOSER

Proba feminină de slalom spe
cial din cadrul campionatelor de

în vedere și întăririle care ar 
putea surveni prin cooptarea 
unor „olimpici" și a altor ju
cători. Este interesant de vă
zut dacă linia de mijloc va 
reuși să joace nu numai intui
tiv, ci și productiv.

Jocul va fi condus de 
bitru grec, al cărui 
încă nu ne-a parvenit,
se va juca în nocturnă, la o- 
ra 17,30.

La terminarea meciului, lo
tul A va pleca cu autocarul 
spre Sofia, unde va înnopta, 
urmtnd să se întoarcă acasă 
joi, pe calea aerului, în jurul 

• orei 18.

un ar- 
nume 

Meciul

N.R. — Rezumatul înregistrat 
al acestei partide va fi trans
mis joi de televiziunea noas
tră, la ora 17,45.

nonrrișTii romani
INV1N6AT0R1 LA MAGDEBURG IA IHRAEE

La Magdeburg (R.D.G.) s-a 
disputat tradiționalul turneu 
internațional masculin de flo
retă la care au participat e- 
chipe reprezentative din 6 
țări: Bulgaria, Cehoslovacia,
Cuba, România, Ungaria și Re
publica Democrată Germană, 
țara gazdă aliniind pe planșe 
trei echipe. Turneul a fost 
cîștigat de reprezentativa Ro
mâniei (Mihai Țiu, Petru Kuki, 
Tudor Petruș, Petre Buricea, 
Florin Nicolae, Eugen Roșu) 
cu 6 victorii, fiind urmată în 
clasament de reprezentativele 
Cubei, R.D.G. I, R.D.G. II,

VIRGINIA RUZIC1 PE LOCUL
ÎN CIRCUITUL „AVON*1 * * * * 6 7

atletism • La Minsk, la 
campionatele U.R.S.S. (indoor). 
Valery Podlujnîi a cîștigat sări
tura în lungime cu 7,93 m, iar 
Ghenadi Belkov cea de înălțime 
cu 2,27 m. Alte rezultate, la 
masculin : 400 m — Burakov 47,7; 
greutate — Kiselev 20,46 m ; 1 50# 
m — Ponomarev 3:47,3 ; la femi
nin : 400 m — Maria Kulcinova 
53,7 ; greutate — Nina Abașidze 
19,01 m.

CICLISM • Cursa internaționa
lă de fond desfășurată în Spa
nia s-a încheiat cu victoria vest- 
germanulul Dietrich Thurau, ur
mat de belgianul Daniel Wil
lems șl spaniolul Vicente Belda.-^' 1
• In cursa de șase zile de la ’ 
Milano, după primele 24 ore. 
conduce cuplul vest-german Pef- 
fgen — Fritz, urmat la un tur
de perechea Moser (Italia) — 
Pijnen (Olanda).

HANDBAL • Turneul triun
ghiular masculin de la Granol- 
lers (în apropiere de Barcelona) 
a fost cîștigat de selecționata 
Iugoslaviei, care a învins în ul- ; 
tlmul meci, cu 18—16 (10—6), for-, 
mația Spaniei.

TENIS @ Meciul dintre echipei 
le Indiei si Australiei, disputat 
la Madras (India) în cadrul „Cu
pei Davis**, s-a încheiat cu sco
rul de 3—2 în favoarea oaspeți
lor. In ultima partidă, John Ale
xander l-a întrecut cu 6—8. 3—6,
6— 3, 6—3, 6—4 pe Sashi Menon. 
In finala zonei asiatice, Austra- .- 
lia va întîlnl Noua Zeelandă,’
• Surpriză în primul tur, la 
Palm Springs (California) : Nick 
Saviano — Raul Ramires 7—6,
7— 5. Ashe, accidentat, a fost 
nevoit să abandoneze în partida 
cu Billy Martin. • Finala tur
neului feminin de la Montreal : 
Hana Mandllkova (Cehoslovacia)
— Leslie Allen (S.U.A.) 7—6, 6—X 
a tn primele partide ale turneu-' 
lui internațional de la Sarasota 
(Florida) s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Orantes (Spa
nia) — Soares (Brazilia) 6—2, 6—1; 
Wlnltsky (S.U.A.) — Richardson 
(S.U.A.) 6—3, 6—3; Nunna (India)
— Maher (Australia) 7—6. 6—3. La 
acest turneu participă șl jucăto
rul român Hie Năstase.

VOLEI ■ „Cupa campionilor 
europeni" (feminin) a fost cuce
rită de Ț.S.K.A. Sofia, care a 
totalizat 4 puncte în turneul fi
nal disputat la Izmir. Pe locuri
le următoare : NIM Budapesta
— 4 p (setaveraj inferior). Dy
namo Berlin — 2 p și Slavia 
Bratislava — 2 p.

