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TODOR
Sîmbătă, 16 ianuarie, au con

tinuat, la Casa Snagov, con
vorbirile oficiale între tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Rcpubli- 
cii Socialiste România, și to
varășul Todor Jivkov, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulga
ria.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov au procedat la 
o informare reciprocă cu pri
vire la mersul construcției so
cialiste in România și Bulga
ria, asupra modului cum ac
ționează organele și organiza
țiile de partid, toți oamenii 
muncii, din cele două țări, 
pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al Xll-Iea al 
Partidului Comunist Român, și 
respectiv ale Congresului al 
Xll-Iea al Partidului Comu
nist Bulgar, pentru realizarea 
obiectivelor planurilor cincinale.

S-a apreciat că rezultatele re
marcabile obținute de România 
și Bulgaria în construcția so
cialistă. constituie o bază te
meinică pentru dezvoltarea 
fructuoasă, multilaterală, a co
laborării dintre cele două țări, 
în interesul ambelor state și 
popoare, vecine și prietene, al 
cauzei socialismului, progresu
lui si păcii in lume.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au continuat, de ase
menea, schimbul de păreri în 
probleme actuale ale vieții po
litice internaționale, ale mișcă
rii comuniste și muncitorești.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de înțelegere deplină si 
stimă reciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
reținut, sîmbătă, după încheie
rea convorbirilor oficiale. Ia di
neu pe tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Dineul a decurs în aceeași 
atmosferă de caldă prietenie, 
de înțelegere deplină șl stimă 
reciprocă, în care a avut loc 
dialogul dintre cei doi condu
cători de partid și de stat, în
treaga vizită a înaltului oas
pete bulgar, în țara noastră.

în campionatul național de baschet

STEAUA (dublă victorie in fața lui Dinamo) 
S-A DISTANȚAT IN CLASAMENT

La capătul unei specta
culoase pătrunderi, ste- 
listul P. Brănișteanu va 
înscrie un nou coș

Foto : Dragoș NEAGU

JIVKOV
Răspunzînd invitației tova

rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, a participat, sîmbătă, 
Ia o partidă de vinăloare, in 
păduri situate în județul Dîm
bovița.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au luat par
te, apoi, la un dejun vinăto- 
resc.

★
Duminică, 17 ianuarie, s-a 

încheiat vizita de prietenie pe 
care a efectuat-o în țara noas
tră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, seeretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovară
șul Todor Jivkov, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulga
ria.

Ceremonia plecării înaltului 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul Otopeni, împodobit sărbă
torește.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au sosit îm
preună Ia aeroport. Mii de oa
meni ai muncii au intimpinat 
cu ovații și urale pe cei doi 
conducători de partid și de 
stat. Se scanda cu însuflețire 
„Ceaușescu-Jivkov", cei pre- 
zenți exprimînd deplina satis
facție pentru noua întîlnire din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, pentru rezul
tatele fructuoase ale convorbi
rilor la nivel înalt româno- 
bulgare, care au deschis per
spective noi dezvoltării conti
nue a prieteniei și colaborării 
dintre partidele, țările și popoa
rele noastre.

O gardă militară, aflată pe 
aeroport, a prezentat onoruL 
Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare 
Bulgaria si Republicii Socialis
te România.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au trecut în 
revistă garda de onoare.

La scara avionului, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov și-au strîns mîinile cu 
căldură, s-au îmbrățișat prie
tenește.

La ora 11,30, aeronava prezi
dențială a decolat, indreptin- 
du-se spre patrie.

