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VIZITA DE PRIETENIE 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUSESCU 
In republica populară bulgaria

Tovarășul Nicolae Ceaușesca. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintei*' 
Republicii Socialiste România, 

a pleeat, miercuri dimineața, 
în Republica Populară Bulga
ria, intr-o vizită de prie
tenie, la invitația tovară
șului Todor Jivkov, prim- 

sccretar ai Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria.

La ora 945, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a sosit în municipiul 
Giurgiu, unde a fost întâmpi
nat cu însuflețire de mii de 
locuitori ai orașului, care au 
ovaționat cu căldură pentru 
partid și secretarul său general.

Numeroși oameni ai muncii 
din Giurgiu, aflați la punctul 
de frontieră, au scandat cu în
suflețire numele partidului șl 
al secretarului său general, ex- 
primînd bucuria reîntilnirii cu 
conducătorul partidului și sta
tului nostru, cu omul care și-a 
consacrat întreaga putere de 
muncă înfloririi patriei noastre 
socialiste.

In aplauzele și uralele celor 
de fată, coloana oficială de ma
șini s-a îndreptat, apoi, spre 
Ruse.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a sosit, miercuri dimineața, în 
Republica Populară Bulgaria, 
într-o vizită de prietenie, la 
invitația tovarășului Todot 
Jivkov, prim-seeretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria.

Ora 10. La punctul de fron
tieră Ruse aparatele de foto
grafiat și camerele de luat ve
deri consemnează momentul 
înlilnirii dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov. în cadrul oficial 
pregătit, propriu marilor mo
mente sărbătorești, în aplau
zele și ovațiile oamenilor mun
cii prezenți, cei doi conducă
tori de partid și de stat își 
string călduros mîinile, se îm
brățișează.

O gardă militară prezintă 
onorul. Răsună acordurile im
nurilor de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republi
cii Populare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușesca 
și tovarășul Todor Jivkov trec 
în revistă garda de onoare.

în centrul orașului, în Piața 
9 Septembrie, un mare număr 
de oameni așteaptă sosirea to
varășilor Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov. Minute în șir 
marea piață este dominată de 
ovațiile și uralele mulțimii, care 
salută prezența secretarului ge
neral al partidului nostru, pre
ședintele României, își mani
festă satisfacția pentru această 
nouă intîlnire Ia nivel înalt 
româno-bulgară.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov se îndreaptă 
apoi spre Complexul turistic 
„Riga" — reședința oficială re- 

aervatâ oaspeților români pe 
timpul vizitei in Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
participat miercuri la un dejun 
oficial oferit în onoarea sa de 
tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar a! Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria.

In timpul dejunului, desfășu
rat Intr-o ambianță caldă, prie
tenească, tovarășul Todor Jivkov 
și tovarășul Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi.

★ „Miercuri, la complexul „Riga 
din Ruse, s-au desfășurat con
vorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au procedat la o in
formare reciprocă cu privire la 
mersul construcției socialiste în 
România și Bulgaria.

în timpul convorbirilor, au 
fost examinate aspecte impor
tante ale relațiilor româno-bul- 
gare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov au 
stabilit măsuri menite să asi
gure dezvoltarea, pe mai de
parte, a raporturilor de prie
tenie și colaborare dintre Ro
mânia și Bulgaria, dintre Par
tidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar, în folo
sul ambelor țări și popoare, al 
cauzei socialismului și păcii.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialita
te, de caldă prietenie și stimă 
reciprocă.

★Miercuri' seara s-a încheiat 
vizita de prietenie pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
efectuat-o în Bulgaria, la in
vitația tovarășului Todor Jiv
kov, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria.

Convorbirile la nivel înalt ca
re au avut loc cu acest prilej 
au pus in evidență posibilități 
noi, importante prin amplitudi
nea, prin diversitatea și aria 
lor de cuprindere, deosebit de 
favorabile pentru dezvoltarea 
in continuare a raporturilor 
tradiționale prietenești româno- 
bulgare, pentru amplificarea lor 
la nivelul posibilităților reale 
oferite de condițiile geografice 
prielnice, de stadiul dezvoltării 
economico-sociale atins în cele 
două țări.

(Continuare in pag. a 4-a)
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5-a încheiat Divizia „K“ la hochei

DINAMO BUCUREȘTI, O MERITUOASĂ CAMPIOANĂ
Metalul St. Gheorghe retrogradează In a doua grupă valorică

Ultimul act al celei de a 53-a 
ediții a campionatului țării la 
hochei s-a consumat aseară la 
patinoarul „23 August" din Ca
pitală, prin disputarea jocurilor 
celei de a 35-a etape a Între
cerii din cadrul primei serii 
valorice a Diviziei „A". De fapt, 
aceste ultime trei partide nu 
mai puteau aduce nimic nou in

k\\\\\\\\\\\\V
Clasamentul final

1. DINAMO 35 29 2 4 387-125 M
2. Steaua 35 28 1 6 237- 93 57
J. S.C. M. Ctuc 35 24 2 9 273-122 59
4. Avintul 35 8 2 25 1’8-296 13
5. Dunăre* GL 15 î 2 17 128-263 14
6. Met. St. Gh. 35 4 3 23 99-314 H

ierarhia primelor sase formații, 
clasamentul nemaifiind influen
țat de rezultatele lor.

DINAMO BUCUREȘTI șl-a 
văzut consfințită o victorie fi
nală meritată, care se contura
se încă mult înainte și In reali
zarea căreia un merit deosebit 
revine tînărului său antrenor, 
prof. Eduard Pană. Locurile 
următoare au fost ocupate In 
ordine de Steaua și S.C. Miercu
rea Ciuc. iar Dunărea Galați, 
confirmînd buna comportare din 
ultimele luni, si-a păstrat locul

De mîine, la Poiana Brașov

ÎN CADRUL „DACIADEI" DE IARNĂ,
FINALELE DE B1ATL0N

De mîine. frumoasa noastră 
stațiune de la poalele Postăva
rului. Poiana Brașov, va cu
noaște. ca de atîtea alte ori în 
sezonul de iarnă, freamătul 
marilor competiții sportive. Aci. 
timp de 6 zile, cei mai buni 
biatloniști ai tării, juniori și 
seniori. își vor disputa titlu
rile de campioni naționali și ai 
„Daciadei" pe anul in curs.

Traseele și poligonul din Po
iana mică, acolo unde în zilele 
următoare vor avea loc dife-
ritele curse, se prezintă Ia a- 
ceastă oră în stare corespun
zătoare. Ramintim campionii 
probelor : Iosif Tamaș (Dina
mo) care deține trei titluri 
(toate posibile) în probele de 
seniori (20 km, 10 km și In 
ștafetă). La juniori, un du

Echipa de hochei Dinamo București, noua campioană a târli. 
Rtadul de sus (de la stingă la dreapta) : Costea, TSke, Malthin, 
Pisară, Nuțescu, Ielriu; rtadul din mijloc : Teodorlu, Lakatos, 
Gall, Herghelegiu, Dumitru, Moroșan, Solyom, Grigore, Axtate; rlndul 
de jos : Morar, Eduard Pană, antrenorul echipei, Gh. Iluțan, 
Tureanu, căpitanul echipei, Constantincscu .

Foto ; Dragoș NEAGU

printre cele mai bune echipe 
de hochei din tara noastră.

Acum, cîteva consemnări de 
la aceste ultime trei jocuri.

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a) 

blu campion, Gheorghe Berdar 
(fost la Cîmpulung Modove- 
nesc. iar acum legitimat la 
A.S.A.), învingător în cursele 
de 10 km și 15 km. La juniori 
mici. In proba de 7,5 km este 
campion Radu Luțea (A.S.A.), 
iar la 12 km Mihai Barbu 
(Brașovia). La ștafeta juniori
lor mari de 3x7,5 km au cîș- 
tigat sportivii de la Dinamo, 
iar la juniorii mici (3x6 km) 
tinerii de la Brașovia.

lii primul med al turneului sdu în Grecia

REPREZENTATIVA NOASTRĂ DE IOTBĂL

La sfîrșitul săptămînii

„INTERNAȚIONALELE"
FEMININE

DE FLORETĂ 
ALE ROMÂNIEI

Turneul internațional feminin de 
floretă al României se va desfă
șura tn sala Floreasea din Capi
tală începând de mîine șl pînă 
duminică. Vor participa floretiste 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
Polonia, Ungaria și România (ța
ra noastră alinilnd trei echipe). 
Vineri, de la ora 9, pînă la ora 
15, se vor desfășura trei tururi e- 
liminatorii din proba individuală, 
iar slmbătă, taceptad de la ora 
9,30 eliminarea directă șl recali
ficările, finala eliminatorie de s 
trăgătoare Inceptnd la ora 11,30. 
Duminică, de la 9 la 13, șl dupâ- 
amiază, Incepînd de Ia ora 16,30 — 
proba pe echipe.

„Daciada" — izvor de sănătate A ÎNTRECUT O.E.I. HERAKLION CU 2-0
„STAU 0 ZI IN AER LIBER Șl PARCĂ ÎNTINERESC CU 10 ANI! ■ «a

...așa gîndcsc — și alirmd ! — multi dintre muncitorii de Ia „Unlo" Satu Marc
De la începutul anului, cum 

tine să ne asigure Alexandru 
Meszaros, președintele asocia
ției sportive, la „Unio“ Satu 
Mare sporturile sezonului alb 
rămîn prioritare pe agenda 
„Daciadei", atîta vreme cit ză
pada va stărui în orașul de pe 
Someș și în împrejurimi.

