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Omagiul nostru fierbinte, 
recunoștința noastră, 

dragostea și stima noastră 
iubitului conducător 

al partidului și statului

SĂRBĂTORIREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
CB PRILEJUL ANIVERSĂRII ZILEI DE NAȘTERE

FELICITĂRI Șl URĂRI ADRESATE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV

AL C.C.

CUV ÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a fost sărbătorit, sîmbătă, 26 
ianuarie, cu prilejul aniversării 
zilei sale de naștere, de mem
brii Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., în cadrul 
unei ceremonii care a avut loc 
la sediul Comitetului Central 
al partidului.

La ceremonie au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, 
Ion Coman, Nicolae Constantin, 
Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Cornelia Filipaș, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Aneta Spornic, Virgil 
Trofin, Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Suzana Gâdea, Ion Io- 
nițâ, Ana Mureșan, Elena Nae, 
Marin Rădoi, Richard Winter, 
Dumitru Popa. Ilie Rădulescu, 
Marin Vasile.

Tovarășul Ilie Verdeț a dat 
citire scrisorii pe care Comi
tetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. a adresat-o tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. cu pri
lejul aniversării zilei de naștere.

Mulțumind călduros pentru 
urările și sentimentele expri
mate, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Membrii Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. au 
felicitat cu toată dragostea și 
stima pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, 1-ău îmbrățișat cu

AL P.C.R.
caldă afecțiune, urîndu-i din 
inimă ani mulți și fericiți, in 
deplină sănătate și putere de 
muncă, succese tot mai mari 
în activitatea de înaltă răs
pundere ce o desfășoară în 
fruntea partidului și statului, 
spre slava și măreția poporu
lui nostru, spre gloria și stră
lucirea României socialiste de 
astăzi, a României comuniste 
de mîine.

Toți cei prezenți au adus un 
însuflețit omagiu omului de 
aleasă omenie, ilustrul militant 
revoluționar, eminentul condu
cător de partid și de stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
slujitor înflăcărat al partidu
lui, patriei și poporului, al 
cauzei generale a socialismu
lui și păcii, prieteniei, înțele
gerii si colaborării între na
țiuni. In acest omagiu își gă
sesc o vibrantă întruchipare 
sentimentele de dragoste fier
binte, de adîncă prețuire si re
cunoștință pe care toți fiii pă- 
mîntului românesc le poartă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conducător al partidului și sta
tului, de a cărui viață și acti
vitate revoluționară se leagă 
cea mai rodnică perioadă din 
istoria patriei, creșterea pres
tigiului României socialiste în 
lume.

★
Sîmbătă la amiază, Comite

tul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a oferit o masă în 
onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, cu prilejul ani
versării zilei sale de naștere.

Dragi tovarăși,
Doresc să încep prin a 

exprima vii mulțumiri tuturor 
membrilor Comitetului Politic 
Executiv pentru felicitările și 
urările pe care mi le-au adre
sat cu prilejul zilei mele de 
naștere.

Totodată, doresc să exprim 
cele mai calde mulțumiri acti
viștilor de partid și de stat, 
comuniștilor, tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, practic întregului 
nostru popor, pentru urările și 
felicitările adresate, pentru sen
timentele manifestate față de 
mine cu acest prilej. Văd in 
aceasta o prețuire a activității 
partidului și statului, o apre
ciere a politicii juste a parti
dului nostru de edificare a 
socialismului, de asigurare a 
bunăstării și fericirii poporului, 
de Întărire a independenței și 
suveranității patriei.

Consider aprecierile făcute la 
adresa activității mele ca o 
expresie a faptului că, împreu
nă cu întregul colectiv — Co
mitetul Politic Execuitv —, cu 
Comitetul Central, cu întregul 
partid și popor, acționez pen
tru a asigura realizarea mă
rețelor obiective înscrise in 
Programul partidului. Așa cum 
am spus și in alte împrejurări, 
pentru mine nn există țel mai 
înalt decît acela de a servi 
cauza socialismului și comunis
mului, interesele poporului meu, 
bunăstarea și fericirea sa, in
dependența țării, cauza gene
rală a socialismului, a destin
derii și păcii internaționale.

Nu am de gind să fac acum 
o expunere asupra problemelor 
interne și nici asupra celor in
ternaționale. Avem un Program 
clar. Congresul al XII-lea al 
partidului a adoptat hotărîri 
de importanță deosebită pentru 
noua etapă de dezvoltare a 
României, iar Congresul Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste și-a însușit aceste 

hotărîri, demonstrind puternica 
unitate a întregului nostru 
popor in jurul partidului, hotă- 
rirea sa neabătută de a înfăptui 
Programul de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate in România.

Avem realizări mari, mai sint 
și lipsuri și multe greutăți ; 
avem multe de făcut pentru a 
asigura înfăptuirea neabătută a 
Programului partidului, a hotă- 
ririlor Congresului al XII-lea și 
ale Congresului Frontului De
mocrației și Unității Socialiste. 
Acum este necesar să acționăm, 
fiecare în domeniul său de 
activitate, și, împreună, într-o 
deplină unitate, să înfăptuim 
in viață aceste hotărîri.

Cu toate greutățile existente 
— de care am vorbit la Con
gresul al XII-lea și de aceea 
nu doresc acum să mai revin a- 
supra lor —, dacă vom lucra cum 
trebuie, avem toate condițiile 
să realizăm programul și hotă- 
ririle Congresului. Avem încre
derea că întregul nostru partid, 
toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, întregul 
popor este hotărit să acționeze, 
intr-o deplină unitate, in acest 
scop. Aceasta constituie cea mai 
bună garanție că vom putea 
înfăptui minunatul Program 
care asigură ridicarea țării 
noastre pe o treaptă superioară 
de progres și civilizație.

Există, intr-adevăr, probleme 
grele in viața internațională, 
atit de ordin economic, cit și 
politic — intre acestea existind 
o strinsă interdependență, o 
condiționare reciprocă. Politica 
partidului și statului nostru in 
această privință este, cred, des
tul de clară. Ea este unanim 
aprobată de intregul popor și 
se bucură de apreciere pe plan 
internațional, tocmai pentru eă 
pornește de la necesitatea dez
voltării colaborării cu toate 
statele, fără deosebire de orin- 
duire socială, pentru că acțio
năm, in fapt, pentru dezvol

tarea relațiilor cu țările socia
liste, Cu țările in curs de dez
voltare, cu celelalte state, in
clusiv cu țările capitaliste dez
voltate. Considerăm că numai 
pe baza unei largi colaborări 
internaționale se poate asigura 
înfăptuirea obiectivelor poporu
lui nostru, precum și ale fiecă
rui popor, de a-și asigura bună
starea, dezvoltarea economico- 
socială independentă. Insistăm 
mult pe respectul independenței 
șl suveranității naționale, pe 
neamestecul in treburile inter
ne, pe renunțarea la forță și la 
amenințarea cu forța, pe egali
tatea in drepturi, pentru că 
aceste principii constituie baza 
cea mai sigură pentru o poli
tică de colaborare, de destin
dere și pace. Orice încălcare a 
acestor principii, orice nesoco
tire a drepturilor vreunui po
por afectează implicit politica 
de destindere și de pace, împie
dică eforturile popoarelor pen
tru dezvoltarea lor economico- 
socială, pentru progres și bună
stare.

Este necesar să promovăm cu 
consecvență și in viitor această 
politică, in toate domeniile, să 
extindem larg colaborarea, să 
milităm neabătut pentru des
tindere, pentru pace, pentru 
respectarea independenței fiecă
rei națiuni. Aș dori să exprim, 
și cu acest prilej, convingerea 
că, în ciuda încordării actuale, 
a problemelor grave din viața 
internațională, există posibili
tăți reale de a se depăși aceas
tă situație, de a se asigura 
continuarea politicii de destin
dere în Europa și în întreaga 
lume.

Așa cum am subliniat la 
Congresul al XII-lea și Ia Con
gresul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, avem obli
gația față de poporul nostru și 
față de cauza generală a des-

(Continuare fn vag. a t-a)

O frumoasă performanță a voleiului românesc

SI ECHIPA MASCULINĂ S-A CALIFICAT 
PENTRU J.O. DE LA MOSCOVA!

SOFLA, 27 (prin telefon). — 
Simbătă seara, în sala „Uni
versiada". echipa masculină de 
volei a României și-a asigu
rat, cu o zi mal devreme — 
conform previziunilor și pro
misiunilor făcute de jucătorii 
noștri — calificarea la J.O. O 
performanță pentru care antre
norii N. So tir. FI. Balaiș. Șt. 
Tudor și medicul echipei Pe
tre Bendiu, — dar mai ales 
cei 12 jucători aliniați : Cor- 
neliu Oros, Laurențiu Dumă- 
noiu, Nicolae Pop, Nicu Sto- 
ian, Dan Girleanu, Gunther E- 
nescu, Sorin Macavei, Cornel 
Chifu, Ion Hînda, Florin Mi
na, Marius Chițiga și Marian 
Mîțu merită călduroase felici
tări. Echipa noastră a înscris 
o nouă victorie categorică : 
3—0 (10, 14, 10), în fața repre
zentativei S.U.A., victorie care 
o scutea de orice emoție, in
diferent de rezultatul meciului 
care urma sîmbătă (Bulgaria — 
Coreea de Sud) și de rezulta
tele ultimei zile de concurs.

Partida cu voleibaliștii a- 
mer.cani nu a fost deloc u- 
șoară și nu ne-a scuti* de u- 
nele emoții. Cfteva împreju
rări au făcut ca olimpicii noș

tri să nu realizeze acel joc de 
înalt randament cu care In- 
cîntaseră, în puternica grupă 
de la Pernik. — unde au fost 
extrem de solicitați fizic și 
nervos, — atit publicul local 
cit și specialiștii. In primul 
rind, echipa noastră n-a avut 
posibilitatea să se acomodeze 
"cu noua sală de concurs — 
temperatura la „Universiada” 
fiind înăbușitoare. iar lu
mina diferită ca intensitate, 
stinjenitoare — intrucît de vi
neri dimineața pini simbătă 
seara a avut acces doar o oră. 
vineri (la antrenamentul de 
sîmbătă dimineața renunțin- 
du-se din cauza orei total ne
potrivite programată de orga
nizatori). In al doilea rind. 
în cele 48 de ore scurse de 
la ultimul meci din grupă, 
jucătorii noștri s-au relaxat, 
acest fapt fiind vizibil în slă
birea concentrării la prelua
re. Numai voința deosebită de 
care au dat dovadă a împiedi
cat cedarea unui set adversa
rilor. Ia al treilea rind, tre
buie să recunoaștem că ame
ricanii, obșnuiți cu sala la 
care jucaseră cele patru me
ciuri din grupă, au avut uo 

serviciu extrem de dificil, fă- 
cînd în cele trei seturi opț 
puncte d.recte din serviciu și 
alte trei ca o consecință ime
diată a acestuia.

