
NICOLAE CEAUȘESCU
PROLETMt DtN TOATE TMILE, UNITI-VA I

| ANUL XXXVII - Nr. 9678 Miercuri 14 ianuarie 1981

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

| 4 PAGINI - 30 BANITimișorenii au intimpinat cu toată dragostea 
și stima pe tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
și tovarășa ELENA CEAUȘESCU, exprimindu-și 
bucuria și satisfacția de a-i avea ca oaspeți dragi

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcui marți, 13 ianuarie, o 
vizită de lucru în municipiul 
Timișoara, unde a analizat, îm
preună cu reprezentanții orga
nelor locale de partid și de 
stat, cu cadre de răspundere 
din ministere economice, cu 
conducători dc întreprinderi și 
instituții, cu specialiști și mun- 

au fost 
Timiș 

precum 
pentru 

bune

cilori. modul în care 
îndeplinite in județul 
sarcinile pe anul 1980, 
și măsurile întreprinse 
realizarea în cele mai 
condiții a planului pe 1981, pe 
întregul cincinal, pentru ridi
carea întregii activități pe o 
treaptă superioară, dc calitate 
și eficiență.

In această vizită, secretarul 
general al partidului a fost în
soțit de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Iosif 
Banc, Emil Roba, Nicolae Con
stantin, Constantin Dăseălescu, 
Ghcorghe Oprea, Ion

Desfășurată intr-o atmosferă 
de activitate intensă, 
țită, de manifestare _ 
voinței oamenilor muncii 
Pe aceste meleaguri bănățene 
— români, germani, maghiari, 
sîrbi — de a-și îndeplini exem
plar sarcinile ce le revin, vi
zita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în municipiul Timi
șoara dobindește o semnifica
ție deosebită, ea fiind, la pu
ține zile do Ia Consfătuirea de 
lucru de Ia Brașov, prima vi
zită de lucru efectuată in noul 
an. în noul cincinal.

Intîtairea secretarului general 
al partidului cu importante co
lective de muncă timișorene a 
pus, încă o dată cu pregnanță 
in evidență rotai bolărîtor al 
tovarășulni Nicolae Ceaușescu 
In orientarea economici națio
nale spre o dezvoltare moder
nă. eficientă, la niveiul înal
telor cerințe și exigențe ale ac
tualei etape pe care o străbate 
țara, ta stabilirea direcțiilor 
principale de acțiune. în mobi
lizarea șl dinamizarea energi
ilor creatoare ale națiunii pen
tru înfăptuirea mărețelor o- 
bicctive stabilite de Congresul 
al XII-lea a! partidului. în 
cadrul analizei s-au situat. în 
mod firesc, problemele funda
mentale pe care le ridică cin
cinalul 1981—1985, cincinalul ca
lității și eficienței : promovarea 
largă a progresului tehnic : re
ducerea accentuată a costurilor

I’ățan.
insufle- 

plenară a 
dc

de producție și, îndeosebi, a 
cheltuielilor materiale ; folo
sirea intensivă a bazei tehnico- 
materiale ;
rioară a materiilor prime 
materialelor ; organizarea 
ințifică a producției, 
rațională a forței de 
ridicarea calificării ;
fermă a noului mecanism eco- 
nomico-financiar, a principiilor 
autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii ; creșterea compe
titivității produselor românești 
pc piața externă.

Amplul dialog de lucru al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu' făuritorii de bunuri mate
riale din întreprinderi, unități 
de cercetare și pro'ectarc timi
șorene. urmat dc întîlnirca cu 
activul de partid din județul 
Timiș, precum și importantele 
indicații date cu acest prilej 
de secretarul general al parti
dului in timpul vizitelor si in 
cuvîniarea rostită in încheierea 
întîlnirii cu activul ’de partid se 
înscriu ca momente de marc în
semnătate și semnificație în 
viața județului, a întregii țări, 
intrată într-o nouă și înflori
toare etapă de dezvoltare.

Cel care muncesc și trăiesc 
în marea cetate industrială de 
pe malurile Begăi au întâmpi
nat ca toată dragostea și sti
ma PO tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, exprimindu-lc bucu
ria și satisfacția de a-i avea 
din nou în mijlocul lor ca oas
peți dragi.

Vizita a reprezentat un mi
nunat prilej pentru locuitorii 
județului de a adresa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, cu oca
zia apropiatei aniversări a zi
lei de naștere, sărbătoare scum
pă întregului nostru popor,
urarea fierbinte de viață înde
lungată, de multă sănătate și 
putere de muncă, în fruntea
partidului și statului, spre bi
nele și prosperitatea patriei,
bunăstarea și fericirea națiunii 
noastre, spre gloria și strălu
cirea României socialiste. Ei au 
ținut să ureze — și de această 
dată — tovarășei Elena 
Ceaușesca, cu prilejul recentei 
aniversări a zilei de naștere, 
calda urare dc ani mulți și lu
minoși. de realizări și satis
facții tot mai mari în îndepli
nirea înaltelor răspunderi în
credințate de partid și popor, 
in bogata și rodnica activitate 
ce o desfășoară ca remarcabil 
om politic și ca eminent savant 
de renume mondial.

valorificarea supe-
Și 

ști- 
foiosirea 

muncă, 
aplicarea

De ail. In Capitala $1 la Cluj-Napoca

BASCHETBALISTII FRUNTAȘI SUSȚIN■> ■> *

PERFORMERII DE IERI,

S. Rotaru (I.C.E.D.) aruncă la coș ; Gh. 
Dumitru (Rapid) insistă să-l împiedice. Fază 
dintr-un meci : I.C.E.D. — Rapid, echipe 

candidate la locul 4

Cu meciurile turului al 
cincilea, găzduite de sala 
Floreasca din Capitală 
și de Sala sporturilor din 
Cluj-Napoca, se 
întrecerile ediției 
a campionatului 
nai 
lin.
Pa 
ția 
de 
(în 
tre 
București, 
pentru duminică, la ora 
11,30). deși în clasament 
lupta pentru locurile de 
pe podium este — prac
tic — încheiată, ordinea 
actuală (Steaua, Dinamo, 
Farul) nemaiputînd fi 
schimbată. In orașul de 
pe Someș, insă disputa 
pentru evitarea retrogra
dării este încă deschisă

Încheie 
a 32-a 
națio- 

mascu- 
in gru-

de baschet 
La București, 
valorică 1—6, atrac- 
turneului este 
tradiția 
frunte 
Steaua

dată 
unor întilniri 

cu cea din- 
și Dinamo 

programată

și, după toate probabili
tățile, ea va fl decisă 
abia duminică, odată cu 
desfășurarea ultimelor 
meciuri.

Șl intr-un caz și ta 
altul. Insă, turineeje pre
zintă interes prin fapUd 
că. oferă publicului ulti
mul prilej în acest se
zon de a-1 vedea în par
tide oficiale pe cei mal 
buni baschetba’iști ai 
țării, care vor intra ta 
componența reprezenta
tivelor României pentru 
întrecerile internaționala 
din acest an și in primul 
rînd pentru Universiadă.

Programul jocurilor de 
astăzi : sala Floreasca, 
de la ora 15,30 : Dinamo 
— Rapid (în meciurile 
precedente: 4—0), Steaua

(Continuare in oag 2-3)

Să cunoaștem mai bine rugbyul și pe rugbyști

ÎNTÎI «CLUBUL ECHIPEI ROMÂNIEI»,

lată deviza de aur a reprezentativei de rugby a României
expusă de Mircea Paraschiv, bravul ei căpitan, la 26 de ani

Cunoaștem suficient rugbyul 
și pe bravii noștri rugbyști ? Cîți 
am putea răspunde afirmativ 
la această întrebare? Nu prea 
mulți. Acești minunați băieți 
care se desfac din grămezi ca 
un tirbușon de trupuri și con
tinuă lupta pentru balonul oval, 
ea și cum nu s-ar fi intîmplat 
nimic, n-au nici pe departe fai
ma fotbaliștilor. Un foc de paie 
în presă și la televiziune în jurul 
meciurilor cu Franța, mai de 
curînd și cu prilejul turneelor 
în Marea Britanie și Irlanda, 
apoi o reintrare in normal, cu 
un campionat de rugby strivit 
de Divizia „A“ de fotbal.

Sfîrșitul anului 1980. atît de 
prodigios pentru rugby, cu acel 
neuitat 15—0 cu Franța, ne-a

ANTRENORII DE AZI

Foto : Ion MIIIAICABeatrice Huștiu și șase din piticii ei...

Patinatoarea BEATRICE HUȘTIU 
din nou pe gheață

\\\\\\\\\\\\\\' 
transmițind 

i ta- 
„șoimi ai pa- 

deose- 
dupi

nirea pedagogică 
bogatele-i cunoștințe unei 
tregi grupe de , . "
triei” cară o ascultă cu 
biți evlavie încercînd, 
puteri firește, s-o imite. O iu
besc și o stimează, igr dzz-besc și o stimează, iar daci 
cineva se încumetă sd-i întrebe 
cine le este profesoară, ei răs
pund ca la comandă „cea mai 
buni patinatoare a țării, Bea
trice. N-o cunoașteți ? Fata 
care mai demult a fost olim
pică’.

Deh, faima unui sportiv în
trece adesea 
nerații...

granița dintre ge-

pus pe glnduri. Aproape 15 000 
de bilete vîndute la acest recent 
meci cu Franța. Iubitorii fotba
lului s-au intors, deci, eu fata

mai buni 10 sportivi 
deși anul 1900 a fost 
pic, cu 25 de medalii, 
semnat pe rugbystul

români, 
an olim- 
1-am de- 
Ion Con»-

gătește un nou atac
spre rugby. De fapt. ei. rugbyș- 
tii, ne-au obligat, cu performan
tele lor, să ne apropiem 
rugby, să-l cunoaștem și 
cunoaștem mai bine.