Zona de agrement cea mai 
solicitată este la Certeze, apro
ximativ la limita dintre jude
țele Satu Mare și Maramureș. 
Acolo unde vara mii de oameni 
ai muncii se adună la tradițio
nala „Sîmbră a oilor" acum, 
iarna, la Certeze, fac popas a- 
matorii de schi și săniuș, tot cu 
miile, dornici să-și petreacă în 
aer liber fiecare sfîrșit de săp- 
tămînă.

„Unio", prima asociație spor
tivă sătmăreană, și ca mărime, 
dar și ca activitate, vine cu
rent în întîmpinarea dorinței 
oamenilor muncii din acesta 
importantă întreprindere de a 
practica sporturile de iarnă.

Pe pîrtie, la Certeze, înainte de start!
organizînd diferite ieșiri turis
tice de masă, asigurind mate
rialul și echipamentul necesar 
(schiuri, săniuțe. treninguri). 
Este o acțiune bine armoniza
tă, cu sprijinul colectivelor de 
secții și sectoare și la care op

țiunile apar necontenit. Poate 
și pentru că unii dintre facto
rii de conducere din întreprin-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

HERAKLION, 21 (prin tele
fon). Echipa reprezentativă de 
fotbal a României a disputat 
azi (n.r. — ieri) primul său 
meci pe anul 1981, întîlnind la 
Heraklion (Creta) echipa locală 
O.F.I., divizionară „A“ în cam
pionatul Greciei, de care a dis
pus cu 2—0 (0—0).

După ce în prima repriză 
jocul fotbaliștilor noștri nu s-a 
prea „legat", acțiunile ofensive 
și șuturile la poartă păcătuind 
(vechea poveste) prin lipsă de 
precizie, în cea de-a doua par
te a meciului evoluția echipei 
României a cîștigat mult în cla
ritate și în forță de șoc. Verva 
lui Țălnar, debordant în toate

Simbătă seara, la Sofia

Ț. S. K. A. - H. C. MINAUR BAIA MARE 
ÎN CUPA CUPELOR LA HANDBAL MASCULIN
Sîmbătă seara se va desfășura 

la Sofia partida retur din cadrul 
sferturilor de finală ale Cupei 
cupelor la handbal masculin din
tre formațiile Ț.S.K.A. Sofia șl 
H.C, Mlnaur Baia Mare, tn ve
derea acestui meri, handballștil 

acțiunile sale, a mobilizat par
că întreaga formație, care și-a 
creat numeroase faze de gol. a 
ratat, dar a și fructificat două 
dintre ele, prima prin CÎMPEA- 
NU II (care a încheiat, in min. 
53, o acțiune a lui țălnar), a 
doua prin MARCEL RĂDUCA- 
NU (care a majorat scorul, în 
min. 70, după o acțiune de a- 
tac colectivă).

Judecind după faptul că este 
primul examen cu public al re
prezentativei noastre în 1981, 
putem aprecia — avînd în ve-

Marius POPESCU

(Continuare in vag a 4-a)

bălmărenl pleacă astă-seară la 
Sofia cu trenul.

Reamintim c» ta meciul tur, 
disputat la Bala Mare, echipa 
maramureșeană a cîștigat cu 
20—12,



AZI, LA SINAIA, 

SE DESCHIDE
SEZONUL DEBOB

Lucrările de amenajare a pis
tei de bob din Sinaia fiind în
cheiate, de marți s-au putut e- 
fectua coborîri de antrenament 
pentru echipajele de 2 persoa
ne care, astăzi, de la ora 9, iau 
parte la concursul de inaugura
re a sezonului.

Sint înscrise 20 de echipaje 
din Brașov, București, Cîmpina 
și Sinaia.

„CUPA A.S. A.“

LA SCHI
Junioara Erika Codrescu, 

cel mai bun timp 
ia slalom uriaș

BRAȘOV, 21 (prin telefon). în
trecerile „Cupei A.S.A." au în
ceput în Postăvar sub auspicii 
favorabile, într-un decor de iar
nă excepțional de frumos și c 
organizare fără fisuri. Fetele (se
nioare și junioare) au deschis 
concursul desfășurat pe Pîrtia 
Lupului, pe o lungime de 1200 
m (diferență de nivel de 250 m), 
pînă la Poienița Cristianului. Ce
le două manșe — destul de ra
pide, mai ales ultima — mar
cate de antrenorii Gh. Bălan și 
Fr. Boniș, cu 44 și respectiv 40 
de porți, au constituit un exa
men serios pentru concurente, 
marea lor majoritate trecîndu-1 
cu succes. In prima manșă, cîști- 
gată de junioara Erika Codrescu, 
înregistrăm un singur abandon 
mai spectaculos. Daniela Uncrop 
de la C.S.U. Pitești, care s-a izbit 
de o poartă, desfăcîndu-i-se un 
schiu și ieșind din concurs. Ca
racteristica acestei prime zile e 
constituie asaltul junioarelor că
tre pozițiile fruntașe în schiul 
feminin, amintind, în afară de 
Erika Codrescu, care a cîștigat 
șl manșa a doua, pe Carmen 
Cosma, Karin Kovacs, Helga 
Heitz, Anca Moraru și în special 
pe Liliana Ichim, care se anunță 
o mare performeră. Din rîndul 
senioarelor notăm pe Mariana 
Axinte, Maria Balasz și Csllla 
Petres, care au avut cei mai buni 
timpi, între ele dîndu-se lupta 
pentru primul loc.

Rezultate : junioare — 1. Erika 
Codrescu (binamo) 2:43,72, 2
Carmen Kosma (C.S.M. Miercu
rea Ciuc) 2:46,89, 3. Karin Ko
vacs (Brașovia) 2:47,53, 4. Liliana 
Ichim (C.S.Ș. Vatra Dornei) 
2:49,27, 5. Helga Heitz (Brașovia) 
2-49.57. 6. Anca Moraru (C.S.Ș
Predeal) 2:54,23 ; senioare —- 1. 
Mariana Axinte (A.S. A.) 2:46,55.
2. Maria Balasz (Voința M. Ciuc) 
2:47,58, 3. Csilla Petres (Voința
M. Ciuc) 2:49,24, 4. Nela Simlon 
(C.S.U. Brașov) 2:51,03, 5. Elisa- 
beta Stroe (I.E.F.S. Buc.) 2:51,73. 
6. Judith Kacso (C.S.Ș. Petroșani) 
2:56,09. Astăzi, de la ora 10, pe 
același traseu se desfășoară 
proba de slalom uriaș pentru se
niori și juniori.

C. GRUIA — coresp.

„DACIADA"
(Urmare din pag. 1)

dere înțeleg să fie — și cînd 
este vorba de petrecerea tim
pului liber — In mijlocul anga- 
jaților, ca într-o adevărată fa
milie. Cum și este cea a mun
citorilor de la „Unio“.

Maistrul Rudolf Pauliner, de 
la secția turnătorie, caută să nu 
scape nici o acțiune de acest 
fel, motivind simplu: „Stau o 
si in aer liber și parcă întine
resc cu 10 ani !“ Este unul din
tre animatorii activității spor
tive de masă, mare amator de 
popice vara. Iar acum mimul 
intre cei care se Întrec la să- 
nluș.

Inginerul Nicolae Silaghi, 
președintele de onoare al aso
ciației sportive, gîndește la fel. 
Poate tocmai de aceea salută 
Orice inițiativă pornită din ma
se, din mijlocul tineretului, do-

O EXCELENTĂ BAZĂ 
PENTRU REFACERE Șl PREGĂTIRE

Chiar și acum, în plină iarnă, Litoralul poate fi o bună 
gazdă și pentru sportivi, mulțl dintre aceștia aflîndu-se la 
ara pregătirilor pentru apropiatul sezon eompetiționaL Con
diții excelente pentru desfășurarea, intr-un cadru optim, a 
unor asemenea preparative oferă, printre altele, hotelul 
„Mangalia**, pendinte de LT.H. din stațiunea cu același nu
me. Astfel, hotelul dispune de o sală multifuncțională de 
locuri sportive, de piscină, de aparatură medicală modernă 
pentru recuperare. în plus, există terenuri — in aer liber — 
pentru practicarea handbalului, fotbalului șl voleiului. Toa
te acestea sint bine puse la punct și nu așteaptă decît... 
oaspeții, care pot afla informații suplimentare la telefon 
917/52052.

In primul concurs de selecție a Horctiștilor

PETRU KUKI
CU MAXIMUM

Petru Kuki anunță un sezon 
bogat în reușite. Cel puțin așa 
ne-a dat de înțeles după con
cursul de selecție inițiat de fe
derație. Victorii pe toată linia, 
in compania a tot ce are mai 
bun la această oră floreta mas
culină românească. Apreciatul 
nostru scrimer a făcut din nou 
dovada calității sale de luptător 
inteligent și tenace. Și chiar 
dacă în citeva asalturi rezulta
tul s-a aflat pe... muchie de 
cuțit (5—4), cele cu Roca, Oan- 
cea, Fille, Mătușan si Georges
cu, trebuie să avem în vedere 
că prima noastră floretă a păs
trat permanent Inițiativa, îngă- 
duindu-și cînd si cînd unele 
clipe de respiro. Nu-i .ușor, să 
lupți în fata unor adversari 
pentru care o victorie la Kuki 
reprezintă mai mult decît un 
succes de palmares. Pentru că 
nu trebuie să uităm semnificația 
concursului de selecție : primii 
8 intră în... linie dreaptă ; alt
fel spus se află în vederile fe
derației pentru marile compe
tiții ale acestui an.

