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Cu prilejul aniversării 

zilei de naștere, 
într-o impresionantă 

unitate de cuget și simțiri
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ÎNTREGUL NOSTRU POPOR, ÎNTREAGA SUELARI A ȚĂRII 
AO SĂRBĂTORIT PT TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCO

Sărbătorirea in acest an a zilei dumneavoastră de naștere 
<- anul celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Co
munist Român — ne oferă, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, prilejul de a vă asigura, încă o dată, 
de hotărirea noastră fermă de a acționa neabătut, strins 
uniți în jurul dumneavoastră, pentru înfăptuirea marilor 
obiective stabilite de Congresul al Xll-lea, pentru dezvoltarea 
țării în noua etapă de construcție socialistă. Urmînd înaltul 
exemplu pe care ni-l oferiți, vom munci neobosit pentru o 
da viață prevederilor cincinalului 1981-1985, pentru a asi
gura ridicarea în anii ce irin a întregii activități economico- 
sociale, a conducerii societății ia o calitate nouă, supe
rioară. însuflețiți de îndemnurile și orientările dumneavoas
tră, vom milita cu toate forțele pentru întărirea continuă a 
unității și coeziunii întregului nostru partid, pentru creșterea 
continuă a rolului său conducător in societate, pentru spo
rirea capacității sale politice și organizatorice în unirea și 
mobilizarea plenară a forțelor și energiilor întregii națiuni 
pentru înfăptuirea Frogramului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, pentru victoria politicii de colaborare 
și pace in întreaga lume.

Din adincul inimilor noastre, vă dorim, cu toții, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, viață îndelungată și fericită, multe ji 
mari bucurii și satisfacții in întreaga dumneavoastră acti
vitate, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, cu toți cei 
ce vă sint dragi și apropiați I

Să ne trâiți intru mulți ani, sâ vă aflați mereu, cu ace
eași energie și tinerețe spirituală în fruntea partidului și 
statului nostru, conducind cu clarviziunea, siguranța și înțe
lepciunea care vă sint caracteristice destinele poporului 
român, înaintarea României pe calea luminoasă a socialis
mului și comunismului, a independenței și prosperității.

Din scrisoarea adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU de către Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

FELICITĂRI Șl URĂRI ADRESATE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
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DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV
AL C.C. AL P.C.R.

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Luni. 26 ianuarie, cu prile
jul aniversării zilei de naștere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a fost sărbătorit de membrii 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

La ceremonie, care a avut 
loc la Comitetul Central al 
partidului, au luat parte tova
rășa Elena Ceaușescu. tovarășii 
Ilie Verdet. Iosif Banc, Emil 
Bobu, Cornel Burtică. Virgil 
Cazacu, Lina Ciobanu, Ion Co- 
man. Constantin Dăscălescu. 
Ion Dincă. Janos Fazekas, Lu
dovic Fazekas, Cornelia Fili- 
paș. Petre Lupu, Paul Nicules- 
cu. Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan. Dumitru Po
pescu. Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu. Aneta Spornic, 
Virgil Trofin, Stefan Andrei, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Suzana Gâdea, Ion Ionită. Ana 
Mureșan, Elena Nae. Marin 
Rădoi. Ion Ursu, Richard Win
ter. Marin Vasile.

Tovarășul Ilie Verdet a dat 
citire scrisorii pe care Comite
tul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a adresat-o tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. cu ocazia a- 
niversării zilei' sale de naștere.

Mulțumind călduros pentru 
Urările și sentimentele expri
mate, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Toți cei prezenti l-au felici
tat cu deosebită căldură pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. l-au 
îmbrățișat cu profundă afecțiu
ne Si stimă, i-au urat, cu dra

goste. multă sănătate si ferici
re, .viată lungă, neobosită pu
tere de muncă, activitate în
delungată și rodnică în fruntea 
partidului și statului, pentru a 
conduce, cu aceeași înțelepciu
ne și strălucire, tara, poporul, 
spre orizonturi tot mai lumi
noase de bunăstare și civilizație, 
spre comunism.

Desfășurată în această zi de 
scumpă aniversare, cu vii rezo
nante în conștiința și sufletul 
poporului, ceremonia omagială 
de la C.C. al P.C.R. a dat ex
presie sentimentelor de dragos
te fierbinte, de înaltă stimă și 
adîncă recunoștință pe care 
comuniștii, toti cetățenii patri
ei — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități le nu
tresc fată de secretarul gene
ral al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru tot ceea ce 
a făcut și face spre slava, mă
reția și demnitatea tării, pen
tru înflorirea ei continuă. în 
deplină independentă si suve
ranitate, spre binele și ferici
rea națiunii, pentru creșterea 
prestigiului și rolului Români
ei socialiste în lume.

★
Comitetul Politic Executiv ăl 

C.C. al P.C.R. a oferit, luni, 
la amiază, o masă în onoarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
cu prilejul aniversării zilei 
sale de naștere.

Drog! tovarăși,

Doresc să vă mulțumesc pen
tru urările și felicitările pe care 
mi le-ați adresat cu prilejul 
aniversării zilei mele de naș
tere. Consider aceasta ca o 

. apreciere a activității desfășu
rate în rîndurile clasei munci
toare, ale partidului, pentru în
făptuirea Programului de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism, 
pentru ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului 
și întărirea continuă a patriei 
noastre socialiste, a indepen
denței și suveranității sale.

Intr-adevăr, partidul nostru își 
îndeplinește cu cinste rolul de 
forță politică conducătoare, 
unind eforturile clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității, 
ale tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
ale întregului nostru popor, în

NUMEROASE MANIFESTĂRI DE ÎNALTĂ PREȚUIRE, DRAGOSTE 
Șl RECUNOȘTINȚĂFAȚĂ DE SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI

întregul nostru popor, în
treaga suflare a țării au săr
bătorit, luni, 26 ianuarie, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, cu 
prilejul zilei sale de naștere, 
zi scumpă pentru toti cetățenii 
patriei. Intr-o impresionantă 
unitate de cuget și simțiri, oa
menii muncii de Ia orașe și 
sate, din întreprinderi și insti
tuții — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
au adus, prin -muncă eroică și 

tr-o direcție* unică - a înfăp
tuirii neabătute a hotăririlor 
partidului și legilor țării, a edi
ficării socialismului și comunis
mului. Putem spune că minuna
tele realizări obținute în anii 
construcției socialiste sint re
zultatul nemijlocit al activității 
clasei noastre muncitoare care, 
sub conducerea partidului său 
comunist, înfăptuiește neabătut 
politica internă și externă a 
partidului și statului. Toate rea
lizările se datoresc unității tot 
mai puternice a clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității, 
a celorlalte categorii sociale, 
în jurul Partidului Comunist Ro
mân — unitate care a căpătat 
o nouă dimensiune în cadrul 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste.

Fără îndoială, avem realizări 
mari in toate domeniile de ac
tivitate. In deceniul anilor '70, 
țara noastră a devenit de a- 
proape trei ori mai puternică 

admirabile realizări, un omagiu 
fierbinte marelui fiu ai țării, 
care aflat la cîrma partidului 
și a statului a vegheat și ve
ghează neobosit Ia înflorirea 
eontinuă a României socialiste, 
Ia înfăptuirea idealurilor de 
progres și bunăstare, de pace 
și largă colaborare internațio
nală ale poporului român.

Prin numeroase manifestări, 
desfășurate pe tot cuprinsul ță
rii. națiunea întreagă a cinstit 
cu sentimente de înaltă pre

din punct de vedere industrial. 
S-a dezvoltat, de asemenea, 
puternic agricultura și celelalte 
sectoare ale economiei națio
nale, au cunoscut importante 
progrese știința, învățămîntul, 
cultura, s-a ridicat nivelul de 
trai material și spiritual al po
porului. Putem, intr-adevăr, 
privi cu satisfacție la tot ceea 
ce am realizat ; dar trebuie să 
spunem deschis — și chiar In 
aceste împrejurări nu pot să nu 
menționez aceasta — că am fi 
putut realiza mai mult dacă 
am fi lucrat mai bine. Desigur, 
făcînd abstracție de problemele 
existente pe plan internațional. 
Referindu-mă însă numai și nu
mai la activitatea noastră, chiar 
și în actualele condiții ale si
tuației politice și economice in
ternaționale, puteam avea re
zultate mai bune.

Este necesar să fie mențio-

(Continuare in pag a 4-a) 

țuire, de profundă dragoste șl 
recunoștință pe revoluționarul 
care, in epoca construcției so
cialiste și cu deosebire in răs
timpul ultimilor 15 ani, s-a do
vedit artizanul celor mai cu
tezătoare programe de dez
voltare soeial-economică din 
Întreaga istorie a tării, pe omul 
care, prin prezența sa în frun
tea partidului și a țării întregi, 
dă garanția că tot ceea ce este 
astăzi speranță și nădejde va 
deveni mîine certitudine, rea
litate vie.



rinulu competiției, in februarie, cu riiadost

După victoriile de la Salonic, cu Aris

EXPLORĂRI BAIA MARE 
VIZEAZĂ A TREIA 

CUPĂ BALCANICĂ" LA VOLEI

Interviu cu antrenorul Mihai Chezan

Echipajul Salvamont Sinaia, înainte de a se deplasa cu sania- 
barcă (akja) spre linia de start.

In cadrul „Daciadei" de iarnă

RALIUL SALVAMONT
0 SPLENDIDĂ

A SPORTULUI PUS
Vremea a fost vitregă, în acest 

an, cu cei peste 120 de concu- 
renți — 20 de echipaje — la cel 
de al X-lea Raliu Salvamont, 
desfășurat sub egida „Daciadei-, 
în zona Virful cu Dor — Cota 
1 400. A fost o vreme rea, 
parcă anume făcută să pună la 
încercare capacitatea sportivilor 
care pe orice timp pornesc pe 
munte să salveze viețile oame
nilor, ne spunea dr. loan Giur- 
culescu, șeful comisiei naționale 
Salvamont.

După ce marți, miercuri și joi 
s-au desfășurat, pe ceață 
col, probele de orientare 
vă („căutare și salvare 
valanșă") proba de schi 
lom cu sania-barcă-, ce . 
un nume nordic, akja) și proba 
de alpinism („salvarea din ab
rupt11), vineri a avut loc proba 
complexă („salvare și transport 
accidentat pe pîrtia de schi-).

