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MESAJUL DE ANUL NOU 
adresat întregului nostru popor,

la posturile de radio și televiziune, de
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

DRAGI TOVARĂȘI Șl PRIETENI,
CETĂȚENI Al REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA,

Peste cîteva momente încheiem anul 1981, pri
mul an al celui de-al Vll-lca plan cincinal, cu 
rezultate importante în dezvoltarea economico-so- 
cialâ, în ridicarea bunăstării materiale și spiri
tuale a națiunii noastre socialiste. Plenara Comi
tetului Central al partidului a apreciat 
Realizările de seamă obținute in dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, a celorlalte sectoare eco
nomice, în progresul științei, invățămîntului și cul
turii, subliniind, totodată, cu putere lipsurile și 
greutățile manifestate în această perioadă, sta
bilind măsurile ce trebuie luate pentru lichi
darea lor, pentru înfăptuirea neabătută a Pro
gramului partidului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare spre co
munism, a hotăririlor Congresului al Xll-lea. Tre
buie să menționez că toate aceste realizări ou 
fost obținute în condițiile grele create în eco
nomia mondială și care s-au manifestat, după 
cum am menționat nu o dată, și în țara noastră.

Rezultatele dobîndite demonstrează justețea 
politicii Partidului Comunist Român care aplică 
în mod creator adevărurile generale, principiile 
socialismului științific, la condițiunile României. 
Ele vădesc forța creatoare a poporului român, 
liber și stăpîn pe destinele sale, superioritatea 
orînduirii noastre socialiste, afirmarea cu putere 
a rolului conducător ol partidului, unitatea în-

tregului popor in munca și lupta revoluționară 
pentru ridicarea României pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

In aceste momente solemne, gindurile noastre 
se îndreaptă către clasa muncitoare, țărănime 
și intelectualitate, către toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, către organele și or
ganizațiile de partid, organizațiile de masă și 
obștești, către întregul popor, care, prin munca 
sa plină de abnegație, asigură dezvoltarea con
tinuă a României socialiste. Pentru mărețele suc
cese obținute în acest an, vă adresez tuturor, 
dragi tovarăși, cele mai calde felicitări și vă 
urez noi și tot mai mari victorii in activitatea în
chinată poporului, patriei noastre socialiste I

Intrăm, peste cîteva clipe, in anul 1982,
de-al doilea an al cincinalului 1981-1985, cu un 
program de dezvoltare economico-socială elabo
rat cu participarea tuturor organismelor demo
crației noastre socialiste, a maselor largi popu
lare, și care asigură înfăptuirea neabătută a 
obiectivului strategic, a sarcinii fundamentale sta
bilite de Congresul al Xll-lea - realizarea unei 
noi calități a muncii și 
trecerea României la un 
volta re.

Vom avea de învins, 
greutăți,

cel

vieții întregului popor, 
stadiu superior de dez-

și in anul viitor, multe 
„ determinate atit de criza economică
mondială, cit și de unele rămineri în urmă în a-

(Continuare in pag. 2—3)

Etapa a H-a a Diviziei „X" la hand&al feminin

VICTORIE LA 19 GOLURI DIFERENȚĂ!
minutele următoare să 'le... cede
ze cu mare ușurință. Maria Man
ta și Nicuiina Sasu _  cele mal
lucide șl mai bune jucătoare in 
acest meci — și-au pus excelent 
£n valoare experiența pentru ca 
formația din str. Dr. Staicovici 
să depășească momentele dificile 
impuse de studentele clujence. 
In cel puțin două momente ale 
jocului acestea din upmă au fost 
defavorizate de deciziile
Au arbitrat cu pîteștenli :
A isop sl M linăstscu. Ar In-

Manta 7, Sasu 5» Carania- 
4, Biro 3, Manolescu V, To

nes : — pentru Progresul Vul
can njb.ar ». Damian 4, Cserei 
4, M 1 3 - pentru Universita-

l> Pipoca. (I. Gv.).

Etapa a doua a Diviziei ,,A“ 
la handbal feminin a fost mal 
„liniștită" dccit prima. Toate e- 
chipele care au evoluat pe teren 
propriu au obțlhut victorii. Ști
ința Bacău a realizat recordul 
de goluri în serie : 34 ! Și ti- 
mișorencele au inscrls multe go
luri — 29, astfel că ele. împreună 
cu Știinta Bacău si TEROM Iași 
au acumulat pînă acum cite 6 
puncte în clasament. Iată rela
tări de la cele 6 partide.

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — UNIVERSITATEA ci.r- NAPOCA 21—16 (10—8). P
cîștigat la o diferen*- lurl. bucureștencel' 
cîteva rinduri i- 
de ele șl de 
greșul ar. m ț. 
pe K i de

.at tn 
nedorite 

lor. Pro- 2- 3 goluri 
mtru ca la (Continuare in pag. 2-3)

Sosirea Anului Nou ÎMI • tnsemnat pentru apactte* (MV 
pentru antrenorii. pentru activiștii mișcării sportive un prild 
de sărbătoare, de bilanț ai noi planuri de viitor, aaa cum a fost, 
dealtfel, pentru Întregul nostru popor. Cu tottl am ascultat cu 
deosebită emoție, cu o mare bucurie al eu profundă recunoștință 
Mesajul adresat națiunii de președintele tării, tovarășul NICOLAI 
CEAUȘESCU. La acest ceas de satisfacții el si-au exprimat, ta 
rlnd cu tara, hotărirea fermă de a învăța ai a munci — aecdp 
unde Isi desfășoară activitatea profesională, precum si pa terentil 
de sport — pehtru ca toate vibrantele chemări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu să se transforme in realități durabile, pentru 
ca România socialistă să se ridice pe noi culmi de progres dl 
civilizație, pentru ca voința fierbinte de pace a poporului român, 
împreună cu cea a tuturor popoarelor iubitoare de pace dia 
lume, să se Impună pentru totdeauna Ilume, să se impună

ZBORURILE NADIEI, ZBORURILE
atunci cîndCa șl în alțl ani. 

antrenamentele, competițiile și, 
acum, ‘ ‘
dentă ale NADIEI 
NECI 11 permit, marea 
tră gimnastă s-a reîntors 
meleagurile 
unde și-a 
lume : Ia Onești, 
1981—1982 a însemnat un feri
cit prilej de a petrece o sărbă
toare dragă. Firește, n-au 
lipsit nici cîteva dintre cole
gele de sport, printre care Du- 
mitrița Turner și Luminița 
Milea.

De la Onești. Nadia a ținut 
să ne declare la telefon :

„Am ascultat cu aceeași pro
fundă emoție pe care, sint si
guri, au Impărtășit-o toți cei
lalți sportivi, întregul nostru 
popor, Mesajul adresat țării

noile obligații de stu- 
ale NADIEI COMA- 

noae-
pe 
de 
in 

Revelionul

moldovene 
luat zborul

PATZAICHIM SE G1NDEȘTE
La Pîriul Rece, intr-un de

cor de iarnă care nu are ni
mic comun cu peisajul estival 
al lacurilor pe care concurează 
de obicei, IVAN PATZAICHIN 
a petrecut sărbătoarea Revelio
nului într-o atmosferă de mare 
bucurie. „Aflarea veștii că am 
fost desemnați, eu și colegul 
meu de ambarcațiune, Toma 
Simionov, drept cei mai buni 
sportivi români 
emoționat- în 
Este, pentru 
cinste !“

Ați fost, însă, 
care, împreună
s-a strecurat prin fereastra ca
banei și... nostalgia ! Ivan Pat- 
zaichin a lăsat în urmă 15 ani 
de activitate competițională. 
Iar la acest ceas de bilanț, so
ția Georgiana i-a spus glu
mind, lui Ivan, că ar trebui să 
golească 24 de 
panic. Pentru

ai anului m-a 
mod deosebit, 
noi. o mare

ți momente în 
cu Anul Nou,

pahare de 
moment.

șam- 
Ivan

TUTUROR PERFORMERILOR jĂRU!
tn noaptea Anului Nou de pre
ședintele României socialista, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Ca de atltea ori cind l-am as
cultat vorbind, m-am gin- 
dit că noi, sportivii, nu trebuie 
să precupețim nici un efort ea 
prin evoluțiile 
succesele 
țării și al poporului 
prestigiul
României să se impună și mai 
mult in lume. Cu acest prilej 
doresc din tot sufletul tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, 
tovarășei ELENA CEAUȘESCU, 
un călduros „Im mulți ani !“, 
multă sănătate și putere da 
muncă ! In ceea ce mă priveș
te, vreau ca in anul care înce
pe să contribui, in continuare, 
la afirmarea gimnasticii româ
nești pe plan internațional".

noastre, prin 
noastre, renumela 

nostru, 
internațional al

LA 0 MEDALIE JUBILIARA!
nu și-a dat seama de ce toc
mai 24, apoi ș-a dumirit că « 
vorba exact despre numărul 
de medalii colecționate in ca
riera sa de mare performer, 
participant la Jocurile Olim
pice, la campionatele mondiale 
si europene. „Mă așteaptă un 
an greu — ne-a spus — cel al 
unui nou campionat mondial 
Vreau, atit pentru mine, cit șt 
pentru sportul românesc, să 
demonstrez că încă mai 
obține mcJilii și chiar 
cele mai strălucitparc !“ Ar fi, 
intr-adevăr, deosebit de 
mos darul pe care Ivan 
zaiehin l-ar aduce de la 
pionatele mondiale de la 
grad, în 1982. Valoarea trofeu
lui ar fi dublă : o medalie 
o medalie, dar ea ar fi, 
odată, a 25-a în colecția, 
cum antologică, a marelui 
tru sportiv

să 
pol 
din

fru- 
Pat- 

cam-
Bel-

este 
tot- 
ori- 
noa-

SANDA TOMA VREA SĂ RAmINA INVINCIBILA Șl IN 1382!
SANDA TOMA, campioană 

mondială de canotaj: „Mesajul 
pe care ni l-a adresat, în prag 
de An Nou, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-<a referit cu preg
nanță la necesitatea apărării 
păcii. Noi, sportivii, știm bine 
că fără liniște In lume nu e 
posibilă o activitate sportivă 
normală. Medaliile de aur nu 
le putem obține decît în timp 
de pace. Iată de ce raportăm 
președintelui țării, apărător 
vajnic al Ideii de pace, că vom 
face totul pentru a-i urma în- 
flăcăratele chemări. In noaptea 
de Revelion, cu toții am toas
tat pentru sănătatea tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU si a 
tovarășei ELENA CEAUȘESCU, 
urîndu-le, tn mod tradițional : 
LA MUI.ȚI ANI !