Dealtfel, noi ziariștii spor
tivi, ne-am făcut autocritica. In 
tradiționala anchetă de sfirșit 
de an pentru desemnarea celor

de 
să-i

în meciul de la Dublin cu Irlanda (13—13) Mircea Paraschiv pr«- 
al echipei României

tantin pe locul al cincilea, ta 
timp ce fotbalistul Anghel Ior- 
dănescu a fost clasat ne locul 
al 10-lea, după o victorie a 
echipei României in meciul ca

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. 2-3)

Patinoarul Floreasca intr-o 
zi obișnuită de iarnă însorită. 
Sute de copii, mogildefe multi
colore, se înghesuie in jurul u- 
nor instructori care cu răbdare 
le explică tema zilei. Sint 21 
la număr și se străduiesc să-i 
ajute pe cei peste 600 de copii 
care lună de lună vin aici să 
învețe puțin cite puțin geome
tria ghețil. Printre ei cițiva 
mai cunoscuți : Marin Cărunta, 
Teofil Curceag, Nicolae Nime-

reală, Viorel Ionescu. Intr-un 
colț, deoarece patrulaterul de 
gheață este — in aceste ore de 
maximă aglomerație — ex
ploatat intens, o zărim pe 
Beatrice Huștiu, simpatica ve
detă a patinajului nostru artis
tic de acum un deceniu și mai 
bine. în 
Beatrice 
formj-ă, 
patinaj. 
Beatrice

ciuda trecerii anilor, 
continui. Nu ca per
ei ca antrenoare de 
Absolventă a I.E.F.S., 
îșs împlinește azi me-

★
știe pe Bea- 

„copilul minune"
Cine n-o 

trice Huștiu, „ . 
al patinajului artistic din anii 
’70, fetița' cu cîrlionți aurii care 
la numai 11 ani și 4 luni (!) 
lua startul la Jocurile Olimpice 
din 1968, în grupa maestrelor? 
Și, cu mina pe inimă, putem 
spune și. azi că acolo in orașul 
francez Grenoble, cel de la

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare în pag. 2—3)

ETAPELE RETURULUI DIVIZIEI
DE FOTBAL SE VOR

Returul campionatului Diviziei 
„A” de fotbal va începe în ziua 
de 21 februarie a.c. cu jocu
rile etapei a 18-a. Recent, Fe
derația românâ de fotbal a 
luat in considerare sugestiile 
exprimate de specialiști și spec
tatori, în presâ, șl a hotârit ca 
ETAPELE RETURULUI SA SE

A"
DISPUTA SI MB AT A

DISPUTE IN ZILELE DE SIM
BATA IN LOC DE DUMINICA. 
Pînă la sfîrșitul campionatului, 
la 13 iunie, 
se vor disputa 
miercuri 
mai).

Finala Cupei României 
avea loc

numai trei etape 
In zilele de 

(22 aprilie, 6 șl 27

la 17 iunie.



.JAR PE PÎ'RTIE, 
SĂNĂTATEA PULSA

ÎN OBRAJII ROȘII Al COPIILOR
Vacanța școlară s-a prelungit, 

din cauza iernii care, in unele 
regiuni ale țării, a îngrămădit 
și viscolit zăpada. A nins și în 
Capitală, ceea ce a făcut ca. în 
ultimele zile, copiii să-și ia din 
nou săniuțele, patinele și schiu- 
rile și să se îndrepte spre der- 
delușuri, desfătîndu-se cîteva 
ceasuri în gerul care a dăruit 
fiecăruia o tentă roșie in obraji.

Există în Capitală un loc în 
care zăpada se păstrează multă 
vreme imaculată, unde crengile 
copacilor rămîn îndelung încăr
cate de nea și unde decorul, 
creat de om, pare luat din bas
mele lui Andersen : Parcul ti
neretului. în mijlocul acestuia, 
se află Palatul sporturilor și 
culturii. Dar de sîmbătă și pînă 
ieri, sutele de copii nu se în
dreptau spre clădire, ci urcau 
voinicește dealul pe pantele 
căruia se coboară vertiginos cu 
săniuța, spre lacul înghețat. 
Erau școlari din Berceni și

făcută de... tăticu. Panta este 
dificilă pentru începători.

— Siut fericit! — zice un pen
sionar, care a venit, ca mulți 
alții, cu nepoții la săniuș. Da, 
sînt fericiți 1 Uite-i cum se tă
vălesc în nea, parcă-s vrăbiuțe 
ce se scaldă in praf vara și ci
ripesc de mama focului.

Pe lingă noi trece o mamă cu 
doi copii. Radu, care-i în clasa 
a Il-a, și Anuța, care-i abia 
Ia grădiniță. Par două ghemo
toace pe schiuri. Așteaptă in
dicațiile mamei, inginera Silvia 
Gabor, care le alege locul de 
lansare.

— Mergi pieziș, Anuța, se a- 
dresează dînsa grijulie fetiței.

Dar, degeaba ! Copila porneș
te drept la vale și pe la mijlo
cul pantei cade, devenind un... 
omuleț de zăpadă.

— Sinteți de la Sportul 7 — 
ne întreabă Ovidlu Niță. de la 
Școala generală 93. Ați venit să 
organizăm un concurs 7

O imagine — dintre multele pe care fotoreporterul nostru le-a 
prins pe peliculă — din aceste zile de vacanță, petrecute, 

cu săniuța, în Parcul tineretului.

Giurgiului, din Ferentari și Ra
hova, ba chiar și din Grivita și 
Colentina. Pe brațul sting al 
cîtorva am putut citi numărul 
școlii generale de care aparțin : 
118, 201, 108, 93, 188, 190...

Vîrful dealului era năpădit 
de copii pe aproape 500 m. 
Panta era un furnicar : săniu
țele zburau la vale ca niște să
geți — păcat că jos, cei mai 
mulți erau nevoiți să frîneze 
sau să... cadă, pentru a nu intra 
pe gheața lacului. Alte sute ur
cau. Dănuț Sabo și Radu Si- 
mion, de la Școala generală 
188, căzuseră, erau plini de ză
padă, dar rîdeau înveseliți. 
Bogdan Marinescu, din clasa a 
Vl-a de la Școala generală 103, 
era înconjurat de colegii săi. 
„Păi eu, cum zice tata în glu
mă, în fiecare zi de vacanță am 
semnat... condica de prezență 
aici", ne spune el, iar colegii 
completau că Bogdan este cel 
mai bun din școală și la fotbal.

Fetele sînt mai puține și u- 
nele — ca. de pildă, fiica lui 
Mihai Aelenei, muncitor la U- 
zinele de reparații București — 
așteaptă ca proba pîrtiei să Ce

eșmrssBKMBOBniiaBnm

întrebarea poate primi un 
răspuns pozitiv din partea 
școlilor din apropiere. într- 
adevăr, de ce nu s-ar organiza 
mici concursuri de sanie, care 
ar spori farmecul zilelor de va
canță 7

Am rămas cîteva ceasuri 
bune privind vînzoleala copiilor. 
Nu departe de pantă, „Orășelul 
copiilor" era... înghețat. Nici o 
mișcare. Chioșcurile (cu mere, 
vată de zahăr, ceai, covrigi, ju
cării și cărți) au fost doar 
duminică deschise. Trenul de 
vacanță rămăsese... înzăpezit. 
Să fie, oare, atît de greu pen
tru organele comerciale să 6e 
adapteze programului de vacan
ță, care continuă 7 Oricum, vo
ioșia și larma care domneau pe 
pirtie contrastau cu liniștea din 
„Orășelul copiilor". Poate că 
această veselie de vacanță 
va trezi din... somn pe cei care 
răspund de instalațiile și 
chioșcurile din micul „orășel", 
luat parcă, așa cum spuneam la 
început, din basmele lui Ander
sen.

Sever NORAN

„Cupa Brașovia" la schi alpin

CURSELE BAIEJILOR EXTREM DE SPECTACULOASE
POIANA BRAȘOV, 13 (prin 

telefon). Primul concurs oficial 
al sezonului la probe alpine re
zervat juniorilor dotat cu „Cupa 
Brașovia" a început marți fa 
Postăvar sub cele mal bune aus
picii. Timp splendid, zăpadă ex
celentă, organizare foarte bună 
și o participare masivă, iată atri
butele pe care le-a întrunit de la 
Început această competiție deve
nită tradițională, care se va în
cheia sîmbătă. Datorită număru
lui mare de concurenți, 102 
schiori din peste 20 de cluburi și 
asociații sportive din țară, fa 
ziua inaugurală s-a desfășurat 
doar proba de slalom uriaș rezer
vată băieților.

întrecerea a avut loc pe două 
categorii și grupe valorice, pa 
pîrtia Lupului cu o lungime de 
1 200 m cu sosirea fa Poienița 
Cristianului (250 m diferență de 
nivel, 43 de porți fa flecare 
manșe prima marcată de Mihai 
Sullcă, iar cea de a doua de 
Radu Scirneci).

Cursa a fost deosebit de ani
mată, concurenți! — fa marea lor 
majoritate — dovedind o pregă
tire corespunzătoare acum la În
ceput de sezon și multă dorință 
de afirmare. A plăcut foarte 
mult disputa juniorilor mari fa 
care dlnamovlstul Dan Iliescu, 
după ce a condus -fa prima man
șă, a cedat în fața impetuozității 
cu care a atacat Cătălin Fusulan, 
de la Steagul roșu, amîndol reale 
talente. La juniori mici, Ortvin

Friihn a dominat ambele manșe, 
avînd de înfruntat doar rezistența 
colegului său de club (Brașovia) 
Eusebio Fulea.

REZULTATE TEHNICE. Juniori 
mari : 1. Cătălin Fusulan (St. 
roșu) 2:29,27, 2. Dan Iliescu (Di
namo) 2:29,79, 3. "
Clue) 2:30,42, 4.
(Dinamo) 2:35,80, 
trea (A.S.A.) - 2:36,64, 8. ____
Constantin (Dinamo) 2:39,22 ; ju
niori mici : 1. Ortvin Frilhn
(Brașovia) 2:36,69, 2. Eusebio Fu
lea (Brașovia) 2:36,94, 3. Lajos 
Boyte (M. Clue) 2:43,25, 4. Ion
FrățUă (Lie. Predeal) 2:43,26, 5. 
Nlcolae Parate (Dinamo) 2:43,50, 
6. Peter Krystall (M. Clue) 2:43,91.