Sus, la Cota 2 000, unde se dă
dea startul, era soare și partici- 
panților li se oferea un peisaj 
de vis. Parcă eram într-un avion 
și pluteam deasupra norilor care, 
jos, la Cota 1 400, se zvîrcoleau 
viscolind și îmbrăcînd totul în 
șube de ceață. Săniile-barcă ale 
echipajelor din Sinaia, Brașov, 
Borș a, Reșița, Sibiu, Hunedoara 
și altele păreau ratei ambarc.'țti 
ce spintecau valurile de nea, 
așteptind startul. Cind au început 
să coboare, conduse de cite doi 
schiori, s-au transformat, parcă, 
în niște săgeți care desenau a- 
rabescuri pe albul zăpezii. Ajun- 
gînd în dreptul cabanei Vîrful 
cu Dor se opreau, acordau răni
tului (cu „fractură de gambă-) 
primul ajutor. îl urcau în akje, 
apoi porneau la vale, spre punc
tul de sosire de la Cota 1 500, pe 
un teren denivelat, căruia orga
nizatorii i-au adăugat și niște 
„porți“, mai dese — ca un fă
cut .’ — tocmai unde ceața era 
mai groasă. S-au înregistrat de
rapări, căzături, ruperi de schi
uri. dar „răniții- au ajuns cu 
bine la punctul de sosire.

Cunoșteam, de la raliurlle din 
1979 și 1980. echipajul minerilor 
din. Petroșani, care luaseră atunci 
locul II la coborîre cu akja șl, 
respectiv, la slalom. Dumitru 
Bîrlida. „o mină de om da-i ca 
un fuljer pe schiuri", cum ne-a 
declarat ortacul său, Carol Lau- 
rean. dădea. împreună cu medi
cul Emil Lăpădatu, ultimele sfa
turi colegilor. Pînă la proba de 
vineri, brașovenii cîștigaseră pri
mul loc la orientare șl 
din avalanșă, ocupaseră 
cund la slalom și erau 
ția a TTI-a la alpinism.

— Pentru a cîștiga trofeul Sal
vamont trebuie ca azi. Ia proba 
complexă, să fim în primii trei, 
spunea dr. Vladimir Boțea, me
dicul echipajului.

—- E greu să fii salvam on tist T, 
l-am întrebat.

— Mai întîi trebuie să fM un 
bun sportiv, ne-a răspuns dr. Bo
țea. despre care am aflat că a 
fost. în tinerețe (acum are peste 
60 de ani) campion la schi, la 
înot și un alpinist excelent. In aJ 
doilea rînd, trebuie să al curaj. 
Trebuie .apoi ..să al inimă-, adică 
acea dîrzenle. care, nu exagerez, 
duce uneori la fapte de adevărat 
eroism

Spre surprindere-’ noastră, ta 
acest an am văzut, pentru prima 
oară, două echipaje — cel de 
Pitești și cel de la Caransebeș — 
care aveau în compunerea lor 
cite © fată.

șl vis- 
sporti- 
din a- 

(,,sla- 
poartă

salvare 
locul se
in pozl-

la
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CONCURSURI
„CUPA A.S.A.* 

LA PROBE ALPINE

De ce să nu fie și tete in 
ne-a Întrebat Va- 

______ _ . ingineră la
1. R.N.E. Pitești. Cu Felicia Gon- 
cearov, din echipajul Caransebe
șului, am fost colege de facul
tate șl campioane la alpinism, ta 
cadrul clubului „Poli" Timișoara. 
Ca șl alpinismul, Salvamontul 
cere tenacitate, Îndrăzneală, cu
raj în lupta cu muntele, care țl-e 
prieten, dar pentru imprudent! 
poate fi neprimitor.

Către prtaz, negura 
din vale au urcat și la 
Concursul a continuat 
Înverșunat, „temerarii 
— acești oameni care 
măiestria lor sportivă 
salvării oamenilor 
arate că nu există piedici 
trecut.

REZULTATE TEHNICE. 
TARE ȘI SALVARE DIN 
LANȘA — L Brașov (H. lonescu, 
E. Fărcășan, L Vaslulanu, I. 
Chioreanu, G. Fazecaș, V. Boboc):
2. Baia Mare, 3. Predeal, SCHI 
SLALOM ȘI ACORDAREA PRI
MULUI AJUTOR — 1. Sinaia (V. 
Căciulă, Gh. Ciutacu, D. Slrbu, 
S. Ciutacu. N. Cojan, D. Focșă- 
neanu, M. Seculu); 2. Brașov, 3. 
Predeal. ALPINISM: L Petroșani 
(D. Birlida, Alexandru Acs, A. 
Dobal, I. Sta, C. Laurean, S. Vla
dimir. V. Furdui), 2. Harghlta- 
Cluc, 3. Brașov. PROBA COM
PLEXA: 1. Predeal (F. Dumbra
vă, C. Boncu, C. Nerea. D. Cața, 
D. Staicu, B. Frățilă, D. Volcea, 
A. Moise), 2. Sinaia, 3. Siblu-Ne- 
geiu. CLASAMENT GENERAL : 
L Brașov, 2. Sinaia, 3. Predeal.

Salvamont 7, 
lentina olteanu,

șl viscolul 
Cota 2 000. 
tasă mai 
munților" 
au pu» 
ta slujba 

dorind să 
de ne-

CAU- 
AVA-

Sever NORAN

Prin urmare, toate cele trei 
reprezentante ale voleiului mas
culin românesc în competițiile 
internaționale, rezervate echipe
lor de club, s-au calificat In 
faza finală : Dinamo — în tur
neul final al Cupei campionilor 
europeni (programat între 20 și 
22 februarie, la 
lloroa, după cele 
formații primite 
torii spanioli), 
turneul final al 
(gazdă, în aceeași perioadă — 
orașul belgian Arlon), iar Ex
plorări Baia Mare — în finala 
(tur-retur) Cupei balcanice, ale 
cărei date de desfășurare se în
cadrează în a doua decadă a 
lui februarie.

Despre evoluția voleibaliștilor 
băimăreni, săptămîna trecută, in 
cele două jocuri din semifinala 
cu formația greacă Aris Salonic 
nu am avut suficiente amănun
te decît la întoarcerea echipei. 
Ni ie-a furnizat antrenorul 
Mihai Chezan.

Palma de Ma
mai recente in- 
de la orgaraiza-
Steaua — în 
Cupei cupelor

— Am susținut ambele par
tide pe terenul adversarei noas
tre, la distantă de trei zile. Pri
ma intilnire. desfășurată in cu
plaj cu un meci de baschet din 
„Cupa Koraci'' 
7 000 de spectatori, 
probleme 
seamă 
este o 
mațlei 
avut-o 
vins-o_ ___ ._ _____  _
petiției. Dar Aris este ceva mai 
bătăioasă. Am cîștigat, totuși, 
cu 3—1 (13, —13, 8, 5), după 
un început marcat de încerca
rea de evaluare a jocului adver
sarilor și de influenta impre
sionantei galerii locale. In ai 
doilea meci ne-am impus 
clar : 3—0 (13, 7, 6), echipa 
Salonic dîndu-ne o replică 
puternică doar la început.

in fata a circa 
ne-a pus 

mai grele, mai cu 
de ordin psihologic. Aria 
echipă de valoarea for- 
elcne Nyreas pe care am 
ca adversară și am în- 
în ediția trecută a com-

— Dincolo de rezultate, 
apreciați evoluția echipei 
mărene ?

mai 
din 

mai

cum 
băl-

VALI IONESCU —6,66 m LA LUNGIME
(la un cm

Firesc ar H fost ca • compe
tiție de talia, campionatelor mu
nicipiului București, la seniori, 
să fi constituit un veritabil mag
net, care să fi atras la startul di
feritelor probe, ta sala de la „23 
August-, un mare număr de 
atlețl și atlete din numeroasele 
secții care-șl desfășoară activita
tea în Capitală. Dar. ca și alte 
competiții de acest fel șl aceasta 
n-a contat, în cele dta urmă, 
decît pe un mănunchi de parti
cipant!, astfel că, din acest punct 
de vedere, întrecerea a lăsat un 
gust amar iubitorului de sport 
care s-a încumetat să ia drumul 
sălii de pe strada Maior Coravu. 
Au existat însă, din fericire, cîți- 
va competitori care, chiar fără 
e pregătire specială, au înregis
trat cîteva performanțe deosebite.

Numărul 1 a fost, șl He aceas
tă dată, ca și în urmă cu o sAp
tă mînă, atleta rapidistă Vall lo
nescu. Sîmbăta trecută ea reali
zase un nou record național la 
săritura în lungime cu un re
zultat de 6,67 m, iar acum a ob
ținut... 6.66 (ta a treia încercare) 
și 6.54 m (în a patra încercare). 
Celelalte 4 sărituri le-a depășit 1 
Tntre acestea tma care a măsu
rat, nici mai mult, nici mal pu
țin. 6.78 m ceea ce ar fl în
semnat un nou record mondial 
pe teren acoperit. Actualul re
cord, de 6,76 m este deținut din 
1976 de Angela Voigt (RD. Ger
mană). Eleva antrenorului Mlhai

de record)
zLaharia, demonstrează, iată, un 
salt de calitate care-i va aduce, 
sintem siguri, multe satisfacții. 
Poate că acum, sîmbătă, la So
fia. tn cadrul concursului inter
național al F.I.S.U. Vali lonescu 
să reușească noul record...

Alte rezultate de subliniat: A- 
drian Pro teas a (Steaua) 2,22 m la 
înălțime, Alina Grecu (Steaua)
3.6 la 60 mg, Johan Schrom (Rapid)
6.6 la 60 m. Dar iată-1 pe primii
clasați: BĂRBAȚI: 60 m: Schrom 
6,6, G. Tudor (C.A.U.) 6,7, M.
Stamate (D) 6.8; lungime: L. Bolț 
(Steaua) 7,09 m, V. Costache (D) 
7,08 m, N. Nlțu (Steaua) 7,01 m 
(H.C. Cojocaru — C-ța 7,27); tri
plu: B. Bedrosian (D) 16,26 m,
H. Trușculescu (D) 16,14 m, Ad. 
Ghioroaie (Steaua) 16,09 m; Înăl
țime: Proteasa 2,22 m, ~ 
(Steaua) 2,13 
2) 2,10 m;
(Steaua) 4,80 
gian (Lie. 2) 
ua) 8,1.
(H.C. L Oltean 
MEI: 60 m: Doina Ciolan (Stea
ua) 7,6, L. Nicolau (Met.) 7,7, L. 
Negovan (Steaua) 7,8; lungime ; 
VaU lonescu 6,66 m, M. Deacenu 
(Rapid) 6,24 m, El. Aflării (Stea
ua) 6,12 m; Înălțime: Octavia Nil 
(Șc. g-rală 190) 1,74 m. M. Bălă- 
nescu (Rapid) 1,70 m; 60 mg: 
Alina Grecu 8,6, C. Tlfrea (C.A.U.) 
8.8, H. Dumitra.șcu (Rapid) 8,9.