în privința gîndurilor mele 
sportive pentru Noul An, voi

Incerca și 
trez faima 
notaj. Mă 
eași rivnă 
completez 
strălucitoare"

1982 să-mi păs- 
invincibilă in câ

în 
de 
voi pregăti cu ace- 
și voi încerca să-mi 
colecția de medalii

După jocuri spectaculoase și 3 victorii

fVOlUIlA MPEI GHIVIJA ROȘIE A CONTRIBUIT 
LA LĂRGIREA RELAIIIKHl CU IÎUGBYUL BRITANIC
Un nou moment plin de 

semnificație pentru rugbyul 
românesc s-a consemnat in 
ultima lună a lui 1981 : pentru 
prima oară, două echipe ro
mânești — Steaua și R.U. <‘;1- 
vița Roșie — au Ui. -■
în același timp, Canalul 
Mînecii, susțmind cîteva par
t'd; cu '-mâții engleze sau 
galeze. Dintre ele, o compor
tare s țperioară a avut echipa 
grivfțeană, motiv pentru care 
discuția cu antrenorul emerit 
Viorel Moraru s-a impus de Ia 
sine și s-a purtat la granița 
dintre ani.

— Cunoaștem rezultatele (trei 
victorii și o înfrîngere. la trei 
puncte diferență, în fața

foarte puternicei echipe Ponty
pridd), punctaverajul de 55—28 
i alte cîteva date sumare ale 

*:■ neului grivițean. O seamă 
> alte amănunte sînt totuși 
necesare...

- Am fost intîmpinați în 
Marea Britanie de o vreme 
foarte urîtă, cu terenuri inun
date după topirea zăpezilor. Cu 
tot frigul pătrunzător. însă, 
turneul nostru a fost privit cu 
interes, mii de spectatori în- 
fruntînd cu stoicism capriciile 
timpului pentru a urmări par
tidele susținute cu trei echipe 
galeze și una din Anglia, intre

(Continuare ia pag. 2-3)

SANDA TOMA : un că.durps „La 
mulți ani l“, cu giratul la pace, 
sănătate, muncă și succese în 

viață șl snort

ve-
La

Ma-

CONSTĂNȚENI
Muzică, dans, atmosferă 

selă, cu glume și mult rîs. 
discoteca „Global" din
maia, îi întîlnim pe rugbyștil 
de la Farul Constanța. Sint 
aici. împreună cu soțiile, 
Gheorghe Dumitru, căpitanul 
echipei naționale de pe Arms 
Park, Dumitru Mușal, fost și- 
viitor component al reprezen
tativei „frunzei de stejar", 
Mihai Naca. cel care a condus

(Continuare in poe. 2-3i
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MESAJUL DE ANUL NOU 
adresat întregulyi nostru popor, 

la posturile de radio și televiziune, de 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

REVELIONUL SPORTIVILOR

(Urmare din pag. I)

tigurarea bazei tehnico-materiale. De aceea, 
este necesar să acționăm cu toată hotărirea, in 
spirit revoluționar, pentru lichidarea lipsurilor, 
întărirea răspunderii și exigenței în întreaga viață 
economico-socială, făcind totul pentru dezvolta
rea bazei de materii prime și energetice, pentru 
ridicarea continuă a calității și nivelului tehnic 
al produselor.

Aplicind neabătut noul mecanism economic, 
autogestiunea și autoconducerea muncitorească, 
să asigu-răm creșterea eficienței economice, a 
productivității muncii, reducerea cheltuielilor de 
producție, sporirea continuă a venitului național.

Să facem ca anul 1982 să marcheze un pro
gres puternic al agriculturii noastre pe calea 
modernizării, ridicării productivității, creșterii pro
ducției agricole vegetale și animale, înfăptuirii 
noii revoluții agrare.

Să așezăm întreaga activitate de dezvoltare 
economico-socială a patriei pe cele mai înain
tate cuceriri ale științei și tehnicii, să ridicăm tot 
mai mult rolul științei, invățămîntului și culturii 
in făurirea noii orinduiri sociale.

In anul 1982 să dezvoltăm și mai puternic de
mocrația socialistă, participarea activă a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de naționali
tate, a întregului popor la făurirea conștientă o 
propriului viitor socialist și comunist.

In actualele împrejurări economice internațio
nale grele, să demonstrăm forța și capacitatea 
minunatului nostru popor care, de-a lungul isto
riei sale milenare, a dovedit nu o dată înalte 
virtuți, dragoste neclintită față de glia strămo
șească, nedînd înapoi in fața nici unei greutăți.

Acum, cînd poporul nostru, stăpîn pe destinele 
sale, își făurește viața in mod liber, așa cum 
dorește, să demonstrăm unitatea sa de granit in 
cadrul Frontului Democrației și Unității Socia
liste, sub conducerea Partidului Comunist Român 
- forța politică conducătoare a națiunii noastre 
socialiste.

In anul 1982 să înscriem noi progrese în dez
voltarea neîntreruptă a patriei noastre, in ridi
carea bunăstării materiale și spirituale a întregii 
națiuni, în întărirea independenței și suverani
tății României socialiste.

DRAGI TOVARASI Si PRIETENI,
CETĂȚENI Al ROMÂNIEI SOCIALISTE,
In anul 1981, în viața politică internațională au 

apărut multe probleme complexe, s-a menținut 
încordarea, a continuat cursa înarmărilor, s-au 
adunai nori negri, prevestitori de furtună, de
asupra continentului nostru, deasupra întregii 
planete. Contradicțiile între diferite state și gru
pări de state, lupta pentru menținerea și reîmpăr
țirea zonelor de Influență au continuat și chiar 
s-au accentuat in cursul acestui an.

In același timp, s-a intensificat lupta popoare
lor împotriva politicii imperialiste și colonialiste, 
pentru apărarea independenței și suveranității 
naționale, pentru o politică nouă bazată pe 
principiile deplinei egalități în drepturi, respectu
lui independenței și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne și avantajului 
reciproc.

Lupta rntre aceste două tendințe, diametral 
opuse, pe arena vieții internaționale, va continua 
să se manifeste cu putere și In cursul anului 
1982.

Este necesar să acționăm cu toată hotărirea 
pentru oprirea încordării internaționale, pentru 
reluarea cursului spre destindere și promovarea 
unei poiitici noi, democratice, de respect ai in
dependenței naționale, de colaborare și pace.

România va acționa neabătut pentru întărirea 
colaborării cu toate țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste 
dezvoltate, pe baza principiilor egalității In drep
turi, respectului independenței și neamestecului 
în treburile interne.

Trebuie să facem totul pentru oprirea ampla
sării de rachete cu rază medie de acțiune in 
Europa și retragerea celor existente, pentru tre
cerea la reducerea armamentelor și realizarea 
unei Europe fără arme nucleare.

Să întărim colaborarea și solidaritatea cu toate 
forțele progresiste, cu toate popoarele care se 
pronunță pentru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru dezarmare și pace.

Acum, pînă nu este prea tîrziu, să facem to
tul pentru a determina trecerea la dezarmarea 
generală, și in primul rind la dezarmarea nu
cleară I

Să acționăm cu toată hotărirea pentru reali
zarea unei Europe unite, in care fiecare națiune 
să se poată dezvolta fără teama vreunei agre
siuni.

Acum, in pragul Noului An, ne adresăm încă 
o dată popoarelor Europei, popoarelor întregii 
lumi, să întărim solidaritatea și să intensificăm 
lupta pentru dezarmare, pentru apărarea drep
tului fundamental al popoarelor la libertate, la 
viață, la pace ! Avem deplina convingere că po
poarele dispun de forța necesară pentru a pune 
capăt cursei înarmărilor.

Să facem totul pentru încheierea cu succes a 
negocierilor sovieto-americane de la Geneva cu 
privire la oprirea amplasării și înlăturarea rache
telor nucleare din Europa.

Să acționăm pentru încheierea cu succes, in 
cursul anului 1982, a reuniunii de la Madrid și 
convocarea unei Conferințe de încredere și dezar
mare, asigurind continuitatea reuniunilor pentru 
securitate și cooperare in Europa.