Miercuri se dispută slalomul 
uriaș pentru junioare. (Carol 
GRUIA — ooresp.).

Zolt Balaza (M.
Dragoș Ghițoc 

5. Nlcolae Pes- 
Vaslle

DIVIZIA LI

(Urmare din pag. 1)

— Farul (4—0), I.C.E.D. — 
C.S.U. Brașov (2—2) ; Cluj-Na- 
poca, de la ora 15,30 : Univer
sitatea Timișoara — C.S.U. Si
biu (1—3), Universitatea Cluj- 
Napoca — Politehnica C.S.Ș.

CAMPIONATELE DE ȘAH
LIDERĂ IN FINALA FEMININĂ — ELISABETA POLIHRONIADE

EFORIE NORD, 13 (prin te
lefon) Runda a 7-a a finalei 
campionatului național feminin 
de șah a adus o singură con
curentă în fruntea clasamentu
lui, pe maestra internațională 
Ellsabcta Polihroniade. Ea și-a 
continuat „ofensiva", învin- 
gînd-o (cu negrele) pe Ligia 
Jicman într-o partidă foarte 
unitară, condusă după toate re
gulile strategiei și tacticii șa- 
biste : mai întîi obținerea ini
țiativei, apoi acumulare de 
spațiu și avantaj pozițional, 
iar în sfîrșit, ca urmarea lor 
firească, atac decisiv asupra 
regelui advers. în acest timp, 
Dana Nuțu-Terescenco lupta 
din greu cu Mariana Nechifor 
intr-o întîlnire foarte agitată, 
încheiată pînă la urmă remiză, 
după numeroase răsturnări de 
situații. Cealaltă componentă a 
„tripletei" fruntașe, Margareta 
Murcșan, a cîștigat ușor la 
Emilia Chiș, care a greșit în 
jocul de mijloc. Eleonora Go- 
gâlea a înscris prima victorie 
în turneu, întrectad-o pe Eu
genia Ghindă, care evoluează 
în acest turneu cu mult 6ub 
valoarea și posibilitățile sale 
reale.

Partidele Viorica Ionescu
— Maria Albuleț, Judita Kan
tor — Marina Pogorevici. Ga
briela Olteanu — Margareta 
Tcodorescu au fost remize, iar 
cea dintre Gertrude Baum- 
stark și Lia Bogdan s-a între
rupt intr-o poziție apreciată ca 
avantajoasă pentru conducă
toarea negrelor.

în clasament, la mijlocul 
concursului, lideră este ELI
SABETA POLIHRONIADE cu 
5*/2 puncte. Urmează : Mureșan, 
Nuțu-Terescenco 5, Kantor, 
Tcodorescu, Pogorevici 4, 
Baumstark, Olteanu 3Vj (1), 
Gogâlea 3'A> Nechifor 3 (1), 
Albuleț, Jicman 3, Bogdan 2*/j 
(1), Ionescu 2'/j, Chiș l'fs, 
Ghindă ‘/2.

Turneul programează, ta con
tinuare, o serie de tatîlniri de
cisive. Astfel, după ziua de o- 
dihnă de marți, în runda a 8-a. 
au loc partidele Polihroniade
— Mureșan și Teodorescu — 
Terescenco. Derby-ul Polihro
niade — Terescenco se va dis
puta în runda a 11-a.

Th. NICOARA 
arbitru internațional

0 RUNDĂ DE MARE LUPTĂ IN ÎNTRECEREA MASCULINĂ
Din nou o rundă de mare 

luptă, foarte spectaculoasă, ta 
finala campionatului masculin 
de șah. După acalmia din ajun, 
s-a jucat foarte energic, cu 
forte proaspete parcă, prima re
miză fiind consemnată destul 
de tîrziu, la mutarea 23. ta 
partida Ghindă-Ghițescu. Apoi, 
au căzut de acord asupra ega
lității Granberg și Vaisman, 
cînd negrul reușise să egaleze 
poziția. La celelalte 7 table lu
crurile s-au desfășurat mult mai 
vehement. Campionul de juni
ori al tării, Neguiescu, a -reu
șit — la capătul unei cascade 
ds sacrificii — un foarte fru
mos atac de mat asupra rege
lui lui Biriescu. în același spi
rit s-a disputat întîlnirea dintre 
Ciocăltea șl Ionesco, în care 
marele maestru, după trei sa
crificii consecutive, si-a pus 
adversarul ta fata unui mat 
imparabil. După o luptă pozi
țională interesantă și plină de 
conținut, Pavlov — care este și

antrenorul reprezentativei noas
tre feminine — a susținut o 
veritabilă lecție de modul cum 
se poate cîștiga un final cu 
nebuni de culori diferite. _ de 
cele mai multe ori remiză. Ad
versarul său. Pușcașu, a opus 
o rezistentă foarte dîrză.

Partidele Ciolac — Ștefanov, 
Stanciu — Radovici, Foișor — 
Stoica și Ungureanu — Șubă 
s-au întrerupt ta poziții com
plicate.

După patru runde, GRUN- 
BERG se menține pe primul loc 
in clasament cu 3 puncte. El 
este urmat de Pavlov cu 2*/i(l). 
Neguiescu 2'h, Ghițescu, Cio- 
câltea, Stanciu 2(1), Foișor l’A(l) 
etc.

Astăzi dimineață se reiau par
tidele întrerupte, urmînd ca 
după-amiază, de la ora 15.30. 
ta Aula Facultății de farmacie, 
să aibă loc runda a clncea.

cnrBBSSZS

V. CHIOSE

CAMPIONATUL FEMININ DE VOIE!
DUPĂ ÎNTRECEREA IN SERII

în campionatul feminin al pri
mei divizii de voled. fi-a încheiat 
luni seara returul pe serii, stabi
lind u-se echipele participante la 
seria de cîte 4 turnee al căror 
start se dă la finele acestei luni 
Iată clasamentele fierților, în 
funcție de care au fost departa
jate echipele în cele 3 grupe va
lorice :

SERIA I
1. DINAMO BUC.
2. Știința Bc.
3. Maratex B. M.
4. Flacăra r. Buc.
5. Chimpex C-ța
6. Univ. Buc.

10 10 0 30 : 4 20
10 7 3 22:18 17
10 5 5 19:17 15
10 5 5 21:20 15
10 3 7 16:24 13
10 0 10 5:30 10

seria a n-a

9—12). O Rezultatele din serii nu 
contează în turneele finale.

• „CUPA C.S.Ș. TULCEA*. Zi
lele trecute in Sala sporturilor 
din Tulcea a avut loc un turneu 
de volei pentru echipe de ju
niori, la care au luat parte echi
pele C.S.M. Delta șl C.S.Ș. din 
localitate, C.S.Ș. Constanța și 
C.S.Ș. Brăila. Turneul, dotat cu 
„Cupa C.S.Ș. Tulcea*, s-a desfă
șurat tur-retur. Trofeul pus in 
Joc a revenit formației C.S.M. 
Delta Tulcea. care nu a pierdut 
nici un joc, urmată de C.S.Ș. 
Tulcea, C.S.Ș. Constanța șl C.S.Ș. 
Brăila (D. MORARU-SLIVNA, co
res p.).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

FARUL C-ța 
C.S.U. Galați 
Penicilina Iași 
Rapid Buc. 
Univ. Craiova 
„U“ Cluj-Nap.

10
10
10
10
10

1
2
4
8
8

10

18
18
16
14
14
10

PtBfOBMfBII DE IEBI,
C Primele două 

care serie participă
clasate________ ta fie

care serie participă la turneele 
finale pentru locurile 1—4, urmă
toarele două la turneele locurilor 
5—0, iar ultimele două la turneele 
pentru evitarea retrogradării.
• Turneele finale, găzduite pe 

rfaid de flecare participantă, 
vor desfășura la 
date : 30 ianuarie 
(Bacău, turneul ____ _ ______
1—4 ; Iași 5—8 ; București 9—12), 
10—12 februarie (Galați 1—4 ; 
București 5—8; Cluj-Napoca 
9—12), 24—26 februarie (Constanta 
1—4 ; București 5—8 ; - •
9—12) șl 8—10 martie (București 
1—4 ; Bala Mare 5—8 ; Constanța

. se
următoarele
1 februarie 

pentru locurile

Craiova

DE BASCHET
Unirea Iași (3—1), Dinamo O- 
radea — Urbis București (2—2).

Clasamentele înaintea re
luării disputelor : grupa 1—6 : 
1. Steaua 39 p, 2. Dinamo 37 p, 
3. Farul 28 p, 4. I.C.E.D. 26 p, 
5. G.S.U. Brașov 26 p, 6. Ra
pid 24 p ; grupa 7—12 : 7. „U“ 
Cluj-Napoca 36 p, 8. C.S.U. 
Sibiu 30 p, 9. Dinamo Oradea

(Urmare din pag. 1)

poalele argintate ale munților 
Alpi, micuța Beatrice — care 
atunci stîrnea o adevărată sen
zație prin exercițiul liber, dese
nat cu multă eleganță pe 
gheața somptuosului Palat al 
sporturilor din cetatea olimpică 
— a cucerit (firește după ine
galabila Peggy Fleming, patina
toare de excepție) întreaga a- 
sistență, care a gratulat-o cu 
îndelungi și generoase aplauze. 
Era recunoașterea talentului, o 
exprimare a emoției stîrnite

30 p, 10. Urbis 29 p, 11. Poli
tehnica C.S.Ș. Unirea 28 p, 12 
Universitatea Timișoara 27 p.

• Reuniunea de mîine din 
sala Floreasca (ora 17) va cu
prinde și meciul feminin Poli
tehnica C.S.Ș. 2 București — 
B.S.E. Budapesta, din cadrul 
sferturilor de finală ale C.C.E. 
Arbitrii jocului: L. Neiko (Bul
garia) și M. Franke (Cehoslova
cia) ; comisar F.I.B.A. : K. Ra- 
dojkovici (Iugoslavia).