Firește concursul la care ne 
referim n-a reprezentat decît

După concursul internațional de patinaj viteză

NU TOȚI SELECȚIONABILI/AU FOST ÎN FORMĂ!
Ajuns la a 4-a ediție, con

cursul internațional de patinaj 
viteză, organizat pe pista na
turală din Miercurea Ciuc, s-a 
bucurat de o participare mai 
numeroasă față de anul tre
cut. Avînd adversari puternici 
pe o gheață cu un coeficient 
de alunecare superior tuturor 
concursurilor anterioare, o se
rie dintre reprezentanții noș
tri s-au comportat onorabil, 
timpii obținuți la unele probe 
constituind cele mai bune re
zultate înregistrate pe pistele 
din țară. Astfel, printre cei 
nouă participanți care au fost 
cronometrați pe 500 m (învin
gător — Andre Hoffmann din 
R.D.G. cu 40,4) cu cifre sub 42 
s s-au numărat și 4 români 
(Dezideriu Jenei, Ion Opinca- 
riu, Teodor Faraoneanu Și Ti
bor Kopacz), toți tineri aflați 
în primul an de senicrat. care 
au reale posibilități de progres.

Cum au evoluat viteziștii 
noștri în celelalte curse ? Clu
jeanul Jenei a avut satisfacția 
de a cîștiga toate cele 4 curse 
directe, în 3 luînd startul cu 
adversari din R.D. Germană. 
Un alt membru al lotului re
prezentativ, brașoveanul Ion 
Opincariu, a învins, cu un fi
niș electrizant, pe Olaf Ziegra

-IZVOR DE
minant și aici, ca peste tot în 
unitățile economice sătmărene. 
Timpul nu-i îngăduie să ajun
gă ori de cite ori vrea la Cer- 
teze sau la Mogoșa, alt loc de 
agrement al iubitorilor de schi 
de la „Unio“, dar se bucură cînd 
muncitorii tineri, alături de 
maiștri și ingineri, Iși dau în- 
tîlnire pe pîirtii, In aerul curat, 
ozonat al pădurii. Un exemplu 
bun totodată pentru elevii de 
la grupul școlar care fac prac
tică In întreprindere. Multi, 
chiar de pe acum, se alătură 
tovarășilor lor mai vîrstnici, 
deprinzînd gustul spartului 
pentru toți.

Peste tot ceea ce se înfăp
tuiește la .,Unio“, ca urmare a 
unor Inițiative aparținînd mun
citorilor, în domeniul activității 
sportive de masă, al „Daciadei". 
este demn de luat în scamă un 
proiect al consiliului asociației

PE LOCUL I 
DE VICTORII!

un prim punct de reper. Vor 
urma altele prilejuite de etapa 
inaugurală a Diviziilor ,.A“ și 
„B“, de la Oradea și de cam
pionatele internaționale de flo
retă ale României, ambele pro
gramate în luna februarie. car6 
ar putea modifica actuala ie
rarhie care arată astfel :

1. Petru Kuki (Steaua) 15 v,
2. Zsolt Husti (Steaua) 13 v.,
3. George Oancea (Steaua) 11 
v. (+19), 4. Nicolae Iile (Steaua) 
11 v. (+16), 5, Ernestin Mătu- 
san (C. S. Satu Marc) 9 v. 
(+18), 6. Octavian Georgescu 
(Progresul București) 9 v. (+4), 
7. Sorin Roca (Steaua) 8 v., 8. 
Anton Marcvart (Progresul 
Buc.) 7 v. (+12).

In imediata vecinătate a pri
milor 8 floretisti se află. însă 
Eugen Rusu (Steaua), Ovidiu 
Gogoașe (I.E.F.S.), Attila Fille 
(C. S. Satu Mare) si Atilîa 
Loriuezi (I.E.F.S.) care — după 
părerea noastră — nu s-au ex
primat încă la adevărata lor 
valoare. Si, desigur, și alții (F. 
Bucur, L. Buzan, FI. Nicolae) 
care au avut un start ceva mai 
slab...

(R.D.G.) la 5 000 m, Eva Șan- 
dor pe Beate Romstedt (R.D.G.) 
la 1000 m, iar micuțele Mi- 
haela Timiș și Simona Todoruț 
au sosit la 3 000 m înaintea 
adversarelor directe Emeșe 
Hungyadi (Ungaria) și, respec
tiv, Katarzina Kopryk (Polo
nia).

întrecerile au permis o „ra- 
diografie" exactă a selec- 
ționabililor. Spre surprinde
rea generală, studentul bucu- 
reștean Teodor Faraoneanu a 
depășit în cursa de 500 m pe 
3 din cei 5 selecționabili (Ti
bor Kopacz, Andrei Erdelyi și 
Arpad Szekeiy). Veteranul lo
tului, Andrei Erdelyi (Tracto
rul Brașov), se pare că traver
sează o perioadă dificilă, ma- 
nifestînd o evidentă scădere de 
randament mai ales pe distan
țele de 1500, 3 000 și 5 000 m, 
antrenorul său de club, Ernest 
Ulrich, angajîndu-se că-1 va 
aduce în formă de zile bune 
pînă la campionatele naționale 
(14—15 februarie). Nici Ar
pad Szekeiy (Mureșul Tg. 
Mureș) nu a obținut rezulta
tele scontate de specialiștii fe
derației.

Cu toate deficiențele arătate 
de unii dintre selecționabili, se 
cuvine să subliniem că pati

SĂNĂTATE
sportive: o întrecere Ia toate 
ramurile sportive practicate de 
angajații de aici, pornită de Ia 
nivelul atelierelor. Aceasta vrea 
să însemne aproape 100 de e- 
chipe (numai Ia fotbal am nu
mărat aproape 40); treabă se
rioasă, care va angaja efectiv 
pe toți cei 87 de membri ai ac
tivului voluntar, practicanți ai 
sportului, prin urmare bine 
aleși, oameni pentru care exer
cițiul fizic înseamnă cu mult 
mai mult decît o preocupare 
dirijată: o acțiune pornită din 
convingere.

Cu cei 87 (se înțelege că 
ne-ar fi greu să le menționăm 
numele, deși ar merita) va ma
terializa asociația sportivă ceea 
ce a proiectat: o „Unionadă", 
adică o competiție deschisă tu
turor angajaților. Mai exact, 
ideea ar putea fi exprimată 
astfel: fiecare angajat să fie 
prezent la startul unei întreceri.

Experimentul a debutat cu 
întrecerile la sporturile de iar
nă, aflate în plină desfășurare. 
Cele care au loc în aceste zile 
simt dedicate aniversării Zilei 
Unirii. Urmează altele, toată 
luna ianuarie și apoi în februa
rie. Previziunile spun că iama 
va ține pînă după mijlocul lui 
martie. Haină groasă de zăpa
dă, tentație de a merge si a 
reveni pe pîrtii.

Paralel, clubul întreprinderii 
va fi gazdă pentru amatorii de 
șah și tenis de masă. Apoi, 
treptat, în funcție de condițiile 
meteorologice, se va trece la 
fotbal, handbal, volei și tenis 
de câmp. Este greu de crezut 
că va putea rămîne cineva în 
afara acestei competiții a tutu
ror...

CAMPIOANĂ DE ȘAH A ROMÂNIEI

a- 
slabă. 
și 40, 
timp, 
făcut 
fiind

EFORIE NORD, 21 (prin te
lefon). O mare surpriză, petre
cută în runda a 14-a, a decis 
practic lupta pentru titlu în 
finala campionatului național 
feminin de șah. Maestra inter
națională Elisabeta Polihronia
de a pierdut (cu albele) in 
fața Marianei Nechifor !

Multipla noastră campioană a 
jucat evident neinspiraț aceas
tă partidă. într-o „sicHiană", 
ea a făcut o greșeală în des
chidere, pe care însă adversa
ra sa n-a exploatat-o. Scăpînd 
această ocazie, negrele au 
juns într-o poziție mai 
Dar. intre mutările 35 
sub presiunea crizei de 
maestra internațională a 
o serie de inexactități, 
nevoită să cedeze la mutarea 
41.

In acest timp, cealaltă candi
dată la titlu. Dana Nuțu- 
Terescenco, cîștiga sigur, cu ne
grele, la Viorica Ionescu și tre
cea singură pe primul loc, îna
intea ultimei runde, cu un a- 
vans de 1 punct 
Baumstark a învins-o pe Eu
genia Ghindă. Partidele Lla 
Bogdan — Marina Pogorevici, 
Emilia Chiș — Margareta Tco- 
dorescu, Maria Albuieț — Eieo- 

Gertrude

natorii noștri au redus, de la 
un an la altul, decalajul valo
ric existent între ei și fruntașii 
acestui sport. Din păcate, re
zultatele lor rămîn încă ne
competitive în arena marilor 
concursuri internaționale.

Troian 1OANIJESCU

Divizia „A“ de baschet (f)

VICTORII SCONTATE!
în sala Construcția din Capitală 

a Început cel de al 4-lea turneu 
al campionatului național de bas
chet feminin (grupa valorică 
7—12). Rezultate :

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— OLIMPIA BUCUREȘTI 65—47 
(29—29). Diferență surprinzător de 
mare față de desfășurarea meciu
lui plnă in min. 30, perioadă In 
care avantajul a alternat la dife
rențe mici. In minutul respectiv 
tabela indica doar 39—37 pentru 
tlmișorence, după care acestea 
s-au detașat net datorită unei 
suite de coșuri înscrise de Rodica 
Armion, ludith Gross și Monica 
Așteleanu. Au marcat : Gross 18, 
Armion 17, Czmor 14, Așteleanu 
12, Bodea 4, respectiv BIră 18, 
Iatan 11, Tarantino 8, Trică 6, 
Tănăsescu 4.