Campionatele re
publicane de bas
chet, Divizia „A", 
au continuat cu 
meciurile (duble) 
ale etapei a 14-a, 
în cadrul căreia 
s-a disputat și 
tradiționalul derby 
al formațiilor mas
culine : Steaua — 
Dinamo. Ciștigînd 
ambele partide, 
baschetbaliștii de 
la Steaua s-au 
distanțat în frun
tea clasamentului, 
ei totalizînd acum 
30 p, în vreme ce 
a doua clasată, Di
namo, are 27 p.
Rezultate :

MASCULIN — 
GRUPA 1—6:

STEAUA — DI
NAMO BUCU
REȘTI 2—0 : 77— 
75 (43—36) și 65— 
64 (34—42). Am
bele întîlniri au 
oferit publicului 
prezent în sala 
Floreasca (arhi
plină) întreceri
viu disputate, e- 

ctiilibrate, cu rezultatele decise 
în ultimele secunde ale meciu
rilor. Faptul că nivelul tehnic al 
meciurilor s-a ridicat rareori 
la cota pe care am fi dorit-o 
a fost compensat de combativi
tatea manifestată de jucă
torii ambelor echire și de pa
sionanta evoluție a scorului. 
S;mbătă. de pildă, Steaua a 
început furtunos șl, prin in
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Un frumos succes al handbalului nostru feminin

RULMENTUL BRAȘOV, ÎN SFERTURILE DE FINALĂ ALE C.C£
• In mccl retur: ishra Partizanske - Rulmentul Brașov 16 15 (4-6)

Rodica Marian aruncă șl va înscrie cu toată împotrivirea porta
rului echipei Iskra Partizanske, Maria Koncekova. (Fază din 

meciul tur)
TOPOLCANY, 17 (prin tele

fon). Cele mai bune formații 
feminine de club ale Cehoslo
vaciei și României, Iskra Par
tizanske și Rulmentul Brașov, 
s-au întîlnit duminică diminea
ță în partida retur din optimile 
de finală ale Cupei campioni
lor europeni. La capătul unui 
meci în care handbalistele ro
mânce au dominat mai mult de 
40 de minute, victoria a reve
nit gazdelor doar la un gol 
diferență : 16—15 (4—6) pentru 
Iskra Partizanske. Rulmentul 
Brașov, care duminica trecu
tă a realizat victoria cu 24— 
21, a obținut astfel o frumoasă 
și meritată calificare în sfer
turile de finală ale supremei 
competiții continentale inter- 
cluburi a handbalului feminin 
(scorul general : 39—37). Su
perioritatea echipei Rulmentul 
a fost vizibilă atît în 
apărare (portarul Elena Dră- 

tercepții, contraatacuri și a- 
runcări precise de la dis
tanță, a ajuns să conducă în 
min. 13 cu 32—17. In această 
situație, o schimbare total ne
potrivită (Căpușan a fost în
locuit cu Cernat) a „rupt" rit
mul de joc al steliștilor ; în 
contrast, sportivii de la Di
namo au jucat din ce în ce 
mai legat, mai incisiv și mai 
eficace, izbutind nu numai să 
reducă din handicap, ci chiar 
să ia conducerea (46—43 in 
min. 24). De aici, au urmat nu
meroase situații de scor egal 
sau de diferențe minime, dar 
în final Steaua s-a desprins, 
totuși, dar nu decisiv, deoare
ce, de lă scorul de 77—73 (cu 
40 de secunde înaintea fluie
rului final), Dinamo a avut 
capacitatea de a mai înscrie un 
coș și chiar să intercepteze 
mingea pe care Steaua o deți
nea cu 26 de secunde înainte 
de sfîrșit. La capătul unui 
contraatac, David a aruncat la 
coș. dar arbitrii C. Negulescu 
și G. Dutka (care conduseseră 
bine pînă în acest moment) au 
refuzat să considere coș vala
bil, deși mingea a fost 
împiedicată de adversar, în 
mod neregulămentar, să trea
că prin inel. Din aceas
tă cauză, nu au avut loc pre
lungirile cuvenite in caz de 
scor egal.