Fie ca anul 1982 să determine înseninarea 
vieții internaționale, întărirea încrederii și conlu
crării între toate națiunile - condiție esențială a 
progresului economico-social ai tuturor popoare
lor, a apărării păcii mondiale I

Fie ca anul 1982 să determine realizarea unor 
măsuri reale in direcția lichidării subdezvoltării 
și înfăptuirii noii ordini economice și politice 
mondiale care să asigure progresul țărilor ră
mase in urmă, stabilitatea economică interna
țională I

Să facem totul ca țările mici și mijlocii, țările 
în curs de dezvoltare, țările nealiniate sâ parti
cipe mai activ la soluționarea marilor probleme 
internaționale, să se întărească rolul Organiza
ției Națiunilor Unite, al altor organisme inter
naționale.

Să acționăm cu toată hotărirea pentru soluțio
narea conflictelor existente numai și numai pe 
calea tratativelor, pentru eliminarea forței și a- 
menințării cu forța din viața internațională.

Doresc sâ afirm acum, la începutul noului an, 
că România socialistă va contribui activ la solu
ționarea problemelor complexe din viața mon
dială, la lupta pentru dezarmare și pace, pentru 
apărarea dreptului la viață al popoarelor, pentru 
realizarea unei lumi mai drepte și mai bune pe 
planeta noastră. 4

DRAGI TOVARĂȘI Șl PRIETENI,
CETĂȚENI Ai ROMÂNIEI SOCIALISTE,
Intrăm in anul 1982 cu încrederea deplină in 

forța unită a poporului nostru, avind convingerea 
că noul an va aduce națiunii noastre socialiste 
noi împliniri in înfăptuirea Programului partidului 
de dezvoltare economico-socială, de ridicare o 
bunăstării materiale și spirituale a oamenilor 
muncii, de întărire continuă a capacității de apă
rare a patriei, a independenței și suveranității 
României socialiste.

Urez minunatei noastre clase muncitoare, țără
nimii, intelectualității, tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, noi și noi suc
cese, satisfacții tot mai mari in muncă și in 
viață I

Vă urez tuturor, dragi compatrioți, un An Nou 
fericit, împlinirea tuturor dorințelor de mai bine I

LA MULȚI ANI I

(Urmare din pag l)
„corabia" XV-lui constănțean 
spre prestigioase victorii, dr. 
Nicolae Gheraeopol, cel care 
suferă... pe bancă pentru fie
care „contact" al rugbyștilor 
in grămadă, Nicolae Buzaia, 
inimosul secretar al secției, 
într-un cuvînt, „familia" rug
byștilor constănțeni și-a dat 
intîlnire și in cea mai lungă 
noapte a anului, pentru a fi 
împreună, tot așa cum se în- 
tîmplă. și pe gazon. Așa că, 
discuțiile despre sportul pre
ferat un pot fi evitate. Reți
nem în fuga condeiului : „In 
eurind vom reîncepe pregătiri
le... Este mai bine că o facem 
mai devreme ca in alți ani... 
Turneul din Tara Galilor tre
buie să ne găsească cit mai 
antrenați... Crezi că ne va fi 
greu să ciștigăm campiona
tul ?.,. Dacă ne vom strings 
rindurile, așa cum am mai fă
cut-o si in alți ani, vom urca, 
oricum, pe podium. “

Pachița Zâinoscu, Elena Radu ți Ca,men Pilaf : 
o cupâ de țampanie pentru o nou Cupâ a cam
pionilor europeni ko popice, core sâ io lot drumul 
Găleților I Foto : Drago? NEAGU

RADU VOINA A TOASTAT PENTRU 
CEI CARE IUBESC HANDBALUL !

RADU VOINA. conducătorul 
de joc al reprezentativei 
noastre de handbal, a primit 
numeroase invitații pentru 
noaptea Anului Nou. Acest 
sportiv de o exemplară ținută 
morală și profesională, apreciat 
și stimat in lumea handbalului 
internațional — să ne reamin
tim că la lucrările Congresului 
olimpic, de la Baden-Baden 
din toamna anului trecut, s-a 
aflat alături de remarcabile 
personalități ale , spartului 
mondial, cum ar fi Sebastian 
Coe — a fost prezent in noap
tea dintre ani în mijlocul fa
miliei sale, alături de soția sa 
Carmelita (și ea, ca și Radu, 
profesoară de educație fizi
că), lingă Bianca și Bogdan, 
copiii lor. Cînd orologiul a 
bătut de douăsprezece ori, fa
milia Voina s-a îmbrățișat și 
gestul a fost atît de gingaș, 
incit Radu — pe care îl știm 
atît de sigur și hotărît pe te
ren — s-a... pierdut. „Poate eă 
nu ar trebui șă mă gindesc Io 
aceste clipe Ia handbal, am 
timp s-o fac un an întreg — 
ne spunea — dar nu se poate ! 
De aceea adresez prin bună 
voința ziarului un „La mul ți 
ani !* colegilor mei de la 
Steaua, antrenorilor mei de la 
club și de Ia echipa națională, 
tuturor celor care iubesc hand
balul".

[V01UȚIA ECHIPEI GRIV1ȚA ROȘIE A CONTRIBUIT 
EA LĂRGIREA REEAJIILOR CU RUGBTUL BRITANIC

(Urmare din pag. I)

care o selecționată din Mid— 
District, alcătuită din cele 13 
de cluburi din această regiune 
a Tării Galilor. In fapt, și ce
lelalte adversare au apelat la 
jucători din alte formații 
(știind- de ia bun început aeest 
lucru, am invitat și noi, pen
tru a ne întări, trei rugbyști 
dinamoviști — pe Paraschiv, L 
Constantin și Borș). Echipa a 
jucat foarte bine In toate par
tidele, răminînd eu convinge
rea că și in meciul eu Ponty
pridd — care „venea" după o 
partidă dirz disputată eu Aus
tralia, pierzind greu (3—8) — se 
putea mai mult, sub aspectul 
rezultatului.

— Care au fost atxrarfle 
grivițene ?

— Poate părea cumva para

doxal, dar ana jucat mai ales 
pe „treisferturi". eu Însumi 
fiind plăcut surprins de evo
luția fără complexe, chiar su
perioară a ataeanților noștri. 
In compania attt de tehnicilor 
rugbyști britanici. Au rezultat 
meciuri eu faze de toată fru
musețea, eu multe pase, eu un 
total de șapte eseuri, dintre 
care cinci reușite de treisfer- 
turi. Retnarcări speciale : Pon- 
gracz, un Înaintaș ee promite 
foarte mult la eei 20 de ani, 
Al. Marin, T“iei, Tudor (la fel 
de bun ea aripă sau fundaș).

Mai presus de orice, trebuie 
reținută perspectiva Întăririi 
relațiilor eu rugbyui britanic, 
cluburile și conducerile fede
rațiilor avind aprecieri deose
bite pentru sportul eu balonul 
oval din România, considerat in 
elita mondială.

Ooo RĂEȚCHI

DIVIZIA „A" LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. I)

ȘTIINȚA BAC AU — CONS
TRUCTORUL BAIA MARE 34—15 
(16—8). Promisiunea făcută de 
tehnicienii formației Știința, a- 
ceea de a urca to vlrful Ierarhiei 
handbalului nostru feminin. înce
pe să se realizeze. De astă dată 
băcăuancele au realizat un ecor 
mai rar întîlnit, înscriind cu 19 
«oluri mal mult. Juctod la ade
văratul lor potențial, elevele an
trenorilor Eugen Bartha șl Ion 
Gherhard au amintit propriilor 
suporteri de zilele lor bune. Apă
rarea a fost mobilă iși sigură, 
atacurile ol contraatacurile, pre
cise ol eficiente. Au înscris : 
TOrgk >, Leonte 7, Aiozs! f RiP 
Florea 4, Cătineanu 4, Lupșor *2; 
Hriscu 2, Volnea 2 — pentru Ști
ința : Caza cu 5, Feler 4, Watoert 
>, Macovschi 2, E. Pop 1 — pen
tru Constructorul. (S. NENIȚA — coresp ).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
29—23 (13—12). Derby-ul etape! a 
n-a (în prima etapă ambele for
mații cîștigaseră) a confirmat, 
partida rldicîndu-se la un bun ni
vel Cei doi antrenori. Constan

tin Lache si Traian Bucovală, 
au pregătit bine echipele. Meciul 
a debutat totr-o notă de pru
dență, apoi timișorencele au ac
celerat ritmul, acționind to vite
ză. Atacurile lor au fost înche
iate cu goluri, unele însă fiind 
stopate prin faulturi de constăn- 
tence, ținta acestora fiind mal 
ales Zoran ca Ștefanovici. Au mar
cat : ștefanovici 9, Luț.iș 9 (toa
te din acțiune), Vasu 5, ștefan 5, 
Simion 1 — pentru Universitatea; 
Dlmofte 9, Frtoeu 8, Bocăncală 3, 
Carapetru 2, Negru 1 — pentru 
Hidrotehnica. (C. CREȚU — co
resp.).

RULMENTUL BRAȘOV — CON
FECȚIA BUCUREȘTI 25—20 (12—8). 
Faze dinamice și joc frumos ofe
rit de ambele formații. Brașo- 
vencele au prestat însă un hand- 
tiaî^^-XJP hjyel mai bun, dovadă si 
faptul că J^trenaj£ d*Remus Drăgănescti $1 ,on 
au avut tot timpul imuat?vî- Au înscris : Oacă 10, Pătru, ’ 
Oancea 3, Tache 2, Beschi 2, De
meter 1, Drăgușe! 1. Marian 1 
— pentru Rulmentul ; Grigoraș 
10» V. Constantinescu 4, Pitigoi 
3, Amarandei 2, G. Constantines
cu 1 — pentru Confecția. (P. DU
MITRESCU — coresp.)