MOBILA SATU MARE — RAPID 
BUCUREȘTI 64—58 (33—24). Con- 
tînulnd prestația bună manifestată 
Încă de la turneul precedent

In Said sporturilor din Brașov începe inline

CAMPIONATUL DE LUPTE
Vineri, sîmbătă și duminică, 

în Sala sporturilor din Brașov, 
se vor desfășura întrecerile 
primei etape a Campionatului 
republican de lupte libere (se
niori) pe categorii de greutate. 
La această competiție participă 
campionii naționali, luptătorii 
clasați pe locurile 2—3 la edi
ția de anul trecut a campiona
telor republicane care n-au de
pășit însă vîrsta de 27 de ani, 
sportivii clasați pe locurile 4-6 
(limită de vîrstă 25 de ani), 
precum și luptătorii sitijați pe 
locurile 1—6 la campionatele

DUMINICĂ 25 IANUARIE 1981
g Cu un bilet de numai 10 Ici, oricine Joacă poate obține: 
j O AUTOTURISME „Dacia 1300“

f O MARI CÎȘTIGURI ÎN BANI

g „Secretul" marilor succese ? Perseverență + inspirație 
| MAI MULTE VARIANTE JUCATE - MAI MULTE

Ultima zi de participare : simbătâ
NE OCOLIȚI PRIIEJEL DE A VĂ NEMĂRĂ PRINTRE MĂRII ClȘ 

g
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ȘANSE APROPIA
24 ianuarie

Kantor au
nora Gogâlea, Ligia Jicman — 
Gabriela Olteanu și Margareta 
Mureșan — Judita 
fosț_remize.

Aseară, în ultima 
Nuțu-Terescenco a 
pede cu Ligia Jicman și acu- 
mulînd 11 puncte (din f5 po
sibile) a ocupat primul loc. Ea 
reușește frumoasa performanță 
de a cuceri pentru a treia oară 
consecutiv titlul de campioană. 
In vîrstă de 24 de ani (îi va 
implini Ia 8 iunie), Dana Nuțu- 
Terescenco este absolventă a 
Facultății de informatică din 
Timișoara. Din anul 1978 ea de
ține și titlul de maestra inter
națională.

Iată și celelalte rezultate ale 
ultimei runde :

Olteanu — Mureșan 0—1, 
Nechifor — Albulcț 1—0, par
tidele Kantor — Bogdan, Go- 
gâlca — Baumstark, Teodores- 
cu — Polihroniade și Pogore- 
vici — Chiș s-au încheiat re
mize, iar cea dintre Ghindă și 
Ionescu s-a întrerupt.

rundă Dana 
remizat re

DANA NU',
da samente 

TERESCENC 
oană naționi 
hroniade 10, 
viei 9>/1( Mi 
Lia Bogdan, 
stark 9, Mai 
dita Kantor 
Margareta T 
Aibuleț. Ele 
Emilia Chiș, 
6, Viorica I< 
nia Ghindă

t

CURSA ȘUBĂ-GHINDĂ C
Fruntașii clasamentului fina

lei campionatului masculin de 
șah au obținut noi victorii in 
runda a 11-a, desprinzîndu-se. 
astfel, de urmăritorii lor. Ma
rele maestru Mihai Șubă l-a 
Întrecut într-o excelentă parti
dă de atac pe Gheorghe Ciolac, 
iar maestrul internațional Mi
hai Ghindă, cu piesele negre, a 
cîștigat în fața lui Constantin 
Ionescu, exploatînd slăbiciunea 
orizontalei I, element care fi
gurează în toate tratatele de 
șah.

în celelalte partide ale serii 
a fost consemnată egalitatea : 
Grfinberg — Negulescu, Vais- 
man — Pușcașu, Ghlțescu — 
Pavlov, Biriescu — Radovici și

(cind au cîștigat toate cele 5 me
ciuri susținute), sătmărencele au 
cîștigat o partidă în care adver
sarele au luptat cu disperare 
pentru un rezultat favorabil care 
le-ar fi mărit șansele de evitare 
a retrogradării. Dar, cu prea 
multe indisponibilități (din cauza 
accidentărilor), rapidistele nu 
și-au putut realiza intenția. Au 
marcat : Ciocan 22, Bălaș 22, Mi- 
halca 8, Cristea 8, Sziget-Capra 
6, respectiv Tatu 19, Cslkos 10, 
Iordache 10, Grue 8, vintilă 6, 
Cernat 3, Ivan 2.

PROGRESUL — ICEMENERG 
C.S.B. 68—64 (38—28).

Programul de astăzi: sala Flo- 
reasca, de la ora 15,30: ICEME
NERG — Universitatea Timi
șoara, C.S.Ș. 2 Politehnica — 
Steaua (juniori amical) ; sala 
Construcția de la ora 14: Olim
pia — Mobila șl Rapid — Pro
gresul.

LIBERE PE CATEGORII 
internaționale de anul trecut 
ale României. Tot la Brașov își 
vor disputa șansele și juniorii 
mari, clasați în primele 6 
locuri la finalele din 1980.

Se poate spune deci că, la 
aceste Întreceri, vor evolua cei 
mai buni luptători din țară, la 
toate cele 10 categorii de greu
tate.

Astăzi, tot în Sala sporturi
lor din Brașov, va avea loc 
consfătuirea antrenorilor de 
lupte libere și a arbitrilor re
publicani și de categorie in
ternațională.

Foișor — Ci 
rupt (final < 
întîlnirea din 
fanov. In p; 
reluate ieri c 
reglstrat rezii 
— Foișor 1— 
0—1, Biriesci 
Vaisman — 
întrerupt a 
Ștefanov — 

în clasamea 
lideri se men 
dă, cu Htp 8 
iov ș: ,câ
lescu \ \ 
Gbițescu, Foi 
p, Ștefanov !
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FAVORI] 
ÎN „CUPA U

DEVA, 21 
așteptarea inti 
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la Deva, mit 
antrenorul Alt 
se va product 
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In concurs 
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priză, toate cel 
cind, fără obst 
Rezultate din 
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Florentina Co 
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geta Boronea 6 
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lă — Iuliana B

S. IONI



Pornind ele la o scrisoare

reprezentativei de tineret

PENTRU CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII
//

DISCIPLINA!

TURNEUL SUD AMERICAN, UN EXCELENT PRILEJ

JUCĂTORILOR NOȘTRI
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— Iată-vă, tovarășe 
Drăgușin, împreună cu 
prezentativ de tineret 
îl antrenați, la primul 
ternațional al anului...

— Exact! Miine dimineață 
(n.r. azi) decolăm spre Argen
tina, de unde expediția noastră 
va trece, apoi, prin Columbia 
și, probabil, Brazilia. Este un 
lung turneu de pregătire, cu 
destule jocuri, cu adversari 
foarte valoroși ; un turneu atră
gător și inedit pentru genera
ția lui Geolgău, I. Mureșan, 
Klein, Alexa și toți ceilalți, 
care, în afara Iui Terheș, trec 
prima dată Oceanul.

— Ce însemnătate 
acestei acțiuni?

— O consider ca 
utilă a federației de 
te, știut fiind faptul 
nindu-ne și jucînd pe stadioa
nele sud-americane, acolo unde 
s-au născut campioni ai lumii, 
tinerii noștri jucători iși vor 
îmbogăți experiența internațio
nală la parametri competitivi. 
Acesta va fi marele cîștig care, 
sperăm, se va repercuta pozitiv 
atit Ia nivelul echipelor de 
club de la care provin jucăto
rii, cit și Ia nivelul primei re
prezentative care așteaptă, fi
resc, niște posibile candidaturi.

acordați

o măsură 
specialita- 
că, antre-

Evident că urmărim și 
garca reprezentativei de 
in perspectiva sezonului __
national, din primăvara acestui 
an, destul de incărcat, in frun
tea căruia se plasează returul 
meciului cu Anglia și primul 
joc cu reprezentativa Ungariei 
— ambele in deplasare, in ca
drul C.E. rezervat echipelor de 
tineret.

— Cum apreciați 
stagii de 
Capitală?

— Pot 
tumit de 
răspuns solicitărilor. Activa lor 
vacantă i-a menținut proaspeți 
șl cu poftă de joc, cum s-a șl 
observat in intilnirile de veri
ficare cu Sportul studențesc. 
Evidențiez rapida integrare in 
cadrul lotului a celor patru 
noi veniti, Șoiman, Minea, Pa
nă și Csordaș, do la care aștept 
confirmări.

— Care au fost cei mai har
nici in pregătiri?

— Toți s-au dovedit 
incioși și ambițioși, dar, 
deosebit, Iovan, Klein, 
I. Mureșan, Turcu ș.a.

— în anul 1980 au 
mulți prin sita selecției, 
cine vă pare rău că nu 
convins?

înche- 
tinerci 
inter-

cele două
pregătire efectuate în

să spun că sînt mul- 
felul cum băieții au

conști- 
in mod 
Rednic,

trecut 
De 

▼-a

• Iată lotul care face 
deplasarea : Nițu, Alcxa 
— portari ; Rednic, Măr
ginean, C. Solomon, Flo
rin Pop, Iovan, Vlad, 
Pană — fundași : KIein, 
I. Mureșan, Minea, Su- 
ciu, Geolgău — mijlo
cași ; Șoiman, Terheș, 
Turcu, Gabor, Csordaș — 
Înaintași. Medic : Florin 
Brătito, masor: A. Tudose.