A doua zi, evoluția întrece
rii a fost asemănătoare. Steaua 
a condus cu 19—10 (min. 8), 
după care formația Dinamo a

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2-3) 

gănescu a apărat excelent), 
cit mai ales în atac, fază a 
jocului în care și-a dominat 
categoric adversarele, brașo- 
vencele conducînd cu 5—0 în 
min. 20, cu 9—6 în min. 39 și

CAMPIONATELE MUNICIPALE DE ATLETISM 
AU DESCHIS SEZONUL DE SALĂ

Otilia Somănescu (a doua din stingă) a reintrat cu o victorie, 
impunîndu-se in cursa de 60 m Foto : N. DRAGOȘ

Campionatele municipale ale 
seniorilor și juniorilor mari, 
desfășurate sîmbătă și dumini
că în Capitală. în sala de la 
„23 August", au deschis sezo
nul atletic pe teren acoperit. 
A fost un start discret, fără 
performante spectaculoase, dar, 
mai ales fără... atleți. majo
ritatea fruntașilor amînîndu-și 
debutul pentru viitoarele con
cursuri ale calendarului in
door. .Absențele par motivate, 
în general, „municipalele" au 
venit foarte repede după peri
oada de pregătire nespecifică, 
la munte, dar ne amintim că 
în sezoanele trecute, antreno
rii bucuresteni se plîngeau de

„Internaționalele" de patina] viteză

CINCI SPORTIVI ROMÂNI, PL PODIUM
MIERCUREA CIUC, 17 (prin 

telefon). Ajunse la a 5-a ediție, 
„Internaționalele" de patinaj vi
teză, desfășurate pe pista na
turală din localitate (cu un coe
ficient corespunzător de alune
care) . au reunit sîmbătă și du
minică sportivi din R.P.D. Co
reeană. R.D. Germană, R.P. Un
gară, Uniunea Sovietică și pe 
cei mai buni alergători din țara 
noastră. Printre oaspeți s-au a- 
flat și cîțiva patinatori credi
tat! cu rezultate remarcabile în 
arena internațională. Mai mulți 
membri al lotului nostru reprezen
tativ s-au numărat printre prin
cipalii animatori. Simona Todo- 
ruț. Eva Sandor, Deziderlu Je
nei, Tibor Kopacz și Andrei Er- 
dely reușind să urce pe podiu
mul laureaților. O impresie bună 

cu 10—9 în min. 45, Rodica Ma
rian (care in ziua meciului a 
împlinit 26 de ani), Manuela 
Neică, Cristina Tache, Viorica 
Drăgușcl și Adriana Pătruț fi
ind cele mai bune jucătoare din 
formația brașoveană. La sfîrși- 
tul partidei, antrenorul princi
pal al echipei, Remus Drăgăr 
nescu, ne-a declarat la tele
fon : „Victoria noastră, pentru 
care am muncit foarte mult, 
o dedicăm tuturor iubitorilor 
brașoveni ai handbalului, susți
nătorilor noștri, și nu le uităm 
în aceste momente pe Gabriela 
Gaboș și Tatiana Beschi, care 
din cauza unor accidentări la 
ultimul antrenament de acasă, 
nu au putut fi alături de noi". 
Pentru frumoasa comportare 
din meciul retur jucătoarele de 
la Rulmentul, antrenorii Remua 
Drăgănescu și Ion Mihăilă, în
treaga secție de handbal bra
șoveană merită felicitări.

Au înscris : Drăgușel 5, Oa- 
că 4, Tache 3, Marian 3 —
pentru Rulmentul ; Pisova 6, 
Ilanisova 5, Greguskova 2, VI- 
ragova 2, Brczanyova 1 — pen
tru Iskra Partizanske. Au ar
bitrat excelent L Kiss șl Fr. 
Papp (Ungaria).

sărăcia calendarului de sală— 
Oricum ar fi. atletismul bucu- 
reștean pare, la această oră, 
destul de „subțire", cantitativ 
și calitativ. Să consemnăm, to
tuși, două reveniri după absen
te îndelungate : Otilia Șomă- 
nescu. învingătoare cu ușurin
ță la 60 m, și Adrian Pro- 
teasa, la primul său concurs 
după accidentul din luna iunie 
a anului trecut. Adrian a avut 
o încercare foarte bună la 2,20 
m. făcîndu-ne să credem că nu 
și-a pierdut nimic din talent. 
Să sperăm că atmosfera din 
sala „23 August" se va încăl- 