Dian- 
Tracy 
Evert 

— 636 
596 O, 
Renee

Ann 
p etc. 

vor
Cir-

După disputarea primelor 
șase turnee. In Circuitul inter
național feminin de tenis, care 
se desfășoară în S.U.A., con
duce Martina Navratilova, cu
1560 puncte, urmată de 
ne Fromholtz — 920 p,
Austin — 780 p, Chris
— 736 p, Greer Stevens 
p, Virginia Ruzici — 
Virginia Wade — 536 p, 
Richards — 486 p. Marisa Kru
ger, W'endy Turnbull și 
Kiyomura — cite 450 
Primele opt clasate își 
disputa turneul final al 
cultului „Avon”, programat la 
New Ycrk intre 21 și 25 mar
tie.

In această săptămînă, cam
pioanele tenisului se află re
unite în turneul de la Los 
Angeles, care se desfășoară In 
sala „Forum Inglewood* din 
orașul de pe coasta Pacificu
lui. Iată primele rezultate In-

schi ale Austriei. care se desfă
șoară la Bad-Gastem. s-a înche
iat cu victoria scontată a Anne- 
mariei Prtll-Moser. cronometra
tă in două manșe cu timpul de 
1 :M.M. Pe locul secund s-a si
tuat Monika Kaserer. cu 1:37.22.

BAZELE „OLIMPIADEI ALBE* 
SINT GATA I

Cu prilejul concursurilor pre- 
ollmpice de schi (probe nordice) 
desfășurate la Lake Pladd. di
rectorul general al J.O. de iarnă 
1980, Peter Spurney, a declarat, 
în cadrul unui interviu, că tota
lul cheltuielilor pentru construc
ția diferitelor baze sportive si 
instalații ale „Olimpiadei albe“ 
ar putea depăși bugetul prevă
zut Toate obiectivele olimpice — 
a precizat însă Spurnej’ — sînt 
gata și au obținut aprecierea 
sportivilor și specialiștilor pre
zent! la întrecerile preolimpice.

(Urmare din pag. 1)

parținut juniorii citați: Cen
trul de tir Alexandria. Steaua, 
Dinamo, C.S.Ș. 1 București, 
C.S.M. Cluj-Napoca, C.F.R. 
Arad.

Dar. comentînd evoluția ju
niorilor. antrenorul federal 
Virgil Atanasiu, ne semnala că 
„...în ciuda multor lucruri bu
ne, trăgătorii tineri au făcut pe 
standurile sălii ..Hristo Botev* 
și multe 
care i-au împiedica* să renli- 
zece cifre și mai ridicate. Toți 
aceștia trebuie învățat! acum 
să gîndească. să poată trage 
independent să nu se simtă 
stingheri în poligonul de con
curs. atunci cînd dîn»r-un mo
tiv sau altul, antrenorul lor 

greșeli de gindire.

R.D.G. III, Ungariei, Bulgariei 
și Cehoslovaciei. Iată rezulta
tele echipei României: 9—1 cu 
Ungaria și R.D.G. III. 9—2 cu 
Cehoslovacia și R.D.G. II, 9—3 
cu Bulgaria, 9—5 cu R.D.G. I 
și 5—9 cu Cuba.

★
Concursul internațional mas

culin de floretă de la Varșo
via a fost cîștigat de polonezul 
Boguslaw Juk (5 v), urmat de 
coechipierii săi Leszek Ban- 
dach (4 v) și Adam Robak 
(3 v).

6

registrate: Tracy Austin —
Ann Stuart 6—4, 6—1; Wendy 
Turnbull — Carrie Mayer 7—5, 
6—0 ; Martina Navratilova — 
Rosemarie Casals 6—3, 6—1 ; 
Terry Holladay — Pam Tee- 
guarden 4—6, 6—3, 6—4.

CONCURSUL ATLETIC DE LA MONTREAL
MONTREAL, 13 (Agerpres). — 

Proba masculină de 50 m plat din 
cadrul concursului internațional 
de atletism desfășurat pe teren 
acoperit la Montreal a fost câști
gată de Hasley Crawford (Trini
dad) — 6,7#. urmat de sprinterii 
americani Steve Riddick — 6,71 și 
Willey Clifford — 6.78. în proba 
de o milă, pe primul loc s-a cla
sat recordmanul neozeelandez 
John Walker — 3:56,58, iar engle-

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA
SPANIA (et. 20) : Zaragoza

— Gijon 1—3; Real Sociedad
— Celta Vigo 1—0 ; Sevilla — 
Burgos 1—1, Santander — 
Athletic Bilbao 1—1 ; Valencia
— Las Palmas 3—1; Salaman
ca — C.F. Barcelona 0—0 ; 
Real Madrid — Hercules 0—0, 
Espanol Barcelona — Atletico 
Madrid 2—L Clasament: 1. Real 
Madrid 28 p, 2. Gijon 27 p, X 
Real Sociedad 24 p.

Botev 
1-0!