— Sînt ei cam mulți... Pe 
moment i-aș numi pe Isaia, 
Bolba, Till Nicolae, Ciobanu, 
dar mai ales, pe Dorel Zamfir, 
la eare nu-mi explic de unde 
vine această păgubitoare apatie.

— în sfîrșit, o ultimă între
bare. Cum vreți să arate echi
pa de tineret to întoarcerea din 
turneu?

— Ca o echipă matură, fără 
stare de start 
eu Anglia și 
Ungaria, eu 
orice oră a 
afle in forma

complexe, eu o 
buni la returul 
primul meci cu 
jucători care, la 
convocării, să se 
cea mai bună. Victoria in fata 
echipei de tineret a Angliei re
prezintă confirmarea marilor 
posibilități ale generației actu
ale de fotbaliști.

Stelian TRANDAFIRESCU

Divizionarele „A“ pregătesc returul
I
I OBIECTIVUL POLITEHNICII IAȘI
I UN LOC ÎNTRE PRIMELE CINCI!
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„In această primăvară sintem 
I puși pe fapte mari**. Această 

afirmație aparține lui Simionaș, 
I căpitanul Politehnicii Iași. In 
I completare, Leonid Antohi, an

trenorul principal al ieșenilor. 
I spunea : „Simionaș are drep

tate. La 7 ianuarie, cînd ne-am 
reunit in vederea startului pre
gătirilor de iarnă, intr-o discu
ție purtată cu jucătorii, ne-am 
propus ca obiectivul nostru 
principal pentru retur să fie 
ocuparea unui loc între primele 
cinci ale clasamentului final".

Ur obiectiv îndrăzneț, consi
derăm noi, dar nu imposibil de 
realizat dacă ținem seama de 
modul exemplar în care mun
cește Politehnica Iași to Pre
deal, punînd bazele acestei pe
rioade : dobindirea unei capa
cități 
câți

Cu 
tarul 
veliuc și înaintașii Sachelarie și 
Mircea Radu, precum și cu 
Butufei (student to Iași din 
toamna anului trecut, dar încă 
nelegitimat, deoarece nu s-a a- 
juns la un acord de transfer cu 
Petrolul Ploiești) și Ion Radu 
de la C.S-M. Suceava (care și-a 
manifestat dorința de a juca la 
Politehnica), alături de ceilalți 
jucători (Bucu, Naște, Oprea. 
Anton, Ursu, Ciocîrlan, Agachi, 
G. Munleanu, Romilă, Simionaș, 
Florean, C. Ionescu, Keresy, D. 
Ionescu, Costea, Cioacă si Dă- 
nilă ; absentează Coras, care 
își încheie stagiul militar fiind 
bun de joc pentru U.T.A. și 
Cernescu plecat la Steaua), stu
denții ieșeni caută să elimine, 
pe cit posibil, deficiențele sem
nalate în turul campionatului 
Dintre acestea, Leonid Antohi 
și secundul său, Kurt Gross, 
au în vedere, mai ales, îmbu
nătățirea jocului în momentul 
apărării, cu precădere întărirea 
„liniei a treia" care, in tur, 
a primit nepermis de ușor nu
meroase goluri, în paralel cu 
dezvoltarea pe mai departe a 
spiritului ofensiv, cu participa
rea întregii echipe. Legat de a- 
cest deziderat se va insista asu
pra circulației om-minge, prin- 
tr-o creștere mai accentuată a 
combinațiilor atacanților, pen
tru ca „vîrfurile" D. Ionescu, 
Dănilă și Costea să poată con
verti în goluri calitățile lor teh
nice. O pregătire specifică se 
efectuează cu. portarii pentru 
ca atît Naște cit 
se găsească mereu 
constant bună, să 
re întregii echipe.

„Sintem convinși — a adău
gat L Antohi — că in partea 
a doua a intrecerii vom aduce

de efort la cei mai ridi- 
paramotri.
patru juniori in lot, por- 
Cîmpeanu, mijlocașul Pa-

și Bucu să 
într-o formă 
dea încrede-

OPRIȚI-VA (chiar mai mult) ȘI LA CAPITOLUL
Printre scrisorile sosite la re

dacție s-a aflat și aceea expe
diată de tovarășul Petre Gagiu, 
din București. In încheierea rîn- 
durilor sale, pe două pagini, ci

titorul nostru — după cum se recomandă de la început un mare 
Iubitor al sportului, în general, și al fotbalului, In special — ne 
roagă să-1 publicăm părerile. Despre ce este vorba ? Iată spicuiri 
din scrisoarea primită :

„Admir și stimez sportivii care depun eforturi pentru a ne oferi, 
cu adevărat, spectacole sportive. Pe acești tineri îi consider adevă- 
rați artiști ai terenurilor noastre. Am avut ocazia să stau de 
vorbă cu foarte mulți dintre ei și mi-am dat seama că majoritatea 
slnt bine pregătiți nu numai ca practicanți at sportului respectiv, 
dar șl in ceea ce privește orizontul lor. De fapt, cei care sînt bi
ne pregătiți și profesional, sau fruntași la învățătură, cei care se 
străduiesc să-și formeze un bogat bagaj de cultură sînt, de regulă, 
fi cel mai bunt pe terenul de sport. Pentru toți aceștia, am toată 
stima și respectul. Din păcate, am observat că există destul jucători 
slab pregătiți, cu un redus bagaj de cunoștințe in afară de sfera 
activității lor sportive. Ei bine, tocmai din partea acestora vin actele 
nesportive, adică vociferările, protestele la deciziile arbitrilor, simu
lările, lovirea adversarilor, lucruri care umbresc frumusețea specta
colului sportiv și ne fac pe noi, spectatorii, să plecăm supărațl. in
dignați, chiar, de pe stadioane. De multe ori am văzut loviri cu 
piciorul sau cu pumnul, acte huliganice, comise în fata a zeci de 
mii de spectatori. Fără jenă, cei slab pregătiți încearcă să-l scoată 
din luptă pe cei mai buni, unii componenți al lotului național. 
Mai mult, uneori auzim tn timpul unor meciuri cum antrenorul 
strigă In gura mare : „Intră la el, intră tare ; nu vezi ce-ți face?". 
Cred că e timpul să se ia măsuri severe de a curma astfel de ati
tudini de pe unele stadioane".

Sezonul competițional de primăvară bate la ușă. Echipele noastre 
divizionare și-au reluat pregătirile, dispunînd, prin serioase efor
turi materiale, de cele mai bune condiții de Instruire. Flecare for
mație, fie ea și de Divizia „B“ șl chiar „C“, și-a ales locul pre
ferat pentru a realiza noi acumulări, pe care le așteptăm valori
ficate încă de la 28 februarie, cînd va începe returul Diviziei ,.A“. 
IN ACEASTA PERIOADA, JUCĂTORII AU TIMP SA MEDITEZE 
SERIOS ȘI ASUPRA COMPORTĂRII DISCIPLINARE DE PE GAZON. 
Mai ales acel jucători care s-au tot obișnuit să acumuleze cartona
șe galbene (M. Ionescu — 5. Adr. Ionescu. Fodor, Văetiis, Bența — 
cite 4, A. Manea, Plțurcă, Teleșpan, Tillhoi ș.a. — cîte 3) sau roșii 

ciocan. Bărbulescu ș.a.), care 
cititorul nostru, degradează 
și altora (adversarilor ' 
căror prezență nu

■

t-sri > ■■

Studenții ieșeni in timpul unui antrenament
Foto : Dragoș NEAGU

suporterilor noștri satisfacția 
unor meciuri de calitate, în 
care cele două puncte să nu fie 
doar un scop in sine, să nu 
fie obținute oricum, ci ca ur
mare firească a unor evoluții 
superioare. Vrem ca în retur 
să nu regrete nimeni că a ve
nit Ia stadion".

Politehnica Iași va rămîne 
pînă în ziua de 26 ianuarie la 
Predeal. Pînă atunci, antrena
mentele specifice de dobîndire 
a acelui atît de important su
port fizic, vor continua zi de 
zi. Nu va fi omis însă nici acel 
aspect legat de consolidarea 
concepției și ideii de joc, care 
se realizează prin numeroase 
ședințe teoretice ca și prin 
disputarea unor jocuri de veri
ficare.

Astăzi, la Brașov, Politehnica 
întâlnește F.C.M.-ul din locali
tate. In drum spre casă, va ju
ca în orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej cu divizionara „C“ E- 
nergia, pentru ca, înaintea ple
cării în turneul din Grecia, la 
1 februarie, să întâlnească, în 
Capitală, pe Dinamo. „Abia 
cînd vom reveni din Grecia, în 
jurul datei de 12 februarie, vom 
trage linie și vom aduna, spu
nea L. Antohi, făcind bilanțul 
acumulărilor noastre pe toate 
planurile. Abia atunci vom ve
dea dacă am IucraA bine in 
această iarnă".

Pe Politehnica Iași o așteap
tă un retur greu, cu numai 8 
meciuri pe teren propriu, din
tre care trei cu Universitatea 
Craiova, Dinamo și F.C. Argeș. 
Va fi un examen pe care toți 
jucătorii speră să-1 treacă cu 
bine, să se țină de cuvînt, în- 
cheindu-1, așa cum și-au pro
pus, în partea superioară a cla 
samentului.