(Continuare in pag. 2-3)

au lăsat mai ales doi dintre se- 
lectionabilii aflați încă la vîrsta 
junioratului. Simona Todoruț (an
trenată de prof. Mihai Timiș) și 
Zsolt Zakarias (pregătit de soții 
Maria și Dan Lăzărescu) clasîn- 
du-se înaintea mai multor pati
natori de peste hotare. Clujanca 
Simona Todoruț — în evident 
progres de la o cursă la alta — 
a stabilit 8 noi recorduri de ju
nioare I și II. iar localnicul 
Zsolt Zakarias a corectat de 4 
ori cifrele din tabelele cu cele 
mai bune performanțe la 1u- 
niori L Și încă ceva îmbucură-

Troian IOANIȚESCU

(Continuare în pag. 2-3)



Campionatul feminin de handbal FLORETISTELE OF FA C.S. SĂTU MARE I
ȘTIINȚA BACĂU Șl TEROM IAȘI CONTINUĂ 
SĂ SE AFLE ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI
Cele cinci jocuri programate 

ieri in cadrul etapei a IV-a a 
campionatului Diviziei „A“ la 
handbal feminin (cel de al 
șaselea, acela dintre Rulmentul 
Brașov și Hidrotehnica Con
stanța fiind amînat) s-au în
cheiat cu rezultate normale. 
Ca urmare, egalitatea de punc
te (12) în fruntea clasamentului 
se menține între Știința Bacău 
și TEROM Iași.

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— MUREȘUL TG. MUREȘ 
23—19 (11—13). O partidă cu 
două reprize diferite. în care 
bucureștencele. acționînd după 
pauză ceva mai coerent in atac 
și foarte bine în apărare, au 
realizat o victorie meritată. 
Meciul a început în nota lor 
de dominare, formația gazdă 
conducînd în min. 7 cu 4—0. 
Apoi oasnetele au echilibrat 
ranortul de forțe, au egalat 
mai repede decît era de aștep
tat (5—5. min. 14). după care 
au preluat chiar conducerea 
9—8 (min. 21) 12—10 (min. 26)
si 13—11 (min. 30). Repriza se
cundă a adus pe teren o „altă"

echipă Progresai, care cu Sasu 
în mare vervă, nu numai că 
a egalat repede (13—13, min. 
32) dar s-a și detașat clar în 
cîștigătoare (18—13, min. 42 !) 
în fața unei echipe paralizată 
parcă de iureșul bucureștence- 
lor. Să notăm că în această 
parte a jocului echipa din Tg. 
Mureș a marcat- primul gol a- 
bia după 14 minute... Punctele 
au fost înscrise de Manta 8, 
Sasu 7, Caramalău 3, Ionescu
2, Bădescu 2, Biro — Progre
sul. Dorgo 6, Laszlo 4, Jucan
3, Kiss 3, Bărbat 2, Fejer — 
Mureșul. Bun arbitrajul cuplu
lui R. lamandi și Tr. Ene — 
Buzău.

Călin ANTONESCU

CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE — C.S.M. SIBIU 21—20 
(11—9). In partea a doua, pe 
fondul unor scăderi fizice la e- 
chipa oaspe. care a greșit de 
cîteva ori în atac, gazdele s-au 
detașat, ajungînd să conducă 
la o diferență de 2—3 goluri. 
Au înscris : Cazacii 8, Covaci 3, 
Iluț 3, Macovschi 3, Fcher 2,

Weinerth, Pop — Constructo
rul, Macarie 6, Dinu 4, Văcaru 
3, Hoffner 2, Klein 2, Fincă 2, 
Oțelea — C.S.M. Sibiu. (A. 
CRIȘAN — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — TEXTILA BUHUȘI 
22—12 (11—6). Au marcat : 
Șlefanovici 9, I.uțaș 6, Simion 
3, Popăilă, Ionescu, ștefan. 
Vasu — Universitatea, Fcdor 4, 
Ciubotaru 3, Racliș 2, Popovici 
2, Leonte — Textila. (C. CREȚU
— coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU — CON
FECȚIA BUCUREȘTI 26—18 
(14—10). Peste 2000 de specta
tori au umplut pînă la refuz 
tribuna Sălii sporturilor pentru 
un meci de la care au plecat 
satisfăcuți. Echipa băcăuană a 
jucat foarte bine, rapid, cu ac
țiuni variate, cu goluri fru
moase. Autoarele golurilor : 
Torok 9, Ilrițcu 5, Lupșor 4, 
Moszi 3, Leonte 2, Danilov 2, 
Voinea — Știința. Grigoraș 12, 
Weber 2, V. Constantinescu 2, 
Mincu. Mălureanu — Confecția 
(Ilic IANCU — coresp.).