ȘTEFAN RUSU CAUTĂ 
TALENTE LA RĂDĂUȚI!

ȘTEFAN RUSU nu poate să 
uite orașul unde se află toți 
ai lui. Și de cite ori are oca
zia merge acasă. Așa a făcut 
și cu prilejul începutului de an 
1982, cînd a petrecut Revelionul 
în mijlocul familiei sale, al 
prietenilor săi vechi, din co
pilărie. Pentru că cel care are 
in palmares titlurile de cam
pion olimpic, mondial, euro
pean și mondial universitar la 
lupte greco-romane (68 kg), se 
simte cel mai bine tot la... 
Rădăuți. Acolo se află doar 
sala in care primul său antre
nor, Virgil Gherasim, l-a ini
țiat în tainele sportului care 
avea să-1 facă cunoscut in în
treaga lume, și tot acolo sînt 
atitea amintiri frumoase. La 
cumpăna dintre ani, Ștefan 
Rusu și soția sa Doina, îm
preună cu fiii lor. Ștefan și 

Florin, s-au îm
brățișat și și-au 
urat sănătate. Ște
fan Rusu ne-a de
clarat : „Despre
mine vreau să se 
mai vorbească. Mă 
gindesc la cuceri
rea altor locuri 
fruntașe in sportul 
pe care-l practic, 
avind in vedere, 
firește, marile în
treceri internațio
nale din lume. 
Știți, insă, ce aș 
mai vrea ? Ca, ve
nind pe acasă, să 
găsesc intr-o buni 
zi, in sala lui nea 
Virgil, un copil de 
care să ne ocupăm 
împreună fi pe 
care să-l ducem 
cel puțin acolo 
unde mă aflu eu 
acum. Fiecare a- 
vem obligația si 
lăsăm ceva in 
urma noastră !'.
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Constantin Niculae : prima figurâ de 
Marius.

OLGA NEMEȘ. CEA MAI TlNĂRĂ 
CAMPIOANA DE SENIORI A ȚÂRII...

Atmosferă de sărbătoare și 
în locuința sticlarului arădean 
Iosif Nemeș. Totul este împo
dobit festiv în așteptarea 
Anului Nou. Profităm că pînă 
la cumpăna dintre ani mai 
sint cîteva momente, pentru a 
discuta cu cea mai tînără cam
pioană națională de seniori. 
Desigur, ați ghicit că e vorba 
despre tenisul de masă și des
pre micuța OLGA NEMEȘ,

TEROM IAȘI—C.S.M. SIBIU 25-23 
(14—12). Ieșencele au obținut o 
victorie meritată, deși   ca și 
colegele lor de la Sibiu — au 
comis multe greșeli în apărare. 
Meciul a fost echilibrat în pri
vința scorului, dar în ultimul mi
nut de joc, cînd sibiencele se 
aflau în atac. Dlscă a interceptat 
o minge și a înscris, producind 
deconectare în tabăra elevelor lui 
Ioan Ilaraga. C.S.M. a jucat bi
ne, cu pase frumoase și combi
nații de efect, reintrarea în pri
ma divizie putînd fi considerată 
spectaculoasă. Au înscris : Turba- 
tu 7, Avădanei 6, lonașcu 5, Dîs- 
că. 3, Vișan 2, Sumănaru 1, Spi
ridon 1 — pentru TEROM ; Dinu 
5, Hoffner 5, Coșulțchi 3, Oțelea 
3, Kleln 2, Macarie 2. Fincă 2, 
Florea (portar) 1 — pentru C.S.M. 
(D. DIACONESCU — coresp).

MUREȘUL TG. MUREȘ —TEX
TILA BUHUȘ1 24—21 (12—9). Joc 
tipic de campionat, foarte dispu
tat dar de factură tehnică mo
destă. Tex ti list ele au optat pen
tru o apărare mai fermă, idee 
normală de joc dacă ne gîndim 
că jucau în deplasare Au în-

•yis: Dorgo 9. Bărbat 6, Biro 3, 
3, Jucan 2, Oltean 1 —. 
Mureșul : Leonte 6, Ciu-

P™1™ , Fodor 5 Călin 3. R.i- 
ele» 2, Bufi. ,’o _ )t
Hău 1 (A. SZABv '



ON LOT LĂRGIT DE 44 DE JUCĂTORI

•e roasă familie aruncători din

Mîine, la sediul F.R.F.

unde familiile Crăciunescu și 
Lengyel au ținut să întîmpine 
noul an. Faptul inedit a con
stat în aceea oă toți membrii 
erau... aruncători ! FLOREN
ȚA CRĂCIUNESCU și 
RIANA --------------------
soțiile, 
binecunoscute 
după ciștigarea 
aur și de bronz la 
Mondiale Universitare 
București. Soții sînt : 
runcător de greutate 
ghe Crăciunescu), iar 
de ciocan (Petru Lengyel). 
presupus, deci, că aici au putut 
fi auzite cele mai multe urări 
din lume dedicate... aruncărilor 
atletice I

MA-
IONESCU-LENGYEL, 

aruncătoare de disc, 
mai cu seamă 
medaliilor de 

Jocurile 
de la 

unul a- 
(Gheor- 
celălalt, 

De

(NA CIOBANU IN URMĂRIREA
RECORDULUI MONDIAL !

,,Anul 1981 mi-a adus foarte 
nulte satisfacții, mai cu seamă 
>e plan sportiv — a ținut să 
ie declare în noaptea Anului 
Jou, dubla campioană europea- 
ă de tir. ANA CIOBANU — 
iar mai cu seamă cele două 
tedalii de aur cișiigate la 
■ ampionatele europene de la 
'itograd, dar și clasarea mea 
e locul 5 In topul primelor 10 
portive românce. Este o reu- 
ită pe care trebuie s-o onorez 
I In 1982 cu rezultate pe mă- 
'jră ! Cu atit mai mult cu 
it voi participa, in premieră, 
i campionatele mondiale din 
enezuela. iar mai tîrziu, in 
tptembrie, tmi voi apăra ți
ul continental, la Roma. Știți 
i ce ginduri pășesc in noul 
îl De a intra in posesia re- 
irdului mondial al probei de 
stol standard".
Ana Ciobanu, la cumpăna ani- 
r a ținut să se afle în sinul 
miliei sale, alături de soțul 

Adrian, fost fotbalist de 
rrformantă. de Mădălina, fii

lor în vîrstă de 4 ani și de 
rlnții lor. O ambianță — cum 

i se poate mai fericită — pen- 
i o mare performeră, pentru 
sportivă model

>TRĂ ACTIVITATE SPORTIVA
reședințe al C.J.E.F.S. Buzău: 
ul de Anul Nou al tovară- 
brantă chemare la eforturi 
mărețelor obiective, menite 
superioare in toate dome- 
ne propunem să angajăm 

r-o activitate mai eficientă 
anume cu privire la depis- 
entelor talentate tn loturile 
mătățirea calității educației 
ireocupa de asigurarea con- 
Iul unităților de bază, prin 
.șurarea la nivel superior a 
deiu. Vom căuta, astfel, să 
*ii la practicarea sistematică 
ticii la locul de muncă, tn- 
tiții naționale, cupelor pe 
artierele de locuințe, acelea 
r masă, sporturilor tehnico-
arului general al partidului,

Nicolae Ceausescu, de a 
ie tot mai mult la forma
ți intelectual

SPIONILOR EUROPENI- !
ionale de «rolei: „Va fi proba- 
etițională internațională. Iotă 
1902 voi putea reaiza tot ce 
împreună eu coechipierii mei 

islrăm „Cupa campionilor eu- 
vostru. Apoi, să cîștigăm din 
i deloc ușor, pentru că băie- 
i fine, visul cel more se în- 
ina, în Tuna octombrie. Sper 
le tricolori în apriga dispută 
>, campionatului mondial-.

11 HIIMJ VlliU
U.R.S.S. și Ungaria, precum 

ei mal valoroși patinatori 
ini, componenți ai lotului re- 
ican lărgit din care vcrr fi se- 
unați partlcipanții La ooneur- 
e de anvergură ale arestul
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CONVOCAT MIERCURI LA BUCUREȘTI
(Corvinul), Stănescu (Dinamo), 
Kiss și Zare (F. C. Bihor).

MIJLOCAȘI : Țicleanu (Univ. 
Craiova), Augustin (Dinamo), 
Bălăci (Univ. Craiova), Iordă- 
nescu (Steaua), Klein (Corvi
nul), Custov (Dinamo), T. 
Stoica (Steaua), Boloni (A.S.A. 
Tg. Mureș), Coraș (U.T.A.), 
Bozeșan (Sportul studențesc). C. 

Mureș). L 
Petcu 

(Steaua), 
Brașov),

Antrenorul Mircea Lucescu a 
convocat, la București, 44 de 
jucători care vor fi prezenți 
miercuri, oca 18, 1a Student 
Parc.

Fotbaliștii chemați vor efec
tua joi și vineri un strict con
trol medical, vor participa la 
teste psihologice, li se vor în
tocmi fiecăruia fișe tehnice. 
După o analiză a activității 
individuale în anul competițio- 
nal 1981, celor 44 de jucători li 
se vor expune obiectivele și 
sarcinile care le revin în acest 
an. Dar iată lista fotbaliștilor 
convocați :

PORTARI: Moraru (Dinamo), 
Iordache (Steaua), Toma 
(Steaua), Cavai (Jiul), Duea- 
dam (U.T.A.).