Gheorghe NERTEA

(Miculescu, Stoica, Biro I. Cîrțu, __
prin atitudinea lor, cum bine spunea 
spectacolul sportiv șl creează prejudicii 
arbitrilor insultați, spectatorilor, de a 
jenat).

Federația a promis din nou că va 
cînd va fi, unde va fi și împotriva cui

în această primăvară în fața fotbalului nostru stau obiective 
dintre cele mai importante. Or, fără a asigura cadrul disciplinar 
corespunzător — creșterea calității jocului practicat și calificarea 
la C.M. vor fi greu de realizat. Iată de ce, în această perioadă de 
pregătiri centralizate, fără să aștepte măsurile federației (pentru că 
sancțiunile nu vor fi decît efectul unor cauze, adică al unor aba
teri), cluburile, asociațiile și antrenorii pe lingă factorii fizic, teh
nic, tactic, pe care se străduiesc să-1 îmbunătățească, trebuie să se 
oprească mal mult, mal eficient asupra factorului „DISCIPLINA", 
sub toate laturile sale, fără de care munca din această perioadă, 
eu toți kilometrii alergați, cu toată intensitatea mărită la antre
namente, nu-și va găsi împlinirea. Iar jucătorii r țină seamă că 
rlndurile trimise redacției noastre de către tovarășul Petre Gagiu 
exprimă gîndurile unui iubitor al fotbalului, dar, sîntem siguri, cea 
mal mare parte a zecilor, sutelor de mii de spectatori gîndesc la 
fd și aceeași comportare CORECTA, SPORTIVA, o așteaptă de la 
toți componenții echipelor noastre de fotbal.

fi Intransigentă. Să 
va fi ea severă.

loviți, 
s-au

vedem

Constantin ALEXE
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modificări in programul 
NOULUI SEZON. In programul 
competițiilor oficiale ale sezonului 
de primăvară au survenit eîteva 
modificări. Restanța din tur, 
Jiul — F.C. Baia Mare, se va dis
puta miercuri 25 februarie ; —
prima etapă a returului este pro
gramată pentru sîmbătă 36 fe
bruarie, iar celelale în zilele de 
7, 14, 21 șl 28 martie, 4, 12, 18 șl 
22 aprilie, 2, 7, 16, 23 și 27 mai, 
6, 13 și 20 Iunie. „Sferturile" Cu
pei României au fost programate 
pentru miercuri 4 martie, semifi-

nalele se vor disputa in 20 mai, 
iar finala In 24 iunie. Meciul res
tanță din Divizia „B“, Minerul 
Lupeni — Minerul Anina se va 
juca In 4 martie, iar restanțele la 
,,C“ se vor disputa in 1 si s 
martie.

MECIURI AMICALE. Duminică 
dimineața sînt programate urmă
toarele meciuri amicale : la Bra
șov, F.C.M. Brașov — Universita
tea Craiova ; la Bacău, Sport 
Club — Progresul Vulcan. Parti
dele vor începe ta . ora 11.

După turul campionatului Diviziei „C"

SOMEȘUL SATIJ MARE, CEI MAI AUTORITAR IIOER
SERIA A IX-A

Cel mal autoritar lider din cele 
12 serii ale campionatului este 
Someșul Satu Mare (24 p) cu o 
diferență de 7 p față de urmă
toarele clasate. ,,ll“-le sătmărean 
a avut o cadență perfectă în tur, 
a eîștigat totul acasă, iar în de
plasare, în șase meciuri, a obți
nut 8 puncte, ceea ce reprezintă, 
în sine, o performanță. Formația 
este antrenată de Fr. Neumaycr,

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȚI ALES PRONOSTICURILE ?

La concursul Pronosport din 7 
decembrie 1980, participantul Ion 
Dinu din București a obținut un 
AUTOTURISM „Dacia 1300“, ju
cînd pe un buletin achitat în cotă 
de 25%. Iată pronosticurile sale 
pentru concursul de duminică 25 
ianuarie 1981 :

L AscoJi — Fiorentina 
n. Avellino — Bologna

III. Catanzaro — Cagliari
IV. Como — Brescia
V. Juventus — Napoli

VI. Perugia — inter
VII. Pistoiese — Roma 

VJTI. Udinese — Torino
IX. Atalanta — Cesena
X. Foggia — Monza

XT. Milan — Pescara
XII. Rimini — Genoa

XIII. Verona — Spal
ASTAZI — ULTIMA ZI LA

Agențiile Loto-Pronosport 
mai pot elibera doar astăzi bilete

cu numerele dv. preferate pentru 
tragerea obișnuită Loto de mîine, 
23 ianuarie 1981. Cu fiecare va
riantă jucată vă sporiți 
de a vă număra 
cîștigătorl de AUTOTURISME 
BANI.

ajutat de unul dintre cei mal buni 
jucători ai echi-pei, proîesorul 
de educație fizică Z. Pataki — 
golgeterul Someșului cu 14 goluri 
marcate. Printre cel mal buni 
jucători in toamnă s-au mal nu
mărat D. Babolea și Șt. Silaglii.

Din această serie mai fac parte 
citeva echipe bine cotate în cel 
de al treilea eșalon, cum sînt 
Victoria Cărei, Industria sîrmci 
Cîmpto Turzil (fosta divizionară 
„B“ în tur a pierdut, pe terenul 
propriu, în fața Someșului), pre
cum șl cele două penalizate cu 4 
puncte, Bihoreana Marghita si 
Armătura Zalău, care, in ediția 
precedentă a competiției, luptau 
pentru promovare. Acum ele se 
află pe la mijlocul clasamentului, 
din cauza sancțiunii primite la 
încheierea campionatului trecut. 
(T. K.).

șansele 
printre marii 

sl
lată clasamentul seriei :

X, 2
1

1, X
1
1

X, 2
2
2
1

X
1, X

1
1. x, 2

LOTO!
vă

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES 

DIN 21 IANUARIE 1981

14
14
14
14
14
15

Extragerea I : 
■34 12

Extragerea a
16 31 42 36

FOND TOTAL
GURI : 1.546.106

28 20 2

II-a : 15

6

9

CÎȘTI-DE
lei din care 

450.975 lei report la catego
ria 1.

1. Someșul S. M.
2. Victoria Cărei
3. Unirea Dej
4. Ind. sirmei C. T.
5. C.E. Cluj-Nap.
6. Oașul Negrești
7. Bihoreana Marg 14
8. Armatura Zalâu
9. Victoria Zalău

10. Oțelul Or dr. P.G.
11. Voința Oradea
12. Metalul Cărei
13. Recolta Sa tonta
14. Rapid Jibou
15. Tricolorul Beiuș
16. Unirea V. Mihai

14
14
14
15
14
14
14
14
14

1
4
5
6
4
6

2
3
1
0
4
2
2 4
2 4

6
6
8
7
9

3
3
2
3 
o
3 8
1 9
3 9

30- t
25- 9
20-23
24-11
29-16
23-20
33-21
33-26
15-17
19-23
10-17
13- 24
14- 26
15- 27
10-30
11 36

24
17
17
16
16
16
14
14
13
13
12
11
10

9
9
7

(Echipele Bihoreana Marghita șl 
Armătura Zalău au fost sancțio
nate la sfîrșitul campionatului 
trecut cu 4 puncte).



VIZITA DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
ÎN REPUBLICA POPULARĂ BULGARIA

(Urmare din pig O

într-o 
de

Ele s-au desfășurat 
atmosferă de sinceritate, 
încredere și deplin respect.

Mii de locuitori ai orașului 
Ruse au ținut să salute din 
nou, la plecarea spre patrie, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
în fata complexului „Riga", un
de au avut loc convorbirile 
prietenești, dc-a lungul artere
lor principale ale localității, 1» 
punctul de frontieră .

Ceremonia plecării spre țară 
a avut Ioc la punctul de fron
tieră Ruse. O gardă militară a 
prezentat onorul.

■Tovarășii Nicoiae Ceaușescu 
și Todor Jivkov și-au luat un 
călduros rămas bun, s-au îm
brățișat prietenește.

Vizita efectuată în țara veci
nă și prietenă reprezintă o filă 
nouă in întărirea pe mai de
parte a legăturilor dintre Ro
mânia și Bulgaria, în dezvolta
rea și aprofundarea relațiilor 
dintre partidele și popoarele 
noastre.

în campionatul de polo

CRIȘUL (6-5 cu Rapid) SE DISTANȚEAZĂ
ORADEA, 21 (prin telefon). 

Miercuri in pistina acoperită 
de pe malul Crișului s-au re
luat întrecerile Diviziei „A" 
(seria I) la polo. Așa cum am 
anunțat,. este vorba de o pre
mieră, pentru prima oară în is
toria acestui sport unul dintre 
turneele care reunesc cele mai 
bune echipe de polo din Româ
nia se desfășoară în localitate. 
Gazdele, clubul Crișul, au fă
cut eforturi deosebite pentru 
ca partidele să se poată derula 
intr-un cadru 
zător.