LIDERE DUPĂ PRIMĂ ETAPĂ I
A DIVIZIEI „A“ I

RALIUL NAȚIONAL SALVAMONT
sîmbătă, la 
se vor reuni 

echipajele

De azi pînă 
Păltiniș (Sibiu), 
toate 
din țară, pentru a lua parte 
la tradiționalul „Raliu național 
de iarnă" — o competiție spor
tivă de o recunoscută valoare 
tehnică. Vor lua parte forma
țiile reprezentative ale celor 
18 centre Salvamont : Brașov 
(cu 7 echipaje), Sibiu (5), Har
ghita (4). Cluj-Napoca, Baia 
Mare, Sinaia (cîte 2), Borșa, 
Bușteni, Curtea de Argeș. Ca
ransebeș, Cîmpulung, Hune
doara, Petroșani, Pitești, Re
șița. Herculane și — la prima 
lor participare — echipaje din 
Piatra Neamț (2) și din 
peni, centre nou înființate.

Raliul se va desfășura 
probele cunoscute din anii pre- 
cedenți, în primul plan 
îndu-se schiul alpin, 
rea turistică și ;
Astfel. în prima zi (marți 19 
ianuarie), va avea loc proba 
de orientare-căutare, care va 
cere concurenților trecerea u- 
nui complex de. probe, cea mai 
importantă fiind orientarea pe 
timp de zi sau noapte, cu par
curgerea pe - scly a- unor, tra
see dificile. pentru găsirea 
„accidentaților". Următoarea 
probă (în ziua de 20 ianuarie) 
va fi de schi (slalom uriaș și 
coborîre directă) cît și acor
darea primului ajutor. Dacă în 
prima parte a temei se va cere 
competitorilor o bună 
gătire sportivă, în cea de 
doua ei vor fi 
tărîm medical ; primul ajutor 
care se acordă unui rănit, cu 
fracturi, rupturi de fibre mus
culare etc., sau unui bolnav. 
Joi 21 ianuarie se va desfă
șura proba cea mai specta
culoasă : salvarea cu akja (să-

Salvamont

Lu

la

situ- 
orienta- 

alpinismuî.

pre- 
a 

solicitați pe

In atenția cititorilor 

incepind de azi, 
vă puteți abona 

la ziarul
SPORTUL, 

revistele:
SPORT, 

EDUCAȚIE
FIZICĂ

Șl SPORT,

ȘAH
și la alte publicații 
preferate, prin unitățile 
P.T.T.R, factorii poștali 

și difuzării obștești.

niuța-barcă în care se insta
lează rănitul) și transportul 
pe un traseu dificil, nu numai 
pentru schiori, ci și pentru 
rănit, pînă la primul post me
dical unde se poate acorda a- 
jutor complex. Vineri 22 
nuarie va avea loc o 
specifică alpiniștilor : i 
rea din abrupt a unui 
dentat, ceea ce va cere 
țărare și transportul rănitu
lui.

— Sperăm ca în acest an 
„Raliul național Salvamont de 
iarnă" să fie calitativ supe
rior edițiilor anterioare, ne 
spunea dr. Ion Giurculescu, se
cretarul comisiei tehnice Sal
vamont din cadrul F.R.T.A. 
Vom avea și „observatori" — 
viitori salvamontiști — din ju
dețele Dîmbovița. Suceava, 
cit și alți reprezentanți ai 
județelor de munte ceea ce 
înseamnă că mișcarea Salva
mont se extinde de Ia an la 
an. Sibicnii s-au ocupat cu 
seriozitate de pregătirile de Ia 
Păltiniș, astfel că cei peste 350 
de concurenți vor avea toate 
condițiile pentru a-și 
pregătirea sportivă și de 
cialitate.