Dar, cu toată relaxarea, mai 
evidentă la fiecare început de 
set. voleibaliștii noștri au gă
sit resursele fizice și de voință 
să remonteze diferența de 2—3 
puncte și să se distanțeze în 
partea a doua a seturilor: de 
la 0—3 si 2—5 la 12—5 (în se
tul I), de la 1—3 la 9—7 (în 
al doilea) și de La 0—3 și 4—7 
la 12—8 (în ultimul set). tu 
setul al doilea, americanii au 
avut o puternică revenire in 
final. conducînd cu 14—12, 
avantaj care, din fericire pen
tru noi. n-avea să fie fruc
tificat Și de data aceasta, cei 
mai buni jucători români au 
fost Pop, Oros, Dumănoiu și. 
deși marcat de marile solici
tări de pînă acum. — Stoian.

La sfîrșitul meciului. în a- 
plauzele celor 4000 de specta
tori, voleibaliștii români s-au

Aurelian BREBEANU

(Continuare In pag. a t-a)

„Trofeul Car paf i" la hiat Ion

ÎNTRECERI DÎRZ DISPUTATE
POIANA BRAȘOV, 27 (prin 

telefon). în ultimele două zile 
ale concursului internațional de 
biatlon „Trofeul Cârpiți”, în 
frumoasa stațiune de la poalele 
Postăvarului, vremea a fost 
frumoasă, cu soare, dar și cu 
ninsoare, fapt care a pus des
tule probleme la ceruirea schiu- 
rilor.

Sîmbătă a avut loc cursa de 
viteză 10 km. cu două trageri 
în poligon. întrecerea a fost 
dîrză, palpitantă și urmărită cu 
deosebit interes. La start au 
fost prezenți 54 de biatloniști 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Iugoslavia, Un
garia, Uniunea Sovietică și 
România.

După prima tragere, la pozi
ția culcat. doar 11 concUrenți,' 
printre care Gîrniță, Todașcă 
și Duca, nu au efectuat ture 
de penalizare. în această situa
ție, Gh. Gîrniță s-a instalat la 
conducerea cursei și șe părea 
că nu o va mai ceda pînă la 
sfîrșit. Dar a urmat cea de a 
doua tragere, la poziția In pi
cioare. De data aceasta, cum de
altfel se Inttmplă cam de multă 
vreme, Gîrniță a lăsat 3 ținte 
neatinse, ceea ce a însemnat 
pentru sportivul român tot atî- 
tea ture de penalizare. El nu 
a mai putut reface terenul 
pierdut și a trebuit să se mul

țumească doar cu locul 5 în 
clasament.

O merituoasă comportare _ a 
avut tînărul Vasile Bejenariu. 
care a trecut pe lingă O fru
moasă victorie in această pro
bă. El a alergat constant In
tr-un ritm susținut și doar ra
tarea unei ținte la poziția cul
cat (poziție în care altfel este 
foarte precis) a făcut ca sporti
vul român să piardă clasarea 
pe primul loc. Cîștigătorul 
cursei, sovieticul Alexandr 
Golev, deși a executat 4 ture 
de penalizare, a înregistrat la 
fond un timp foarte btin și na 
a mai putut fi depășit, cu 
toate că concurenții din Ceho
slovacia și R.D. Germană au 
candidat în permanență la pri
mul loc.

Duminică a avut loc întrece
rea ștafetelor, care a oferit un 
spectacol deosebit Timpul fru
mos și o temperatură optimă 
au creat condiții excelenta da 
concurs. Echipa România I a 
avut în primele două schim
buri pe Vladimir Todașcă și 
Gheorghe Duca, care fn poli
gon au tras foarte bine si nu 
au efectuat nici o tură de pe
nalizare. Dar. cu o alergare pe 
Mhiuri mai puțin eficace, ei

Paul IOVAN
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ÎNTRECERI ENTUZIASTE PE PIRTIIIE 
Șl DERDELUȘURILE „DACIADEI AIBE “-
Iarna își întinde încă zăpe

zile peste plaiurile țării, spre 
bucuria iubitorilor sporturilor 
albe, care la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute au fost prezenți 
pe pîrtii și derdelușuri în în
trecerile „Daciadei". Iată cîteva 
dintre relatările coresponden
ților noștri :
• LA STÎNA DE VALE, în 

organizarea Liceului nr, 4 din 
Oradea a avut loc un reușit 
concurs de schi și săniuș, des
fășurat în cadrul etapei , dc 
iarnă a „Daciadei", la care au 
participat numeroși elevi și 
eleve din școlile și liceele ju
dețului Bihor. Zăpada excelen
tă și buna organizare (s-a evi
dențiat în mod deosebit prof. 
Francisc Ravan, Liceul nr. 4) 
au prilejuit participanților pe
trecerea unei zile pline de 
bucurii. (I. GHIȘA)

In 'București, in Parcul tineretului, sania și-a intrat in drepturi. 
Foto : V. BAGEAC

0 DUMINICA DIMINEAȚA, 
pe pîrtiile de săniuș din apro
pierea Institutului de mine din 
Petroșani s-a desfășurat etapa 
orășenească a concursului do
tat cu „Cupa Pionierului" la 
sanie. Au participat peste 200 
de pionieri din școlile generale 
ale orașelor Petroșani, Petrila 
ți comuna Aninoasa. La fete, 
pe primul loc s-a situat Da
niela Ciortan (șc. gen. 4 Petro
șani), iar Ia băieți, Ionel Olaru 
(șc. gen. Aninoasa) și Sergiu 
Caiman (șc. gen. 1 Petrila). 
Primii 10 clasați vor participa 
la etapa pe municipiu a com
petiției. (S. BALOI)

0 DEALURILE din împre
jurimile orașului TG. MUREȘ 
sînt acoperite de splendida 
mantie de zăpadă, spre bucu
ria copiilor și a tineretului iu
bitor de sport. Venind în în- 
tîmpinarea dorințelor acestora, 
C.J.E.F.S., în colaborare cu 
celelalte organe cu atribuții, a 
organizat mai multe competiții 
de masă. Numai în ultimele 
Zile la întreceri au participat 
peste 700 de tineri și tinere. 
(I. PAUȘ)

0 PATINAJUL se bucură de 
mare trecere în municipiul 
Rădăuți. De curînd au fost 
realizate 5 patinoare naturale,

AGENDA RUGBYSTICA DE
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 

NU MAI ARE TEREN...
— Ce va face „U“ Timișoara 

fără un jucător de talia lui Du
mitru 7

— Va continua procesul de re
construcție, încerc ind să lase cit 
mal puțin observată plecarea că
pitanului naționalei, răspunde an
trenorul Dorel Dumitrescu. Son
dez terenul In celeUFte eșaloane 
&sper să promovez curînd dol- 

ei tineri.
— Deci, cel puțin deocamdată, 

nu aveți noutăți.
— Nu avem I Să amintesc doar 

că exinternaționalul Rășcanu 
se va dedica exlusiv arbitrajului 
(n.n. : un cunoscut cavaler al 
fluierului, Alexandru Lemneanu, 
afirmă că fostul jucător din linia 
a treia a reprezentativei este 
foarte dotat pentru noua postură), 
preparăm sezonul cu vechea tru
pă. Unii se află și la ora exa
menelor universitare, cum e ca
zul excelentului student și rug- 
byst Lucian Matei, cel mal ti- 
năr... tătic din colectiv. La 7 fe
bruarie vom pleca pentru cîteva 
zile la Băile Herculane. Vor ur
ma meciurile de verificare. Toate 
ar li bune dacă nu am fi puși 
te fața unei situații de-a dreptul 
alarmante.

— Anume 7
— Terenul Politehnica intră In 

regazonare. Iar noi avem toate 
„șansele" să facem pe gazdele 
in... deplasare 1

— Ce tu c'c spus C.J.E.F.S. Ti
miș și celelalte organe cu atribu
ții in domeniu 7 Chiar nici un 
sprijin pentru balonul oval 7 Oare 
tovarășii de acolo să nu-și amin
tească faptul că rugbyul roma

care se bucură de o mare a- 
fluență de patinatori de toate 
virstele, din zori și pină în 
seară. In comunele Brodina, 
Straja, Putna, Marginea și Vi- 
covul de Sus au avut loc în
treceri de schi și săniuș, la 
care au luat parte circa 800 
de participanți. (M. GHICIOC).

• PESTE 5 000 de pionieri, 
elevi, studenți și oameni ai 
muncii au luat parte, pe dea
lurile din împrejurimile lașu
lui, Ia întreceri de schi și să
niuș. Alte cîteva sute au fost 
prezenți pe luciul gheții de la 
Ștrandul municipal. Pe dealul 
Repedea, pe lîngă motelul Bu
cium, alți 3 000 de participanți 
s-au întrecut la sanie, schi fond 
și coborîre. (Al. NOUR).

• FAZA pe orașul Ploiești a 
„Daciadei albe" s-a desfășurat 
pe dealul Cocoșeștilor. La a- 
ceastă fază' au luat parte 300 

de sportivi. Printre cîștigători 
s-au numărat Cristina Mitu 
(Păulești) și Leonard Pascu 
(Ploiești). Aceeași fază a com
petiției s-a desfășurat și în 
orașele Cîmpina, MiziL Breaza, 
Azuga, Valea Călugărească și 
Comarnic. (I. CRĂCIUN).

0 IN ACEASTA perioadă, 
în Pădurea Chizid (Hunedoa
ra), consiliul municipal pen
tru educație fizică și sport, 
împreună cu consiliul munici
pal al organizației pionierilor 
și șoimilor patriei, au organi
zat mai multe întreceri de sa
nie și schi. Cu acest prilej au 
fost depistați mulți copii și ti
neri talentați dintre care a- 
mintim pe : Lăcrămioara Pavel 
(Șc. gen. 8), Violeta Ioniță (Șc. 
gen. Ghelar), Niculina Grigoric 
(Șc. gen. 9 Hunedoara), Vasile 
Bejenaru (Șc. gen. 4) — atît la 
sanie cît și la schi. (I. VLAD).

0 LA SLOBOZIA s-a inițiat 
un atractiv concurs de săniuțe 
— la Școala generală nr. 4 — 
la care au participat peste 200 
de elevi. în școală s-a amena
jat de curînd un frumos colț 
sportiv la care au fost expuse 
fotografii ale sportivilor frun
tași ai țării precum și ale ce
lor mai talentați elevi-sportivi. 
(I. MATEI).

nesc a avut prima campioană cu 
domiciliu... nebucureștean tocmai la 
Timișoara 7 ! 7 Greu da priceput. 
IERI IN „B", MIINE IN „A". UNDE ? 