Elev, la 16 ani, căpitanul de azi al ecl 
treisferturi a echipi

SĂ CUNOAȘTEM MAI Bl
(Urmare din pag. 1)

Anglia. Din întreaga echipă de 
rugby, Constantin a avut bene
ficiul celui care în fotbal mar
chează mai multe goluri. Dar 
ceilalți rugbyști?

Cine este, de pildă. Mircca 
Paraschiv, acest căpitan de e- 
chipă, în vîrstă de numai 26 
de ani? Cu cîteva zile in urmă 
a venit ta redacția noastră 
după ce terminase un antrena
ment la Dinamo. Un tînăr de 
înălțime mijlocie, X,75 m, bru
net, cu ochi azuri, adinei. O 
asemănare izbitoare cu fotba
listul Iordănescu, dar Iui Paras
chiv nu i-a plăcut fotbalul 
deși este născut ta Obor. La 
vîrsta jocului cu mingea, tere
nul de fotbal Unirea Tricolor, 
de lingă școala nr. 64, dispăru
se pentru micul Mircea. A vă
zut mingea ovală la profesoara 
de educație fizică Mariana Lu- 
cescu de la această scoală, și a 
rămas fascinat de forma ei, 
deși nu știa nimic despre rugby. 
S-a dus în apropiere, la Școala 
sportivă nr. 2, de la Avrig, 
acolo unde „Madame Rugby” 
cum îi spuneau ziariștii fran
cezi Marianei Lucescu, avea 
echipele de „optari". Micul Pa
raschiv a avut Îndrăzneala să-i 
ceară profesoarei să joace și el.

— Intii m-a respins — po
vestește Mircea. Eram mic. 
Apoi i-a plăcut pasiunea și 
perseverența mea și m-a admis. 
De la început mi-a plăcut să 
fiu mijlocaș la grămadă. Sim
țeam de atunci că acesta este 
postul pe care am să mă re
marc. Profesoara se mira șl 
imi admira progresul. Am tre
cut iu echipa de juniori I a 
școlii în care se afla și Ale
xandru, coechipierul meu de 
azi din națională. A urmat e- 
chipa Sportul studențesc, apoi 
trecerea Ia Dinamo, debutul în 
echipa- de tineret a României 
în întîlnirea cu echipa simila
ră a Franței în care juca Ri
ves (13—3 pentru noi) și debu
tul in echipa mare a României, 
cu Spania în 1975. A urmat 
turneul de vis din Noua Zee- 
landă, apoi căpitan al echipei 
în 1976, cu Italia, șirul de me
ciuri în continuare, din nou că
pitan ai echipei in 1980, acest 
an care mi s-a părut un festi
val al rugbyului nostru. La 26 
de ani am jucat 26 de meciuri 
in echipa României.

— Deci un meci pentru fie
care an. Ce îți place la rugby 7

— Este cel mai frumos și 
complet sport. Jucătorii se ex
primă folosind brațele, picioa
rele și agerimea minții, ei știu

să îndure 
fără să si 
respectă, 
cit să iută

— Și io 
mult decît

— Tare 
este înțeli 
zeală. Din 
face o i 
pentru ac 
regulamen 
în emisiui 
piificări di 
le, cu faz 
fi foarte i 
nie, țara 
gea ovală 
din leagăi 
de spectat 
tă emisiun 
gularitaie 
acestui sp 
poate face 
zlar> .Sp
cu dvr Da 
ajuns căp 
de tînăr?

— De ol 
aleși dintr 
madă peni 
mijlocul ti 
tea echipe 
menteie ta 
tite. La m 
1976, la 22 
tinăr pent 
nu m-a as! 
tuși să revl 
că acum r 
ceastă pozi

— Văd c
- Mă g: 

echipă de 
greul jocul 
tă Ia gram 
enorm. Fie< 
rita să fie

— Acesta 
ritul de ec 

.rugbyștilor.
— Am r 

echipă nați 
sens al cui 
un -'ra 
Rom jgT 
apoi echipe 
în campion 
80 de minu' 
tul reprezei 
un trup și 
lorile patrie

ANTRENORII DE AZI
de această zvirlugă plină de 
temperament pe care vîrsta 
prea fragedă a ținut-o în afara 
primelor locuri olimpice. Țin 
minte că, pierdut în imensita
tea arenei olimpice, undeva sus 
de tot, prin rîndul 25 sau așa 
ceva, lăcrimam văzînd cu cită 
dragoste era primită această 
fetiță născută pe plaiurile în
sorite ale României.

★
Astăzi, după 13 ani, o reîntîl- 

nim pe „mica prințesă" pe 
gheața patinoarului Floreasca 
aproape zilnic, in mijlocul co
piilor, precum „Albă ca zăpa
da cu piticii ei". Fetița de altă
dată a devenit intre timp o 
codană înaltă, zveltă, mamă a 
unei delicioase copilițe, Alice, 
care, deși nu a împlinit încă 
doi ani, a și făcut cunoștință 
cu frumosul patinoar bucu- 
reștean. Poate doar năsucul o- 
braznic și pistruii ne-o mai 
reamintesc pe fetița care eîndva 
întruchipa nădejdile în apariția 
unei adevărate campioane de 
dimensiuni internaționale. Să 
sperăm că una dintre elevele 
ei ii va călca într-o bună zi 
pe urme...

PRIMELE .
La Mierct 

putat prime 
drul celui i 
campionatul 
valorice a ! 
chei. Ca și 
dente, jocu 
de echilibra 
nunte de li 
ciuri :

C.S.Ș. Lie 
►- Agronom 
(2—0, 2—0. 
cheiști ai < 
au jucat cu 
un succes i 
Becze 2, C 
Ioni, Corbu: 
ceul, respec

Tirnava < 
Rădăuți 8—

PR EG 
DE

Jucătorii 
masă își co 
vederea can 
le, care voi 
și 26 aprilie 
Novi Sad. 
niei fac par 
mion Crișat 
Ștefan Mor: 
rescu, Hora 
Alexandru, 
Nemeș, Ma:



lie intr-o clasică deschidere a liniei de 
jli sportive nr. 2.

iBYUL $1 Pt RUGBIȘTI

{ Divizionarele „A" pregătesc returul

I PENTRU 0 TREAPTĂ ÎN CLASAMENT
I DINAMO A ȘI ALERGAT 52 DE KM
I ® Mulțescu, indisponibil pentru multă vreme @ Soluția î Trei
8 conducători de joc (!?)

Tema nr. 1 — de rezolvat — a naționalei

Ie jocului 
igbyștii se 
u fac de- 
îtă regulă, 

pare mai
;byul nu 

o înibul- 
noi nu se 

eficientă 
Explicarea 
eleviziunc, 
cu exem- 

iernationa- 
nitorul, ar 
irea Brita- 
imde min- 
ă de copii 
vin 70 000 
neci, cxis- 
liss cu re- 
iropaganda 
sa noastră 

chiar și
pem 

vum ați 
chipă atît
anii sint 
iii Ia gră- 
se află la 
a jumăta- 
dirija ele- 
nte pregă- 
Italia din 
1 fost prea 
rol, echipa 
i reușit to- 
:cut și cred 
grai pe a-
>cupă ceva, 
colegii din 
re. Ei duc 
.re înfrun
te datorăm 
tas ar me- 
i echipei, 
obabil spi- 
verbial al

formăm o 
adevăratul 

im realizat 
at- ipei

ipa tării
lor noastre. 
1 adversari 
ntem alua- 
ării. Toți 
pentru cu-

IATA O DEVIZĂ DE AUR 
PENTRU TOȚI SPORTIVII 
NOȘTRI.

La 26 de ani. Mircea Paras- 
chiv pare mai matur decît 
vîrsta. Ne-a afirmat că rugbyul 
maturizează fiind o întreagă 
școală a vieții. Că răspunderea 
de căpitan al echipei îl preocu
pă zilnic și îl obligă să fie la 
toate cel dinții.

„Mircea Parasohiv, ne-a spus 
antrenorul federal Valeriu 
Irimescu, are o mare capacita
te pornită din patima pentru 
rugby. EI muncește mult. După 
antrenamentul colectiv de mul
te ori se antrenează și singur, 
întreabă, caută, vrea să știe. 
Nu repetă nici o greșeală, ci
tește, ascultă. A făcut un curs 
de antrenori de categoria a 
IV-a. Trăiește fiecare meci cu 
intensitate. După egalul cu Ir
landa, in autobuz, unul din bă
ieți a strigat „Trăiască căpita
nul echipei". Apoi am strigat 
toți. Echipa l-a recunoscui deci 
ca atare. Și nu numai cei 15, 
pentru că la noi ECHIPA este 
întregul lot, deci este spiritul 
de echipă al tuturor acelora 
care iubim din inimă rugbyul".

S-ar putea scrie foarte mult 
despre Mircea Paraschiv ca și 
de alți rugbyști. Este compo
nent al echipei Dinamo Bucu
rești. Ofițer. Căsătorit de un 
an. Citește mult. Ii place mu
zica clasică. Vorbește curent 
limba engleză. Vrea să studieze 
la I.E.F.S. Anul acesta a ratat e- 
xamenul de admitere fiindcă e- 
chipa a sosit din Anglia cu 
două zile dună începerea exa
menului. Căpitanul echipei na
ționale este modest. El ne-a 
rugat să scriem numai despre 
rugby. Dar cum să scrii fără să 
amintești de cei mai buni slu
jitori ai acestui sport ?

— Trebuie să facem în așa 
fel îneît fiecare copil să încea
pă jocul cu mingea rotundă și 
cu cea ovală, în același timp. 
Atunci generațiile viitoare de 
rugbyști vor avea mai mari 
succese, a încheiat discuția in
terlocutorul nostru. Să-i dăm 
dreptate șl să sprijinim împli
nirea unei asemenea dorințe 
legitime care ar aduce beneficii 
enorme pentru ruaby.

ia „A" de hochei
rnmiri irr~wrm-rT—

ALE TURULUI III DIN SERIA SECUNDA
c s-au dis- 
de din ca- 
eilea tur al 
iei secunde 
„A" de ho- 
dele prece- 
fost destui 

cîteva amă- 
prime me-

rcurea Ciu« 
Napoca 6—1
Tinerii ho- 
invingătoare 
lan, obținînd 
Au înscris : 

Balta, Bivo- 
1 C.S.Ș. Ll- 
enCz.