FUNDAȘI : Rednic (Corvi
nul), M. Marian (Sportul stu
dențesc), Sameș (Steaua), Ior- 
gulescu (Sportul studențesc), 
Ștefănescu (Univ. Craiova), 
Naghi (F.C.M. Brașov), Andone

Hie (A.S.A.
Mureșan 
(Corvinul),
Ciobanu . ...
Bucur („U“ Cluj-Napoca), Șt, 
Popa (Rapid), FI. Pop („U" 
Cluj-Napoca), A vădanei (C.S.M. 
Suceava).

ÎNAINTAȘI : Gabor (Corvi
nul), Crișan (Univ. Craiova), 
Șoiman (S.C. Bacău). Cămătaru 
(Univ. Craiova), Dudu Geor
gescu (Dinamo), Gîngu (Chimia 
Hm. Vilcea), Geolgău (Univ. 
Craiova). Orac (Dinamo), 
Văetuș (Corvinul) si Torcu 
(F. C. Argeș).

Tg. 
(Steaua), 
Balint 

(F.C.M.

Nu vom groși cu nimic dacă 
vom spune că activitatea fot
balistică din 1982 se va relua 
chiar din primele zile ale a- 
cestui an. Nu mai departe de- 
cît mîine, 5 ianuarie, de la 
ora 9, la sediul F.R.F. se des
fășoară o importantă acțiune. 
Consfătuirea cu președinții 
cluburilor și asociațiilor cu e- 
chipe de Divizia ,A“ și „B" 
și cu antrenorii celor 18 divi
zionare „A*. Moment impor
tant dacă avem în vedere 
sarcinile care stau în fața a- 
cestei populare ramuri sportive 
în anul 1982.

După cum se știe. 
Executiv al C.N.E.F.S. 
pol, Plenara C.N.E.F.S. 
nalizat la finele anului 
situația din fotbal și au jalo
nat direcțiile de îmbunătățire 
a activității in acest sport. A- 
cestea vor fi, desigur, defini
tivate Ia Conferința Federației

Biroul 
9i. a- 
au a- 
trecu.t

GINDURI, SPERANȚE, LA CUMPĂNA ANILOR ’81 -’82
Campionii au, logic, mari 

îndatoriri I
tr-o muncă fără preget la an
trenamente, să ciștig întrece
rea eu ceilalți portari 
campionat ți astfel să 
titularizarea In poarta
pel reprezentative. In 
vința echipei mele de 
Dinamo, mă gindesc mereu 
tricourile de campioni, 
realizabil, eu condiția ca toți 
coechipierii mei să se autode- 
pițească. să evolueze ața cum 
cu făcut-o In prima parte a 
sezonului de toamnă, eind e~ 
ehipa a funcționat ea un cea
sornic".

din 
obțin 
echi
pei- 

club, 
la 

Ideal

Mai multă seriozitate

toi 
că, 
de

ILIE BĂLĂCI : „Dt la un 
component al echipei campioa
ne, mai toată lumea așteaptă 
planuri mari în noul an. Aș
tept și eu, mai ales că anche
ta ziarului -Sportul- șt aceea a 
revistei „Flacăra", m-au de
semnat cel mai bun fotbalist 
român al anului ’81, titlu 
care trebuie să-l onorez,
nurile noastre sint mari, ca de 
fiecare dată. In primul rlnd, la 
începutul primăverii, vine 
„dubla" cu Bayern ți noi, cra- 
iovenii, tare mai dorim ad 
realizăm prima eliminare a li
nei echipe vest-germane tn 
fața unei formații românești. 
Apoi, campionatul, eu ma
rele ți greul duel Craiova 
Dinamo, pe care, zic eu, 
noi II vom eiștiga, pentru 
orice s-ar spune, ți oricit
mult s-ar fi întărit echipa 
bucureșteană, incă sintem o 
formație mai buni. $i după 
aceea. Cupa. Nu spun cd 
vrem si o cițtigăm, ci că nV 
ne gindim s-o predăm ! Din
colo de aceste dorințe de.„ 
club, mă gindesc că ’82 ar pu
tea insemna ți anul de naș
tere al unei noi naționale tine
re, puternice, competitive, care 
să ne permită peste 4 ani si 
nu mai privim campionatul 
mondial la televizor".

CORNELIU COSTINESCU : 
^Ar fi de dorit ca anul 1982 
vine să aduci seriozitate în po
litica cluburilor, in special pe 
plan educațional. Această ce- 
rință poate fi interpretată ți ca 
un angajament din partea echi
pei S.C. Bacău. Aț fi fericit ca 
echipa de -speranțe* a clubu
lui nostru să-ți mențină locul

Noile

porțile

talente ia

afirmării

prima scenă a 
reprezintă, totot-

Mă gîndesc mereu la 
tricourile de campioni

DUMITRU MORARU : J981 
însemnat pentru mint anul 

echipa națio-
a
reintilnirii cu., 
nală. Pentru 1982 sper ca, prin- 
Ir-o pregătire susținută, prin-

Urcarea Pe 
Diviziei .A." 
deauna, un eveniment în viata 
UnămUud fotbalist, fără ca re
zonanța lui «ă șe transmită, 
mereu, și echipei. Căci debutul 
an poate produce tatr-un mo
ment neoportun, poate fi infir
mat valoric sau poete fi nu
mai oonjunctural. Așa ne face, 
că, deși, anul 1981 a „fericit" 
87 de fotbaliști (vreo T echipe 
cu rezervele de rigoare), doar

ADMINISTRAȚIA DE STAI 1010 PRONOSPOR1 INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXTRAORDINARĂ 
LOTO A REVELIONULUI DIN 1 
IANUARIE 1382. Faza L Extra
gerea I : 12 59 2 M 48 38 I 77 48 1 
Extragerea a U-a : n St 4 7 U 
27 85 51 74 25. Faza a D-a : Ex
tragerea a in-a 59 45 53 1 51 4 
I «7 76 52 Extragerea a IV-a : lt 
49 W 7 73 41 56 89 86 17 Extrage
rea a v-a : 76 54 56 80 57 25 “ 
9 63 16 Extragerea a Vl-a : 41 
53 45 71 74 90 12 52 50. Faza 
IU-a : Extragerea a vn-a 40 73 
43 70 45 53 82 69 78 Extragerea 
vm-a : 50 34 49 29 SS 71 IS 56 
22. Faza a IV-a : Extragerea 
TX-a 82 19 35 48 56 46 42 36 83 
Extragerea a X-a : 29 18 30 71

M
M

N
40

SI 25 7 54 45 Extragerea a Xl-a : 
10 8, K 74 23 55 32 S2 43 59 Extra
gerea a Xn-a : 36 18 46 15 57 5 29 
85 12 31. Fond total de ctșUgnrt : 
10.773.505 lei.
• CIȘTIGURILE TRAGERII LO

TO DIN -------------------- ----
Categoria 
35.765 lei 
8.941 
4.138 
2.62B 
ld ;
categoria X : 1.473,25 â 1W M. 
port la categoria 1 : 506.000

9 CIȘTIGURILE TRAGERH 
CEPȚIONALE LOTO DIN Z0

25 DECEMBRIE 1381.
2 variante 100% a 

a 
a 
a

85-
Jel;
Re
lei.

2 : ______ ..
șl 13 variante 25% 
categoria 3 : 21,75 
categoria 4 : 34,25 

categoria s : 137 a
led ; 
lei ; 
lei î categoria 6 : 263,50 a 342

KX- 
__ ,_______ _____ ____ __ DE

CEMBRIE 1981. FAZA I : Catego
ria 1 : 3 variante 25% a 29.530 lei; 
categoria 2 : 1 variantă 100% a 
32.215 lei sau, la alegere, o ex
cursie de două locuri Io B. D.

cate-

• REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 3 IANUA

RIE 1982
L Ascoli — Torino 

II. Bologna — Genoa 
HI. Catanzaro — Cesena 
TV. Como — Avelllno
V. Florentina — Inter 

VI.vn. vin.
IX.x.
XLxn. xin.

Juventus — Udtnese 
Milan — Cagliari 
Napoli — Roma 
Brescia — Bari 
Foggia — Perugia 
Lazio — Verona 
Sampdoria — Pistolese 
Varese — Spal

X
X 

1
2
1
1
1
I 

X 
X

1 
1
1

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI ;
1.115.791 LEI, dta care 266,016 lei, 
report la categoria !•

1 in clasament, reeditind 
performanța de la ediția inau
gurală. Ar fi o demonstrație că 
in aria copiilor juniorilor, o- 
rașul nostru a muncit întot
deauna cu folos"..