LA R.C. GRIVIȚA ROȘIE
Acesta e avantajul cluburilor 

cu echipe în ambele eșaloane, de 
care se pare că vor profita — In 
cazul rugbyștUor din Parcul co
pilului — tineri ca pilierul Pașcu, 
aripa Mirea sau „uvertura- Galin. 
Ei iau parte la programul 
de pregătire alcătuit de Viorel 
Moraru și Radu Demian, program 
ce cuprinde 3 antrenamente săp- 
tăminale, care vor fi completate 
de un stagiu montan (la „Trei 
Brazi-), din 7 februarie. Alături 
de Dinu, Scarlat, Simion și cei
lalți se află acum și Eugen ște
fan, taloner și jucător de linia a 
treia, legitimat ultima oară la 
Știința CEMJN Baia Mare.

Va reuși primul club de rugby 
din România să-și mențină pozi
ția (locul al doilea) în rîndul di
vizionarelor Al- iată una din 
marile șl toteresante’e întrebări 
ale sezonului următor, mal ales 
că la... redactarea răspunsului vor 
contribui echipe ca Farul, Di
namo sau Bala Mare.

Geo RAEȚCHI
ANTRENORUL RAPIDULUI ESTE 

OPTIMIST
La cîteva zile după întoarcerea 

dio turneul întreprins în Franța, 
Rapid și-a reluat pregătirile în 
vederea returului. „Pînâ la 7 fe
bruarie vom rămine tn Capitală, 
efecratad antrenamente zilnice, 
cu accent pe pregătirea fizică și 
tehnică", ține să precizeze antre
norul Hristache Preda, fostul in
ternațional. In continuare, rug-

CONCURSURILE
INAUGURALE 

ALE SEZONULUI 
DE BOB Șl SANIE

SINAIA, 27 (prin telefon). 
Sîmbătă, pe pîrtia de bob de 
pe Furnica, boberii și sânierii 
s-au și aliniat la startul com
petiției inaugurale a sezonului: 
„Cupa CSO Sinaia". Pentru 
sportivi, ca și pentru o mare 
parte dintre localnici, eveni
mentul a constituit o adevă
rată sărbătoare, dovadă dîr- 
zenia cu care tinerii competi
tori și-au apărat șansele, in 
fiecare dintre cele trei probe 
înscrise in programul „Cupei 
CSO Sinaia” și numărul mare 
de spectatori prezenți de-a lun
gul pîrtiei.

Spuneam că sîmbătă am a- 
sistat la disputarea a trei pro
be : una de bob — 2 persoane 
și două de sanie, siniplu băieți 
și fete. La bob, o impresie 
plăcută, prin coborirea con
stant bună în ambele manșe, 
a produs-o cuplul Șt. Chițu— 
C. Bocșa de la Poiana Cimpi- 
na — 1:12,02, în prima manșă 
și 1:12,21 — în manșa a doua. 
Cel mai valoros rezultat al zi
lei a aparținut însă, sportivi
lor de la CSO Sinaia, C. Da- 
videscu — FI. Mitu, realizato
rii unui 1:11,82, în manșa a 
doua.

Cursele săniilor s-au înche
iat fără surprize. Atît la fete, 
cit și la băieți, . victoriile au 
revenit favoriților. O notă bu
nă pentru Roxana Bârtușică 
(junioară, în vîrstă de 15 ani, 
de la CSO Sinaia), învingă
toare asupra colegei de club, 
mai experimentata Maria Ma- 
ioru, clasate în final pe locu
rile 2 și respectiv 3.

CLASAMENTUL „CUPEI 
CSO“ : bob 2 : 1. Șt. Chițu
— C. Bocșa (Poiana Cîmpina) 
2:24,23; 2. C. Davidescu — F. 
Mitu (CSO Sinaia) 2:24,42 ; 3. 
M. Secui — B. Zabeț (Voința 
Sinaia) 2:24,66; sanie, fete : 1. 
Elena Stan (CSO Sinaia) 
2:20,34 ; 2. Roxana Bărtușică
(CSO Sinaia) 2:20,88 ; 3. Maria 
Maioru (CSO Sinaia) 2:22,01 ; 
băieți : 1. I. Apostol (CSO Si
naia) 2:27,69; 2. Gh. Dumitres
cu (ASA Brașov) 2:29,99; 3. V. 
Anghel (ASA Brașov) 2:32,71.

Duminică dimineață, de o

„CUPA FEDERAȚIEI" LA HOCHEI A REVENIT
ECHIPEI S. K.

Disputată timp de 4 zile la Ga
lați, unde publicul amator de ho
chei este din ce în ce mai nu
meros (la ultima reuniune, cea 
de sîmbătă, au asistat pete 3500 
de spectatori !) cea de a 18-a 
ediție a „Cupei Federației*4 la ho
chei s-a încheiat cu victoria, am 
zice la Limită (mai precis : la go
laveraj) a echipei S. K. Urițki 
Kazan, aflată la egalitate de 
puncte (4) cu alte două echipe :

VACANTĂ
byștil feroviari se vor deplasa, 
pentru 10 zile, pe Valea Prahovei, 
unde antrenamentele vor creșțe 
în intensitate, apropiind u-se de 
obiectivul propus pentru etapa 
respectivă : omogenizarea lotului. 
Apoi, din 21 februarie va începe 
suita meciurilor-test. Parteneri, 
în ordine : Olimpia, R.C. Grivița 
Roșie, Steaua și o altă echipă, 
de „B-

In acest mod va aștepta Rapid 
meciul cu Rulmentul Bir Iad, in 
deplasare, primul oficial din vii
torul sezon. „Un meci care va 
trebui să coincidă cu un rezultat 
bun — cel puțin un egal, ceea 
ce ar însemna un prim balon de 
oxigen in cursa de menținere In 
prima divizie44, se exprima cu op
timism H. Preda. A'.mosfera de 
muncă intensă șl buna dispoziție 
a jucătorilor — printre care se 
numără Tudor, Niță, Năstase, 
Doțu, Stoica, Cioceanu, Urdăreanu 
— pot constitui an suport pentru 
împlinirea dezideratului.

Tiberiu STAMA
PE SCURT

0 Terenul echipei Vulcan a de
venit un ...spațiu de depozitare 
al întreprinderii de ventilatoare I 
Culmea e că in fruntea acesteia 
se găsește un maestru al spor
tului la... rugby, Gh. Șerban ! 
Cine îi va înțelege pînă la urmă 
pe jucătorii Vulcanului 7 a 
Cursul de arbitri se deschide la 
11 februarie orele 17, La sediul 
F.R.R. 0 Secții care au întîrzlat 
să vizeze carnetele de legitimare : 
Farul, cele două divizionare B 
din Galați majoritatea competi
toarelor seriei eonstănțene a eșa
lonului secund etc.

0 REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 37 IANUARIE
I. Bologna — Roma X

II. Catanzaro — Ascoli X
III. Lazto — Intemazionalc X
IV. Milan —- Cagliari 1
V. Napoli -— Fiorentina X

VI. Pescara — Juventus 2
vn. Torino -- Avellino X

vin. Udinese — Perugia 2
IX. Bari — Sampdoria X
X. Cesena — Spal X

XI. Monza -- Lanerossi 1
XII. Taranto — Como 1

xm. Verona — Palermo 1
FOND TOTAL DE CIȘTIGUR1 : 691.035

Șt. Chițu și C. Bocșa, învingă
tori in pnma competiție de 

bob a anului
Foto: D. NEAGU

parte și de alta a pîrtiei de pe 
Furnica, sute de spectatori au 
fost din nou prezenți pentru a 
urmări, de data aceasta, com
petiția de bob și sanie, dotată 
cu „Cupa județului Prahova".

Cel mai bun timp în cursa 
boburilor de două persoane a 
fost înregistrat de către echi
pajul Șt. Chițu — Șt. Bocșa, 
în prima manșă — 1:09,19,
însă victoria finală a revenit 
cuplului M. Secui — B. Zabeț 
(Voința Sinaia). In partea a 
doua a coborîrii din manșa a 
doua, cursa a fost întreruptă 
pentru a se remedia o spăr
tură din gheață. La reluare, 
vremea total schimbată, cu 
ninsoare abundentă, a influen
țat negativ coboririle.

CLASAMENT: bob: 1. M. 
Secui — B. Zabeț 2:18,99; 2.
F. Bîrligă — N. Stoica (Car- 
pați Sinaia) 2:19,87; 3. C. Vul
pe — D. Costache (Bucegi Si
naia) 2:20,10.

întrecerile de sanie două 
persoane și simplu fete s-au 
desfășurat pe ninsoare, toate 
fetele avînd aceleași condiții 
de concurs. Rezultatele au fost 
cele scontate.

CLASAMENT : 1. sanie, 2 
persoane : 1. I. Apostol — C. 
Piciorea (CSO Sinaia) 2:05.76; 
2. D. Comșa — C. Răducanu 
(CSS—CSO Sinaia) 2:12,47; 3. 
Gh. Dumitrescu — I. Arde- 
leanu (ASA Brașov) 2:13,12; 
fete : 1. Maria Maioru 2:11,96; 
2. Elena Stan 2:12,0 ; 3. Car
men Popovici (IEFS București) 
2:12,61.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

URIȚKI KAZAN
selecționata de tineret a Ceho
slovaciei și prima reprezentativă 
a țării noastre. Pe baza prevede
rilor regulamentului internațio
nal, cînd trei echipe sînt la ega
litate de puncte departajarea se 
face pe baza golaverajului dintre 
ele, care, la Galați, s-a prezentat 
astfel : S.K. Urițki Kazan 13—8, 
Selecționata de tineret a Ceho

slovaciei 11—12 și prima repre
zentativă a țării noastre 11—15.

Ultima etapă a întrecerii, con
sumată sîmbătă după amiază, nu 
a fost deloc favorabilă echipelor 
noastre, deoarece selecționata se
cundă a fost învinsă la scor de 
echipa cehoslovacă, iar prima 
garnitură, comportindu-se neaș
teptat de slab, a pierdut — și încă 
la scor — meciul cu S.K. Urițki 
Kazan, echipă pe care o învinsese 
nu cu multe zile în urmă.

România — S.K. Urițki Kazan 
3—9 (2—2, 0—4, 1—3). După un 
meci egal (pe care ar fi trebuit 
să-1 cîștige) șl după o victorie 
La București (6—4), iată că numai 
la un interval de cîteva zile for
mația noastră olimpică a fo6t net 
depășită de echipa sovietică. Cum 
a fost posibil acest lucru ? In 
primul rind datorită faptului că 
hoc hei știi români au abordat jo
cul cu o prea mare -încredere în 
forțele proprii și. după ce au ă- 
juns să conducă repede cu 2—0 
(min. 9) și-au zis, probabil, că — 
in continuare — totul va fi o sim
plă formalitate. Dar în conti
nuare ei au primit un gol în su
perioritatea numerică (drept ur
mare a unor greșeli puerile ale 

lui Antal I șl Gali), s-au dere
glat total și. pe măsură ce timpul 
de joc înainta, formația oaspe,

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

ESTE LA MODĂ SĂRITURA
Juniorul II Sorin Maț

După ce în primul concurs 
de sală al noului sezon a fost 
corectat recordul național la 
săritura în înălțime seniori 
(Adrian Proteasa 2,20 m) iată 
că de sîmbătă, juniorii II și I 
au și ei, la aceeași probă, noi 
recorduri. De fapt, este vorba 
de o performanță comună, 
pentru ambele categorii de 
vîrstă, realizată de tînărul 
săritor Sorin Matei, elev al Li
ceului de filologie-istorie nr. 2 
din Capitalfț. în cadrul cam
pionatelor municipale de se
niori, la „23 August", el a să
rit 2,16 m, corectîndu-și cu 4 
cm recordul de juniori II și cu 
1 cm pe cel al lui Proteasa la 
juniori I, anunțîndu-se și el 
un candidat principal pentru 
2,20 m.