D.

D. Altai 
m. E. Popescu (Lie. 
prăjină: N. Llger 
m; 60 mg: L. Giur- 
8,0, D. Mtiller (Stea- 
Silișteanu (D) * '

C-ța 7,9); FE-
8,4

Romeo VILARA

CAMPIONUL DE ȘAH SE VA DECIDE ÎN ULTIMA RUNDĂ I
Cei doi lideri al finalei campio

natului masculin de șah. au luptat 
cu multă energie In penultima 
rundă, flecare încerctad e des
prindere „la potou*. Mihai Ghin
dă a avut (eu albele) inițiativa 
In întllnirea cu Stanciu, dar ta 
mare criză de timp a trebuit să 
se mulțumească cu remiza. Ce
lălalt fruntaș al clasamentului, 
Mlhai Șubă — conducted piesele 
negre — a înttmpinat serioase di
ficultăți te fața timișoreanului Bl- 
rlescu. Deși aflat ta criză da 
timp, marele maestru a reușit, 
printr-o apărare ingenioasă, să 
echilibreze situația șl la Întreru
pere poziția pare egală. Această 
singură partidă neterminată ta

runda a 15-a va fi reluată astăzi 
dimineață.

Doar două tatflntri ale serii au 
fost decise, in ambele negrele 
fiind cîștigătoare. Negulescu l-a 
dominat pe Ciolac, a cîștigat dai 
pioni și cu aceasta partida. Pre
sat teribil de ceas, Vaisman n-a 
văzut o combinație ta— două mu
tări șl a fost făcut mat de Stoica, 
după ce aproape toată partida 
avusese inițiativa șl un puternic 
atac. în rest, remize : Pavlov — 
Ciocâltea, Ștefanov —• Grdnberg, 
Radovici — Ungureanu, lonescu 
— Ghițescu șl Pușcașu — Foișor.

înaintea ultimei runde șl a re
luării partidei neterminate B4- 
ricscu — Șubă, clasamentul este 
următorul : Ghindă 11%, Șubă »

(1), Pavlov i'k. Ștefanov, Stoica, 
Ghițescu, Grfbnberg, Negulescu t'h, 
Ungureanu Ciocâltea, Stanciu 8, 
Pușcașn Vlț, Foișor 1, Ionesco, 
Vaisman «’£, Blriescu < (1). Cto- 
lac 4.

Astăzi, de la era 16.30, ta Aula 
Facultății de farmacie, se dispută 
ultima rundă care programează 
următoarele tatîtatrl t Șubă — 
Vaisman, Stoica — Ghindă, Stan
ele — Pavlov, Negulescu — Ste
fanov. Ghițescu — Blriescu, Griln- 
berg — Pușcașu. Ungureanu — 
lonescu, Foișor — Radovici *i 
Ciocâltea — Ciolac. Mîlne dimi
neață se vor relua eventualele 
Întrerupte, după care va avea loc 
festivitatea de premiere.

V. CH.

— Acceptarea propunerii ca 
ambele jocuri să se desfășoare 
la Salonic implica un oarecare 
risc, dar aveam încredere în 
băieți. Și ei nu ne-au dezamă
git— Am adoptat sistemul de 
joc cu doi ridicători, pentru a 
asigura un plus de precizie la 
preluare. Și acest element a 
funcționat foarte bine, permi- 
țindu-ne desfășurarea unui joc 
combinativ si eficace la fileu, 
dăr și mai multă 
siguranță in linia 
general, echipa a un tot închegat.

Pe pîrtia amenajată pe versan
tul Postăvarului din Poiana Bra
șov s-a desfășurat proba de sla
lom din cadrul „Cupei A.S.A.*. 
De remarcat victoria Danielei 
Uncrop, obținută 1a • diferență 
clară (aproape o secundă) in în
trecerea senioarelor. Șl junioarele 
au avut © cîștigătoare incontesta
bilă în persoana schioare! Car
men Cosma, aceasta anunțindu-se 
• veritabilă lideră a tinerei ge
nerații. Iată rezultatele înregis
trate, senioare: 1. Daniela Un
crop (C.S.U. Pitești) l’:45,58, 3,
Mariana Axinte (A.S.A. Brașov) 
1:46,85, 3. Elisabeta Strofe (I.E.F.S.) 
1:52,29, 4. Csila Petres (Voința 
Miercurea Ciuc) 1:53,32y 5. Judith 
Kacso (C.S.Ș. Petroșani) 1:56,08, 
6. Daniela Tampa (Steagul roșu 
Brașov) 1:59,39; junioare: 1. Car
men Cosma ' 
Ciuc) 1:50,85, 
(C.S.Ș. Vatra 
Karin Kovacs
4. Anca Moraru (C.S.Ș. Predeal) 
1:54,41, 5. Helge Heitz (Brașovia) 
1:55,83, 6. Delia Parate (Dinam© 
Brașov) 1:56,83.. (Carol GRUIA - 
corespondent).

(C.S.Ș. Miercurea 
2. Liliana Ichim 
Dome!) 1:52,05. 3.
(Brașovia) 1:53,50,

6.

— Care au fost 
buni din echipă 1

mobilitate și 
a doua. In 
acționat

insă cei

ca

mai

ACTIVITATE NON STOP
PE PÎRTIA DIN SINAIA

270 
de 4 
deal, 
localii 
goriiH 
clal:
I. Mc 
na I 
șl Di 
naia)
Morai 
Soroc 
celașl 
s la Ion 
(Ion i

Tot 
pe tr<* 
desfăț 
șovia" 
impus 
383 p 
șovia) 
W. Gi 
catego

II
Pe 

nte s- 
cerl d 
slalom 

. tegorli
Claudl 
riette 
Dana 
fond i 
km), 
Englai 
(5 km 
Gruest 
Avram 
ponde:SINAIA (prin telefon). O- 

dată inaugurat sezonul com- 
petițioinal de bob și sanie, pîr
tia de pe Furnica nu cunoaș
te odihnă. Astfel, duminică, 
cîteva sute de localnici, cărora 
li s-au adăugat numeroși oa
meni ai muncii veniti la odih
nă, în frumoasa noastră sta
țiune, au fost prezenți de-a 
lungul pîrtiei pentru a urmări 
coboririle boburilor de 2 per
soane, în competiția dotată cu 
„Cupa Prahova". Sportivii 
s-au întrecut pe parcursul a 
două manșe, disputele acestora 
incheindu-se cu următoarele 
rezultate : 
Adam 
2:13,253, 
Peptea 
2:14,495, 
Florea (A. 
2:15,229, 4. 
Stoica (A. 
2:15,804, 5. 
cu (A. S. 
2:15.989, 6. 
trariu (C.S.O. Sinaia) 2:15,989.

De ieri după-amiază au intrat 
în concurs săniile (simplu bă
ieți șl fete și dublu băieți), de 
marți dimineață urmînd să în
ceapă antrenamentele pentru 
„Daciadă" și campionatele na
ționale, precum și pentru con
cursul internațional „Cupa Bu- 
cegi", toate la sanie.

V. FELDMAN coresp.

meciuri am

mai grea finală

Aurelian BREBEANU

5

• ri

FLC

CALIFICĂRIIIN TENTATIVA

— în cele două 
folosit întregul lot deplasat și 
majoritatea jucătorilor au dat 
satisfacție. Unii chiar au de
pășit așteptările mele. Alături 
de Bălaș și Arbuzov, au făcut 
foarte bună impresie Corcheș. 
Paraschivescu și Mihalca. Un 
plus a marcat, de asemenea, 
Covaciu. Mă așteptam la mai 
mult de la Mițu și Ignișka, pe 
care insă am 
trec pe banca

fost obligat să-i 
rezervelor—

— Urmează 
pă. puternică. 
Cum o vedeți

finala cu o echi- 
Mladost Zagreb.

1

— Ca cea 
balcanică de pînă acum. Nu am 
văzut pe Mladost, dar știu că 
e valoroasă, că a fost campioa
na Iugoslaviei in mai multe 
rînduri în ultimii ani și că vic
toriile — și acasă și în depla
sare — cu Minior Pernik, in 
semifinală, o recomandă sufi
cient de convingător. Noi in
să sintem hotăriți să aducem 
și cel de al treilea trofeu bal
canic în vitrinele secției. Prima 
manșă, Ia 13 februarie, acasă—

cu
1. I. Batista — 

(România tineret
2. D. Degan — 
(România
3.

tineret 
Pandrea -

Voința Sinaia I) 
Tuțuianu — R. 
Carpați Sinaia) 

Iancu — I. Ale-

A.
S.
V.
S.

C.
Poiana Cîmpina I) 
V. Bîtu — C. Pe-

BASCHETBALISTELE DE LA POLITEHNICA C.S.Ș. 2

• Săptămina aceasta se dis
pută ta Capitală doar un med 
de baschet feminin, dar deose
bit de important : Politehnica 
C.S.Ș. 2 — Sisport Accorsi To
rino, în cadrul grupei „A" ■ 
sferturilor de finală ale C.C.E. 
în această partidă (programată 
joi, in sala Floreasoa, de la ora 
17,15 : repriza a doua va fi te
levizată în direct), bucureșten- 
cele vor trebui să. ciștige la mi
nimum 10 puncte (la Torino au 
cedat cu 72—63) pentru a se 
menține in cursa de calificare 
în semifinale.

• O selecționată masculină 
studențească joacă, miercuri și 
joi la Ruse, ta compania echi
pei Bulgariei. Lotul român este 
alcătuit din : I. Viorel, FI. Er- 
murache, Gh. Mihuță. G. Da
vid, Cr. Fluturaș, D. Niculescu, 
M. Chiriiă, I. Carpen, V. Po- 
gonaru șl Gh. Dumitru. Antre
nori : H. Tursugian și Gh. Mar
ca ; medic : T. Minescu. O 
serie de jucători de bază (C. 
Cernat, R. Opșitaru, V. Căpu- 
șan, L Uglal ș.a.) nu au făcut 
deplasarea, deoarece se află in 
tratament de refacere.