— Metalul 
, 2—0, 4—4).

Meci fearte viu disputat, cîști- 
gat în final de Tîrnava, care 
s-a dovedit mai promptă în a 
specula greșelile rădăuțenilor. 
Au marcat : Ban 2, Csergo 2, 
Torok, Lăszlo, Bayer și Peter
— Tîrnava, respectiv Firici 3, 
Doboș, Halus.

Progresul Miercurea Ciuc — 
Sp. studențesc A.S.E. București 
7—1 (5—0, 1—0, 1—1). Victorie 
decisă în prima repriză, cînd 
gazdele au evoluat excelent 
Apoi, în reprizele a doua și a 
treia, bucureștenii au făcut 
mari eforturi, dar au ratat
mult. Autorii golurilor : Csiki 
3, Horvat, Tcxe, Peter, Lacaci
— Progresul, respectiv Bîșu
(Vaier PAȘCANU — coresp.).

ILE LOTURILOR NAȚIONALE 
J DE MASĂ PENTRU C. M.
de tenis de 
pregătirile în 
elor mondia- 
loc intre 14 

•așul iugoslav 
turile Româ- 
ntre alții, Si- 
;en Florescu, 
ircea Nico- 
rrtea, Maria 
erenezi, Olga 
Alboiu.

Înaintea campionatelor mon
diale, selecționabilii vor parti
cipa la campionatele interna
ționale ale Cehoslovaciei (Pra- 
ga, 19—22 februarie) și cele ale 
Poloniei (Wroeiav, 27 februarie 
— 1 martie). De' asemenea, o 
echipă feminină a țării noastre 
va evolua la tradiționala com
petiție internațională de la 
Ruse (Bulgaria), programată 
între 6 și 8 martie.

I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

TIMIȘ, 13 (prin telefon). 
...Speriata. Eftimescu, Ștefan — 
portari ; G. Dumitrescu, Dinu, 
Ghiță, Bumbescu, Stănescu, 
Balaur și Mânu (ultimii doi, 
promovați de la „speranțe") — 
fundași ; I. Marin, Augustin, 
Custov, Stredie și Săndoi — 
mijlocași ; Țălnar, D. Zamfir, 
D. Georgescu, Dragnea, Vrîn- 
ccanu, Iordache și Niculcioiu
— înaintași, iată componența 
lotului echipei Dinamo care, 
de la 7 ianuarie, se pregătește 
la Timișul de Sus. Două ab
sențe : fundașul Mărginean, 
care face parte din lotul re
prezentativ de tineret și Mul- 
țescu, internat în spital, care
— d!agnosticîndu-i-se „rup
tură de menise și parțială de 
ligamente" la genunchiul pi
ciorului drept — urmează ca 
peste cîteva zile să fie operat 
de medicul D. Tomescu.

„Am venit la Timiș — ne 
spunea antrenorul principal 
Valentin Stănescu — cu gîndul 
și dorința de a ne atinge o- 
biectviul propus încă de la în
ceputul campionatului, acela 
DE A ClȘTIGA TITLUL, deși 
sintem conștienți de dificulta
tea recuperării punctelor pier
dute in tur. Sperăm însă să 
nu mai avem atit de mulți ju
cători indisponibili, ca în sezo
nul de toamnă, situație neplă
cută, care a diminuat substan
țial randamentul de ansamblu 
al echipei. Pînă acum sînt 
mulțumit de modul cum s-au 
angajat toți jucătorii la efort, 
cei virstnici mobillzîndu-1 per
manent pe cei tineri. Sint con
vins că după felul cum mun
cesc aici, la munte, Augustin 
și, mai ales, Duda Georgescu, 
vor reveni ia forma lor Ini
țială, iar tineri ca D. Zamfir, 
Stredie sau Săndoi vor.. deveni 
jucători de bază, pe ' carejri aș
teptăm să-și depună candida
tura la titularizare".

Ce-și propune Dinamo pentru 
returul campionatului 7 I) îm
bunătățirea vitezei de joc. cu 
numeroase ruperi de ritm ; 2) 
O mai mare mobilitate a blo-

Icului funcțional, ta sensul ca 
echipa să acționeze mai grupat 
în ambele faze ale jocului ; 3) I Marcajul și presstagul să de
vină un crez al jucătorilor, 
cum s-ar spune, să fie aplicat 
cu mai multă perseverență șl I oportunitate din partea fiecărui 
component al echipei ; 4) Lăr
girea gamei jocului ofensiv, 

Icare să însemne surprinderea 
adversarului prin varietatea Gheorghe NERTEA

Dinamoviștii, intr-o secvență de pregătire fizică cotidiană. 
Foto : Dragoș NEAGU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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• AȚI JUCAT NUME
RELE PREFERATE? Pen
tru participanții la tradi
ționalul sistem de joc Loto, 
reamintim că NUMAI AS
TĂZI ȘI MIINE se mai pot 
procura bilete pentru trage
rea obișnuită de vineri 16 
ianuarie 1981. Desigur, este 
de așteptat ca și ta acest an 
să continue seria marilor 
succese din anul precedent, 
cînd s-au atribuit nenumă
rate cîșliguri ta AUTO
TURISME și MARI SUME 
DE BANI. Participînd cu 
mai multe bilete la această 
tragere, vă sporiți șansele de 
a vă număra printre primii 
mari cîștigători din noul 
an.

★

• TRAGEREA OBIȘNUI
TA PRONOEXPRES de as
tăzi, 14 ianuarie 1981, se te
levizează în direct începând 
de la ora 17,45. 

numărului dc acțiuni ta zona 
de finalizare ; 5) Prin indispo
nibilitatea lui Mulțescu, care 
se anunță de lungă durată, an
trenorii V. Stănescu și T. Dima 
se gândesc la varianta cu trei 
conducători de joc, cite unul 
de fiecare compartiment. Dacă 
pentru linia de fundași Dinu 
prezintă garanție deplină, la 
mijlocul terenului și în atac 
problema rămine deschisă

Pînă ieri, antrenamentele au 
urmărit cu precădere îmbună
tățirea factorului fizic, cu ac
cent deosebit pe îmbunătățirea 
pregătirii fizice generale. An
trenamentele duble, de fiecare 
zi. în aer liber și la sală, au 
Însumat pînă acum parcurgerea 
unei distanțe de 52 km de a- 
lergare pe teren variat si ta 
pantă.

„Numai așa. asigurîndu-se a 
bază dc susținere acum,, in pe
rioada pregătitoare de iarnă, 
remarca Bazil Marian, antre- 
nor-instructor din partea F.R.F. 
pentru urmărirea procesului 
de instruire a echipelor Di
namo și Politehnica Iași, echi
pa poate trece eu bine exame
nul unui sezon întreg competi- 
țional in care capacitatea de 
efort reprezintă factorul pri
mordial al unei bune compor
tări pe întreaga durată a se
zonului de primăvară. Și tre
buie să recunosc că Dinamo a 
făcut-o bine".

Miercuri dimineață, pe stadio
nul din Predeal, dinamoviștii 
vor intilnl pe Politehnica Iași. 
Este primul lor joc de verifi
care al anului, după care an
trenorii vor desprinde primele 
concluzii asupra acumulărilor 
unei săptămâni de lucru la 
munte. De mîine, antrenorul 
V. Stănescu împreună cu Spe
riata * și Țălnar vor pleca la 
București, la lotul reprezenta
tiv. „Nu-mi fac griji, afirma 
V. Stănescu. In absența mea, 
Dinamo rămine pe miini bune. 
Secundul meu, Tănase Dima, 
ajutat dc Marin Andrei, an 
capacitatea profesională care să 
asigure în continuare pregă
tirea echipei in condiții dintre 
cele mai bune".

Joi. Dinamo își va muta 
cartierul general al pregăti
rilor la Săftica. Programul 
cuprinde numeroase antrena
mente și jocuri de verificare, 
după care, de la 25 ianuarie, 
echipa va efectua un turneu 
peste hotare, probabil în Gre
cia sau Italia.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 11 

IANUARIE 1981
Categoria 1 (13 rezultate) 1 

variantă 25% — Autoturism Da
cia 1300 ;

Categoria 2 (12 rezultate) 24 
variante a 7.594 lei ;

Categoria 3 (11 rezultate) 353 
variante a 774 lei.

Report la categoria 1 : 99.320 
lei.

Autoturismul Dacia 1300 plus 
o suită de cîștigurl în numerar 
de la alte categorii au fost ob
ținute de participantul DUMI
TRU BADEA din București.

ORIUNDE Șl ORICIND 
JUCAȚI LA

CONSOLIDAREA LINIEI DE
FAPTELE și JUCĂTORII. 

Se știe că echipa noastră re
prezentativă a trăit destul 
mai ales prin apărare. Com
partimentul cel mai sigur, cel 
mal puternic, recunoscut ca 
atare de diverși specialiști ro
mâni și străini. Spre surpriza
— neplăcută — a iubitorilor 
de fotbal și a specialiștilor 
înșiși, zona forte din trecut 
pune azi cele mai multe pro
bleme, prin fluctuațiile ei de 
randament, prin urcușurile și 
scăderile cite unui fundaș sau 
chiar doi. Dar să luăm jucă
torii pe rînd. In privința pur
tător ului tricou’.ui nr. 1, avem 
in Iordache, după mulți ani, 
un portar de mare clasă, ma
tur, foarte bun de regulă, iar 
în unele pâr tide de-a dreptul 
excepțional. Echipa nu are 
însă o rezervă sigură, pentru 
cazurile cînd titularul se ac
cidentează. Speriatu este o 
soluție, timișoreanul Moise 
poate fi altă soluție, păcat că 
piteșteanul Cristian a ieșit 
deocamdată din competiție, 
jucînd rar și la F. C. Argeș.