Sorin Mâței (născut în 1963), 
victorios anul trecut la Atena 
la competiția speranțelor bal
canice, a fost descoperit de 
prof. Ion Vieru și pregătit, în 
continuare, de prof. Gheorghe 
Teșu la Șc. generală 190, unde 
a atins înălțimea de 2,03 m. 
La Liceul nr. 2 el este antre
nat de prof. Elisabeta Stănes- 
cu, care pregătește acum un 
buchet de autentice talente ale 
atletismului nostru juvenil.

La campionatele de seniori 
ale Capitalei, concurs cu o par
ticipare destul de modestă 
(noroc cu juniorii și cu destul 
de mulții atleți din provin
cie !) au fost înregistrate totuși 
cîteva rezultate mulțumitoare.
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din ce în ce mai sigură pe ea, 
domina o echipă ce-și pierduse 
brusc concentrarea în joc, forța 
morală care o ajutase în celelalte 
partide disputate în această pe
rioadă să depășească astfel de 
momente dificile, greșind des, 
prea des. și oferind adversarului 
posibilitatea să se detașeze pe 
tabela de marcaj. La această si
tuație au contribuit, pe de o par
te, și forma slabă a celor doi 
portari (Netedu și Gh. Huțan), 
ca și a primei linii (Antal I, 
Gali, Costea, Tureanu, Axinte), 
iar pe de altă parte relaxarea di
naintea plecării la J.O. Au 
marcat Costea, Nistor și So- 
lyom pentru echipa noastră, Ku- 
driașov 2, Sokolov 2, Maslov 2, 
Stolbun, Savaieev și Mihailov 
pentru S.K. Urițki Kazan. A 
condus Laszlo Shell (Ungaria), 
ajutat la cele două linii de M. 
Presneanu și Șt. Enciu, ambii 
România.

Cehoslovacia tineret — România 
tineret 14—12 (3—1, 10—1, 1—0).

Scorul a luat proporții doar în 
repriza secundă cînd echipa noas
tră de tineret a fost depășită sub 
toate aspectele. Să notăm faptul 
că învinșii au deschis scorul prin 
Prakab și au condus pînă în 
min. 13 cînd oaspeții au egalat, 
după care, în repriza secundă 
s-au desprins categoric. Au mar
cat: Hajdusek 3, Lala 2, Vodila 
2, Masemik, Metlicka, Rusznak, 
Svoboda, Krall, Pata, Liba ■— Ce

hoslovacia Prakab și Chîriță — 
România. A condus N. Reznikov 
(U.R.S.S.), ajutat de O. Barbu și 
FI. Gubernu, ambii România.

In clasament : 1. S. K. Urițki 
Kazan 4 p ; 2. Cehoslovacia tine
ret 4 p ; 3. România 4 p ; 4.
România tineret 0 p.

Călin ANTONESCU
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0 NUMERELE EX
TRASE LA TRAGEREA 
„LOTO 2“ DIN 27 IA
NUARIE 1980. EXTRA
GEREA I : 23 3 45 33 ; 
EXTRAGEREA A II-a : 
49 72 31 14 ; EXTRA
GEREA A III-a : 48 28 
32 30. FOND TOTAL
DE CÎȘTIGURI : 791.078 
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ECHIPA ROMÂNIEI
PENTRU MECIUL 

DE „CUPA DAVIS- 
CU IUGOSLAVIA

La cererea federației iugo
slave de specialitate, meciul de 
tenis Iugoslavia — România 
din cadrul turului II al Cupei 
Davis se va disputa în zilele 
de 4, 5 și 6 februarie (deci la 
început de săptămînă), Ia Za
greb.

Biroul Federației române de 
tenis a ratificat următoarea 
formație pentru meciul de la 
Zagreb : Florin Segărceanu, 
Andrei Dîrzu, Dumitru Ilără- 
dău și Marian Mîrza.. Căpitan- 
nejucător: antrenorul emerit 
Gh. Viziru.

mânui

lAlCA

„TROFEUL CARPAȚI“ LA BIATLON
(Urmare din pag. I)

au menținut ștafeta pe locul 
II, după cea a Cehoslovaciei 
care, prin Miroslav Janosek și 
Pavol Stofan s-a distanțat de 
celelalte formații. Din schim
bul 3, sportivii cehoslovaci au 
luat un avantaj substanțial, tot 
datorită preciziei din poligon, 
în timp ce Gheorghe Gîrniță 
a fost nevoit să execute 3 ture, 
fapt ce a făcut ca formația 
K.D. Germane să recupereze 
din handicap. Cu toate aces
tea, ordinea a rămas neschim
bată iar ultimul schimb a de
venit hotărîtor în desemnarea 
învingătoarei. La ultima tre
cere prin poligon, Vasile Be- 
lenariu se afla încă pe locul 2 
dar, deși a stat, mult si s-a 
concentrat asupra fiecărui foc, 
el a efectuat totuși două ture 
de penalizare, în timp ce ad
versarul său direct din echipa 
R.D. Germane, Jurgen Griind- 
ler, a venit în poligon, a tras 
cu o precizie de metronom și 
l-a lăsat pe Bejenariu... să-și 
execute turele de penalizare. 
Astfel s-a încheiat proba de 
ștafetă care a oferit Un fru
mos spectacol sportiv.

REZULTATE TEHNICE: 
10 km: 1. A. Golev 34:53,1 (4 
ture pen). 2. V. Bejenariu 
(România) 35:08,0 (2), 3. T. 
Scherp (R.D.G.) 35:13,3 (o tură), 
4. P. Stofan (Cehoslovacia) 
35:18,5 (2). 5. Gh. Gîrniță (Româ
nia) 35:27,0 (3), 6. S. Piun-
kov (U.R.S.S.) 35:27,2 (3) ; șta
feta 4X7,5 km : 1. Cehoslovacia 
lh41:46 (zero ture pen.), 2. R.D. 
Germană lh46:12 (6), 3. Româ
nia I lh£7:50 (5). 4. U.R.S.S.
lb.49:56(10), 5. Bulgaria lh50:42 
(6), 6. Iugoslavia lh51:43(6).

ră, la Constanța
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disputa luni și miercuri pe ringul 
constănțeaa. Cu mult interes este 
așteptată reintrarea în ring a di- 
namoviștilor Titi Cercel și Simion 
Cuțov. Fostul campion al „pene
lor", T. Cercei, reia activitatea 
competițională după un accTtient 
suferit în urma cu opt luni. El 
luptă din nou pentru titularizarea 
în echipa națională, cu atît mai 
mult cu cît actualul deținător 
al centurii, T. Cucu, evoluează la 
o categorie de greutate superi
oară (s em iușoar ă).

Pe programul reuniunii de azi 
(ora 18). ce urmează să se dis
pute în Sala sporturflor din Con
stanța, figurează un număr de 
14 meciuri, în marea lor majori
tate deosebit de interesante.

RSURI DE ĂDMITERE
E MILITARE DE ÎNVĂIĂMÎAiT

i Naționale organizează concursuri de 
il școlar 1980/1981, în următoarele insti- 
țămînt:
ră — facultățile tehnice;
edicină militară;
irină „Mircea cel Bătrîn” — secțiile de

de ofițeri activi;
de maiștri și subofițeri;
le muzică — ciclul profesional;

I să participe la concursul de admitere 
nstituții militare de fnvățămînt pot de
fere in perioada de la 25 ianuarie pînă 
L centrele militare județene (de sector) 
lijjfază.

pritoare la condițiile de selecționare, 
le pentru admiterea la concurs, disci- 
pncursului de admitere și alte detalii, 

adresa comandanților de garnizoane și 
udețene (de sector) pe raza cărora

11) PRIMII VINOVAȚI ? ANTRENORII! 2) PE VREMEA MEA,
■ Înaintașii aveau

5

I Participă azi la dezbaterea

n Ann/ADiIT* rnAiir nr pniiini*u AUtVAK/UA „rUAML UL bULURI
ziarului nostru ION ALEUNDRESCIJ, secretar F. n. Fotbal

I REPORTER : Stimate tovarășe
Ion Alexandreseu, invitîndu-vă la 
dezbaterea ziarului nostru privind 
lipsa, criza oamenilor de gol, sîn- 

Item conștienți că... împușcăm doi 
iepuri deodată. Dv. ați fost, pe 
cînd erați jucător, ceea ce se 
cheamă un tipic „atacant de gol", 

Iiar acum faceți parte din condu
cerea fotbalului nostru, fiind se
cretarul federației de resort. Deci 
nu discutăm numai cu un emf- 

Ițător de idei, ci șl cu un factor 
de decizie, capabil să transforme 
ideile in fapte. în consecință, pen
tru a ști dacă plecăm de la o 

I bază comună, vă propunem între- 
■ barea „de deschidere" a ronvor- 
■ birii noastre : sîntețl de acord că 

fotbalului românesc ti cam Hp- 
Isese de cîțiva ani „oamenii de 

gol" ?

I. ALEXANDRESCU : E o rea- 
Ilitate evidentă, cum aș putea să 

nu fiu de acord cu ceea ce vede 
toată lumea.

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
I

REP. Ierta(i-mi caracterul foar
te personal al întrebării : pe dv., 
ca fost înaintaș de valoare și re
numit om de gol al celei mai 
bune echipe românești de club de 
după război, nu vă deranjează 
— pe scaunul pe care vă aflați 
de secretar al federației — ab
sența tocmai a jucătorilor gen 
Alexandreseu, gen Constantin, gen 
Ozon, gen Vvzi, gen Ene I etc. ? 
A înaintașilor care știau să mar
cheze și marcau goluri meci de 
meci ? Criza aceasta tocmai a oa
menilor de gol nu vă implică, 
oare, mai mult decît pe oricare 
dintre cei care răspund de fot
balul nostru ?

—I.A. : Punîndu-mi mai multe 
întrebări La rînd, am să vă dau 
și eu mai multe răspunsuri la 
rînd. Mă deranjează și mă su
pără mult faptul — și ca fost 
înaintaș și ca secretar de federa
ție — că s-a rărit îngrijorător de 
mult numărul oamenilor de gol. 
De ce avem puțini marcatori ? — 
iată o întrebare pe care mi-am 
pus-o adeseori, ajungînd la cîteva 
răspunsuri pe care le voi pune 
curînd în discuția tehnicienilor 
noștri. După opinia mea, lipsa 
oamenilor de gol este în cea mai 
mare măsură o problemă de an
trenori. de tehnicieni...