• Rezultatele din ultimele 
două zile ale celui de al pa
trulea tur al Diviziei feminine 
,.A“. grupa valorică 7—12 : U- 
niverstEatea timișoara — 
PROGRESUL 53-44 (31—17). E- 
chlpa timișoreană și-a conți-

nuat șirul victoriilor, dispttnind 
de o formație in care jucătoa
rele de bază nu au dat randa
ment Au înscris : Gross 20, 
Armion 12, Hoszu 10, Bodea 8, 
Așteleanu 6, Havrileț 2, respec
tiv Kapelovies 16, Pușcașu 8, - - - - - 6 Ște-

2.
M. 

Isofache.

Hagia 6, 
fănescu 
Pandrea 
Dimancea 
OLIMPIA
PID 52—50 (32—26). Med 
mare luptă pentru două puncte 
prețioase în clasament, cîștigat 
de echipa Olimpia care a scă
pat astfel de emoțiile retrogra
dării. Au înscris : Iatan 14, Ta
rantino 12, Bîră 8, Tănăsescu 8, 
Trică 4, Mihai 4, Ion 2, respec
tiv Tata 16, Osikos 14, Ivan 12, 
C. Dumitru 6, Cernat 2. Artri- 
trf : I. Grigore și O. Vestinian. 
MOBILA SATU MARE — 
ICEMENERG C.Ș.B. 70—59 
(39—23), PROGRESUL — MO
BILA 79—81 (36—43, 71—71).
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— RAPID 57—51 (27—21),
ICEMENERG C.Ș.B. — OLIM
PIA 40—52 (19—32). (Daniel
DIACONESCU — coresp.)

Clasament la zi :

Ivănescu
4,
2.
și

BUCUREȘTI — RA- ‘ - -- - de

Simioană 
Arbitri : 
G.

T. Untv. Ttan. 20 15 S 1399-1239 35
S. Mobila 30 13 7 1424-1347 S3
9. Olimpia 20 12 8 1277-1230 32

UI. Progresul 20 10 ib 1360-1356 30
11. Rapid 20 8 12 1254-1387 28
12. ICEMENERG 20 2 1$ 1365-1520 22

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ȘANSE MARI DE CIȘTIGURI 

LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DE M1INE J

îndrăgite d« tta număr tot mai 
mar» de participantl, tragerii» 
Pronoexprea tși confirmă din pita 
avantajele, răsplătind cu regula
ritate perseverența și inspirația 
acestora prin numeroase ctștiguri 
ta AUTOTUH1SMK șl IMPOR
TANTE SUME DCS BANI. Dtatr» 
ffucoeeele Înregistrate ptaă axnun 
ta luna curentă, se remarcă cel» 
PATRU AUTOTURISME JOaci»

1300“. obținute de Andrei Tudor 
(com. Dragomireștd, jud. Giur
giu), Savin Ignat (com. Șiret, 
jud. Suceava), Stingă Vaslle (Ga
lați) și Botond-Carol Makay (Re
șița), Ultima tragere Pronoexpres 
dta această lună, care va avea 
loc mîlne 28 ianuarie 1981, oferă 
posibilități sporite de noi șl mari 
satisfacții, avtad ta vedere repor
tul de care vor beneficia câștigă
torii de la categoria I: 500 ooo lei l 
Pentru cei care tacă nu și-au 
procurat bilete, precum șl pentru 
cel ce vor să-și mărească șansele,

I
no

Timp 
sporturi 
gazda 
nis car< 
te o su 
cerea a 
ales in 
au intra 
lotului 
dealtfel

In ul 
simplu 
mai în 
zonului, 
Andrei 
lor 175 
jucători 
tacol at. 
procedee 
re de i 
să aborc 
Segărces 
turi. Da 
a avut 
și-a don 
legul de 
namo Bi 
întîmplat 
la 1—4 i 
să egale 
meciul) d 
Rezultai 
Dirzu 3— 
că din 
anunțase 
care se 
lui Adrk 
greșeală, 
dere tehi 
El și-a 1 
7—5. 8— 
semifinal!

reamintim 
TIMA zi 
ocoliți pri 
inline prii 
autotub

CÎȘTI 
I

DIN
Categorii 

13.575 lei ș 
lei; Categ< 
Categoria 
tegoria 5 : 
goria 6: 1 
goria 7: 38 
8: 4.873,75 .

report
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CHI
i PREDEAL"

întrecut, timp 
cuceri, la Pre- 
de liceul din 
ordinea eate- 

1: slalom spre- 
1S3- Predeal). 
Predeal), Lilia- 
Vatra Dome!) 

nu (C.S.O. St
il I. Frățilă, L 
him șl Daniela 
Ițe cuvinte, a- 
învins attt la 

ilalom uriaș 1 
■ corespondent).

Divizionarele „A“ pregătesc returul

Turneul lotului rcprczcnltuiv in urccia

ECHIPA NOASTRĂ A JUCAT SLAB
I ȘI A PIERDUT (0-1) CU APOLLON
I 26 (prin telefon)

JIUL CU GINDUL LA STARTUL SĂU DECISIV

iar pe plrtLa șl 
a Cioplea, s-au 
Lie „Cupei Bra- 
4 nordică. S-au 
i (Brașovla) cu 
G. Nagy (Bra- 

la juniori n sl 
J) cu 388,2 p la 
ION — coresp.).
SEMEN1C

ajate in Seme- 
at două între- 
ie șl fond). La 
, în ordinea ca- 
ă, M. Keller șt 
Kembl șl Hen- 

A. Frantia și 
In probele d» 

A. Szllaghl (ÎS 
a (io km), 
i) șl A. rJnțu 
respectiv Otilla 

rta șl Valentina 
AVAN — cores-

31

a.

I
I
I
I
I
I

ATENA,
Dacă după primele două me
ciuri jucate în Grecia de echi
pa reprezentativă a României 
am avut cuvinte de laudă (au 
avut și ziarele din Atena) pen
tru evoluția fotbaliștilor noștri 
— evoluție în creștere calita
tivă de la prima la a doua 
partidă — după întîlnirea cu 
Apollon (locul 5 . în campiona
tul țării gazdă), se cuvine să 
subliniem jocul slab al forma
ției noastre în acest al treilea 
med, în care doar apărarea 
imediată a luptat cum trebuie.

Nu încape nici o îndoială că 
fotbaliștii noștri au fost măr
eați de efortul susținerii a 
două partide de verificare la 
interval de numai 24 de ore, 
dar opinia noastră este că și 
în aceste condiții puteau — și 
trebuiau — să joace mai bine. 
Este adevărat că așa cum au

p

0 IHINA EVOLUȚIE 
iEOĂRCEANU A CÎȘIIOAT 
V UNIRII1 LA TENIS
11O< .lOr a revenit NADIEI DECHERESCD

GARCEANU

de 
cei 
se
ri 

ce-

co- 
Dl 
s-a
de

săp ’-r'ă. Sala
Deva a fost 

■mpetiții de te- 
oit la start pes- 
oncurenți. între- 
interesantă, mai 

sa parte, cind 
scurs si membrii 
L, ei dominind 
:rile finale, 
ict al probei 
s-au întilnit 
tenismani ai

Segărceanu 
De-a lungul
ite, primii noștri 
irnizat un spec- 
Mai stăpîn pe 

aice și cu o sta- 
care i-a permis 
ai lucid partida, 

i impus in 4 se- 
>rea ușor ! Dîrzu 
5 momente cînd 
idversarul și 
(ambii de la 
i) si aceasta 
etul 4. cînd.
>, Dîrzu a reușit 
ierzînd setul (si 
tie-break (8—10). 
r Segărceanu — 
2, 6—4, 7—6. în- 
inale, Dîrzu îri 
a excelentă 
jucind împotriva 
ireu efectiv fără 
din punct de ve
il mal ales tactic, 
it adversarul cu 
-2. în cealaltă 
îărceanu a trebuit

să muncească mult pentru a-1 
depăși pe Liviu Mancaș, aces
ta din urmă nelăsîndu-se im
presionat de clasa campionului 
tării șl acționînd cu servicii 
puternice și bine plasate, dar 
mai ales punctînd prin retururi 
imprevizibile pentru adversar. 
Segărceanu a cîștigat cu 
7—5, 6—1, 6—7, 7—5. în 
turi ; Dîrzu — Pavel 6—1, 
A. Marcu — Hărădău 
7—5 (!) ; Segărceanu — _ 
fănescu 7—5. 6—2 ; Mancaș — 
Bucur 6—3, 6—4. în finala de 
dublu (D : Chiriac,. Hadgiu — 
Becherescu. Luminița Sălăjan 
2—6, 6—3, 6—3 ; (m) : Segăr
ceanu. Dîrzu — Ștefănescu, A. 
Marcu 6—3, 6—4.

Finala 
mat/ în 
cherescu 
tata (in 
impresie 
șurință a terenului. Rezultat : 
Becherescu — Mariana Hadgiu 
6—2, 6—L în semifinale : Had
giu — Marilena Totoran 7—5,
6— 2 ; Becherescu — Camelia 
Chiriac 5—7, 6—2, 6—4.

Juniorii, după cum se știe, 
și-au desfășurat întrecerea la 
Hunedoara. într-o finală foar
te disputată, hunedoreanul 
Adrian Kovacs l-a întrecut cu 
1—6, 7—5, 6—2 pe Florin Chiru. 
De notat, însă, că acesta 
urmă a produs o foarte 
moașă surpriză (talentatul 
nîor stelist poate deveni 
bun jucător dacă va exista 
multă preocupare pentru 
struirea sa si ta continuare). 
întrectadu-1 în semifinale cu
7— 6, 6—3 pe Ionuț Șesu. în 
cealaltă semifinală : Kovacs — 
Clucă 3—6, 6—3. 6—2. în finala 
de dublu : Șesu, Ciucă — Chi
ru, Kovacs 6—3, 2—6, 6—3. O 
cîștigătoare merituoasă (ri 
scontată) in finala junioarelor. 
Alice Dănilă, în progres de la 
o competiție la alta, a Invins-o 
cu 5—7, 6—1, 6—2 pe Monica 
Rado. în proba de dublu, fi
nala a revenit perechii Dănilă 
— Radu, care au întrecut cu 
S—2, 6—2 cuplul Teodora Ta- 
che — Daniela Orban.