Care este situația la fundași? 
Cea mai puternică personali
tate este în abeastă 
linie Ștefănescu. Are 
clasă, are cam tot 
ce-1 trebuie unui li
bero „mare", ba 
chiar are cîtcodată 
și lucruri în plus... 
Și anume, ușu
rința în tratarea unor faze 
cînd vrea să fie neapărat 
spectaculos, cînd „vrea să la 
ochii" și cînd echipa sa ajunge 
în pericol să... ia goluri gra
tuit numai pentru că Ștefă
nescu ,,se dă mare*4 cînd nu 
e cazul. Jucători celebri ca 
Pice hi sau Beckenbauer nu 
și-au permis niciodată artifi
cii pentru peluză, iată un 
sfat indirect util pe care ex
celentul fundaș cralovean l-a 
primit de multe ori și pe 
care ar fi cazul să și-l însu
șească o dată pentru totdeau
na, pentru că nu mal este 
un copil, ci dimpotrivă airc 
multă experiență. Sameș. Pu
ternic, inimos, foarte bun In 
duelurile aeriene. In dificul
tate însă nu de puține ori în 
fața unor vlrfuri debordante 
care „intră în el44 și fentează 
scurt. în asemenea situațiL 
este uneori salvat de dublaj, 
dar cîtcodată nici fundașul li
bero nu sosește la timp pen
tru a-i prelua vlrful central 
(de obicei cel mai bun vîrf 
al echipelor adverse) pe care 
el, fundașul central de mar
caj, are datoria să-1 suprave
gheze. Se pot cita mai multe 
partide în care Sameș a fost 
nesigur tocmai în fața unor 
vîrfuri fearte mobile (un ase
menea tip de atacant fiind, 
de pildă, ungurul Torttcsik), 
dar exemplul cel mal edifica
tor în această privință l-a dat 
tn meciul cu Standard Liăge 
de la București, dnd a fost 
adeseori surprins și depășit 
de adversarul său direct. In
sistăm asupra lipsurilor Iul 
Sameș și nu asupra calități
lor sale, de care a făcut do
vada în multe alte meciuri 
(bunăoară în partida cu An
glia, cînd a jucat excelent), 
pentru că la primăvară. în 
cursa calificării pentru Mun- 
dialul spaniol, orice greșeală 
a lui (șl orice gol) poate să 
coste foarte mult. Plecînd de 
la plusurile și minusurile lud 
Sameș, colectivul tehnic răs
punzător de echipa națională
— vl copreședintele Ștefan Co
vaci șl antrenorii Valentin 
Stănescu și Victor Stănculescu
— știe ce șl cum trebuie lu
crat cu fundașul central ste- 
llst, titularul unui post-chele. 
Nlcolae. Tînăr, puternic, a- 
tietic, foarte bun acroșeur, 
foarte bătăios (uneori depă

După turul campionatului Diviziei „C“

BACĂU CONTRA NEAMȚ?
SERIA A ll-a

în această serie „băcăua
nă" (șapte echipe sînt din ju
dețul Bacău și cite trei din 
Neamț, Vrancea și Vaslui) s-au 
perindat la $efia grupei, !n tar, 
nu mai puțin de șase formații: 
Cimentai Bicaz, Relonul Să- 
vinești-Roznov (a condus 4 e- 
tape), Luceafărul Adjud, Mi
nerul Comănești (trei etape și 
după încheierea sezonului), Rul
mentul Bîrlad și Gloria Foc
șani. Spre finalul întrecerilor 
din prima jumătate a competi
ției s-a instalat pe primul loc 
formația minerilor din Comă
nești, care, după un început 
modest, a avut o revenire 
spectaculoasă, evidențiindu-se 
printr-un atac eficace (are de 
departe cel mai bun golaveraj, 
34—9) și prin cîteva jocuri 
cîștigate la scoruri concludente 
(8—0 cu Luceafărul Adjud, 6—0

FUNDAȘI
șind chiar litera regulamentu
lui), inepuizabil în orice 
dueluri. In meciul amical de 
astă-vară de la Varna, cu 
echipa Bulgariei, a fost „peste 
tot" unde a fost greu, fiind 
unul din principalii autori al 
victoriei. Este, după opinia 
noastră, o soluție bună mai 
ales pentru meciurile din de
plasare, cînd poate, eventual, 
juca și rolul celui de-al trei
lea fundaș central, „mătură
tor" în fața lui Sameș și Ște
fănescu. Marile semne de în
trebare ale liniei dc fundași 
sînt însă posturile de margine. 
Munteanu II, fotbalist foarte 
tehnic, foarte inimos, evolu- 
înd pe o zonă mare și In 
apărare și în atac (comparat 
nu întâmplător cu italianul 
Cabrini) suportă handicapul 
unui fizic mărunt, ceea ce 
face ca la principala-! sar
cină, cea de apărător, să fie 
cîteodată prea ușor de depă
șit. Din păcate, nu prea are 
înlocuitor. Stănescu este masiv 
și puternic, dar deocamdată 
pare insuficient dotat strict 
fotbalistic, iar Ungureanu nu 
a fost încercat. Fundașul 

stânga, chiar și aju
tat de mijlocașul 
de pe partea sa, ră- 
mîne * o problemă 
dificilă de rezolvat. 
Aproape Ia fel stau 
lucrurile și cu 

celălalt fundaș do mar
gine. Atleticul Tilihoi a 
fost un titular pe care s-a 
mizat mult, dar jocul său de
zordonat, nedisciplinat tactic 

- și indisciplina lui repetată o- 
bișnuită din teren au dus la 
autoeliminarea lui din echiipa 
națională. Urmașul său, tot 
un craiovean, Negrilă, este 
un excelent luptător, se duce 
foarte bine „înainte", susțl- 
nînd adeseori cu toată vigoa
rea atacurile supranumerice 
ale echipei, dar și el este cî- 
teodată „trecut" prea ușor de 
adversarul direct, pe care 
uneori îl ..prinde din urmă44 
grație vitalității și vitezei sale. 
O calitate pe care însă nu 
și-o poate fructifica mereu, 
mal ales în fața aripilor de 
clasă (vezi cazul lui Lienen, 
aripa Borussiei). Postul de 
fundaș drept este deci, a doua 
problemă nerezolvată, sau, 
dacă vreți, este rezolvată nu
mai pe jumătate... Ca și Mun
teanu H, Negrilă pare a fi 
numărul I pe postul său, dar 
această constatare nu simpli
fică problema, ci o complică...' 

CONCLUZIA. Primăvara și 
toamna echipei noastre repre
zentative vor fi — să fim rea
liști și să privim cu toată răs
punderea lucrurile — foarte 
grele. Foarte grele, pentru că 
pe naționala noastră o aș
teaptă meciuri decisive în de
plasare, unde obiectivele tri
colorilor noștri trebuie să fie 
cît mai multe puncte acumu
late. Jucînd în deplasare, pri
ma solicitată și din plin soli
citată va fi linia de fundași. 
Apărarea echipei. Jucînd pen
tru a înscrie ea goluri — ceea 
ce echipa noastră reprezenta
tivă este azi în stare, ca ur
mare a bunel componențe a 
mijlocului și a vîrfurilor — 
formația noastră trebuie să 
fie asigurată în apărare, tre
buie să conteze pe o defen
sivă puternică, cît mai greu 
de străpuns. Este, dealtfel, 
una din temele prioritare pe 
care tehnicienii care răspund 
de echipa reprezentativă tre
buie să • rezolve pînă Ia 2S 
aprilie, data partidei de la 
Londra, începînd chiar cu 
apropiatul turneu din Grecia, 
unde ultimele semne de în
trebare trebuie să-și primească 
un răspuns clar.

Marius POPESCU

cu FEPA 74 Bîrlad, 3—0 cu Vic
toria Bacău și două victorii ta 
deplasare, la Moinești și Mără- 
șești).

Dacă aruncăm o privire asu
pra clasamentului ne dăm sea
ma ce retur furtunos va fi ta 
această serie. Cel puțin 5—6 
combatante emit pretenții la 
promovare. (T.R.).

Iată clasamentul serici :
1. Mln. Comănești 14 9 14 34- 9 19
2. Relonul Săv. 14 7 4 3 20-10 18
3. Gloria Focșani 7 3 4 18-16 17
4. Rulm. Bîrlad 14 7 2 5 13-11 16
5. Partizanul Bc. 14 6 3 5 24-16 15
6. Victoria Bacău 15 7 1 6 23-19 15
7. Pt. Moinești 14 7 0 7 24-13 14
8. Letea Bacău 14 6 2 0 18-17 14
9. Energia Gh. Dej. 14 6 2 6 17-18 14

10. Luceai. Adjud 14 7 0 7 18-29 14
11. DEMAU M-șcștâ 14 5 3 6 18-22 13
12. Tex. Buhuși 14 5 3 6 19-20 13
13. Celuloza P. N. 14 6 1 7 13-23 13
14. FEPA 74 Bîrlad 14 5 1 8 15-25 11
15. Cimentul Bicaz 14 3 4 7 16-22 10
16. Hușana Iluși 14 3 2 9 11-25 8



TURNEUL TINERILOR TENISMANI
ROMÂNI ÎN R. P. CHINEZĂ

Tineri tenismani romani 
(Laurențiu Bucur, Cristinel Ștc- 
lănescu, Adrian Mărcii, Emil 
Huai, Nadia Becherescu, Mari- 
lcna Totoran. Daniela Moise și 
Alice Dănilă) au efectuat —sub 
conducerea antrenorului eme
rit Tudorei Bădin și a antre- 
noarei Eleonora Dumitrescu 
— un turneu de trei săptămini 
în R. P. Chineză. prilej de 
rodnice schimburi de expe
riență. de antrenamente comu
ne și de intilniri amicale.

în partidele susținute în 4 
centre mari (Beijing, Cuming,

Șanghai, Tienlzin), fie în săli, 
fie în aer liber, tinerii noștri 
jucători (în special băieții) s-au 
comportat mulțumitor; Cele 
mai multe victorii individuale 
le-au obținut Laurcnțiu Bucur 
(3) șî Daniela Moise (4). An
trenorii lotului au apreciat ca
pacitatea de luptă a bra
șoveanului Crlstinel Ștefânes- 
cu și au subliniat calitatea su
perioară a adversarelor fetelor 
noastre. Așa se explică faptul 
că din 9 meciuri în total, bă
ieții au cîștigat 4. iar fetele 
doar unul.