IREP. : ...Cu alte cuvinte, lor, 
antrenorilor, li • «e datorează în 
primul rînd absența marcatorilor?

II. A. : Fără îndoială. Eu văd o 
primă vină a antrenorilor în in
struirea insuficientă, nesatdsfăcă- 

Itoare, a marcatorilor. Fără o in
struire temeinică, SPECIALA, 
continuă — DE LA COPII Șl JU
NIORI PÎNA LA DIVIZIA A — 

Inu poți avea oameni de gol. Mar
carea golului este o „meserie" 
mult mai grea decît cea de fun-

I- - - - - - - - - - - - -
| MECIURI

a STEAUA — F. C. SCORNI-

I CEȘTI 1—1 (0—0). Aproape 2 000 
de iubitori ai fotbalului s-au 
ptrîns sîmbătă dimineață în jurul 
terenului II al complexului spor-

Itiv Steaua pentru a asista la 
prima partidă amicală a anului 
disputată în Capitală, în care e- 
chipa gazdă, lideră a clasamentu-

Ilui Diviziei A, a primit replica 
formației F.C. Scomicești. în ciu
da terenului extrem de greu, care 
a solicitat eforturi cu totul de-

I osebite din partea tuturor jucă
torilor — (supuși unui sever exa
men al pregătirii lor fizice, al 
forței și rezistenței) — partida a

I plăcut prin dinamismul ei, prin 
ritmul rapid de joc impus de 
ambele echipe și prin alternanța 
fazelor de poartă.

Iîn evidentă creștere față de me
ciurile anterioare — mai ales 
față de cel susținut la Ploiești în 
urmă cu aproape o săptămînă —

IF.C. Scomicești a condus cu
1—0, prin golul înscris de Ia-
mandi în min. 52, în urma unei 
impetuoase acțiuni personale, du-

Ipă ce cu numai un minut înainte 
Pițurcă ratase o mare ocazie de 
a deschide scoruL

I 
I
I
I
I
I
I
I

a PETROLUL — LOTUL DE 
TINERET 3—b (0—0). La Ploiești, 
în fața a 8 000 de spectatori, a 
avut loc o partidă viu disputată, 
utilă pregătirii ambelor echipe și 
în special lotului, care pleacă 
marți în turneul din Egipt. Pe
troliștii au administrat un duș 
rece tinerilor tricolori, scorul con- 
firmînd acest lucru. Terenul greu 
a dezavantajat ambele echipe. 
După o primă repriză egală, To- 
poran deschide scorul în min. 
58. în același minut, Crîngașu, 
cu un șu de la 25 de metri, îl 
surprinde pe portarul Istrate, 
majorând scorul, care avea să fie 
pecetluit în ultimul minut de joc, 
prin Libiu. Petrolul : Focșeneanu
— Pisău. Dumitrescu, Butufei, 
Mureșan — Simaciu, Stanciu, An- 
gelescu — Libiu, Moldoveanu, Ci 
maru. Au mai jucat Jipa, Ne- 
goiță, Sotir. Crîngașu, Toporan, 
Istrătescu. Lotul de tineret : Nițu
— Vlad, Solomon. Bumbescu, Un- 
gureanu — Klein Geolgău, Mure
șan, Bozeșan — Antohi Irimescu. 
Au mai jucat Istrate, Gali, Lică, 
Biro, Turcu Iovan, Verigeanu.
(I. TANAcr" i, co-'

Q F.C. ARGEȘ — CHIMIA RM. 

daș, de pildă. în consecință, cu 
marcatorii trebuie să lucrezi — 
pentru formare^ și desăvîrșirea 
ior — individualizat, de 3—4 ori 
mal mult decît cu fundașii. A 
doua vină a tehnicienilor noștri 
este că nu caută — așa cum tre
buie — tinerii jucători de gol a- 
junși, să zicem, la stadiul de 
speranțe în diviziile Inferioare.

REP. : Tineri ajunși la stadiu! 
de speranțe mai mult prin voca
ția și harul lor..

I.A. : Așa e. și pe care antre
nori competenți pot să-i șlefuias
că, scoțind mâi iute din ei ata- 
canții de care ave-n nevoie acum.

REP. : Vorbeați de prima și a 
doua vină în ceea ce-i privește pe 
antrenori. Ați putea să ne spuneți 
care ar fi a treia vină, de data 
aceasta a... federației ?
I.A. : Federația n-a controlat șl 

n-a urmărit cu rigoare rezolvarea 
problemei. Lăsîndu-se adeseori a- 
măgită de calitatea antrenamente
lor din cele 2—3 zile cînd activiști 
de-ad el urmăresc la fața locului 
pregătirile echipelor.

REP. : Cum se lucrează in aces
te 2—3 zile supervizate ?

I.A. : De regulă, foarte bine.
REP. : Mai rămin însă 27—28 de 

zile lunar... Nu ar trebui, oare, 
mărit timpul de control ?

I.A. : Cred că Ca.
REP. : În ce măsură problema 

oamenilor de gol 3ste și o pro
blemă a jucătorilor înșiși ?

I.A. : într-o măsură, poate, se
cundară, dar totuși reală. Pe vre
mea mea și a lui Constantin, și a 
lui Ozon, noi, înaintașii, aveam o

Turneul selecționatei divizionare in • America de Sud

JUCĂTORII NOȘTRI ÎNVINGĂTORI ÎN COLUMBIA Șl BRAZILIA
BOGOTA (Agerpres). — Se

lecționata divizionară de fotbal a 
României și-a încheiat turneul 
în Columbia, jucînd Ia Caii cu 
echipa „Deportivo", de 5 ori 
campioană a țării și finalistă a 
„Cupei Americii de Sud". La ca
pătul unei partide spectaculoase, 
fotbaliștii’ români au obținut vic
toria cu scorul de 1—0 (1—0), 
prin punctul marcat în minutul 
20 de Bdldni. Selecționata ro
mână a aliniat următoarea for
mație : Iordache, Negrită, Sameș,

AMICALE
Lipsită de titularii aflați in tur

neu cu lotul reprezentativ, pre
cum și c*e Iordănescu și C. Zam
fir (ambii bolnavi), Steaua a ega
lat în min. 75 prin Zahiu, care a 
reluat plasat cu capul centrarea 
lui Puchea. pentru echipa bucu- 
reșteană, partida de sîmbătă a 
constituit : utilă verificare îna
intea turneului pe care îl între
prinde în R.P. Chineză și în ve
derea căruia a părăsit ieri după- 
amiază Capitala pe calea aerului, 
îndreptîndu-se spre Beijing

Arbitrul C. Jurja a condus ur
mătoarele formați : STEAUA :
Windt — Anghelini, Vigu, FI. Ma
rin, Nițu (min. 46 Ion Gheorghe), 
— Stoica (min. 46 Nica), Zahiu, 
Dumitru — Puc h ea. Ad. Ion eseu, 
Aelenei. F. C. SCORNICEȘTI : 
Nedea — C. Mincu (min. 72 Flo- 
rea), Martinescu (min. 46 Cio- 
cioană), Pană (min. 46 Stanciu), 
A. Mincu — P. Manea, Petre Pe
tre (min. 66 Badea), Șoarece 
(min. 66 Fl. Dumitrescu) — Pre
peliță (min. 46 Voiculeț). Cioba- 
nu (min. 46 Iamandi),' Pițurcă.

Constantin FIRÂNESCU

VtLCEA 5—2 (3—1). Au marcat ; 
Dobrin (imn. 2), Bărbulescu (min. 
40), Iovănescu (min. 41), Radu II 
(min. 54 și 58), respectiv Savu 
(min. 27) si Gingu (min. 56). F.C. 
Argeș ; Speriatu — Zamfir, Stan- 
cu, Cirstea, Ivan — Bărbulescu, 
Iatan, Iovănescu — Radu IL Do
brin, Ralea. Chimia Rm. V. : 
Constantin — Bădilă, Basno, Cîr- 
ceag, Cincă — Savu, Stan, Cara- 
bageac — Cilean, Gîngu, Coca. 
Ambele form. au rulat și alți 
jucători. (S. IO\*£SCU, coresp.»
• F.CJW BRAȘOV — F.C. BAIA 

MARE 3—1 (2—1). Pe stauton-.
Municipal din Brașov, peste 12 000 
de spectatori au susținut echipa 
gazdă, care s-a dovedit mai in
sistentă în acțiunile de finalizare. 
Au marcat : Furnică (min. B).
Paraschivescu (min. 13), Pescaru 
(min. 43). respectiv onu _ .m»

40). Divizionara A. lipsită de pa
tru titulari (Koller. Terheș. Mure- 
șan, Ariciu). a aliniat formația : 
Frank — Borz. Condruc, Sabău. 
Molnar — Sepi. Hoffmeister, R. 
Pamfil, Dea — Ciohan I. Roznai. 
Au mai jucat Feher Bălan, 
Buzgău. Cioban n, Hoiiko. (C. 
GRUIA, coresp.). 

adevărată FOAME DE GOLURI. 
Golul era totul pentru noi ! Azi 
11 văd pe mulți că se mulțumesc 
să paseze, se mulțumesc cu o fen
tă, două de efect în teren...

REP. : Să rămînem puțin la pe
rioada Ion Alexandreseu — cen
tru atacant. Cit vă pregăteați pen
tru gol la C.C.A. ?

I.A. : în afara antrenamentelor, 
șutam la poartă, singur sau cu 
alți colegi, sute de ore. din orice 
poziție static din mișcare... Fă
ceam concursuri și pariuri intre 
noi, cine marchează mai mult. Cu 
antrenorul, ce să mai spun ? Mă 
apuca de nenumărate ori noaptea 
pe teren cu maestrul Ronay. 
„Trage în pătratul cutare 
„Trage în pătratul celălalt...".

REP. : Cum erau pregătite golu
rile in jocul echipei ?

LA. : Prin tot relul de scheme 
pe care ajunsesem să le aplicăm 
aproape cu ochii închiși. Eu știam 
permanent ce gin dește Constantin, 
sau Feri Zavoda, sau Tătaru, sau 
Ghiță Cacoveanu, sau Bone, sau 
Onisie. și cînd era mingea la 
oricare dintre ei știam cum să 
mă plasez și ce să fac pentru a 
fi servit de ei sau a-1 servi pe ei. 
Nu căutam atunci, în timpul me
ciului nu știu ce soluții improvi
zate. Soluțiile le aveam de la 
antrenament, d^ aceea la C.C.A. 
mingea mergea adeseori șnur, iar 
faza curgea ri se termina de re
gulă cu sut la poartă.

REP. : Ce tip de atacanți vă 
plac In fotbalul internațional ?