I ia- 
probă 
salva- 

acci- 
că-

arăta 
spe-

Sever NORAN

TEROM IAȘI — UNIVERSI
TATEA CLUJ-NAPOCA 31—14 
(13—6). Meciul a fost de la în
ceput și pînă la sfîrșit dominat 
de gazde. Handbalistele de la 
TEROM au oferit un bun spec
tacol, aplaudat de numeroșii 
suporteri. Au înscris : Avădanei 
8, Covaliuc 6. Turbatu 4, Ma- 
rineac 3, Sumănaru 
3. Borșanu 2, Popa 
resnectiv Damian 
3, Brehar 3, Cserei 
tru DIACONESCU

3,
1,
7,
1,

Spiridon
Savin 1, 
Petrescu 

(Dumi- 
coresp.).

• în meci restanță în Divizia 
,,B“ : Constructorul Timișoara 
— Chimistul Rm. Vilcea 27—22 
(11-8).

SATU MARE, 17 (prin tele
fon). Simbătă și duminică, in 
Sala de scrimă din localitate, 
s-a desfășurat prima etapă a 
diviziilor „A" și „B“ la flo
retă feminin. Pentru echipa 
campioană, C. S. Satu Mare 
faptul că evolua pe „teren" 
propriu a însemnat un start 
lansat, care a dus-o din vic
torie în victorie, fără dificul
tate, pînă la ultima întîlnire, 
cu Dinamo, chiar dacă adver
sara s-a numit și Steaua, fosta 
campioană (11—5, pentru C.S. 
Satu Mare punctînd M. Moldo
van și R. Oros cîte 4, Cs. Ru- 
paresics 2, O. Hochdorfer 1, 
iar pentru Steaua : E. Guzga- 
nu și M. Chezan cîte 2, N. 
Crăiniceanu 1). în meciul cu 
Dinamo însă, bucureștenele — 
care au disputat în compania 
floretistelor de la Steaua cea 
mai lungă partidă : 2 ore și 
jumătate ! — au început foar
te decis, luînd conducerea os
tilităților (2—1 și 3—2). Ele
vele antrenorilor Șt. Haukler 
și Șt. Ardeleanu au refăcut 
însă handicapul și apoi s-au 
distanțat decisiv de adversare 
(10—6). Au punctat : M. Mol
dovan și Cs. Ruparcsics cîte 3, 
R. Oros și O. Hochdorfer cîte 
2, iar pentru Dinamo : C. Do- 
can 3. A. Dan 2, A. Popescu 1.

Iată clasamentul și rezulta
tele primei etape în Divizia 
„A” : 1. C.S. Satu Mare (11—5 
cu Steaua, 13—3 cu Energia și 
CI. sp. șc. S. Mare, 15—1 cu 
I.E.F.S., 10—6 cu Dinamo) 10 
p. 2. Steaua (9—7 cu Dinamo 
și CI. sp. șc. S. Mare, 14—2 
cu I.E.F.S., 10—6 cu Energia) 
8 p. 3. Dinamo (10—6 cu Ener
gia, 14—2 cu I.E.F.S., 11—5’ cu 
CI. sp. șc. S. Mare) 6 p. 4. 
CI. sp. șc. Satu Mare (8—8 
60—60 t.d. cu Energia, 15—1 cu 
I.E.F.S.) 3. p. 5, CI. sp. șc. E- 
nergia Buc. (11—5 I.E.F.S.) 3 
p. 6. I.E.F.S. 0 p.