4—6. 
sfer- 
6—4; 
6—1, 
Ste-

a confir- 
Nadia Be
de maturi-

senioarelor 
sfîrșit, că 
se apropie 
tenis), lăsînd o bună 
prin acoperirea cu u-

pierdut — a marcat Petrinio- 
tis în min. 80 — echipa noas
tră putea să și câștige (a avut 
cîteva ocazii bune de a în
scrie) dar chiar și un scor fa
vorabil nu ar fi schimbat da
tele esențiale ale proble
mei. Jocul formației Româ
niei tot slab ar fi rămas, ca și 
aprecierile noastre, dealtfel. 
Spunînd lucrurilor pe nume, 
trebuie să arătăm că de la li
nia de mijloc in față nici un 
jucător nu a dat satisfacție. 
Linia mediană a evoluat sub 
orice critică în prima repriză, 
iar ta partea a doua a meciu
lui nu 
să-și 
jocul.
furile de atac ale echipei, ele 
au acționat aproape tot timpul 
izolat, fără legătură între ele 
și cu ceilalți coechipieri, iar 
Bălăci a întîrziat și a încurcat 
permanent jocul prin evolu
ția sa individualistă pînă la exas
perare (trăsătură care nici la 
echipa sa de club și nici la lo
tul național nimeni nu reușeș
te, pare-se, să i-o corecteze). 
S-a resimțit mult absența 
Marcel Răducanu.

Fiind un simplu meci 
pregătire — intr-un turneu 
pregătire — pierderea lui 
capătă, firește, dimensiuni prea 
supărătoare. De dorit ar fi 
ca tehnicienii care se ocupă 
de pregătirea lotului reprezen
tativ să tragă concluziile nece
sare după această lecție supă
rătoare, utilă însă prin învăță
mintele care se pot desprinde.

Ultimul meci al turneului lo
tului reprezentativ ta Grecia 
are loc joi, la Halkida (locali
tate situată la 70 km de Ate
na), în compania formației lo
cale, divizionară „B“.

Formațiile care au jucat : 
ROMANIA : lordache —
Zamfir (mta. 46 Negrilă), ȘTE- 
FANESCU, Sameș, Munteanu II _ — -
deanu), 
Țălnar 
mătami 
Bălăci. 
LIS — 
kovas, Stefanakis 
Ghlorgaras, 
HAGIS, 
TIS.

...La vreo 40 de kilometri de 
Petroșani, dincolo de 
în sălbatica frumusețe 
la Valea de Pești, s-a 
Jiul. A preferat acest 
tras, aproape de casă, 
nu existe tentații șl nici timpi 
pierduți cu deplasarea, ș-a izo
lat, acolo, in munți, să se pre
gătească 
„lunga 
care va 
odată cu

Urieani, 
albă de 

retras 
loc re- 
ca să

fizic și psihic pentru 
primăvară fierbinte", 
începe în plină iarnă, 
restanța cu F.C. Baia

Varga, aflat la Băile Felix 
pentru tratament, după opera
ția din toamnă. Pentru medi
cul Gh. David „problemele" 
reîntîlnirii cu lotul au fost... 
kilogramele în plus ale lui 
Miculescu, Șumulanschi și 
Schmidt, dar indicii capacității 
sînt mai buni decît ta iarna 
trecută. Ceea ce reprezintă un 
punct de sprijin pentru antre
norii Petre Libardi și Gogu 
Tonca, hotărîțl să mărească

in

I

i

a reușit decît rareori 
limpezească, oarecum, 
Referindu-ne la vîr-

lui
de 
de 
nu

Țicleanu (min. ■ 46 Bel- 
S toi ca, Iordănescu — 

(mim. 46 Crișan), Că- 
(min. 46 Cîmpeanu ID, 
APOLLON: PANDE- 

- Berios, Sidontaa, Pro- 
Vretos, 

Patiakakis — 
Bonid, PETRINIO-

Marius POPESCU

din 
fru- 
ju- 
un 

mai 
ln-

Ion GAVRILESCU

ASTĂZI ESTE UL- 
parTicipare. nu 

de a vă număra 
narii ciștigătorl 
1 si BANI»
ILE TKAGEBH 
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1NUAB1E 1981

S variante 100% a 
variante 2S% a 3.394 
3 : 24,25 a 3.320 lei; 
12,50 a 565 lei; Ca- 
25 a 233 lei ; Cate- 
,25 a 40 lei; Cate- 
a 200 lei; Categoria 
lei.
CATEGORIA Îs

d»

i

Pe traseele de la Valea de Pești, Jiul caută cheia saltului. în 
clasament...

Mare. „De fapt, pentru noi, 
startul este decisiv ! — mărtu
risea președintele clubului. A. 
Coșereanu, în timp ce urcăm la 
Valea de Pești. Pentru că, 
după restanța de la Petro
șani, tot acasă vom primi con
secutiv pe Dinamo, Universi
tatea Craiova și Corvinul, iar 
în deplasare vom ieși la 
gresul-Vulcan și Chimia, 
program de foc, pentru 
ne pregătim acum, țu 
seriozitatea !...“

Pentru acest „program 
foc“, antrenorii 
și Gogu Tonca au pornit 
drum cu următorul lot : 
vai. Boghianu 
(portari) : P. _ .
Iescu, Vasiliu, Bedo, Vînătoru, 
și Neaga (fundași) ; Stoica, 
Stoichiță și Șumulanschi (mij
locași) ! Mușat, Sălăjan, Giu- 
chici și S. Popa (ataoanți). în 
lot există și trei noutăți : Las- 
coni, virful de la naționala de 
juniori, revenit de la Minerul 
Lupeni, Schmidt (de la Ex- 
plormin Deva) și Ghialdîr (de 
la C.S.M. Drobeta Tr. Severin), 
ultimii doi cu transferul Încă 
nerezolvat la ora vizitei noas
tre. Au fost promovați și 4 
juniori, Florescu, Barbu, E. 
Sălăjan și Petra. Lipsesc In 
schimb din pregătiri S. Rusa 
(nemotivat !), P. Rusu (inter
nat după primele trei zile) și

Pro- 
Un

care 
toată

„___ de
Petre Libardi 

la 
Ca- 

și Drăgușanu 
Grigore, Micu-

PRIVIND ÎNAINTE, DAR Șl IN... URMA
Filele calendarului ne arată 

că sezonul fotbalistic de primă
vară se apropie cu pași repezi. 
Dacă fiecare echipă și-a făcut 
(sau ar fi trebuit să-și facă 1) 
bilanțul comportării in prima 
parte a campionatului, atât din 
punct de vedere tehnic dt_ri 
disciplinar, în mod firesc și 
derația română de fotbal a 
cut o analiză temeinică a 
tivității desfășurate in cele 
eșaloane divizionare.

Care sint concluziile acestei 
analize 7 Ele au fost sintetizate 
în măsurile pe care fiecare co
misie județeană de fotbal este 
obligată să le aplloe Încă de 
pe acum. în scopul asigurării 
unei activități calitativ mai 
bune în returul campionatului. 
F.R.F. a pus un accent deosebit 
pe latura disciplinară, deoare
ce la unele partide climatul 
sportiv a lăsat mult de dorit: 
DIN CAUZA UNOR INSUFICI
ENTE MASURI ORGANIZA
TORICE, spectatori certați cu 
disciplina au pătruns In tere
nul de joc, pe coridoare și la 
vestiarele arbitrilor prorocind 
dezordine (gazde au fost Meta
lurgistul Cugir, C.S.M. Borzești, 
Olimpia Rm. Sărat, Minerul 
Anina, Victoria Craiova) ;

Fe- 
fă- 
ac- 
trei

INVITAȚIE LA BORSEC
• Depărtarea de zgomotul citadin, aerul pur, puternic 

ozonat, apele minerale dătătoare de sănătate, instalațiile 
moderne de tratament au făcut ca această stațiune încon
jurată de Munții Giurgeu, Ceahlău, Bistrița, și Călimani să 
fie tot mai solicitată de turiști.
• Aici pot fi tratate afecțiuni ale aparatului cardiovascu

lar, endocrine, ale tubului digestiv, hepatobiliare. Se mai 
pot trata ca boli asociate, afecțiuni ale rinichilor și căilor 
urinare, boli respiratorii și profesionale, de nutriție și me
tabolism.
• Dar Borsecul sc recomandă și pentru vacanțe sau con

cedii. Gazdele din stațiune oferă un bogat program de agre
ment, orgauizind drumeții la : Peștera de Gheață, Cariera 
de travertin, Grota Urșilor, Stînca Bufniței, culmile Făget 
și Făgețel sau excursii de 1—2 zile la Tușnad, Lacul Sfinta 
Ana, Cheile Bicazului, Sovata, Toplița.

• Pentru bilete adresați-vă agențiilor și filialelor ofici
ilor județene de turism, precum șl la I.T.H.R. București.

[
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printre aspectele negative tre
buie amintite ri atitudinile re
probabile ale unor conducători 
de secții sau cluburi, delegați, 
antrenori ri oameni de ordine 
(denumire în contradicție tota
lă cu modul cum s-au compor
tat) care au insultat, amenințat 
și chiar au lovit pe arbitri, așa 
cum s-a Întâmplat la Minerul 
Anina,, Cimentul Bicaz, Hușana 
Huși, Dacia Unirea Brăila, 
Tractorul Viziru, Chimia Oraș 
Victoria. Starea disciplinară a 
jucătorilor a fost nemulțumi- 
toare. lucru evidențiat de fap
tul că F.R.F„ prin comisia de 
disciplină, a sancționat la Divi
zia ,,A“ 44 de jucători cu 1—4 
etape și cu avertismente ; la 
Divizia ,.B“ — 46 de jucători 
(dintre care 29 pe 1—8 etape, 
3 pe 1—2 ani și 16 cu avertis
mente),; la Divizia ,.C“, 164 de 
jucători, pe diferite termene, 
iar 27 cu avertisment. Și nu se 
poate spune că întotdeauna co
misia de disciplină a acționat 
cu maximum de severitate. Nu 
trebuie să uităm nici cartona
șele galbene acordate pentru 
abateri, ca să le spunem așa — 
mai puțin grave, care s-au ri
dicat la 2871 (!!), 310 fiind a- 
rătate la 190 de jucători din 
„A", 665 la 462 fotbaliști din 
„B“ și 1896 la 1369 din „C".

Este clar că la originea aces
tor abateri se află SLABA 
MUNCA EDUCATIVA dusă de 
conducătorii si antrenorii sec
țiilor și cluburilor, toleranța pe 
care au dovedii-o aceștia față 
de jucători.