I.A. : îmi plac foarte mult en
glezii. Cînd îi văd cum se prăvă
lesc în careul advers. în fața por
ții, gata să-i măture, să-i spulbere 
pe apărători. îmi crește inima...

Ștefănescu, Koller, Dinu, BdlOni, 
Mulțescu, Răducanu, Terheș, Bă
lăci. In cursul meciului au mai 
fost întrebuințați Nicolae, Cămă- 
taru șl Doru Nicolae. După acest 
meci, echipa divizionară a 
României a plecat în Brazilia, 
unde va susține mai multe par
tide.

★
RIO DE JANEIRO, 27 (Ager- 

pres). — Selecționata divizionară 
de fotbal și-a început turneul

...Zahiu, pe „fază", a reluat, cu 
egalizator,

a POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— CORVIN UL HUNEDOARA 2—0 
(1—0). Au marcat : Nedelcu II
(min. 25) și Lața (min. 75). Di
vizionara A a aliniat formația : 
Suciu — Șunda, Vi șan, Păltini- 
șan. Barna — Dembrovschi, Ma
nea, T. Nicolae — Anghel, Ne- 
delcu n, Cotec. Au mai jucat : 
Sli^iovschi. Nadv Volaru, Șuba, 
Șerbănoiu. Lața Roșea și Ștefa- 
novicl (C. CREȚU. coresp.).
• OLIMPIA S. MARE - STĂ

RUINȚĂ BERVENI (jud.) 3—1 
(1—1). Au marcat : Matei, Ghen- 
cean, Hațegan, respectiv Bertolan 

Olimpia a aliniat formația : Fe
her — Pinter, Marcu, Mâței, Ba- 
thori II — Sa bou, Ghencean, Ba
logh — Helvei, Mureșan, Hațe- 
gan. Au mai jucat : Hanalambie. 
Keiser, Pop, Rizman, Tăbăcaru. 
(Z. COVAC», coresp.).

GLORIA BUZĂU — DINAMO 
BUCUREȘTI 2—1 (1—0). Au mar
cat Tulpan (min. 40), Stan (min. 
63). respectiv Vrinceanu (min. 
68). Gloria ■ Tănase — Ivana, Si- 
mion Vlad Tulpan — Ghizdeanu. 
Dobre, Petrache — Petreanu. 
Stan. Radu Gheorghe. Au mai ju
cat : Cristian. Toma? Cristea,
Tone. Stanciu. Dinamo : Efti-
mescu — Cheran I. Marin, G. 
Sandu Stănescu — Augustin. 
Dragnea Custov — Țălnar. Ior- 
dache. Apostol Au mai jucat : 
Anuței Irimle. Vrînceanu. Ionlță.

• ȘOIMII SIBIU — A.S.A. TG.
KUBE« 0—0 Peste 10 000 de spec
tatori au urmărit un joc frumos, 
cu multe ocazi de gol. A.S.A. : 
Btro - Szekeli Unchiaș. Isplr, 
K dries si — Toth. Pîslaru Haj- 
nal — Cercel, Fanici, Munteanu.

REP. : Ați jucat și dv. în An
glia, intr-un „turneu istoric" al 
C.C.A.-U1UÎ...

I.A. t Am jucat. Am și marcat 
2 goluri la Sheffield (scor 3—3) 
și unul la Luton Town (4—3 pen
tru noi)

REP. : Nu credeți că e posibil 
să reînvie acele goluri, acele me
ciuri cu echipele noastre de as
tăzi. cu Steaua, cu F.C. ^rgeș, 
sau cu Universitatea Craiova ? 
Beldeanu și Cirțu, de pildă, v-au 
și imitat, maretnd, peste ani, 
„goluri mari" chiar în Anglia, în 
patria fotbalului...

I.A. : Cultivînd cu pricepere, cu 
consecvență și chiar cu înverșu
nare fotbalul ofensiv. practicat 
de jucători mai bine instruiți ca
litativ. vom ajunge să marcăm 
golurile de care avem atîta ne
voie. în privința formării oame
nilor de gol, repet, trebuie să le 
asigurăm o pregătire specială, in
dividualizată. foarte temeinică, cu 
un volum mult mai mare de 
lucru, de la copii și juniori pînă 
la Divizia A.

Marius POPESCU

în Brazilia, jucînd la Sao Paulo 
cu echipa F.C. Santos. Victoria 
a revenit fotbaliștilor noștri cu 
scorul de 1—0 (1—0) prin golul 
marcat de Cămătaru în minutul 
16. Iată formația care a evoluat : 
Iordaclie, Negrilă, Ștefănescu, 
Sameș, Munteanu, Dinu, Mulțes- 
cu, Bălăci, Cămătaru, M. Rădu
canu, Doru Nicolae. în echipa- 
gazdă a jucat și cunoscutul in
ternațional brazilian Clodoaido, 
care cu acest prilej s-a retras 
din activitatea competițională.

capul, plasat, înscriind golul 
Foto : M. ION

Au mai jucat: Tapasto și Marton, 
(I. IONESCU, coreso.).
• F.C.M. GALAȚI — PROGRE

SUL BRAIL A 2—1 (1—1). Un jOC 
de bun nivel. Au marcat : Bala- 
ban (min. 35), Rusu (min. 57),’ 
respectiv Pîrlog (min. 42). F.C.M. 
Galați : Hagioglu — Cojocaru, 
Olteanu Constantin eseu. Țolea — 
Bezman. Kramer, Bala ban — Ma- 
jaru, Rusu. O rac. Au mai jucat : 
Oană, Moțoc, Hanu și Florea. I» 
(T. SIRIOPOL, coresp.).

a F.C. CONSTANȚA — POLI
TEHNICA IAȘI 1—1 (0—1). Meciul 
s-a disputat la Cimoina. Au mar
cat : Buduru (min. 79) respectiv 
Cemescu (min. 27), (E. STROE,
coresp.)
• I.C.I.M. BRAȘOV - PRECI

ZIA SA CELE 6—3 (1—1). Au mar
cat: Șișcă I (min. 72 și 88). Gilea- 
nu (min. 14). Mitru (min. 40). Lie 
(min. 65), Dan (min 76), respec
tiv Komaromi (min. 10). Oprea 
(min. 67) și Anghel (min. 79). (V. 
SECAREANU. coresp.).

a F.C.M. REȘIȚA — AUTO
BUZUL 3—) (0—6). Au marcat :
Vizitiu (min. 48) Platagă (min. 
89), Florea (min. 90). respectiv 
Roșu (min 52) (D. PLAVIȚIU,
coresp.,
• RAPID BUCUREȘTI - FLA- 

CARA ROȘIE BUCUREȘTI 0—1 
(0—0). Pe stadionul Giulești. în 
fața a peste 7 000 de spectatori, 
Flacăra roșie, antrenată de fostul 
rapid ist N. Georgescu, a realizat 
un rezultat surpriză, învîngînd pe 
liderii] seriei a Il-a a Diviziei B. 
Rapid ? dominat mai mult, dar 
a ratat la fel de mult. Golul vic
toriei a foot înscria de Pîstrăv 
(min. 82).



NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1)

tinderii și păcii să facem toiul 
pentru a contribui la realizarea 
acestei politici.

Aș dori să menționez încă o 
dată necesitatea de a acționa 
cu toată fermitatea, fieca
re în domeniul său de acti
vitate, pentru înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al XII-lea, 
de a face totul pentru întărirea 
partidului, a forței și unității 
sale — garanția înfăptuirii cu 
succes a tuturor obiectivelor pe 
care ni le-am propus — de a 
milita, in spiritul hotăririlor 
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, pentru cimentarea 
necontenită a unității tuturor 
oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, a întregu
lui popor în jurul partidului — 
forța politică conducătoare 
societății noastre. Trebuie 
înțelegem bine că, vorbind 
unitate in jurul partidului 
munist, noi avem în vedere 
integrarea largă a partidului cu 
masele largi populare ; avem în 
vedere nu o unitate în jurul 
unui grup de oameni — chiar 
numeros — din partidul comu
nist, ci o unitate intre oamenii 
din partidul comunist și oame
nii care nu sint încă in parti
dul comunist, toți acționind in 
aceeași direcție, pentru edifi
carea socialismului și comunis
mului in România, pentru in
dependența patriei, pentru so
cialism și comunism. Subliniez 
aceasta deoarece trebuie să în
țelegem că dezvoltarea demo
crației socialiste se realizează 
nu printr-o reprezentare, mai 
largă sau mai ingustă, de către 
partid a maselor, ci prin parti
ciparea nemijlocită a maselor 
populare, a tuturor categoriilor 
sociale la conducerea societății. 
Această democrație socialistă o 
realizăm și trebuie să o dez
voltăm continuu in țara noas
tră 1 Aceasta va spori și mai 
mult rolul conducător al parti
dului in societate — in sensul 
în care am vorbit —, va ridica 
nivelul conștiinței socialiste a 
întregului popor, participarea

a 
să 
de 

co-

sa conștientă la înfăptuirea în
tregii politici interne și externe 
a patriei noastre.

Aș dori să menționez rolul 
important, în înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al XII-lea, 
al Comitetului nostru Central, 
al Comitetului Politic Executiv, 
al celorlalte organisme ale Co
mitetului Central și Comitetu
lui Politic Executiv, al organi
zațiilor noastre de partid și de 
stat, în general, care trebuie să 
acționeze in spiritul principiilor 
comuniste, să asigure o puter
nică unitate de acțiune in toate 
domeniile, deplina unitate de 
vederi in toate problemele pri
vind dezvoltarea patriei noastre 
socialiste, politiea ei internă și 
internațională.

Mulțumind încă o dată pen
tru felicitările, urările și apre
cierile 
doresc
Politic 
tre voi _
vitate. Să facem totul pentru a 
ne îndeplini îndatoririle primite 
din partea partidului, a poporu
lui, in toate domeniile de acti
vitate.

Doresc să urez întărirea 
necontenită a partidului nostru, 
a unității sale. întărirea unității 
de nezdruncinat a poporului 
nostru !

Să înfăptuim cu succes hotă- 
ririle Congresului al XII-lea al 
partidului și Congresului Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste 1

Eu vă asigur că, in ce mă 
privește — ca și pină acum —. 
nu voi precupeți nici un efort 
pentru a-mi îndeplini îndatori
rile față de partid, față de 
popor, pentru a asigura desfă
șurarea intr-un spirit de depli
nă unitate și de muncă colec
tivă a întregii noastre activități, 
ca și pentru creșterea răspun
derii fiecăruia în îndeplinirea 
sarcinilor.

Voi servi neabătut poporul, 
independența și bunăstarea sa, 
socialismul, comunismul și pa
cea !