Intre Petrolul și 
campionatul Europei

MIRCEA DRIDEA : „Aș dori 
ca Im vara acestui an »ă ne 
găsim cu Petrolul, pe același 
lot pe care ne aflăm acum, la 
jumătatea campionatului, 
că 
zia 
ea 
să
Ion. Iar, dincolo de... Petrolul, 
as dori fotbalului românesc in 
1982 o grupă favorabilă în 
preliminariile viitorului cam
pionat al Europei fi un start 
lansat spre elita fotbalului 
continental".

adi- 
lideri ți promovați in Divi- 
A. In continuare, aș vrea 

jocul echipei și rezultatele 
ne mențină in primul eșa-

române de fotbal, care va a- 
vea loc în luna ______
Pînă atunci. însă, echipele iși 
vor începe pregătirile pentru 
noul sezon și ca atare cons
fătuirii care va avea loc mii- 
ne trebuie să i se acorde toată 
atenția din partea tuturor ce
lor care au fost chemați să 
participe La ea. Programul este 
următorul : analiza desfășurării 
turului Diviziei ,A“ t aprecieri 
privind unele aspecte ale pro
cesului de instruire ; discuții 
pe marginea materialelor pre
zentate ; concluzii și sarcini 
pentru sezonul de primăvară ; 
noutăți metodice privind jocu
rile sportive. în partea finală 
a consfătuirii va avea loc și 
tragerea la sorți a „optimilor" 
Ou.pej României — competiție 
care se desfășoară sub egida 
„Daciadei" —. jocuri care se 
vor disputa la înceoutul se
zonului de primăvară.

Conținutul tematic al consfă
tuirii de mîine îi invită pe 
pairtiicipanți, pe președinții de 
cluburi și asociații, de secții, 
pe antrenorii 
>rA“ la o analiză 
care să se scoată 
șurile care s-au 
activitatea fotbalistică. Discuți
ile trebuie să constituie un 
real și util schimb de expe
riență menit să ridice nivelul 
activității fotbalistice. Și cu a- 
cest prilej trebuie să se tragă 
un serios semnal de alarmă 
asupra nivelului campionatului, 
a pregătirilor pe care toate e- 
chipele sînt datoare să le des
fășoare cu maximă exigență. 
ÎMBUNĂTĂȚIREA SUBSTAN
ȚIALĂ A CADRULUI ORGA
NIZATORIC AL FOTBALU
LUI, JALONATĂ RECENT DE 
FORURILE DE CONDUCERE 
ALE MIȘCĂRII SPORTIVE. 
TREBUIE DUBLATĂ DE 
CREȘTEREA RESPONSABILI
TĂȚII ȘI A VOLUMULUI DE 
PREGĂTIRE, DE O EXEM
PLARA DISCIPLINA ȘI OR
DINE ÎN TOATE SECTOARE
LE ACESTUI SPORT. ÎNCE- 
PÎND CHIAR DE LA UNITĂ
ȚILE DE BAZĂ. DE LA CLU
BURI. ASOCIAȚII ȘI ECHIPE. 
Consfătuirea de mîine se cere, 
așadar, să se constituie într-un 
început de drum pentru îmbu
nătățirea activității în ace<9l 
popular sport.

februarie.

diviziona rclor 
temeinică, in 
la iveală lip- 
manifestat in

DIN 87 DE DEBIITANTI
17 Al CONFIRMAT PROMOVAREA
puțind dintre ei s-au impus cu 
adevărat, reprezentând câștigu
rile nete ale anului pe care 
l-om părăsit.

De ta bun țaceput trebuie 
■ă spunem, deci, că nu canti
tatea înseamnă, în cazul de 
fată, un indicator de subliniat. 
Universitatea Craiova și Dina
mo. care au dominat fotbalul 
]ui *81, oferă cel mai sugestiv 
exemplu. In acest sens : craio- 
venii au aruncat pe gazon 
doar trei „efemeride", A. Po
pescu, Cioroiaiui, Flr&uescu, 
tar Dinamo nu a Înregistrat 
nici măcar un singur debut. 
Aparentul conservatorism se 
datorește, după cft se pare, 
echilibrului, drumului jalonat, 
dorinței de a aduce la lumi
na performantei jucători capa
bili să reziste ^ocubii* debu
tului. Un alt argument : necor- 
dul de la polul opus, al Jlutua, 
cu 11 debutanți, tocmai, cre
dem noi. pentru că această t- 
chiDă tatonează, vrlnd să-și 
găsească un nou traseu în Di
vizia „A", care s-o îndrepte 
dincolo de zona periculoasă a 
clasamentului, unde a fost mai 
mereu cantonată. In 1901.

Cu 
ochi, 
vem 
gurii

lista noilor veniți sub 
se poate observa că ar 
de-a face cu trei cate- 
de debutanțl s

1. Apariții 
practic, nu le 
minte numeile, 
eovicl, Iepure

Movilă, 
Bacău).

Vilcea).
(„Poli“ Timișoara), Tufan 
Olt). Boeru („U“ Cluj- 

Napoca.), Covaci (A.S.A.), Cra
mer (F.C.M. Brașov), Bătrî- 
neanu (F.C. Constanța). Takacs 
(U.T.A.).

2. Jucători care au lăsat im
presia că s-au titularizat, dar 
au ajuns pe banca de rezerve 
sau au „dispărut" dintr-un 
motiv sau altul : Tonta, Stoi
ca II (Steaua), Popa (S.C. Ba-

țese), 
(S.C. 
Rm,
Loga 
(F.C.

fugare, 
mai tine
cum ar
(Sportul
Ghioane, 

Ciofică (Chimia
StoJan (Jiul),

cărora, 
ndmeni 

fi Vm- 
•tuden- 

Iancu

câu). Dulău (A.S.A.), Ștefan 
(F.C.M. Brașov), Tică, Reti, 
Stoica III (Progresul Vulcan), 
Alexa (Corvinul), Ciceu (CIS. 
Tîrgoviște), P. Iulian, Girleș- 
teanu (F.C. Olt).

3. Fotbaliști integrați bine 
In formulele de echipă și care 
au parcurs cu bine tot sezo
nul. Această categorie repre
zintă, fără îndoială, secvența 
cea mei prețioasă din lunga 
listă a promovaților lui *81. 
Este vorba de Iovan (Steaua), 
Rotaru, Matei (F.C. OM), Vi
zitiu, Giurgiu, (Jiul), Conțin 
(A.S.A.), Girjoabă (Progresuft- 
Vulcan), Ghiță (Corvinul), Ef- 
ihnie, O. Popescu, (C„S. Tîr- 
goviște), Csordas, Bodi, Urw 
(U.TA..), Albii („U* Cluj-Na
poca), Niehici, Botanici („PoM" 
Timișoara), Penoff (S.C. Bar 
cău). Cu aMe cuvinte, 17 din 
87. Dar, repetăm, nu raportul 
acesta ni oe pare interesant, 
d cifra ^T, tn sine, care rar 
prezintă tot atitea lansări reur 
ștte pe acena primei divizii. 
Este mică, este mare 7 Nu 
știm. Plriocipalu.1 că exista. 
Datoria acestor debutanțl aate 
aă confirme ta continuare.

Ce se observă, insă, wtructw 
rind acest ultim tabel 7 Că 
majoritatea numelor provii) 
din divizillile inferioare, ceea 
ee denotă aă eșaloanele ano
nime aint mai puternice, mai 
productive decît propriile pe
piniere ala ctaburilor de „A*. 
Pe filiera cea mai naturală ( 
copii și juniori — .speranțe* 
— prima echipă, nu au urca* 
decit Glrjoobă, O. Popescu, 
Csordaș și Albu, ultimul rodat, 
de fapt, la C.F.R. duij-Napo- 
ca. Recoltă nesatisfăcătoare, 
din acest punct de vedere. Și 
un singur exemp? i de transfer 
judicios, „pe orizontală" : fun
dașul Matei ta F.C. Olt, care 
a venit de la Craiova, unde 
valoarea .itularilor actuali i-*r 
fi blocat titularizarea.

tan CUPEN



HANDBALISTELE NOASTRE JUNIOARE 
ÎNVINGĂTOARE LA HALLE

Echipa de junioare a Ro
mâniei a cîștigat turneul in
ternational de handbal de la 
Halle, totalizind in clasamentul 
final 7 p (3 victorii și un med 
egal din 4 partide, golaveraj 
69—44). Pe locul doi s-a cla
sat prima selecționată de ju
nioare a R. D. Germane —

ÎNAINTEA finalelor 
LA TENIS 

CIUDAD DE MEXICO (Ager- 
pres). în cadrul celei de a patra 
ediții a Cupei Mondiale la te
nis competiție rezervată junio
rilor, în sferturile de finală ale 
probei de dublu fete, cuplul ro
mân Daniela Moise — Luminița 
Sălăjan a întrecut perechea Gar
cia — Sanchez (Spania) șl s-a 
calificat în semifinalele concursu
lui.

Finala probei de simplu fete se

PE GHEATĂ SI PEa a

TURNEUL CELOR PATINATOARELE
4 TRAMBULINE LA ALMA ATA

Primul concurs din „Turneul 
setor 4 trambuline" la sărituri 
cu schiurile. desfășurat la 
Oberstdorf (R.F. Germania), a 
fost cîștigat de campionul 
mondial de juniori, finlande
zul Matti Nykaenen, cu 241,4 
p (sărituri de 109 m și 104,5 
m) L-au urmat Manfred 
Deckert (R.D. Germană) — 
239,3 p și Thomas Prosser 
(R.F Germania) — 233.2 d, în 
al doilea concurs, la Garmisch 
Partenkirchen. a terminat în
vingător norvegianul Roger 
Ruud — 237 o (105 si 99 m).