FJR.F. a atras atenția clubu
rilor, asociațiilor, secțiilor de 
fotbal că au datoria ca cei care 
reprezintă echipa respectivă 
să fie bine instruițl, să știe ce 
au de făcut, cum să se com
porte, evitîndu-se astfel cazuri 
ca în trecut, cind delegații e- 
chipelor nu au asigurat protec
ția arbitrilor, persoanelor ofi
ciale, _ conducătorilor, antrenori
lor și jucătorilor oaspeți, de la 
sosire și pînă la plecarea din 
localitate.

Jack BERAR1U
Pompiîiu V1NT1LA

Foto : Radu DINULESCU
cu 15 la sută capacitatea de 
efort a echipei față de tur. 
Nemulțumiți de efortul dublu, 
cei doi antrenori ai Jiului și-au 
propus să ridice ștacheta pen
tru aportul fiecărui jucător ta 
cadrul echipei. „Și nu-i sin
gura problemă — a oontlnuat 
Petre Libardi. Trebuie să 
fixăm mai exact anumite sar
cini de joc, pentru că marca
jul fundașilor de margine, re
plierea mijlocașilor și jucarea 
fazei de apărare-atac ne-au 
costat în tur cîteva puncte. In 
jocurile de pregătire care vor 
urma, printre care și turneul 
din R. D. Germană — 3 jocuri 
la Riesa, Leipzig si Halle, in 
perioada 1—12 februarie — vom 
căuta să îmbunătățim tocmai

... | 
aceste elemente. Pentru ca ri* 
chipa să suporte bine startaU 
tare în retur și să terminăm 
pe unul din locurile 10—12“.

...Pregătirea de iarnă, vrijui# 
nevrînd, se cam aseamănă. SK 
totuși, fiecare antrenor caută 
ceva nou. Petre Libardi a mia* 
șorat pauzele de odihnă dintre 
alergări, convins că ta cam» 
pionat Jiul va avea nevoie da 
cit mai puțini „timpi de odlte» 
nă“. Pentru că o echipă care 
începe primăvara de Pe locul 
15 nu se poate odihni...

...Jucătorii stat conștienți da 
greutatea returului. „Poate că 
e mai bine că îritepem cu me
ciuri cheie. Am citit, într-o re
vistă, declarația lui Mateianu 
că Jiul va retrograda. Ea 
nu-mi permit declarații ta re* 
plieă, dar cred că acele cuvin-* 
te ne-au pregătit cum nu M 
poate mai bîne pentru res
tanța cu F.C. Baia Mare, de la 
25 februarie, la Petroșani !“, 
opina Stoichiță, care a absolvii 
de curînd Facultatea de electro
mecanică și i?i pregătește exa
menul de stat (în situație ase
mănătoare se află șl Stoica, la 
timp ce Cavai a terminat Fa
cultatea de topografie, iar C. 
Sălăjan — Facultatea de sub- 
iingineri). Mușat, realist, de
clară că are „mari datorii față 
de echipă și față de public" și 
promite o primăvară de ex
cepție ; Cavai știe că „apăra
rea va trebui să fie perma
nent atentă chiar și în parti
dele de acasă" ; Miculescu in- 

,un 2—0 pentru Jiul în
.____  ' ‘
Baia Mare, un rezultat care să 
ne lanseze" ; Giuchici e con
vins că „atacul Jiului e mai 
bun decît o demonstrează cla
samentul turului și trebuie să 
o demonstreze"... întreaga e- 
chipă a Jiului a intrat în priza 
unui stări decisiv...

Mircea M. IONESCU

dică „i 
partida de debut, cu F.

GRĂITOARELE GOLURI
Secvențe binevenite, cu- 

prinzind goluri de kinogra- 
mă, edificatoare in ceea ce 
ne propunem să demons
trăm. am vizionat duminică, 
pe micul ecran, in rezuma
tul „Mundialito“. Cele mai 
multe dintre goluri, incepind 
cu meciul Argentina — R.F. 
Germania șt incheind cu... 
finala Uruguay — Brazilia, 
au avut, să ne amintim bine, 
un numitor comun. DECIZIA 
MARCATORULUI, FORȚA 
ȘI, MAI ALES, VITEZA DE 
EXECUȚIE. Au purtat aceas
tă amprentă in interiorul 
suprafețelor de pedeapsă în
deosebi golurile argentinie
nilor Roberto Diaz (cel al 
victoriei in meciul cu R.F.G.) 
și Diego Maradona (deschi
derea scorului in jocul cu 
Brazilia), ale brazilienilor 
Toninho Cerezo și Ze Sergio 
(autorul celui de al patrulea 
gol, cu R.F. Germania), ale 
uruguayanului Victorino, nu
mele (simbolic ?) autorului 
golului victorios in finala 
lui „Mundialito".

De convertirea jucătorilor 
argentinieni la fotbalul com
petitiv, prin trecerea de la 
„lentul tango" la ritmuri 
moderne, ftiam de la C.M. 
’78. Surpriza, aceea de a ve
dea cum jocul actual, rea
list, nelipsit nicidecum de 
virtuozitatea specifică sud- 
americanilor, ne-au furniza
t-o jucătorii brazilieni si, 
mai ales, uruguayeni ; ulti
mii lipsind, cum se știe, de

la ultimul turneu final al 
campionatului mondial.

La mijloc de drum, intre 
Mundialul argentinian fi cel 
spaniol, „Mundialito" de
monstrează (prin desfășura
rea lui, prin suita de goluri, 
finalmente singurul și ma
rele adevăr rostit de jucă
tori, acolo, in... cimpul ade
vărului) că, pentru a ține 
pasul cu fotbalul total al Eu
ropei — fotbalul sud-ameri- 
can, prin reprezentantele sa
le cele mai autorizate, Ar
gentina, Brazilia și (acum) 
Uruguay, și-a restructurat 

. jocul, in funcție de necesi
tăți, de obiectivele pe care 
și le-au propus să le rea
lizeze in marile competiții.

Căci marea , performanță 
este, din ce in ce mai preg
nant, rodul îmbinării virtuo
zității și forței (vezi golul 
lui Maradona înscris după 
severul contact cu adversa
rul direct, cind micuțul ar
gentinian a rămas, totuși, in 
posesia balonului), al fineții 
și promptitudinii (aminti- 
ți-vă golul lui Victorino, cu 
capul, dintr-un plonjon e- 
fectuat in mijlocul unui ca
reu supraaglomerat), al mă
iestriei și rezistenței.

Să vedem in kilometri 
parcurși, in această iarnă, 
de echipa lui Viorel Mate- 
ianu — refractară, in trecut, 
la efortul fizic cheltuit în 
antrenament — un simptom 
grăitor in această privință ? 
Așa ne-ar place...

Gheorghe NICOLAESCU

■

După turul campionatului Diviziei „C“

TlNĂRA ECHIPA I.C.I.M. BRAȘOV

VIZEAZĂ DIN NOU EȘALONUL SECUND
SERIA A Xll-a

Șocul retrogradării din Divizia 
,,B“ n-a lăsat urme grave în e- 
chipa brașoveană I.C.I.M., care 
după numai patru etape s-a in
stalat în fruntea seriei. După pro
movarea unor tineri din propria 
pepinieră (Șișca, Ghileanu, Mesza- 
ros și Cîmpeanu) și de la C.S.Ș. 
Brașovla (Clobanu, Mezel, Medve, 
Pătru șl Nagy) echipa ș-a înti
nerit (media de virstă fiind 
acum cu puțin peste 20 . de ani), 
antrenorul Paul Popescu reușind 
să formeze un „11“ eficient, care 
n-a pierdut decît un singur joc 
In tar (la Minerul Bălan: 0—2). 
In primăvară, brașovenii vor 
„trage* la fel de tare pentru 
menținerea poziției fruntașe, la 
care mal aspiră Metalul Sighișoa
ra (una dintre echipele seriei a 
XTI-a cu <fea mai bună apărare) 
*i Progresul Odorheiu Secuiesc,

formații cu care I.C.I.M. are de 
jucat In deplasare.

O evoluție bună a avut pînă 
acum In acest campionat și 
Tractorul Miercurea Cipc — sal
vată, anul trecut, de la retro
gradare. In schimb, echipa stu
denților brașoveni nu a reușit să 
facă față dificultăților corn pe tt-

lintre echipele 
dea mai bună

țlei și, se pare, că o va pără.si.
Iată clasamentul s eriei :

1. I.C.I.M. Bv. 14 9 4 1 22-10 23
2. Met. Sighiș. 14 8 3 3 22- 6 18
3. Prog. Odorhei 14 9 0 5 25-16 18
4. Tractorul M.C. 14 7 3 4 21- 9 17
5. Tvlureșul Toplița 14 7 2 5 25-12 18
6. Min. Baraolt 14 6 3 5 15-19 15
7. Metrom Bv. 14 6 2 6 24-16 14
8. Torpedo Zăm. 14 6 2 6 17-14 14
9. Precizia Săcele 14 6 2 6 15-15 14

10. Măgura Codlea 14 5 3 6 15-2tf 13
11. Carpați Bv. 14 5 2 7 14-19 12
12. Met. Tg. Sec. 14 5 2 7 14-19 12
13. Min. Bălan 14 5 2 7 14-19 12
14. Chim.. Or. Vie. 14 5 2 7 12-19 12
15. Const. Sf. Gh. 14 4 2 8 10-33 18
15. C.S.U. Brașov 14 1 2 11 6-23 1



CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU

(Urmare din pag. 1)

not acest lucru pentru ca 
sîntem la începutul unei. noi 
etape de dezvoltare a patriei 
noastre. Trebuie să înfăptuim 
hotărîrile Congresului al Xll-lea 
al partidului care — după cum 
se știe — a pus în centrul acti
vității partidului și guvernului, 
a întregului popor, trecerea la 
o etapă superioară de dezvol
tare a României, la înfăptuirea 
unei calități noi în toate sec
toarele de "activitate. In acest 
cadru se prevăd acțiuni deose
bite în direcția asigurării toi 
mai bune a economiei națio
nale cu materii prime și ener
gie, dezvoltării agriculturii, a- 
firmării cu o forță mai puterni
că a activității științifice în 
toate domeniile vieții economi
ce și sociale. Ținînd seama de 
aceste obiective strategice sta
bilite de Congresul al Xll-lea 
al partidului pentru următorii 
cinci ani, trebuie să facem to
tul ca, încă din primele zile ale 
anului, să punem o bază te
meinică înfăptuirii prevederilor 
cincinalului 1981-1985, să a- 
Sigurăm ridicarea patriei pe o 
nouă treaptă de dezvoltare, 
creșterea continuă a gradului 
de civilizație, bunăstare și fe
ricire al întregii noastre na
țiuni.