Vă mulțumesc. (Vii, puterni
ce și îndelungi aplauze).

rostite la adresa mea, 
să urez Comitetului 

Executiv, fiecăruia din- 
sueces în întreaga acti-

FEMININE DE FIOREEA
Marcela Moldovan, învingătoare

Sfirșitul acestei luni a adus 
prima mare competiție inter
națională de scrimă găzduită 
de țara noastră : campionatele 
feminine de floretă ale Româ
niei, desfășurate sîmbătă și du
minică în Capitală, în sala Flo- 
reasca. La start s-au aliniat 
sîmbătă, în proba individuală, 
60 de floretiste (26 de peste 
hotare, 34 din țara noastră) 
reprezentînd Anglia, Argentina, 
Bulgaria, Cuba, Polonia, Unga
ria și România. După trei 'tu
ruri preliminare, desfășurate pe 
grupe, s-a ajuns la faza elimi
nărilor, directe și recalificări
lor (16 concurente), finala des
fășurată sîmbătă seara reunind 
cele mai bune șase floretiste.

Garniturile invitaților noștri 
neoferind „nume sonore“, fapt 
reflectat in tabloul celor 16 
scrimere ajunse în faza elimi
nărilor directe și recalificărilor 
(trei cubaneze, două englezoai
ce și cite o floretistă din Po
lonia. Bulgaria și Ungaria), de
calajul a fost evident în favoa
rea scrimerelor românce. Fapt 
demonstrat cu prisosință ulte
rior cînd, in ultimul act al 
competiției, finala de șase, s-au 
calificat numai reprezentante
le floretei feminine românești. 
Lupta pentru a dobindi un loc 
in această finală a fost foarte 
interesantă, Marcela Moldovan, 
Viorica Țurcan, Suzana Arde
leanu și Adriana Dragomir ob- 
ținind acest lucru direct, fără 
a cunoaște infringerea, in timp 
ee pentru ultimele două locuri 
in finală Magdalena Chezan și 
Ecaterina Stahl au trebuit să 
treacă prin „furcile caudine** 
ale recalificărilor, prima impu- 
nîndu-se în fața Gabrielei Be- 
tuker doar prin depășirea timpu
lui de luptă (cînd conducea 
cu 7—6 !), iar fosta campioană 
mondială E. Stahl tot cu foarte 
mare greutate în asaltul cu 
Aurora Dan (8—7).

Primul asalt al finalei a adus 
față in față concurentele acre
ditate cu prima șansă pe baza 
evoluției din acest campionat, 
a formei atinse in prima pe
rioadă de pregătire olimpică în

0 FRUMOASĂ PERFORMANTĂ A VOLEIULUI ROMÂNESC
(Urmare din pag. 1)

îmbrățișat și felicitat nu atît 
pentru acest rezultat de 3—0 
ci, mai ales, pentru 
manța remarcabilă de a fi în
trecut. în lupta pentru cali
ficarea olimpică, echipe cu re
ale veleități, unele nelipsite de 
la edițiile anterioare de 
J.O. — î . .
Cehoslovacia.

Căpitanul echipei noastre. 
Corneliu Oros, istovit de efor
turile depuse în meciul cu e-

perfor-

la 
în speță Japonia și

chipa S.U.A., ne spunea, ime
diat după fluierul final: 
am că astă-seară (n.r. — sîm
bătă) vom realiza ceva ce am 
așteptat de opt ani. Nu e u- 
șor să duci cu tine acest co
pleșitor gînd, pe parcursul u- 
nui meci care avea să confir
me îndeplinirea doritului 
biectiv".

Tot sîmbătă. Bulgaria a 
vins Coreea de Sud cu 
(8, 10, —8. 8), asigurîndu-și și 
ea calificarea la J.O. Așa că, 
în ultima zi a turneului final, 
meciurile au fost lipsite de mi-

♦»Ști

o-

în- 
a—i

PE GHEAȚA ȘI PE ZAPADA
de 

Moritz s-au în- 
campionatcle 

pentru două 
fost cucerit de 
I (Hlltebrand

„man
șe** a realizat timpul total de 
4:45,li. Pe locurile următoare 
s-au clasat R.D. Germană în — 
4:45,64 și Elveția n — 4:46,11. E- 
chipajul României a ocupat lo
cul 18 cu 4:57,25. In cursul dispu
tării primelor două manșe echi
pajul Gasrelter — Gebhard 
(R.F. Germania), care deține 
titlul mondial, s-a răsturnat, am
bii -....................

a
• în stațiunea de sporturi 

Iarnă de la Saint "" 
chelat duminică 
europene de bob 
persoane. Titlul a 
echipajul Elveției 
— Rahm), care în cele 4 

a realizat timpul 
" locurile

Pelen (Franța) — 2:35,39 și
Marie-Therese Nadig (Elveția) — 
2:35,44. •“------- --------- ---------
Hanni 
poziția 
dlale",
• La

(italia) 
schi alpin rezervate 
întrecerea feminină 
uriaș a fost ciștigată 

urmată 
(Austria)

In urma 
Wenzel 
de lideră 
totalizind
Madonna 
au continuat

acestei victorii, 
și-a consolidat 
a „Cupei Mon- 

330 p.
dl

sportivi fiind răniți.

Proba feminină individuală 
cadrul C.E. de patinaj artis- 
de la GSteborg, a revenit 

din
P, ur- 

(RJ.
Proba 

pe-

din 
tic, 
sportivei

Campiglio 
C.E. de 
juniorilor, 
de slalom 
de Erika 

(Austria) urmată de 
„ Krenne (Austria) și 

Traudl Hecher (RJ*. Germania). 
Proba masculină de slalom uriaș 
s-a Încheiat cu succesul austria
cului Ernst Hinterseer. urmat de 

Și 
In 

spe-

Gferer 
Einge

ză. în această situație ech.pe- 
le României și Bulgariei au 
trimis în teren garniturile de 
rezervă. Meciul a luat sfîrșit 
cu victoria rezervelor echipe: 
Bulgariei.

Iată rezultatele de duminică: 
Corcea de Sud — S.U.A. 3-â-l 
(4, —9, 7, 13) ; Bulgari» — 
România 3—0 (9, 14, 3).

Voleibaliștii noștri se Îna
poiază de la Sofia cu trenul, 
marți dimineața la ora 8.30.

Goteborg, a 
Anett Poetzsch 

R.D. Germană cu 187.84 
mată de Dagmar Lurz 
Germania) cu 181,68 p. 
de dans a fost ciștigată de 
rechea sovietică Natalia Liniciuk

cu— Ghenadie Karponosov 
205,50 c.

% 
olandeză 

întrecerile
• In localitatea

- Assen au început
C.M. de patinaj viteză rezervate 
juniorilor. In prima zi, suedezul 
Tomas Gustafsson a stabilit 
nou record mondial de 
în proba

un 
juniori 

de 3 000 m cu 4:15,71.

olimpic de săritori cu 
al R.D. Germane a 
la un concurs de veri- 

trambulina

Guido Hinterseer (Austria) 
Jure Franko (Iugoslavia), 
proba feminină de slalom . _ 
cial victoria a revenit sportivei 
poloneze Eva Grabowska.

• La campionatele de schi- 
fond ale Finlandei, ultim criteriu 
de verificare pentru Lake Placid, 
o formă excelentă a demonstrat 
cunoscutul 
terminat 
probe : 15 
km — lh 
minlnă a ________
Hilkka Riihivuori, situată pe pri
mul loc in probele de 5 km — 
18:41,1 și 10 km — 32:22.2.

Juha Mieto. 
învingător in 
km — 46:257 și

care a 
două

__ . _ W
26 -.44.3. Competiția fe-

dcfost dominată

• Lotul
schiurile 
participat 
ficare desfășurat pe __________
de la Oberwiesenthal șl ciștigat 
de Klaus Ostwald, cu 263,7 p 
(sărituri de 91,5 m și 90,5 m).
• Proba feminină de slalom 

uriaș de la Megeve (Franța) a 
lost cîștigată de Hanni Wenzel 
(Liechtenstein), cronometrată tn 
două manșe cu timpul de 2:30,37. 
Pe locurile următoare, Perrine

R.D.

• „Cupa Mondială- la sărituri 
cu schiurile a programat pe 
trambulina de la Zakopane 
(Polonia) un concurs ciștigat de 
polonezul Stanislaw Bobak. cu 
260,7 p (sărituri de 01.5 m și 
82 m). Pe locul secund, norve
gianul Ivar Mobekk — 247.8 p.

• Duminică la Chamonix, 
proba masculină de slalom spe
cial pentru „Cupa Kandahar- a 
fost cîștigată de schiorul suedez 
Ingemar Stenmark care a reali
zat in cele două manșe timpul 
total de 2:01,18.

Paairv

• în prezența reprezentanți
lor federațiilor naționale ale 
echipelor calificate pentru J.O., 
a avut loc tragerea la sorți a 
grupelor din turneele masculin 
și feminin și stabilirea jocuri
lor. Iată cum arată aceste gru
pe : la masculin : Gr. 1 — Bul
garia, Cuba, R.P. Chineză, Ita
lia, U.R.S.S.; Gr. 2 — Brazi
lia, Iugoslavia, ROMANIA, Tu
nisia. Polonia. Echipe noastră 
joacă, în ordine, cu Tunisia, 
Polonia, Braz.lia și Iugoslavia. 
La feminin : Gr. 1 — R.D.G., 
U.K.S.S., Peru și Cuba ; Gr. 2 

*— R. P. Chineză, S.U.A„ RO
MANIA și Japonia. Echipa 
noastră joacă. în ordine. cu 
S.U.A.. Japonia și R.P. Chine
ză.

cadrul lotului reprezentativ : 
este vorba de Marcela Moldo
van șl Viorica Țurcan. început 
fulminant al Marcelei Moldo
van, 4—0 și, curind, pină cînd 
sala s-a dezmeticit, ea și cîști- 
gase asaltul cu 5—1. Nici o ezi
tare în asaltul următor, cu 
Ecaterina Stahl, și istoria se 
repetă aidoma. Viorica Țurcan 
reintră in lupta pentru primul 
loc trecînd clar 
Chezan și Suzana 
asaltul cu aceasta 
campioană națională en-titre, 
fiind o mostră edificatoare pen
tru tehnicitatea și spectaculozi
tatea finalei. Cel mai lung 
asalt — și cel mai plictisitor—
— a fost cel între Ardeleanu și 
Stahl (tactica invitării recipro
ce !), decis la limită în favoa
rea primei trăgătoare. înaintea 
ultimului asalt, Moldovan—Che
zan, o singură întrebare : va 
pierde oare Moldovan, oferin- 
du-i indirect Vioricăi Țurcan 
șansa unui asalt de * 
iată că surpriza se 
la orizont, Chezan 
cu 4—0. Adversara 
predă, însă, și ceea 
mai credeau s-a 
Moldovan întoreînd 
(5—4), într-un asalt 
și disputat în ritm alert Ast
fel, Marcela Moldovan termină 
neînvinsă finala, dobindind 
titlul de campioană internațio
nală a României la floretă. Iată 
clasamentul acestei finale, fi
nală care a avut fraze specta
culoase de arme, cu tempo și 
varietate, dominate de acțiuni 
ofensive, atit de obișnuitele și 
plicticoasele atacuri simultane 
fiind niște rarități : 1. MARCE
LA MOLDOVAN (România) 5 
v, 2. Viorica Țurcan (Româ
nia) 4 v, 3. Suzana Ardeleanu 
(România) 3 v, 4. Magdalena 
Chezan (România) 2 v, 5. Eca
terina Stahl (România) 1 v, 6. 
Adriana Dragomir (România) 
0 v.