în divizia secundă, lideră 
după prima etapă este „Mon-

diala” Satu Mare (în care e- 
voluează acum și fosta cam
pioană mondială Ecaterina 
Stahl), neînvinsă (10—6 cu ■ 
C.S.M. Cluj-Napoca, 11—5 cu I 
Tractorul Brașov și Farul Cons- ! 
tanța, 15—1 cu C.S.U. Tg. Mu
reș, 12—4 cu Crișul Oradea), I 
urmată de Tractorul Brașov. J 

în urma etapei I a campio
natului național Individual, 
clasamentul primelor 8 flore- 
tiste pe baza punctajului de 
selecție, stabilit de federație, 
arată astfel : la senioare -r- 
Aurora Dan (Dinamo) 45 p, 
Rozalia Oros (C.S. S. Mare) 
44 p. Marcela Moldovan C.S. 
S. Mare) 43 p, Cornelia Chela- 
ru (C.S.Ș. Energia) 33 p, Csila 
Ruparcsics (C.S. S. Mare) 27 ■ 
p, Georgeta Beca (C.S.S. Ener- a 
gia) 22 p. Elisabeta Guzganu ■ 
(Steaua) 22 d, Monica Weber 
(CI. sp. șc. S. Mare) 20 p ; la • 
junioare — Elisabeta Guzganu | 
89 p. Rozalia Oros 79 p, Cor
nelia Chelaru 64 p, Csila Ru- J 
parcsics 61 p, Georgeta Beca I 
54 p, Otilia Hochdorfer (C.S. S. 1 
Mare) 52 p, Monica Weber 52 
p, Roca Lazar (Tractorul Bra
șov) 45 p.

Toate aceste floretiste vor e- 
volua la campionatele interna
ționale ale României, care se 
vor desfășura la sfîrșitul aces
tei săptămîni, în Capitală.

-------- - «■—ht1 wnrw - -------------

CAMPIONATELE MUNICIPALE I

INTERNAȚIONALELE"I,
(Urmare din pag? 1)

DE PATINAJ VITEZA

tor : Mlhaela Timiș, Mihaela Das- 
călu. Daniel Csata, Laszlo Baczo, 
Orlando Cristea care se află încă 
la vîrsta copilăriei se anunță 
patinatori de nădejde. Dintre se
niori Tibor Kopacz și Andrei 
Erdeiy au urcat de cîte două ori 
pe podium la 3C00 și 5000 m. De- 
zlderiu Jenei ar fi putut ciștlga 
cursa de 500 m dacă nu s-ar fi 
dezechilibrat în prima turnantă, 
ocunînd în final locul III cu 41,0 
iar Ion Opincariu și Arpad Sze- 
kely s-au prezentat în evidentă 
revenire de formă.

PARTICIPARE BOGATA
ÎN „CUPA BRAȘOVIA" LA SCHI

BRAȘOV, 17 (prin telefon).
Cu întrecerea seniorilor în 
proba de slalom special a luat 
sfîrșit competiția dotată cu 
„Cupa Brașovia". Pe traseul de 
sub teleferic, dintre cabana 
Cristianul Mare și Poiana Ruia, 
în două manșe a cîte 52 de 
porți, am urmărit dispute ex
trem de interesante. REZUL
TATE : 1. Zolt Balazs (A.S.A.) 
1:37,32, 2. Alexandru Manta 
(A.S.A.) 1:37,86, 3. Vili Podaru 
(Din.) 1:38,21, 4. I. Cavași (Din.) 
1:38,47. 5. Csaba Portik (Din.) 
1:38,62, 6. Dorin Dinu (A.S.A.) 
1:39,11.

La Fundata au avut 
cursele de fond dotate 
„Cupa Brașovia" la care 
fost prezenți 433 de concurențl 
din întreaga țară. IATĂ RE
ZULTATELE ÎNREGISTRATE : 
fete II, 2,5 km : 1. Luminița 
Trandafir (CSȘ Petroșani) 11,08, 
2. Iudith Covaci (CSȘ M. Ciuc) 
11,18, 3. Viorica Damian (CSȘ 
V. Dornei) 11,37 ; fete I, 5 km : 
1. Eliza Aldea (CSȘ Predeal) 
19,57, 2—3. Maria Bratu (Din.) 
și Livia Reit (Brașovia) 20,13 ; 
junioare I : 1. Mihaela Țoc