Meciul de 
față echipele 
mo și Progresul. Â fost de 
fapt o confruntare între repre
zentanții „noului vai", antreno
rii I. Capșa și Al. Szabo dînd

cit mai corespun-

debut a pus în 
bucurcștenc Dina-

TURNEUL
REPREZENTATIVEI

DE FOTBAL
(Urmare din pag. 1)

calitativ, turneu]

loc, la Atena, 
al fotbaliștilor 
întîlni echipa

dere comportarea ei din repriza 
secundă — că jucătorii noștri 
au pășit cu dreptul în acest an 
cu răspunderi majore pentru 
fotbalul românesc, angajat, du
pă cum se știe, în foarte difi
cila cursă de calificare pentru 
turneul final al campionatului 
mondial. Desigur, fotbaliștii 
noștri se află la începutul unui 
drum lung. în care jocul echipei 
reprezentative trebuie să creas
că progresiv 
din Grecia avînd, printre alte
le. menirea să consolideze 
„ll“-le de bază, echilibrul din
tre compartimente, forța de atac 
a echipei etc.

Duminică are 
al doilea meci 
noștri, care vor 
Panathinaikos. Pînă atunci, pre
gătirile lotului reprezentativ 
continuă în același ritm inten
siv de pînă acum. Cu fiecare 
zi ce trece, data partidei de Ia 
Londra (29 aprilie) se apropie, 
gindul acestei importante întîl- 
niri stăpînindu-i permanent deo
potrivă pe jucători și antrenori, 
după cum ne-am putut da lim
pede seama în aceste zile.

în partida de astăzi (n.r. — 
ieri) cu O.F.I. Heraklion echi
pa României a aliniat următo
rul „11“ : Speriatu — Negrilă, 
Ștefănescu, Sameș, Munteanu II 
(min. 46 Zamfir) — Țideanu 
(min. 46 Stoica). Beldeanu, Ior- 
dănescu (min. 46 Bălăci) — Cri- 
șan (min. 46 Țălnar), Cămătaru 
(min. 46 Cîmpeanu II), Rădu- 
canu.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
secretar general *1 Partidului 
Comunist Rom&n, președintele 
Republicii Socialiste Români», 
s-a înapoiat miercuri seara in 
patrie din vizita de prietenie 
întreprinsă în Republica Popu
lară Bulgaria, la invitația tova
rășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria.

La sosire, la punctul de fron
tieră Giurgiu, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu a fost intimpinat cu 
aceleași alese sentimente de 
mii de locuitori ai municipiu
lui. Cei prezenți au scandat 
minute în șir „Ccaușescu- 
P.C.R.„Ceaușescu și poporul", 
urî nil secretarului general al 
partidului, acum în preajma 
zilei sale de naștere, viață 
lungă, putere de muncă spre 
binele și fericirea întregului 
nostru popor.

In uralele mulțimii, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu și-a luat ră
mas bun de Ia locuitorii orașu
lui Giurgiu, indreptindu-se spre 
Capitală.

credit total juniorilor. întrece
rea a fost echilibrată doar în 
primele minute ; la situația de 
3—1 și apoi 4—1 pentru Dina
mo, poloiștii Progresulhi au ra
tat cîte un penalty șl apoi au 
cedat categoric. Dinamo a în
vins cu 14—5 (3—1, 3—0, 5—3, 
3—1). Au marcat : Hagiu 4. Moi- 
ceanu 2, Ardeleanu 2, Ciobă- 
niuc 2, E. Ionescu 2, A. Mun
teanu și D. Popescu (Dinamo) 
respectiv Gh. Ion, Boga, Tăta- 
ru, Ivan și Szerze. Arbitri : Șt. 
Mihai și R. Nichila.

A doua partidă a prilejuit 
formației clujene Voința obți
nerea unei noi victorii la scor în 
fața foarte tinerilor și prea 
puțin experimentaților poloiști 
de la C-N. ASE. Sportivii clu
jeni au profitat de numeroase
le stîngăcii ale adversarilor, au 
acționat cu predilecție pe con
traatac și au cîștigat cu 17—8 
(5—3, 3—2, 5—1, 4—2). Au în
scris : Gyarfas 6, CI. Rusu 4, 
R. Rusu 2, Colccriu 2, Sebok 
2, I. Pop (Voința), respectiv 
Șerban 2, R. Ionescu 2. Tău- 
rici 2, Tufan, Ivănescu. Arbi-

DINAMO BUCUREȘTI, CAMPIOANĂ LA HOCHEI
(Urmare din pag. I)

DINAMO BUCUREȘTI — 
DUNĂREA GALAȚI 10—5 (3—0, 
2—3, 5—2). Un meci plăcut, in 
care am avut deosebita ocazie 
de a-1 vedea pe talentatul por
tar Gh. Huțan jucind... în cen
trul uneia din liniile de atac 
ale echipei sale ! Debutant în 
acest „rol“ neobișnuit pentru el 
Gh. Huțan a făcut față cu un 
deosebit succes, marcind chiar 
și cîteva goluri. Este drept că 
în situațiile cînd a scăpat singur 
cu portarul advers a... ratat, fie 
din „îngăduință" pentru colegul 
său, fie din lipsă de îndemîna- 
re. In afară de acest fapt inedit, 
să notăm că în reprizele a doua 
și a treia, cînd în poartă la 
echipa Dinamo a apărut un ju
nior (Constantinescu), scorul s-a 
mai echilibrat, fără însă ca vic
toria dinamoviștilor să fie pusă 
în pericol în vreun moment. Ei 
au jucat tot timpul lejer, în stil 
de campioni, dovedindu-și în 
multe momente valoarea tehni
că și tactică. Punctele au fost 
marcate de Axinte 2, Gh. Huțan 
2, Tureanu 2, Herghelegiu, Tokc, 
Solyom și Nuțescu — Dinamo, 
Vișan, Gherghișan, V. Liga, An- 
tohi, Mocanu — Dunărea. Jocul 
a fost condus Ia centru de FI. 
Gubernu, aiutat la cele două 
linii de R. Dobrescu și M. Lu- 
pașcu.

S.C. MIERCUREA CIUC — 
METALUL SF. GHEORGHESF.

Azi, in sala Floreasca, in cadrul C.C.E

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 
ÎNTÎLNEȘTE PE T. T. I. DAUGAVA RIGA

Cu meciurile care 
se dispută astăzi la 
București (sala Flo
reasca, ora 18) — în
tre echipele Politeh
nica C.S.Ș. 2 Bucu
rești și T.T.T. Dauga
va Riga — și la To
rino — între Sisport 
Accorsi Torino și 
B.S.E- Budapesta — 
începe returul grupei 
A a sferturilor de fi
nală ale 
pionilor 
baschet 
trecerea 
prezintă 
teres pVin insăși prezența va
loroasei formații sovietice, de 
16 ori cîștigătoare a trofeului.

Avind în față partenere de 
întrecere de talie mondială,

Cupei cam- 
europeni la 

feminin. In- 
din Capitală 
deosebit in-
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Delegația U.A.S.C.R. va prelua drapelul F.I^.U. 
pentru Universiada de vară

După cum s-a mai anunțat, 
între 24 februarie șl 4 martie, 
în localitatea spaniolă Jaca, din 
Pirineii aragonezi? se va desfă- 

D. Parascbi-
al serii s-au 
clasamentu- 

și Rapid

tri : V. Burdea și 
vescu.

In ultimul meci 
întîlnit fruntașele 
lui, Crișul Oradea 
București. A fost un meci dra
matic, încheiat — spre satisfac
ția' numeroșilor spectatori — cu 
victoria gazdelor la scorul de 
6—5 (2—0, 1—2, 2—2, 1—1),
succes care permite „7“-lui o- 
rădean să se distanțeze la 3 
puncte față de următoarea cla
sată, Rapid București. Poloiștii 
Crișului, foarte ambițioși și in
cisivi în fazele de finalizare, au 
condus cu 3—0 și 4—3, dar — 
de fiecare dată — formația fe
roviară, profitind de erorile 
comise de localnici în defensi
vă, a reușit să egaleze. Cu un 
admirabil efort, Crișul s-a des
prins din nou (6—4) și a reușit 
finalmente o victorie perfect 
meritată.

Au înscris : Garofeanu 2, 
Costrăș 2, Ungureanu 2 — pen
tru Crișul, Gheorghe 2, Gaiță 
2 și Slăvei 1 — pentru Rapid.

Au arbitrat : R. Silha și V. 
Medianu.

Adrian VASIUU

la 
la 
Și

14—7 (4—3, 3—0, 7—4). Mare fa
vorită în acest joc, echipa din 
Miercurea Ciuc, deși lipsită de 
aportul unuia dintre cei mai 
buni jucători ai săi (S. Gali), 
s-a impus în cele din urmă, nu 
fără a fi lipsită de unele emoții 
în prima repriză. Cele 21 de go
luri ale meciului au fost în
scrise de B. Nagy 4, Kuncz 3, 
Sandor 2, Peter, Bogos, Z. 
Nagy, L Antal, Mikloș — S.C. 
Miercurea Ciuc, Baka 2, Keme- 
nessy, Todor I, Bandaș, Jano, 
Duca — Metalul. A condus 
centru M. Lupașcu, ajutat 
cele două linii de A. Baiint L. Petraș.