Spartak

prima 
Sofia — 
Lokomo- 

Cernomoreț 
Pleven 

More

BULGARIA (et ÎS, 
din retur) : Ț.S.K.A.
Beroe 2—0, ~ 
tiv Sofia
Burgas —
1—0 ; Trakia — Cerno
Varna 2—0 ; Hașkovo — Loko
motiv Plovdiv 4—2; Blagoev- 
grad — Stanke Dimitrovo 1—1; 
Slivers, — Levski Spartak 1—2; 
Akademik Sofia — Slavia So
fia 3—0. Clasament: 1. Ț.S.K.A. 
24 p, X Levski Spartak 22 p, 
X Lokomotiv Sofia 18 p.

GRECIA (et. 19). Olympia- 
kos Pireu — Kavala 1—0; Pa- 
nathlnaikos — Apollon 2—1 ; 
Panionios — O.F.I. (Creta) 
0—0 ; P.A.O.K. Salonic — 
A.E.K. 2—1 ; Clasament: 1. O- 
lympiakos 31 p, 2. Aris 31 p, 
3. A.E.K. 30 p.

PORTUGALIA (et. 19): Bra
ga— Benfica 0—2; Sporting — 
Estoril 4—0, Boavista — Fa- 
malikao 3—0; Setubal — Gui
maraes 2—0; Belenenses
F.C. Porto 0—0.
1. Benfica 29 p (un joc 
puțin). 2. F.C. Porto 29 
Sporting 26 p.

Clasament: 
mai 

P, 3.

cin-OLANDA. Pentru a 
cea săptămînă consecutiv, me
ciurile nu s-au desfășurat din

lipsește". Iată și părerea unui 
alt specialist. Valentin Enea : 
„Rezultatele luniorilor au fost, 
în general, bune. Dar, la un 
moment dat. ei au fost depășiți 
de importanta concursului. Ceea 
ce înseamnă că antrenorii de 
la cluburi trebuie să-i obișnu
iască cu concursuri grele, să-i 
învețe să învingă stress-ul pu
ternic".

Tirul românesc are acum la 
dispoziție o generație talenta
tă de trăgători. E necesar. însă, 
ca antrenorii, cluburile și fede
rația să facă totul pentru ca 
acești juniori buni să devină și 
buni seniori. Pentru că. dacă 
acești tineri domină, azi. aria 
tirului balcanic, mîine aspira
țiile lor de seniori trebuie să 
crească pînă la nivel european, 
mondial si olimpic.

PESTE HOTARE
Săptămînă aceasta și în ur

mătoarea, grupuri de boxeri 
români vor participa la turnee 
internaționale peste' hotare. 
Astfel, între 14 si 18 februarie, 
la tradiționalul turneu „învin
gătorul Belgradului** vor fi pre
zenți sportivii : Alexandru Tu
rei (semi.muscă). Titi Cercel 
(pană), Simion Cuțov (ușoară). 
Ion Miron (mijlocie mică) și 
Georgică Donici (semigrea). în 
aceeași perioadă* în localitatea 
poloneză Gniezno se ține tra
diționala competiție rezervată 
juniorilor „Centura de aur Po- 
lus“, la care vor participa : 
Ilie Moise (semimuscă). Gigei 
Didiță (pană), Florian Țircom- 
nicu (semiușoară), Mihai Nicu- 
lescu (ușoară) și Vasile Gir- 
gavu (mijlocie mică). In sfîr- 
șit, la turneul „Lotca de aur" 
de la Lodz (Polonia) vor lua 
startul : Dumitru Voinescu (co
coș), Gheorghe Covaci (ușoa
ră), Teodor Spînu (semimijlo- 
cie), Marcel Sîrba (mijlocie 
mică), Gheorghe Butnaru (mij
locie) și Ion Joița (semigrea).

zul Geoff Capes a terminat în
vingător la aruncarea greutății, 
cu rezultatul de 20,13 m.

In alte probe, la masculin: pră
jină — Abada (Franța) 5,40 m; 60 
mg — Nehemiah (S.U.A.) 7,73; fe
minin: înălțime — Bebbie Brill 
(Canada) 1,81 m; o milă — Mary 
Stewart (Anglia) 4:34,3; 60 mg — 
Gudrun Wakan (R. D. Germană) 
8,33; 800 m — Wendy Knudsen. 
(S.U.A.) 2.-05.8.

cauza condițiilor atmosferice
nefavorabile.

• MECIURI AMICALE : 
Ganz MAVAG Budapesta — 
Ț.S.K.A. Moscova 2—2 (1—2) ; 
Atletico Nacional (Medelin- 
Columbia) — Ujpesti Dozsa 
Budapesta 0—4 (0—2) ; Alianza 
Lima — Ujpesti Dozsa 5—3 ; 
La Prato (Italia), Selecționata 
locală — U.R.S.S. (A) 0—3;
Bandeirante Brasilia — Ceho
slovacia 5—6 (după 11 m).

TELEX • TELEX