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂa a

® schi e
• Proba feminină de cobo- 

rire desfășurată la Schruns 
(Austria) a revenit schioare! el
vețiene Doris de Agostini, cro
nometrată pe o pîrtie ta lun
gime de 2130 m (diferență de 
nivel de 540 m) cu timpul de 
1:17,92. Pe locul doi s-a clasat 
Cindy Nelson (S.U.A.) — 1:16,«6, 
Iar locul trei a fost oeuoat de 
Irene Epple (R.F. Germania) — 
l :18,78.

în clasamentul general al ..Cu
pei Mondiale" se menține lideră 
Marie-Therese Nadig (Elveția) — 
138 p, urmată rie Perrine Pelen 
(Franța) — 114 p.

Clasament general 
(m + f) : 1. Elveția — 
Austria — 634 p ; 3. 
408 p.

pe
691 p ;
S.U.A.

națiuni
2.

® „Cupa Europei la scai
programat pe pîrtia de la Thoune 
(Elveția) o probă masei lina de 
coborîre, ta care victoria a re
venit schiorului elvețian Franz 
Heinzer, cronometrat cu timpul 
de 1:59,38. Situat pe locul patru,

compatriotul său Martin Hangl 
continuă să conducă în clasa
mentul general al „Cupei Euro
pei”, cu 37 p.
• Proba de combinată nordică 

desfășurată la Reit-im-Winkl (R.F, 
Germania) a revenit schiorului 
american Kerry Linch, cu 434,260 
p, secundat de tfwe Dotzauer 
(R.D. Germană) — 424,340 p.

Cursa de 15 km a fost cîști- 
gată de norvegianul Tom Sand
berg, cu timpul de 45:38.03, iar 
în proba de sărituri cu schlurile 
pe primul loc s-a clasat vest- 
germanul Hubert Schwartz — 
2*5,5 p.

• SĂNIUȚE •
Proba feminină din cadrul 

concursului desfășurat pe pîrtia 
de la Imst (Austria) s-a încheiat 
cu victoria Melittel Sollmann 
(R.D. Germană), care a realizat 
ta trei manșe timpul de 1 ;48,897.

La masculin, a terminat învin
gător sportivul italian Paul Hild- 
gartner, cronometrat ta 2:03,531.

• PATINAJ •
Campionii olimpici Natalia Li- 

niciuk și Ghenadi Karponcsov au 
terminat învingători în proba de 
dansuri din cadrul campionatului 
unional de patinaj artistic des
fășurat la Odessa. Pe locul se
cund s-a clasat cuplul Irina Mol- 
Beeva — Andrei Minenkov.

Proba individuală feminină a 
fost cîștlgată de Kira Ivanova, 
iar în cea masca r.nă victoria a 
revenit Iul Tgor Bobrin.

LA SEMIFOND (COE-OVETT)
UN DUEL DE LEGENDĂ

LA FOND,

Echipajul elvețian de 2 (Hans 
Hiltebrand și Walter Rahm) Ia 
startul campionatului european 
de bob, disputat la Innsbruck, 
unde a cîștigat titlul conti
nental Foto : A.P.-AGERPRES

Așa cum era de așteptat, se- .........................
de la Moscova și de-a 

întregului sezon, de en- 
Sebastian Coe și Steve 
incontestabil cele mai 
produse ale generației, 

excepționalul sezon 1979

mifondul a fost dominat, 
J.O. - - - -
lungul 
glezii
Ovett, 
bune 
După
— in care a stabilit trei recor
duri mondiale — Coe era pri
mul favorit, dar n-a reușit e- 
ventul olimpic (pe care 11 au 
in palmares doar trei alergă
tori : australianul Edwin Flack 
ta 1896, englezul Albert Hill 
in 1920 și neo-zeelandezul Pe
ter Snell in 1964). A ciștlgat 
in proba in care părea mal 
vulnerabil, 1500 m, făcind o 
cursă tactică inteligentă, după 
ce pierduse fără drept de apel 
la 800 m (cu aceleași „arme"—), 
unde valoarea recordului mon
dial (1:42,4), departe de rezul
tatele celorlalți, părea să-1 pu
nă la adăpost. Una peste alta 
a fost 
record 
(3:48,4) 
la 800 
mondial, la sfîrșitul lui 
la Koblenz, la 1 500 m (3:31,38). 
După ușurința cu care a clș- 
tigat la 800 m. după degajarea 
cu care a trecut de serii șl 
semifinală, Ovett avea cel pu
țin cotă dublă in finala de 
1500 m. S-a intimplat insă ca 
singura 
anul să

După 
Walker, 
două 
asemănătoare, 
au cobori t 
doi ani, din această rivalitate. 
Teama reciprocă îi face să se 
evite, Coe și Ovett nu s-au

(YFTER)

Ovett eiftigi fina
la olimpici de 800 
m înaintea lut 
Coe. După citeva 
zUe rolurile se vor 
inversa, la l 500 m

DE

ALERGAT

6... MAȘINĂ

însă anul lui 
mondial la o 

înaintea J.O., 
m la Moscova,

Ovett : 
milă 

victorie 
record 

august.

sa zi proastă din tot 
fie tocmai la 1 august..
Ryun-Keino și Bayl- 

semifondul are din nou 
super-vedete de valori 

iar recordurile 
firesc, în ultimii

PATINATORI ROMÂNI ÎNVINGĂTORI LA BUDAPESTA
Patinatorii români Agues 

Rus* și Dezideriu Jenei au 
participat, la Budapesta, ală
turi de tineri alergători din 
Austria, R.D. Germană. Polo
nia și Ungaria, la un concurs 
internațional. Sportivii de la 

tn bună formă, 
învingători în toate 

din program : Agnes 
44,39 la 500 m, nou re-

I.E.F5., 
au ieșit 
probele 
Rus* — .
cord de senioare (v.r. 44,94) ;

TRACY AUSTIN A CÎȘTIGAT „TURNEUL CAMPIOANELOR" LA TENIS
NEW YORK. 13 (Agcrpres). — 

Disputat la Landover <Mars land), 
In apropiere de Washington, 
„Turneul campioanelor1* la tenis 
a fost cîștigat de jucătoarea a- 
merlcană Tracy Austin, care a 
întrecut-o în finală cu 6—2, 
pe compatrioata sa Andrea Jae
ger (în vîrstă de 15 ani). *“ 
partida pentru locurile 
Wendy Turnbull a dispus cu 
7—5, -----

6—1
In

3—4.
_______  _ —. . 1—6,

6—2 de Martina Navratilova.

Cunoscuta tenisrnană america
nă Chris Evert-Lloyd, una din
tre principalele favorite, după ce 
a invins-o în primul tur pe 
Para Shriver, s-a retras din con
curs fiind suferindă de gripă.

Prezentă la acest turneu, ce a 
reunit pe cele mai bune 8 ju
cătoare din lume, campioana ro
mâncă Virginia Ruzici s-a clasat 
pe locul șapte.

1:34,98 la 1 000 m ; 2:24,5 la 
1 500 m ; 5:15,3 la 3 000 m ; De- 
zideriu Jenei — 40,83 la 500 m; 
2:12,1 la 1 500 m ; 4:34,1 la 3 000 
m și 7:55,4 la 5 000 m.

PREGĂTIRILE PENTRU J.O.
DE IARNA '84 AVANSEAZĂ

De la Comitetul de organizare 
a Jocurilor Olimpice de iarnă 
— Sarajevo 1984. se anunță în
cheierea lucrărilor de construc
ție și amenajare a pîrtiilor de 
schi alpin de la Jahorina și a 
celor de schi fond de pe mun
tele Igman. La lucrări au par
ticipat prin muncă patriotică 
peste 3 500 de tineri din dife
rite orașe ale Iugoslaviei.

In afara pîrtiilor de concurs 
au fost amenajate și pîrtii de 
antrenament precum și trasee 
pentru schi-lifturi.

întilnit in curse directe în 1979 
și 1980 decît la Moscova, unde 
victoria era mai importantă de- 
ctt performanța. Rămîne ca re
cordurile să fie stabilite in 
meetinguri de duzină, in curse 
eu unul sau mai mulți iepuri 
„bine dresați", care știu ce tre
buia să facă pini la ultimul 
metru...

La 800 m recordul lui Coe 
a blocat proba : in 1980 nu s-a 
alerga* sub 1:44,5. Dispar din 
elită Alberto Juantorcna și 
Mike Boit, dintre cei noi tre
buie reținuți sovieticul Nikolai 
Kirov (locul 3 la J.O.), ameri
canul Den Palge (1:44,53, lide
rul performanțelor) și kenia- 
nul James Mainz.

La 1500 progresul este ma
siv. Sub vechiul record mon
dial au coborît, in afara lui O- 
vett, doi alergători din R.F.G. : 
Thomas Wessinghage (3:31,58) 
și Harald Hndak (3:31,96). Coe 
are 3:32,19, John Walker a fost 
și el aproape de timpii din pe
rioada de apogeu (3:33,31). A- 
merlcanul Steve Scott (3:33,33) 
s-a apropiat, după aproape un 
deceniu și jumătate, la două 
zecimi de recordul lui Kyun, 
elvețianul Pierre Deleze (21 de 
ani) este cel mai nou intrat in 
elită (3:33.80), 9 atleți au aler
gat sub 3:34,0. Este foarte po
sibil ca recordul probei să co
boare sub 3:30,0 chiar în se
zonul viitor.