Nu doresc să insist asupra 
acestor probleme. Vom discu
ta, dealtfel, în zilele urmă
toare, rezultatele cincinalului 
Încheiat, vom adopta Comuni
catul, care urmează să fie dat 
publicității în această săptă- 
mînă. Cu acest prilej va trebui 
să abordăm și măsurile pentru 
desfășurarea cu rezultate mai, 
bune a activității în acest an 
și în cincinalul in care am in
trat

Merită subliniat faptul că 
partidul nostru a crescut, avind 
astăzi peste 3 milioane de 
membri ; s-a întărit compoziția 
sa muncitorească, s-a dezvoltat 
spiritul de combativitate, a spo
rit forța sa organizatorică, po
litică și ideologică. Avem da
toria să facem, în continuare, 
totul pentru a întări partidul, 
unitatea sa. Viața a demon
strat că numai în condițiile 
îndeplinirii de către partid a 
rolului său de forță, politică 
conducătoare, ale întăririi unî-

C. E. DE PATINAJ VITEZA
Campionatul european mas

culin de patinaj viteză poliatlon 
s-a încheiat în orașul olandez 
Deventer cu victoria sportivului 
norvegian Amend Sjoebrend, 
care a totalizat 168,206 p.

în ultima zi a concursului, 
Kai Arne Stenshjemet (Norve
gia) a cîștigat proba de 1 500 m, 
cu timpul de 2:12. iar Ser- 
ghei Berezin (U.R.S.S.) pe cea 
de 10 000 m în 15:05.

„CUPA MONDIALA"
LA SCHI ALPIN ȘI FOND

• Schioara americană Ta
mara McKinney a obți
nut a doua victorie consecu
tivă în „Cupa Mondială”, ciș- 
tigînd proba de slalom uriaș de 
la Les Geta (Franța), cu timpul 
de 2:05,96. în clasamentul ge
neral al „Cupei Mondiale" 
situația se menține ne
schimbată : continuă să con
ducă Marie-Therese Nadig

© „Cupa Mondială" la schi 
— fond a programat în stațiu
nea franceză La Bresse un nou 
concurs, în care camnioana o- 
limpică Raisa Smetanina 
(U.R.S.S.) a terminat învingă
toare în proba de 5 km cu tim
pul de 15:45,30. în cursa mas
culină de 15 km, victoria a re
venit. sportivului norvegian Ove 
Aunli — 42:12.10,

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH DE LA WIJK AAN ZEE 
AMSTERDAM, 26 (Agerpres).

— După opt runde. în turneul 
internațional de sah de la 
Wijk aan Zee (Olanda) se men
ține lider Sosonko (Olanda), cu 
5’/î p, urmat de Sveșnikov și 
Taimanov (ambii U.R.S.S.) — 

tații, disciplinei și fermității în 
muncă și ideologie, partidul 
își poate îndeplini misiunea sa 
istorică în societatea noastră 
socialistă. Așa cum am acțio
nat și pînă acum, vom face 
totul și în viitor pentru întări
rea partidului, a forței sale. Eu 
doresc să afirm și cu acest pri
lej că nu voi precupeți nici un 
efort pentru întărirea partidu
lui și a rolului său conducător, 
a unității și disciplinei sale, a 
caracterului său muncitoresc, 
revoluționar - în aceasta con- 
stînd garanția mersului ferm 
înainte, înfăptuirii Programului 
de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și îna
intare fermă spre societatea 
comunistă

Am obținut rezultate bune în 
activitatea noastră internațio
nală. Am acționat pentru întă
rirea relațiilor cu țările socia
liste, cu țările în curs de dez
voltare, precum și cu statele ca
pitaliste dezvoltate, militînd 
ferm pentru afirmarea neabătu
tă a principiilor deplinei ega
lități, respectului independenței 
și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne, 
renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța în soluționarea 
problemelor litigioase pe plan 
mondial. Se poate spune, într- 
adevăr că România și-a cîști- 
gat mulți prieteni, simpatia și 
aprecierea popoarelor lumii 
pentru politica sa internaționa
lă de egalitate și conlucrare — 
pe baza acestor principii — cu 
toate statele, pentru activitatea 
sa consecventă consacrată so
luționării tuturor conflictelor nu
mai și numai pe calea trata
tivelor, înfăptuirii securității și 
cooperării în Europa, dezarmă
rii și, în primul rînd. dezarmării 
nucleare. înfăptuirii noii ordini 
economice internaționale. Parti
dul nostru a militat și militează 
în mod consecvent pentru dez
voltarea relațiilor cu partidele 
comuniste și muncitorești, cu 
partidele socialiste, social-demo- 
crate, cu mișcarea de eliberare 
națională, cu alte partide și 
forțe democratice, cu toate for
țele ontiimperialiste și antico
lonialiste. Considerăm că întă
rirea unității și colaborării tu
turor acestor forțe - ținîndu-se 
desigur seama de diversitatea 
condițiilor specifice ale activită-

Ulii INTERVIU AL LUI RON GREENWOOD 
ANTRENOROL REPREZENTATIVEI ANGLIEI
într-un interviu acordat 

corespondentului din Lon
dra al ziarului „Corriere 
dello Sport", antrenorul e- 
chipei Angliei, Ron Green
wood, a declarat că selecțio
nata engleză are toate șansele 
să se califice în turneul final 
al campionatului mondial de 
fotbal din Spania. „Este adevă
rat am pierdut meciul de la 
București cu România, dar orice 
echipă poate să piardă un meci 
fără a-și compromite șansele, a 
spus Greenwood. Am avut unele 
dificultăți în alcătuirea forma
ției, lipsindu-ne cîțiva. titulari 
ca Thompson, Keegan, Trevor 
Francis, dar pînă în luna mar
tie cînd vom susține primul 
meci de verificare cu echipa 
Spaniei cred că toti vor fi apți 
de joc". Referindu-se la relația 
dintre campionat si Iotul na
țional. antrenorul britanic a 
subliniat : „în Anglia se joacă, 
după părerea mea. foarte mult, 
ceea ce poate fi un avantaj dar 
și un dezavantaj, întrucît jucă
torii noștri se concentrează mai 
puțin asupra aspectului tehnic, 
ei fiind nevoit! să se gîndeas- 
că mai mult la pregătirea fizică 
Si la efortul ce trebuie depus 
pentru a învinge. De multe ori 

cu cite 4*/z P (1). Florin Gheor
ghiu, care în runda a 8-a a 
pierdut în 89 de mutări partida 
cu marele maestru american 
Walter Browne, se află pe lo
cul 6. cu 4 p. 

ții fiecărui partid, fiecărei for
țe politice — vor asigura unirea 
Intr-un șuvoi puternic a mase
lor populare, a tuturor popoare
lor, pentru o politică democra
tică, de destindere, de indepen
dență națională și pace.

Și în viitor partidul și statul 
nostru vor acționa în același 
spirit, cu aceeași consecvență. 
In ce mă privește, doresc să 
asigur partidul, Comitetul Cen
tral, să vă asigur pe voi, dragi 
tovarăși, că voi face totul, și 
în viitor, pentru a-mi îndeplini 
misiunea încredințată de partid 
și popor, că voi servi întotdeau
na cauza socialismului și co
munismului în România și în 
întreaga lume. Voi servi întot
deauna interesele și năzuințele 
poporului nostru spre o viață 
demnă, fericită și liberă. Voi 
face totul pentru a nu dezmin
ți, în nici o împrejurare, faptul 
că partidul nostru și eu perso
nal slujim neabătut cauza su
veranității și independenței 
României, a înfloririi ei tot mai 
puternice, ca egală în rîndul 
națiunilor libere și independen
te ale lumii. Nu voi precupeți 
nimic, voi face totul ca parti
dul nostru să-și îndeplinească 
misiunea de a uni eforturile tu
turor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, ale 
întregului popor în vederea în
făptuirii Programului de edifica
re a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintarea 
țării spre comunism, de ridicare 
a bunăstării și fericirii întregii 
națiuni.

Trebuie să ne angajăm cu 
toții să acționăm neabătut 
în cadrul sarcinilor pe care ni 
le-au încredințat partidul și 
poporul - pentru a servi întot
deauna socialismul, poporul, 
cauza libertății și fericirii sale. 
(Vii aplauze).

La rîndul meu, mulțu- 
mindu-vă încă o dată pentru 
urările și felicitările pe care mi 
le-ați adresat, vă urez tuturor 
succese in activitatea voastră, 
multă sănătate și fericire I

Doresc să adresez și cu 
acest prilej partidului nostru 
urarea de succese tot mai mari 
în întreaga sa activitate I între
gului nostru popor îi urez bu
năstare, fericire și „La mulți 
ani I*. (Aplauze puternice, pre
lungite).

aceiași jucători, evoluînd sub 
culorile echipei naționale, sînt 
nevoit! să înfrunte adversari 
care practică un fotbal total di
ferit. Mult! ne invidiază pentru 
angajamentul nostru, pentru rit
mul foarte viu ce-1 imprimăm 
jocului, iar noi îi invidiem pe 
cei cu fotbal de mare tehnică, 
cum sînt, în genere, sud-ameri- 
canii. Schimbările radicale în 
fotbal Ie pot aduce de bună 
seamă antrenorii, dar trebuie să 
ai curaj. A cîștiga nu este lu
crul cel mai important, iar trans
formările de structură implic.ă 
răbdare, timp, și de multe ori 
riscuri. Pentru noi. antrenorii, 
important este mai ales felul 
cum știm să ne apropiem de 
jucători, să comunicăm cu ei. să

CAMPIONATE
SPANIA (et. 21): Atletic® Ma

drid — Real Sodedad 2—0; Las 
Palmas — Betls 2—l; Osasuna — 
Hercules Alicante 1—2; Valencia — 
C.F. Barcelona 3—3; Gljon — Sa
lamanca 4—0; Espanol — Zarago
za 1—1; Murcia — Real Madrid 
1—1; Sevilla — Valladolid 1—0; 
Bilbao — Almeria 5—1. Clasament: 
1. Atletico Madrid — 32 p; 2. Va
lencia 27 p; 3. Real Sociedad — 
27 p.