Duminică s-a desfășurat pro
ba pe echipe.

Competiția s-a desfășurat„.pe 
două grupe. Iată rezultatele : 
Grupa A — România I (Țurcan 
3 v, Ardeleanu, Stahl, Chezan
— cite 2) — Polonia (Litkowska
1, Nogal, Furman, Drozdzik) 
9—1 ; România I (Țurcan 3, 
Moldovan și Chezan 2, Arde
leanu 1, Stahl) — Anglia (Mar
tin 4, Brannon, Cauthorne, 
Grant 1) 8—7 (!) ; România I 
(Țurcan 3, Chezan și Ardelea
nu 2, Moldovan 1) — Ungaria 
(Hecsey 2, Kada, Hrabina, Sutka 
1) 8—5 ; Ungaria — Anglia
9—1 ; Ungaria — Polonia 9—2 ; 
Anglia — Polonia 9—1 ; Grupa 
B —•• România II (Dragomir și 
Dan 3, Betuker 2, Oros 1) — 
Bulgaria (Lakova 1, Iordanova, 
Dimova, Bîcivarova) 9—1 ;
România IX (Dragomir 4, Betu
ker 3, Oros 2, Ruparcsics) — 
România tineret (Guzganu și 
Hochdorfer 2, Popa 1, Chelaru) 
9—5 ; România II (Dan 3, Dra
gomir, Betuker și Oros 2) — 
Cuba (Rodriguez 3, Alfonso 2, 
Risco și Font 1, Garcia) 9—1 ; 
Cuba — Bulgaria 9—2 ; Bulga
ria — România tineret 9—1. 
Pentru turneul I—IV s-au cali
ficat echipele România I și Un
garia, respectiv România 
Cuba. în urma ultimelor 
niri (România I — Cuba 
România II — Ungaria 
63—61 Ld.) pentru desemnarea 
învingătoarei s-au intilnit Româ
nia I și România II. Prima 
noastră reprezentativă a ciștigat 
cu 9—6 (Ardeleanu 3, 
van 1, Stahl 2, Chezan 
pectiv Dragomir 3, Dan 
L Ruparcsics). Pentru 
3—4, Cuba — Ungaria

SHTERNAȚ10NAL DE LA BREMEN

de Magda 
Ardeleanu, 
din urmă,

baraj ? Și 
profilează 
conducînd 
ei nu se 
ce puțini 
intimplat, 
rezultatul 
pasionant

II și 
întîl- 
9—3, 
8—8,

Moldo- 
3, res- 
2, Oros 
locurile 
9—2.

Foul SLAVESCU

MtțNCHEN, 27 (Agerpres),. — In 
bazinul acoperit al orașului 
vest-german Bremen a început 
tradiționalul concurs internațio
nal de Înot, care are• loc în tie- 
care iarnă. In prima zi, un fru
mos succes a repurtat în proba 
de 400 m mixt inotătoarea ro
mâncă Irinel Pănulescu, plasată 
pe primul loc cu timpul de 
4:s4,i3. Au urmat în clasament 
Klara Gulyas (Ungaria) 4:54,14 
șl Mariana Paraschiv (România) 
— 4:55,28. Alte rezultate înregis
trate : masculin : 400 m mixt
Serghei Fasenko (U.R.S.S.) 4 :25,15; 
1500 m : Vladimir Salnikov
(U.R.S.S.) 14:52,06 (cea mai bună 
performanță europeană); ștafeta 
4X400 m mixt: U.R.S.S. 3:43,05; 
feminin : 800 m liber : Annelies 
Maas (Olanda) 8:38,12 ; șta.'eta 
4X400 m mixt : Italia 4:28,87.

In ziua a doua. Carmen Bu- 
naciu a ciștigat proba de 100 m 
spate cu timpul de 1:03,79, ur
mată de Schwab (R.F.G.) —
1:05,63, John (R.F.G.) — 1:05,84,
Adams (Anglia) — 1:06,70,
Straaten (Belgia) — 1:06,71.

In Cupa cupelor la handbal feminin

CONFECȚIA A ÎNTRECUT,
LA AARHUS,

Pf TRANBJERG 15-13!
COPENHAGA, 27 (prin tele

fon). Duminică după-amiază s-a 
disputat la Aarhus întilnirea 
dintre cîștlgătoarele cupelor Da
nemarcei și României la handbal 
feminin, Tranbjerg șl Confecția 
București, programată in cadrul 
sferturilor de finală ale Cupei 
cupelor. La capătul unui joc fru
mos, cu faze dinamice, aplau
date de numeroșii spectatori 
prezenți in tribune, meciul a fost 
ciștigat de echipa română : coii- 
fecția — Tranbjerg 15—13 (8—7).

A fost evident pentru întreaga 
asistență că formația Confecția 
se detașează valoric, ea reușind 
să conducă in partea a doua a 
Intllnlrii cu 13—7. O excelentă 
impresie a făcut Rodica Grigoraș 
care a inserts o suită incredibilă 
de goluri (10!) din poziții dife
rite, dar cu o forță de șut egală.

Pentru Confecția au înscris : 
Grigoraș io, Seredluc 2, Bidiac 
3 și Pițigoi 1. Cele mai multe 
goluri — 6 — pentru Tranbjerg 
au fost marcate de Lauridsen.

întilnirea retur din cadrul 
sferturilor de finală ale Cupei 
cupelor are loc sîmbătă, la ora 
16,30, în Palatul sporturilor și 
culturii din București.

FOTBAL MERIDIANE

S

italia (et. 18) : Bologna — 
Roma 1—1, Catanzaro — Ascoil 
1—1, Lazio — Internazionale 0—0, 

Milan — Cagliari 2—0,
— Fiorentina 0—0, Pes-

- Juventus 0—2, Torino — -ț 
** « ---- — Peru-.

1. ln-
A.C. Milan 
Roma 20 p.
(et.

s.v.
Bayer

A.C. 
Napoll 
cara — . ___
Avellino 2—2, Udinese 
gia T—2. In clasament : 
ternazionale 26 p, 2. ’ 
22 p, 3—4. Perugia șl

R.F. GERMANIA 
Monchengladbach — 
burg 2—2, Hertha —_____
verkusen 3—0, Duisburg — ___
tracht Braunschweig 0—0, Kaisers
lautern — Stutttgart 2—1, Ein
tracht Frankfurt pe Main — For
tuna Dusseldorf 1—2, F.C. Koln 
— Dortmund 4—1, “
Miinchen i860 6—4, 
Bayern Uerdingen 
Miinchen _ - •
clasament : 
26 p, 2. Bayern 
3. F.C. Koln 25 p.
• REZULTATE. în orașul co

lumbian Cali, in cadrul turneului 
preolimpic sud-amerlcan pentru 
calificarea la J.O. de la Mos
cova, Columbia — Peru 2—1. 
• In cadrul turneului interna
țional care se desfășoară pe te
ren acoperit la Moscova, echipa 
locală Torpedo a întrecut pe 
Akademlk Sofia cu 4—2 (4—1).

19) :
Ham- 

Le-
Ein-

F.C.
Bremen
Bochum 

1—0, Bayern
Schalke 04 3—1. In 
1. S.V. Hamburg

Miinchen 26 p,

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
milă cu 4:21.7. Vechiul record 
era de (dtl ș. aparținea sporti
vei românce Natalia Mârâșescu.

BOX — ... ------
meciul 
S.U.A 
8—3 in 
tict « 
Cuba se vor lntilni intr-un meci 
amical in orașul american Char
lotte. la 10 februarie. Din echipa 
cubaneză nu ..................  '
pion olimpic 
Stevenson

HANDBAL
med pentru ____  ____ . ..
echipa suedeză H.C. Helm a în
trecut formația vest-germanâ 
Grunwdss Dankersea cu 23—>8 
(12—*).

SCRIMA • Floretistul vest-ger-

« DLputrt la Mascova. 
dintre echlpeie C.R-S S. si 
s-a încheiat cu scorul de 
favoarea pugiiistllor sovie- 
Seiecțlonatele S.U.A. șl

va lipsi dublul cam- 
sl mondial, Teofilo

> La Goteborg. In 
Cu;a cupelor (m).

man Hein a ciștigat definitiv 
„Trofeul Martini-, In concursul 
rezervat inviagătorilor din ultimi; 
> ani al competiției. disputat 
in sala „Pierre de Coubertin- din 
Paris, Hein l-a învins cu 1*—7 pe 
Taîvard .Franța: și cu 1«—9 pe 
Borefia (Italia) riasap In aceas
tă ontăne după învingător.

ȘAH A înaintea ultimei run
de, in turneul val al campkma- 
tulm european masculin pe echi
pe, care e desfășoară la Skara 
(Suedia) continuă sâ conducă 
U.R-S.S- *31l/a p.. urmată de An
glia 125*/. p). Iugoslavia <25 p). 
Ungaria (24 p). Israel (23 p) Ce
hoslovacia (22 p). Bulgaria '21',S 
P) și Suedia (19'A). in urma dis
putării partidelor Întrerupte in- 
tllnirile dir runda a 5-a s-au în
cheia» cu rezultatele : U.R.S.S.
— Israel 6—2. Ungaria — Iugo- ____  __________  _
slavla 4V>—-3i/s, Cehoslovacia — Wendy Turnbull -

Bulgaria 5—3. Anglia — Suedia ka 7—< 3—6, 6—L

« în turneul internațional 
(Olanda),

4*. 3—3*,2- <. ...---------- .
de >a Wijk Aan Zee ._ _____
după 3 runde conduce Y. Seira- 
wan (S.U.A.) cu 7'/j p, urmat de 
Browne «% p) șl V. Korclnoi 
(□'A p) In runda a 9-a Seirawan 
a ciștigat la Kovacevlci

TENIS a Sferturi de finală la 
Philadelphia : Connors — Fibak 
8—X 6—?. Mayer — Scanlon 6—2, 
5—7. 7—S McEnroe — Clerc 6—2, 
4—6. 6—1. Sadri — Solomon 6—2 
7—5. a Rezultate din turneul de 
A Douai (Franța): Birnes (Ceho
slovacia) — Jaurfret (Franța) 6—3,
4— 6, 6—1. Deblicker (Franța) —
Bonnemaisoo (Franța) 6—4. 7—6, 
Caujollt (Franța) — Sorenssen 
(Irlanda' 6—4, 6—4, Hrebec (Ce
hoslovacia) — Fritz (R.F.G.) 6—4.
5— 1. a In turneu, feminin de la
Chicago Billie Jean King — 
Diane Fromhoitz 4—6. 6—4 7—6.
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