HOCHEISTII CANADIENI 
ÎNVINGĂTORI

Campionatul mondial de ho
chei pe gheață pentru juniori, 
desfășurat in mai multe orașe 
din S.U.A. și Canada, s-a în
cheiat cu victoria echipei Ca
nadei. cu 13 p. urmată de Ce
hoslovacia — 11 p. Finlanda — 
10 d. U.R.S.S. și Suedia — 
cile 8 p. S.U.A. — 4 p. R.F. 
Germania — 2 p și Elveția — 
0 p. în ultima zi, la Rochester 
(Minnesota). Canada și Ceho
slovacia au făcut ioc egal. 
3—3 Alte rezultate : U.R.S.S. 
— Suedia 7—2 ; Finlanda — 
S.U.A. 8—4 ; Cehoslovacia — 
Elveția 16—0 ; U.R.S.S. — 
S U.A. 7—0; Finlanda — Sue
dia 9——6.

PREGĂTIRILE 
TENISMANILOR NOȘTRI 
PENTRU „CUPA DAVIS“

In vederea pregătirii tntîlni- 
rii cu Chile din actuala ediție 
a .Cupei Davis“ (5—7 martie 
la Santiago de Chile) trei 
dintre componentii reprezen
tativei de tenis a țării noastre 
— Florin Segărceanu, Andrei 
Dirzu și Adrian Marcu —* vor 
participa in perioada Următoa
re la o serie de tunnee peste 
hotare. Astfel, după două tur
nee în S.U.A.. tinerii noștri 
teni^mani vor evolua in Mexic, 
Argentina și Chile.

VIITOARELE CAMPIONATE
La Roma, președintele Fede

rației italiene de scrimă. Renzo 
Nostinl. a anunțat că viitorul 
campionat mondial va avea loc 
în luna iulie 1982 în Italia. Se 
așteaptă ca la întreceri să par
ticipe sportivi și sportive din 

6 p, urmată de Bulgaria — 
4 p, Cehoslovacia — 2 p șl 
R. D. Germană (B) — 0 p.

ta ultima d a competiției 
•-au Înregistrat următoarele 
rezultate : România — R. D. 
Germană (A) 12—12 ; Bulgaria 
— Cehoslovacia 16—10.

„CUPEI MONDIALE"
(juniori)

va disputa intre Ho Na (R. P. 
Chineză) și Susan® Schmid (El
veția) .

Rezultate din sferturile de fi
nală la simplu masculin : Bar- 
don (Spania) — Danisgraard (Da
nemarca) 6—4, 6—7, 6—2 : Maclei 
(Mexic) — Serts (Brazilia) 6—2,
6— 2 ; Lozano (Mexic) — Emil 
Hnat (România) 6—2, 6—1 : Camus 
(Chile) — Pelmar (Mexic) 7—5,
7— 5.

Concursul feminin de patinai 
viteză desfășurat la Alma-Ata 
a fost ciștigat de campioana 
olimpică Natalia Petrușeva cu 
178,544 p la poliatlon. Ea a 
ocupat primul loc la 500 m — 
40.71 si 1 000 m — 1:22.42.

GALINA KULAKOVA 
CONTINUA™

Cunoscuta schioară sovietică 
Galina Kulakova (40 ani), 
multiplă campioană olimpică 
și cîștigăitoarea primei ediții a 
„Cupei Mondiale" la schi-fond 
(1979), a revenit asuipra deci
ziei de a abandona activitatea 
competițională luând startul în 
proba de 5 km din cadrul 
concursului de la Krasnogorsk. 
Ea a terminat învingătoare cu 
timpul de 17:05,10 lăsînd în 
urmă pe Liubov Liadova și 
Raisa Smetanina. La încheie
rea cursei. Galina Kulakova a 
declarat că intenționează să 
participe la apropiatele cam
pionate mondiale de la Hol- 
menkollen (Norvegia).

ALTE INTILNIRI DE HOCHEI

• La Mannheim (R.F. Ger
mania). în cel de-al doilea 
meci amical dintre reprezenta
tiva R.F. Germania și selec
ționata secundă a U.R.S.S., 
hochei știi sovietici au terminat

CAPETELE DE AFIȘ ALE 
TURNEULUI DE TENIS 

MONTE CARLO ’82
Ediția 1982 a turneului inter

național de tenis de la Monte 
Carlo se va desfășura între 
1 și 11 aprilie. Vor participa 
unii dintre cei mai va
loroși jucători din lume, prin
tre care suedezul Bjorn Borg, 
cehoslovacul Ivan Lendl, ame
ricanul Jimmy Connors, argen
tinienii Jose Luis Clerc și 
Guillermo Vilas. Arbitrul 
principal al turneului va fi 
fostul campion italian Nicola 
Pietrangelli.

MONDIALE DE SCRIMA
48 de țări ale lumii. Inițial, 
campionatele mondiale de 
scrimă trebuiau să se desfă
șoare în Mexic, dar federația 
mexicană de specialitate a re
nunțat la organizarea acestei 
competiții.

In crosul tic la sao Paulo

VICTOR MORA
LA A PATRA 

VICTORIE
8AO PAULO (A ger preș).

— Tradiționala competiție in
ternațională de cros care se 
desfășoară in noaptea Anului 
Nou pe străzile orașului brazi
lian Sao Paulo a fost cîștigată 
de atletul columbian Victor 
Mora. învingătorul a parcuri 
un traseu în lungime de 8 900 m 
în 23:20,2, fiind urmat d« 
Silvio Salzar (Columbia) — 
23:35,5 și Jose Joao da Silva 
(Brazilia) — 24:02,0. Este pen
tru a patra oară cînd Victor 
Mora cîștigă această competi
ție.

La feminin, pe primul loc 
s-a clasat Rosa Mota (Portu
galia) — 26:45,8, urmată do
Kathy SchilU (S.U.A) —
27:35,0 și Heide Hutterer (R.F. 
Germania) — 27:49,0.

ZĂPADĂ
din nou învingători, de data 
aceasta cu 7—1 (1—1, 5—0, 
1-0).
• „Cupa Spengler" s-a În

cheiat la Davos cu victoria 
echipei Spartak Moscova, caro 
cucerește pentru a doua oară 
consecutiv trofeul, totalizând 
8 p. Au urmat în clasament 
H.C. Davos, F.C. Kota și T.J. 
Vitkovice — câte 4 p și Min
nesota University (S.U.A.) Op.
• Două meciuri disputate 

In Olanda : U.R.S.S. — Set 
orașului Tilburg 12—1 ; Sue
dia — Olanda 7—0.
• La Garmisch Partenkir

chen, în sferturile de finală 
ale C.C.E.. formația vest-ger- 
mană S.C. Riesersee a dispus 
cu 3—1 de echipa suedeză B.K. 
Faerjestad, calificîndu-se în 
turul următor.

PROIECTE PENTRU
FEDERAȚIA SPANIOLA a PUS 

la punct un plan riguros de pre
gătire a echipei naționale în ve
derea turneului final al C^M. Pc 
lingă o serie de lungi stagii de 
pregătire în comun (unele la al
titudine, în Pirinel), selecționa- 
bilii vor susține o serie de jocuri 
amicale, toate pe teren propriu, 
la Valencia, la 24 februarie cu 
Scoția ; la 24 martie, probabil cu 
Tara Galilor ; la 28 aprilie (trei 
zile după încheierea campionatu
lui), cu Elveția. De la 22 mal 
va începe un lung cantonament, 
tntr-o mică localitate situată In 
apropiere de Valencia.

FORUL DE SPECIALITATE din 
Cehoslovacia a hotărît ca echipa 
națională să efectueze, între 19 
ianuarie si 7 februarie, un turneu 
în America Latină (Mexic, Peru, 
și Columbia). La 24 martie, re
prezentativa Cehoslovaciei va în- 
tîlni pe teren propriu formația 
Greciei, la 14 aprilie va juca la 
Koln cu R. F. Germania, iar 1* 
26 aprilie — la Viena cu Austria. 
Plecarea în Spania este prevăzu
tă cu 6 zile înaintea începerii tur
neului final.

CAMPIONATUL VEST-GERMAN 
va lua sfîr$.it la 29 mal, dar au 
fost prevăzute sl © serie de în
treruperi pentru a permite echi
pei naționale să se pregătească in 
vederea turneului final al C.M. 
Pentru aceasta au fost perfectate 
o serie de meciuri, precum si un 
scurt turneu în America de Sud. 
La 17 februarie. reprezentativa 
R. F. Germania va întîlni forma
ția Portugaliei, după care va tra
versa Atlanticul, în vederea sus
ținerii a două jocuri, cu două 
dintre favoritele ..El MundialuQui"

Sărbătoarea națională a Republicii Cuba

SPORTUL, PE COORDONATELE 
MARII PERFORMANTE

Încununare « îndelungatei lupte purtate da poporul 
cubanez pentru eliberare națională fi socială, victoria re
voluției și preluarea puterii de către forțele populare cu 
23 de ani în urmă, au deschis țării largi perspective de 
realizare a unor profunde transformări politice, economice 
și sociale, marcind, totodată, crearea primului stat socialist 
pe continentul Americii.

Transformările petrecute au avut ca rezultat și deosebi
tul avint al mișcării de educație fizici și sport.

Afirmarea sportivă a Cu
bei socialiste reprezintă un 
adevărat miracol. într-o 
perioadă de timp foarte 
scurtă au fost obținute în
semnate succese, a căror 
repetare demonstrează ra
pida formare a unei tradi
ții, a unei școli, ilustrată 
de campioni de notorietate 
mondială.