R.F. GERMANIA (et. 19): Dort
mund — Bayern MUnchen 2—2; 
Schalke — Monchengladbâch 2—2; 
Leverkusen — Koln 1—1; Stuttgart 
— Kaiserslautern 1—0; Hamburg

ALTE
• Echipa Poloniei a jucat Ia 

Tokio cu selecționata niponă, pe 
care a învins-o cu 2—0 (2—0). 
prin golurile marcate de Buda 
(min. 9) și Nowicki (mti 29).
• tn orașul La Paz (Bolivia),

SI
FINALELE „DACIADEI"

ALE CAMPIONATELOR NAȚIONALE
© Vasils Bejenariu, campion
POIANA BIÎAȘOV, 26 (prin 

telefon). Luni s-au încheiat 
probele individuale din cadrul 
actualei ediții a finalelor „Da- 
ciadei" și ale campionatelor na
ționale de biatlon cu întrecerea 
seniorilor pe distanța de 10 
km. Să spunem, de la început, 
că â fost o cursă frumoasă, că 
lupta pentru primele locuri s-a 
dat exact ca și în proba de 
20 km, tot intre elevii antreno
rilor dinamoviști, Ștefan Stăicu- 
lescu și Gheorghe Vilmoș, și că 
primii 6 clasați sînt aoeiași 
sportivi ca și în întrecerea pe 
20 de kilometri. De data a- 
ceasta însă, ordinea clasării a 
suferit mai multe modificări : 
Vasile Bejenariu -a trecut de pe 
poziția a treia pe prima, el cîș- 
tigînd astfel primul său titlu 
de campion la seniori ; Gbeor- 
ghe Gîrniță a căzut pe locul 2, 
iar Gheorghe Duca, de pe pozi
ția a 4-a, a urcat pe podium ; 
Iosif Tamaș, de pe doi a co- 
borît pe locul 6 ; Vladimir To
dașcă a urcat de pe 5 pe 4, 
iar Francisc Forico a trecut de 
pe 4 pe 5.

Dar iată cum s-a desfășurat 
această interesantă cursă. Va
sile Bejenariu (fondist la în
ceputul activității de perfor
mer), a pornit hotărit să tran
șeze rivalitățile pe seama aler
gării. Și, după 7 kilometri, el 
avea aproape un minut avans 
fată de Gh. Gîrniță. Bejenariu 
a avut însă și trageti bune — 
o singură tură de penalizare la

• De miine, cel mal buni
Cele mai importante întreceri 

de sanie ale sezonului — fi
nalele „Daciadei" și ale cam
pionatelor naționale — se des
fășoară, miercuri și joi, pe pis
ta betonată din Sinaia, cu par
ticiparea celor mai buni prac
ticant! ai acestui sport, din 
Brașov. București, Miercurea 
Ciuc, Petroșani, Sinaia și Vatra 
Dornei. Printre competitori se 
vor afla campionii de anul tre
cut —- Victor Anghel (A. S. 
Armata Brașov), Carmen Po- 
povici (I.E.F.S.). dublul Victor 
Anghel — Iacob Ispas (A.S.A.), 
alti sănieri cu experiență — 
Gheorghe Dumitrescu, Maria 
Maioru, precum și unii dintre 
cei mai buni juniori, printre 
care Rita Gheorghiță, Gabriela 
Haja, Dan Comșa, Viorel Făcă- 
let și Constantin Răducanu ca
re au luat parte, recent, la 
campionatele europene din A- 
ustria, unde au avut o com
portare onorabilă.

Miercuri. în ziua inaugurală, 
se vor desfășura, de la ora 

le înțelegem problemele. Antre
norul trebuie să fie ca un frate 
mai mare, ca un părinte al ju
cătorilor. Cit privește modifi
cările de tactică la noi se rea
lizează mai puțin. De exemplu 
singura inovație din ultimii ani. 
tactica de apărare, aplicată la 
Liverpool, este imitată de toți, 
dar fără rezultate deosebite. 
Cînd am încercat să jucăm cu 
♦libero-, la națională trebuia să 
găsesc un om adaptat pentru 
acest post. împotriva Elveției 
l-am încercat pe Robson, dar 
fără prea mare succes. Sub a- 
cest aspect, al primenirilor tac
tice. campionatul mă ajută 
destul de puțin". în încheiere. 
Ron Greenwood și-a exprimat 
speranța că echipa Angliei va 
putea juca un rol de protago
nistă la campionatului mondial 
și se va califica cel puțin pînă 
în semifinale.

— NUmberg 1—0; Duisburg — 
MUnchen 1860 3—1; Karlsruhe — 
Bochum 0—0; Diisseldorf — Ur- 
dingen 4—2. Clasament: 1. Ham
burg 30 p; 2. Bayern 29 p; 3. 
Stuttgart 25 p.

FRANȚA (et. 24): Strasbourg — 
Metz 3—3; Bastia — Sochaux 1—1’ 
Auxerre — Valenciennes 1—1; Lil
le — Tours 1—1; St. Germain Pa
ris — Monaco 0—0; Nisa — 1A- 
val 2—1; Lyon — Nantes 0—0; 
Bordeaux — Nlmes 1—1; Lens — 
Nancy 2—1; Angers — St. Etienne
1— 1. Clasament: 1. Nantes 38 p; 
2. St. Etienne 35 p; 3. Bordeaux 
32 p.

REZULTATE
in meci amical, selecționata Boli- 
viei a dispus de Cehoslovacia cu
2— 1 (2—1). Golurile echipei învin
gătoare au fost marcate de Ara- 
gones (min. 7) și Romero (min. 
19), respectiv Janecka (min. 39).

In cursa de viteză la biatlon
poziția în picioare. Gîrniță a 
tras și el perfect la prima tre
cere prin poligon, iar la a doua 
a spulberat primele 4 ținte. Dar. 
cînd nimeni nu se mai aștepta, 
a ratat ultimul foc, a trebuit să 
execute o tură de penalizare și 
a pierdut astfel titlul, deoarece, 
cu toate eforturile de pe ul
timii 3 kilometri, a fost depășit 
cu 22 de secunde ! Gheorghe 
Duca, cu cîte o tură de penali
zare la fiecare poziție, s-a si
tuat pe locul 3. iar Vladimir 
Todașcă. care a greșit o singură 
țintă, nu a mai urcat pe po
dium datorită alergării mai sla
be pe schiuri.

întrecerea a fost interesantă, 
iar precizia tragerilor a fost, de 
această dată, mai bună și sînt 
speranțe ca ea să se îmbunătă
țească în continuare.

REZULTATE TEHNICE. 10 
km, seniori : 1. Vasile Bejena
riu 34 :11 (o tură penalizare). 
2. Gh. Gîrniță 34 :33 (o tură 
pen.), 3. Gh. Duca 36 :26 (2), 
4. V. Todașcă 36:35 (1), 5. F. 
Forico 36 :38 (4), 6. I. Tamaș 
(toți de la Dinamo) 36,53, (2). 
7. C. Oltean u (A.S.A.) 37 :39 
(1), 8. I. Stoian (Dinamo) 37:45 
(5), 9. I. Rîpeanu (Steagul roșu) 
38 :04 (2), 10. I. Pelin (Steagul 
roșu) 38 : 38 (2).

Marți au loc finalele ștafe
telor de 3X7,5 km, pentru ju
niorii mici și mari.

Paul IOVAN

sănieri ai țării In întrecere
14,30, primele două manșe ale 
seniorilor și senioarelor ; joi. 
de la ora 14. are loc manșa a 
treia si se vor disputa și cele 
două manșe ale probei de du- 
blu-seniori.

• Tot miercuri, dar de la 
ora 10, pista sinăiană va găz
dui întrecerile tradiționalului 
concurs de bob 2 dotat cu 
„Cupa C.S.O. Sinaia".

0 NOUĂ GAZDĂ 
PENTRU CM. 81 
DE GIMNASTICĂ?

CIUDAD DE MEXICO, 26 (A- 
gerpres). — Potrivit informați
ilor transmise de agenția Pren- 
sa Latina este posibil ca Mexi
cul să renunțe la organizarea 
campionatelor mondiale de gim
nastică, programate în luna no
iembrie a acestui an la Ciudad 
de Mexico. Președintele Comi
tetului olimpic mexican, Mario 
Vasquez Rana a declarat că 
în urma reorganizării Institu
tului național mexican de sport, 
campionatele de gimnastică nu 
se mai înscriu în programul 
pe anul 1981.

Rămîne ca Federația interna
țională de gimnastică să ia o 
hotărîre în această problemă.

• TELEX •
HANDBAL • La AJ lean te (Spa

nia). In meci retur pentru sfer
turile de finală ale ..Cupei cupe
lor" (masculin), echipa locală 
Calplsa a terminat la egalitate 
20—20 (12—7) cu formația vest- 
germană T.U.S. NetteSstedt. învin
gători în primul joc, handbaliștH 
vest-germani vor evolua In semi
finalele competiției, fază pentru 
care este calificată și formația 
H.C. Minaur Baia Mare. ® La So
fia, în meci pentru C.C.E. (fe
minin), V.I.F. Sofia a întrecut cu 
22—12 (11—4) pe Iskra Partizanske 
(Cehoslovacia). învingătoare șl în 
primul joc, handbalistele bulgara 
s-au calificat pentru semifinalele 
competiției.

SCRIMA @ Concursul de sabie 
de la Moscova a fo6t clștigat de 
Imre Geddvari (Ungaria), care 
l-a întrecut în finală cu IC—8 pe 
scrimerul bulgar Etropolski. In 
asaltul pentru locurile 3—4, Alsan 
(U.R.S.S.) a dispus cu 10—6 d* 
Nebald (Ungariă).

ȘAH • După șapte runde, In 
turneul de la Linares (Spania) 
conduce Anatoli Karpov (U.R.S.S.), 
cu 5 p (1), urmat de Christian
sen (S.U.A.) și Ribli (Ungaria) — 
cu cîte 5 p, Spasski (U.R.S.S.) — 
4 p. în runda a 7-a, Christiansen 
a remizat cu Ribli, rezultat înre
gistrat și în partidele Spasski 
Quinteros și Kavalek — GligoricL 
Celelalte partide s-au Întrerupt

TENIS • în finala turneului fe
minin de la Cincinnati (Ohio), 
Martina Navratilova a învins-o cu 
6—2\ 6—4 pe Sylvia Hanika. A 
Turneul de la Monterrey (Mexic) 
a fost cîștigat de Johan Kriek, 
care a dispus în finală cu 8, 
3—6, 7—6 de Vitas Gerulaitis.
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