STEAUA—AVINTUL GHEOR- 
GHENI 18—2 (5—2, 5—0, 8—0). 
Cu toate că a fost lipsită de a- 
portul cîtorva din jucătorii săi 
de bază (portarul Neledu, Nis- 
tor, Cazacu etc.). Steaua, pu- 
nîndu-se rrtai greu pe picioare, 
a reușit, totuși, o victorie la 
scor, așa cum dealtfel era de 
presupus, finind seama de ra
portul valoric dintre 
două echipe. Interesant ni se 
pare de subliniat verva deose
bită a fundașilor formației bucu- 
reștene, dintre care Justinian șl 
Popescu au dat un adevărat 
j,recital" de goluri. Dar iată și 
marcatorii : Popescu 4, Justinian 
4, Olenici 4, Chirită 2, V. Hu- 
țanu, Gheorghiu, Hălăucă, De
meter — Steaua. Lengyel, Zsig- 
mund — Avîntul. A arbitrat la 
centru L. Enciu ajutat de O. 
Barbu și J. Becze.

aceste

Arbltrl : 
H. Erdem 
Totev

„POLI" CJS.Ș . 2 T.T.T. DAUGAVA
t Roșlanu 1,74 5 Chilinia 1,80
3 Cutov 1,81 6 Semenova 3.16
6 Keresztesl 1,88 7 Brumerane 1,80
7 Bradu 1,81 6 Semeitoc 1.80
8 PIrșu 1,68 » Pane 1,70
6 Filip 1,83 10 Grinberg* 1.86

16 Bădlnici 1.96 11 Gutmans 1,65
11 Fotescu 1,80 12 Kalntnla 1,78
13 Radu 1,00 14 Feodorova 1,93
13 Tocată 1,81 13 Rltlnla 1,73
14 Chvatal 1,83
15 Ilie 1,78 Media de talie :

Media de talie : 182,7 cm
178,5 cm

Antrenor : Gr. Cos- Antrenor : R. Kar-
tescu nltls.

J. Trepka (Cehoslovacia) ți 
(Turcia); comisar F.I.B.A. : C. 

(Bulgaria).
este de așteptat ca studentele 
să lupte din toate puterile pen
tru o prestație onorabilă. In 
tur, T.T.T. Daugava a cîștigat 
cu 68—35.

șura Universiada de iarnă. In 
al cărei program sint prevăzute 
întreceri de schi (fond si alpin), 
patinaj (viteză și artistic) și 
hochei.

La această competiție, stu
denții sportivi români vor par
ticipa la schi-fond, schi alpin 
și patinaj viteză. La schi alpin 
vor lua startul Alin Năstase și 
Daniela Uncrop, în timp ce la 
patinaj viteză vor fi prezenți 
Agnes Rusz și Dezideriu Jenei.

Din lotul lărgit de schi fond, 
a cărui componentă definitivă 
pentru deplasarea la Universia
dă va fi stabilită după desfă
șurarea, unor concursuri de ve
rificare. fac parte, printre alții. 
Elena Lagusis, Iuliana Popoiu, 
Emilia Raus și Piroșca Aboș.

Cu prilejul Universiadei de 
iarnă din Spania va fi prezentă 
la întreceri o delegație a Uniu
nii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, pentru a 
prelua drapelul F.I.S.U. ce va fi 
înălțat In timpul ediției de va
ră a Universiadei, programată 
între 19 șl 30 iulie la București.

PREMIILE ACADEMIEI SPORTURILOR
DIN PARIS PE ANUL 1980

PARIS, 21 (Agerpres). Acade
mia sporturilor din Paris, Întru
nită sub președinția lui Jean de 
Beaumont, a atribuit premiile pe 
anul 1980 : Marele premiu — pa
tinatorului de viteză american 
Eric Heiden, pentru cele 5 vic
torii obținute la Jocurile Olimpice 
de iarnă ; Premiul Henri de la 
Meurthe — floretistel franceze 
Pascale Tringuet, campioană olim
pică ; Premiul Guy Wildensteta
— tenismanulul suedez BjOrn 
Borg, pentru a 5-a victorie in 
tradiționalul turneu de la Roland 
Garros ; Premiul Henri Roussel
— francezului Thierry Tulasne, 
campion mondial de juniori Ia 
tenis ; Premiul „Aventurii spor
tive” — lui Gerard d’Aboville,

Atlanticcare a traversat Oceanul 
într-o barcă cu vlsle ; Premiul 
Henri Desgranges — lui Jacques 
Marchand, secretarul general al 
Uniunii ziariștilor sportivi fran-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • în meci contînd 

pentru sferturile de finală ale 
„Cupei cupelor" (masculin) echi
pa Iugoslavă Cibona Zagreb a 
Întrecut In deplasare, cu scorul 
de 87—85 (45—35) formația Jalghi- 
ris Kaunas.

BOX • La 24 ianuarie, pe rin
gul de la Las Vegas, se va des
fășura întîlnirea Internațională de 
box dintre selecționatele S.U.A. și 
Iugoslaviei. O săptămînă mai tîr- 
ziu, în același oraș, este progra
mat tradiționalul meci dintre e- 
chipele S.U.A. șl U.R.S.S.

CICLISM • Penultima etapă a 
cursei cicliste ■
în Venezuela a revenit rutierului 
sovietic Serghel Lesnih, crono
metrat pe distanța de 132 km cu 
timpul de 2 h 21:04. Lider al 
clasamentului general se menține 
Aleksandr Gusiatnikov (U.R.S.S.).

care se desfășoară

FOTBAL * La Ciudad de Me
xico, meciul amical dintre selec
ționatele Mexicului șl Bulgariei 
s-a încheiat la egalitate : 1—1
(0—0), prin golurile marcate de 
Tvetkov (din 11 m), în min. 46

VIRGINIA RUZICI
IN TURNEUL

DE LA CINCINATTI
In primul tur al turneului fe

minin de tenis de la CincinnatH 
(Ohio), Virgini* Ruzicl a învin
s-o in trei seturi, cu 4—6, 6—4, 
6—1, pe Betsy Nagelsen. Alte 
rezultate: Nina Bohm — Clau
dia Rhode 2—8. 6—3. 7—5; Iv* 
Budarova — Dianne Desfor 6—3, 
6—2; Virginia Wade — Peanut 
Louie 6—4. 3—6, 6—3; Ann 
Kyiomura — Pam Teeguarden 
6—3. 6—2; Pam Shriver — Ma
rita Redondo 6—2, 6—1.

TENISMANII NOȘTRI 
LA CIRCUITUL INDOOR

FRANCEZ
Patru tineri tenismani ro

mâni (Florin Segărceanu. An
drei Dîrzu, Laurențiu Bucur 
și Liviu Mancaș) vor partici
pa, în cursul lunii februarie. 
Ia tradiționalul circuit interna
tional indoor francez. Sint 
prevăzute turnee la Douai (3-8 
februarie), Lyon (10-15), Nan
tes (17—22) și Toulouse (24 fe
bruarie — 1 martie). Cel mal 
bine clasați în aceste turnee 
vor juca și un concurs „mas
ters" la Rennes (3-8 martie); 
Participarea jucătorilor noștri 
la turneele franceze face par
te din programul 'de pregătire 
în vederea primului meci de 
Cupa Davis, cu echipa Brazi
liei.

FLORIN GHEORGHIU
ÎNVINS ÎN RUNDA A 4-a

AMSTERDAM. 21 (Agerpres).’ 
In runda a 4-a a turneului inter
național de șah de la Wijk Aan 
Zee (Olanda), Genna Sosonko, eu 
piesele albe, a cîștigat în 38 de 
mutări partida cu marele maestru 
român Florin Gheorghiu. Mile» 
l-a învins pe Andersson, Unzlcker 
pe Torre, iar în partidele Lan- 
geweeg — Ree. Timman — Sax șl 
Taimanov — Sveșnikov a fost 
consemnată remiză. Tn clasament 
conduc Miles (Anglia), SveșnikcBr 
(U.R.S.S.), Timman șl Sosonko 
(ambii Olanda), cu cite 2'/, p, ur
mați de Browne (S.U.AJ — 2 p 
(1), Florin Gheorghiu (România), 
Ree (Olanda) șl Unzicker (R. F. 
Germania) — cn cite 2 p.

cczl. Academia sporturilor din 
Paris a cooptat 5 noi membri, 
printre care cunoscutul actor de 
film Jean-Paul Belmondo

275 DE ECHIPAJE LA STARTUL

PARIS (Agerpres). — Orga
nizatorii „Raliului Monte Car
lo" au anunțat că Ia actuala 
ediție a acestei tradiționale 
competiții internaționale auto
mobilistice vor participa 275 de 
echipaje. Startul se va da sîm- 
bătă, 24 ianuarie, din opt ora
șe: Londra, Zaragoza, Lausanne, 
Bad-Homburg, Paris, Monte 
Carlo, Roma și Raamsdonk 
(Olanda).

șl Huge Sanchez (min. 80). •
Turneul pentru echipe de juniori 
de la Sao Paulo s-a încheiat cu 
victoria Braziliei, care a întrecut 
în finală cu 
yul.

2—1 (0—1) Paragua-

HANDBAL 
tur pentru 
ale C.C.E. 
(R.D.G.)

9 La Praga, în meci 
sferturile ' - —

(m), S.C.
a întrecut 

(9—11) formația locală
ȘAH • Turneul de

(Spania) a continuat cu runda a 
treia. Spasski l-a învins pe Bel
lon, Christiansen a cîștigat la 
Gllgorlci, iar partidele Karpov— 
Larsen șl Rlbli — Lajos Portisch 
s-au terminat remiză. Celelalte 
partide s-au întrerupt. In clasa
ment conduc Karpov, Ribli și 
Christiansen cu cite 2'/, p.

TENIS • In prima zi a tur
neului de la Lucerna (Elveția), 
Noah l-a întrecut cu 2—6, 7—6, 

Van Pat-

de finală 
Magdeburg 
cu 19—11 
Dukla.

la Linares

6—3 pe 
ten. Amaya 
de Okker, 
învins cu 
Gunthardt.

americanul
a disphs cu 6—3, 7—6 
Iar Mei Purcelll l-a 
6—2, 6—7, 6—1 po