De cîțiva ani pugiliștii 
cubanezi domină autoritar 
boxul amator mondial. Nu 
mai departe decît la ultima 
ediție a Jocurilor Olimpice, 
la Moscova, el au cucerit 
10 medalii, dintre care S 
de aur. în fruntea așilor 
care au ilustrat mai multe 
generații extrem de gene
roase în talente se situează 
triplul campion olimpia 
Teofilo Stevenson, o adevă
rată „legendă vie" a ace»- 
tui sport, care va încerca 
ceea ce nimeni nu s*a în
cumetat vreodată : obține
rea celei de a 4-a centuri 
olimpice...

După ce a produs cîteva 
promoții de sprinteri de 
clasă (Barrientos, Fortun, 
Figuerola, Ramirez, Montez, 
Leonard), atletismul cuba
nez a oferit și un record
man mondial la triplusalt. 
Petro Perez-Duenas. A ve
nit apoi „El Caballo" Al
berto Juanlorena, „monstru 
sacru" al istoriei semi fon
dului, iar mai recent s-au 
afirmat aruncătoare-a de su

„EL MUNDIAL" ’82
spaniol : selecționatele Braziliei
(21 martie) si cea a campioanei 
mondiale. Argentina (23 martie). 
La 14 aprilie, selecționata vest- 
germană va juca, pe teren pro
priu. în compania Cehoslovaciei. 
Se duc tratative, de asempnea, 
pentru • deplasare în Norvegia, 
în vederea unei partide cu repre
zentativa acestei țări, la 12 mai. 

ANTRENORUL ECHIPEI statu
lui Chile, Luis Santibanez, s-a 
declarat optimist în privința pre
zenței formației sale la turneul 
final al C.M. „Echipa noastră, a 
arătat el. n-a pierdut în doi ani 
decît 3 partide — două cu Bra
zilia ad una cu Uruguay — șl. 
indiferent de grupa preliminară, 
vom face o figură frumoasă la 
«El MundiaU". Toate competițiile 
interne din Chile vor lua sfîrșlt 
în luna februarie, pînă la debu
tul turneului final timpul fiind 
afectat pregătirii reprezentativei 
care are în program mai multe 
turnee și meciuri amicale cu 
adversari de bun nivel, cum sînt 
selecționatele R. F. Germania. Ir
landei de Nord și ® serie de 
formații de club europene sl sud
am eri cane.

CUNOSCUTUL TEHNICIAN ar
gentinian, Luis Cesar Menottl. a 
declarat presei din țara sa că 
după turneul final de anul viitor 
din Spania va renunța la funcția 
de antrenor al reprezentativei, 
urmînd să se dedice, după cum 
a precizat, cercetărilor privind o 
serie de probleme legate de sport 
si unor articole consacrate fot
balului pentru reviste speciali
zate.

DEȚINĂTOAREA titlului mondial. 
Argentina, va remite, în mod •- 

liță Maria Caridad Colon, 
campioana olimpică în 1980 
și discobolul Luis Delis, 
medaliat olimpic.

Jocurile sportive, care se 
bucură de mare popularita
te, au relevat calitățile 
specifice ale tineretului 
cubanez — viteză, agilitate, 
îndemânare. La volei și 
baschet. reprezentativele 
masculine și feminine se 
numără în mod constant 
între fruntașele lumii. în
tre care, mai recent, s-au 
ridicat spectaculos și polo- 
iștii : reprezentativa uni
versitară s-a clasat pe pri
mul loc la marea oompeti- 
ție studențească de la 
București în vara trecută 
într-o companie selectă, iar 
echipa națională a terminat 
pe locul doi la Cupa Mon
dială

Din bogata paletă a per
formanței sportive cubane
ze nu lipsesc nici reprezen
tanții atleticii grele — hal
terofilii Daniel Nunez, cam
pion olimpic, si Julio 
Echeverria, fost recordman 
mondial luptătorii, judo- 
kanii.

...De fapt, „miracolul* 
sportiv cubanez nu Înseam
nă decît muncă, talent și 
un sistem de educație fizică 
și sport bine organizat, cu 
accent pe sportul școlar. în 
care elementele cu aptitu
dini găsesc cele mai bune 
condiții de împlinire.

ficial, trofeul ciștigat in 1£ 
„Cupa F.I.F.A.", in ziua de 8 
nuarie 1932. Ceremonia va a\ 
loc la Madrid, unde cupa < 
aur masiv care răsplătește ca 
pioana mondială va fi pred 
președintelui federației internat 
nale. Joao Havelange. „Ci 
F.I.F.A." va fi expusă la Pa 
tul Congreselor din capitala S 
nlei pînă la 17 ianuarie, a dc 
zi după tragerea la sorți a g 
pelor preliminare ale turner 
final.

ALTE ȘTIRI
• tn etapa a 13-a a campio 

tulul Italiei s-au înregistrat 
zultatele : Ascoli — Torino 0 
Bologna — Genoa 1—1, Catar 
ro — Cesena 3—0, Como — A 
Ilino 0—1, Florentina — Inter 4 
Juventus — Udinese 1—0, Milai 
Cagliari 1—0, Napoli — Roma 1 
In clasament : Fiorentina 19 
Juventus 18 p, Roma și Inter 
p. etc.
• în campionatul englez s 

disputat patru meciuri: Brightc 
Aston Villa 0—1 ; Everton — 
ventry 3—2 ; Manchester Citj 
Wolverhampton 2—1 ; Souths 
ton — Swansea 3—1. în ci
ment conduce Manchester C 
cu 34 p (din 20 de jocuri), 
mată de Southampton — 3.' 
(din 19 meciuri).
• In meci amical disputat 

Lisabona, echipa locală Spor 
a întrecut cu 3—2 (2—2) form 
engleză Tottenham
• Turneul de la Nisa, pe 

echipe de cădeți, s-a încheiat 
victoria selecționatei Italiei,
a întrecut în finală cu 1—0 (i 
formația Franței. Pentru loci 
3—4, U.R.S.S. a învins cu 
(0—0) Belgia.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
5.1 Schi : Ultimul concurs din cadrul „Turneului 

celor 4 trambuline" la sărituri cu schlurile, la 
Bischofshofen (Austria)

7J Tenis : Prima rundă a campionatului european pe
teren acoperit — „Kings Cup"

8.1 Fotbal : Tragere la sorți pentru, preliminariile C.E., 
la Paris

8— 4.1 Schi : „Cupa Mondială" la Pfronten (R. F. Germa
nia), cotorîre și slalom uriaș (f)

9.1 Schi ; Cursă de 15 km (m) la Reit-im-Wonkl 
(R. F. Germania), în cadrul „Cupei Mondiale".

9— 10J Schi : Coborîre și slalom uriaș (m), pentru „Cupa
Mondială" la Morzine (Franța)

10.1 Bob : „Cupa Mondială" pentru bob 2, la Cervlnia 
(Italia)
Schi : Cursă de 10 km (f) la Klingenthal (R. D. 
Germană) pentru „Cupa Mondială"

TELEX © TELEX • TELEX © TELEX • TELEX © TELE
ATLETISM © Cursa de 8 km de 

pe străzile orașului Ziirich a re
venit alergătorului englez Dave 
Moorcraft, în 22:19,0. La feminin 
a cîștigat norvegiana Grete Waltz
— 24:53,0. Au participat 6 886 cen- 
curenți.

AUTO © Cea de-a 50-a ediție
— jubiliară — a „Raliului Monte 
Carlo" se va desfășura între 18 
și 23 ianuarie și va reuni un nu
măr record de 300 de echipaje, au 
anunțat organizatorii tradiționa
lei competiții automobilistice. 
Startul în prima etapă se va da 
din mai multe orașe europene ; 
Bad Hamburg (R. F. Germania), 
Barcelona, Lausanne, Londra, 
Monte Carlo, Paris. Roma.

BASCHET © La Istanbul, în 
„sferturile" Cupei Koraci, Steaua 
Roșie Belgrad a întrecut cu 90— 
81 (42—47) formația turcă Efes
Nilsen.

HANDBAL O Turneul masculin 
de la Amsterdam a fost cîștigat 
de selecționata orașului Copenha
ga — 8 p, urmată de Amster
dam — 4 p, Berna — 2 p șl 
Stuttgart — Op.

RUGBY • Pe stadionul Twic
kenham din Londra s-a disputat 
meclul-test dintre reprezentative
le Angliei și Australiei, în care 
gazdele au înregistrat victoria cu 
15—11 (6—3). Au marcat, pentru
învingători : Nick Jeavons (încer
care), Marcus Rose (3 lovituri 

de pedeapsă) și Paul D 
(transformare).

SCHI • La o populație d 
proximativ 7.500.000 de locu 
Austria dispune de 3 500 de 
ferice și telescaune. în curși 
nulul trecut, ele au transp 
150 milioane de persoane. L 
mea totală a pistelor de sch 
Austria depășește 20 000 de 
metri. Pentru parcurgerea 
tor piste ar fi necesare 
schior... 18 luni !

YACHTING • Prima reg£ 
C.M. clasa „420“ a revenit, 
Brighton (Australia), yachtr 
lui australian Cralg Ferrij, i 
de americanul Jamie Brown

K&daclia ;i administrație t cec 19778 Bucurată rtr V Como «6 P.l I 4 t tei centroid n 79.74 •’ SO SI «ectia cocs p. 11.91.49 interurban 437 | tetei 11 358 ramip lipanii t. P- „Infoh
Pentru «trfilnâtete » abonament» arin HEXIM - departamentul esport import oresâ P O Bo» >36-137. teie» 11 226, București, ctr. 13 Decembrie M. !■ R. I. K L 4