Pentru a treia oară consecu
tiv, probele de 5 000 și 10 000 m 
au un singur învingător olim
pic. După două „duble" ale lui 
Lasse Viren, a venit rindul 
etiopianului Mi ruts Ylter, o a- 
devărată mașină de alergat 
Chiar dacă nu deține nic1 un 
record, Yfter este, categoric, 
cel mai bun fondist al momen
tului. Prezență firavă, cu vîrstă 
„trecută" — declarată 36 de 
ani, bănuită aproape 40. și cu 
figură de 50, — Yfter este un

atlet uimitor, care nu poate fi 
asemuit cu nici unul din marB 
campioni din istoria fondului. 
Aleargă numai pentru a ciști- 
ga, ciștlgă mereu, iar ușurința 
cu care se desprinde în ultimul 
tur, indiferent de adversari sau 
de tempo, lasă impresia unor 
resurse aproape nelimitate. Ia* 
dacă adaptarea naturală, în 
timp, la altitudine are rolul ei 
important — vezi performan
țele compatrioților Kedîr șl 
Keta, ale kenienilor Rono șl 
Walgwa, ale tanzanienilor Bayi 
șl Nyambul — la fel de ade
vărat este că Yfter este un 
specimen biologic excepțional, 
cu calități proprii, unice.

Etiopianul domină un pluton 
valoros. Fondul n-a fost nicio
dată atlt de bogat in alergă
tori de clasă. Vedete sînt pe 
toate continentele, mai in fie
care țară, chiar in cele fără 
tradiții. Progresul este deter
minat în cea mai mare măsură 
de un singur parametru, cel 
mal accesibil, volumul de aler
gam. „Secretele" lui Nurmi, 
Zatopek sau Clarice sînt cu
noscut* azi pretutindeni. Toată 
lumea știe ce trebuie să facă 
pentru alerga 13:20,0 sau 
“ * * atletismul este

150 de țări ! Iată 
T speram ca 

™ repete măcal 
Montreal (6), pc- 

_ Moscova (locul 10) 
«e încadrează într-o suită de 
clasări a unor atleți rcputațl 
cum au fost la Moseeva : ÎL 
Brendan Foster — recordmanul 
european al probei ; 12. Mike 
McLeod, cel mai bun perfor
mer mondial in 1979, 13. Marții 
Vainfo, campionul continental 
„en titre". Iar cîștigătorul Cro
sului Națiunilor (campionat 
mondial), John Treacy nici n-a 
intrat măcar în finală !

27:50,0. Iar 
practicat in 
de ce. chiar dacă 
llie Floroiu să î
locul de 1* 
ziția Iui la

Vladimir MORARU

IA 24 FEBRUARIE ÎNCEPE „UNIVERSIADA ALBĂ"

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

RODNINA - ZAIȚEV
ÎN GALA DE ADIO

Tradiționalul concurs 
de patinaj artistic do
tat cu trofeul gazetei 
„Nouvelles de Moscou” 
cu care se deschide de 
obicei sezonul sporturi
lor pe gheață in Uniu
nea Sovietică, a avut 
un deosebit răsunet la 
ultima sa ediție, desfă
șurată în Fatetu’ spor
turilor de la Lujniki 
Printre punctele sale 
de atracție s-a numărat 
și festivitatea de în
chidere, culminată cu 
„Balul gheții", moment 
pitoresc și îndelung a- 
plaudat de spectatori. 
Cu acest prilej și-a fă
cut ultima apariție pu
blică acel celebru cu
plu de patinatori mos- 
coviți, format din Irina 
Rodnina și Aleksandr 
Zaițev, soț și soție, La 
capătul unei prodigioa
se cariere sportive, ei 
se retrag din activita
tea competițională, în 
decursul căreia au cu
cerit împreună nu mai 
puțin de 39 medalii de

aur. In palmaresul 
Rodninei strălucesc trei 
titluri olimpice, un re
cord absolut In proba 
de perechi. Și tot ei 
i-a fost decernat Ordi
nul Lenin, pentru con
tribuția sa deosebită la 
popularizarea sportului.

După ce perechea 
Rodnina — Zaițev și-a 
efectuat ultimul tur de 
patinoar, toți partlci- 
panții la festivitate 
s-au aliniat in fața tri
bunei principale, avînd 
pe cei doi sărbătoriți 
în mijloc. Intr-un emo
ționant cuvînt de ră
mas bun, Irina Rodni
na a spus la microfon, 
printre altele : „Mulțu
mesc tuturor celor care 
mi-au oferit, cu gene
rozitate, o părticică din 
marea lor dragoste pen
tru sport. Admirația 
lor, încurajările primi
te de la toți, mi-au 
dat satisfacția cea mai 
de preț de-a lungul 
tuturor anilor mei de 
competiții”.

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 CARTEA
» P. POLONA (

DE SPORT

MADRID, 13 (Agerpr^s). — 
Jocurile mondiale universitare de 
lamă se vor desfășura anul a- 
cesta între 24 februarie și 4 mar
tie în stațiunea spaniolă Jaca, “““ « aragcnezț, jn

Alte patru 
regiune : Can- 

Pantic*>sa șl 
întreceri ale 
Lată progra- 

februarie î 
25 schi fond, 26 februa-

situată ta Pirineii 
provincia Huesca. 
stațiuni din aceeași 
danchu, Fornigal, 
Astun vor găzdui 
Universiadei albe, 
mul competiției. 34 ____
festivitatea de deschidere : 
februarie —* -----

rie : proba de coborîre (mascul 
lin șl feminin) șl prabe de schi 
fond ; 27 februarie : proba de șta
fetă ; 2S februarie : slalom spa
cial bărbați șl schi fond: 1 mar
tie : slalom special femei : 3
martie s slalom uriaș bărbați j 
probe de ștafetă ; 3 martie : sla
lom uriaș femei ; 4 martie : fes
tivitatea de Închiderii.

Nu a fost definitivat programul 
la patinaj artistic, sărituri de la 
trambulină și hochei.

Șl TURISM
Răspunzind interesu

lui cetățenesc față de 
educația fizică și sport, 
cartea de sport și de 
turism și-a dobîndit un 
loc de frunte în Polo
nia, contribuind la pro
pagarea culturii fizice 
în rindul maselor. Ie 
popularizarea succese
lor obținute de sporti
vii polonezi în arena 
internațională.

Astfel, prin publica
țiile sale specializate, 
care se adresează tutu
ror celor care practică 
diferite discipline spor
tive, dar și suporteri
lor care urmăresc cu 
pasiune succesele re
purtate de atleți, ci
cliști, fotbaliști, boxeri, 
de asemenea mari per
sonalități ale sportului 
polonez, precum atleții 
Irena Szewinska Bro
nislaw Malinowski, ju
cătorul de tenis Woj
ciech Fibak, de alți marl 
performeri, editura de 
sport și turism a publi
cat de la fondarea sa

(anul 1953) mai mult 
de 2 009 de titluri, în- 
tr-un tiraj de aproape 
25 milioane exemplare.

Aria largă a publica
țiilor sportive, incepind 
cu lucrări științifice și 
cu caracter enciclope
dic, cuprinzind manua
le de educație fizică 
pentru studenți, cărți
le ce apar în „Biblio
teca olimpică”, „Biblio
teca navigatorilor”,
„Biblioteca societății de 
propagare a culturii fi
zice" și terminind cu 
seria „Stadionul", unde 
se regăsesc reportaje și 
lucrări publicistice de
dicate sportului, oferă 
cititorilor surse de do
cumentare și de satis
facție bibliofilă.

In sfera popu’arizării 
turismului sint cuprin
se ghiduri turistice, pu
blicații de informare a- 
supra celor mai intere
sante itinerare, a mo
numentelor de arhitec
tură și muzeelor polo
neze.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Turneul masculin 

de la Varșovia a fost cîștigat de 
selecționata orașului Helsinki — 
9 p, urmată de echipa orașului 
Budapesta — 9 p (coșaveraj in
ferior) șl formația locală Legia. 
Ultimul meci al compeUțiel : Le
gia Varșovia — Selecționata Hel
sinki 103—89 (S3—46).

FOTBAL • S-a încheiat tur
neul Indoor de la Moscova. Pe 
primul loc echipa de ttaeret a 
ELF. Germania — 10 p, urmați 
de U.R.S.3. — 7 p. Spania — 6 p, 
U.R.S.S. (B), Bulgaria — cite 3 p 
șl selecționata orașului Moscova
— X p. Rezultatele din ultima zi 
a competiției : R.F.G. — Bulga
ria 2—1, Spania — Sel. Moscova 
2—1,U.R.S.S. (A) — U.R.S.S. (B) 
2~®-

PATINAJ VITEZA • în con
cursul feminin de la Oslo, cam
pioana olimpică Eva Jensen 
(Norvegia) a cîștigat două pro
be : 1000 m — 1 :28,75 și 3 000 m
— 4:45,96. In proba de 500 m, pe 
primul loc s-a situat suedeza 
Anette Carlen cu 41,65.

ȘAH • După consumarea a 12 
runde, ta turneul de la Hastings 
(Anglia) se menține lider marele 
maestru suedez Ulf Andersson — 
9 p. Urmat de Torre (Flllpine)
— 8 p, Alburi (S.U.A.) — 1 p (1) 
• Cu trei runde înainte de în

cheierea campionatului ferntnîa 
al U.R.S.S., pe primul loc se află 
Irina Levitina — 10 p, urinată de 
Nina Gurielt — 9 p ți zaițeva 
- P-

TENIS • Rezultate din Cupa 
Davls : Columbia — Canada 3—2, 
Chile — Peru 4—1. • In primul 
tur al turneului feminin de la 
Kansas City (Missouri) : Virgi
nia Wada — Sharon Welsh &—L 
6—4, Pam Teeguavden — Terry 
Holladay 6—4. 1—6, 6—1 ; Peanut 
Louie — Betsy Nagelsen 7—6, 
6—0; Sylvia Hanika — Mary P’a- 
tek 6—0, 6—S ; Joanne Rusaei — 
Stacy Margolin 6—4, 6—0.

Directorul Institutului na
țional de sport din Me
xic, Guillermo Lopez 
Portillo, a anunlat că de
legația studențească mexi
cană pentru Universiada 
de la București va cu
prinde peste 200 de spor
tivi șl sportive. Studenții 
mexicani vor participa ia 
toate probele înscrise ta 
programul marii competi
ții ce va avea loc intre 
19—30 iulie în capitala 
Romăniei.