loc 
cu 
au

21,00, 2. Cristina Lăcustă 21,04, 
3. Daniela Dima (toate de la 
Tractorul) 21,10 ; junioare II : 
1. Angelica Rîșnoveanu (Brașo
via) 19,47, 2. Gabriela Nilă 
(CSȘ Rîșnov) 20,36, 3. Viorica 
Vrăjmaș (CSȘ Bistrița) 20,41 ; 
senioare, 10 km : 1. Elena Urs- 
Oncioiu (Tractorul) 42,03, 2. E- 
lena Țeposu (Dinamo) 42,06, 3. 
Brigite Treuch (Tractorul) 42,25; 
băieți II, 5 km : 1. M. Cimpoia 
(CSȘ Rîșnov) 19,04, 2. V. Sîn- 
giorzan (CSȘ Bistrița) 19.52, 3. 
R. Răsan (Pionierul Bv.) și 
V. Mardac (CSȘ Predeal) 
20,02 ; băieți I, 10 km : 1. N. 
Șerban (ASA) 36,31, 2. D.
Cristoloveanu (CSȘ Rîșnov) 
36,33, 3. FI. Pelin (Brașovia) 
37,21 ; juniori I, 15 km : 1. I. 
Lihlian (CSȘ M. Ciuc) 51,03, 2. 
I. Tențiu (ASA) 51,43, 3. B. 
Ferencz (Din) 52,16 ; juniori II 
10 km : 1. A. Csala 
Gheorgheni) 35,07, 2. I.
(CSȘ Predeal) 35,38, 3. M. 
dac (CSȘ Predeal) 35,40 ;
ori, 15 km: 1. I. Stoian (ASA) 
50,24, 2. M. Pelin (ASA) 50,40, 
3. V. Rebreanu (IEFS) 52,37.

Carol GRUIA — coresp.

REZULTATE : feminin : 500 m 
— L Hen Kin Pak (K.P.D. Co
reeană) 44,6, 2. Simona Todoruț 
45,3, 3. Ulrike Frank (R.D.G.) 
45,5 ; 1 500 m — 1. Hen Kin Pak 
2:19,8 ...4. Simona Todoruț 2:24,6, 
(v.r. junioare I și II 2:28,3) ; 
1 000 m — 1. Hen Kin Pak 1:30,6 
...3. Eva Sandor 1:32,9 ...5. Si
mona Todoruț 1:33,7 (v.r. ju
nioare I șl II 1:34,9) ; 3 ooo m —
1. Sabine Brehm (R.D.G.) 5:00,7
...6. Simona Todoruț 5:12,1 (v.r.
junioare I și II 5:15,46) ; polia- 
tlon — 1. Hen Kin Pak 186,783 p,
2. Irina Gorina (U.R.S.S.) 191,00
p, 3. Ulrike Fnanke (R.D.G.) 
191,349, 4. Simona Todoruț 192,367 
p (v.r. junioare I și II 197,049). 
Masculin : 500 m — 1. N. Tu
manov (U.R.S.S.) 40.7, 2. A. Ilin 
(U.R.S.S.) 40,8, 3. D. Jenei 41,0 ; 
3000 m — 1. J. Warnicke (R.D.G.) 
4:19,9, 2. Tibor Kopacz 4:22,4. 3. 
Andrei Erdeiy 4:24,5, ...6. Z. Za- 
karias 4:28.6 (v.r. juniori I 4:
35,57) ; 1 500 m — 1. A. Ilin
2:03,7, ...4. I. Opincariu 2:05,8, ...6. 
Z. Zakarias 2:06,9 (v.r. juniori I 
2:09,2) : 5 000 m — 1. J. Warnicke 
7:31.2, 2. T. Kopacz 7:35,0, 3. A. 
Erdeiy 7:37,3. 4. Z. Zakarias
7:42,3 (v.r. juniori I 7:46,6), Folia
tion : 1. J. Warnicke 171,804, 2. 
T. Kopacz 172,500. (v.r. seniori
174,465 p), 3. M. Hannig (R.D.G.) 
174,979. 4. I. Opincariu 175,116, 5. 
Z. Zakarias 175,196 p (v.r. ju
niori I 181,006).

DE ATLETISM
(Urmare din pag. I)

zi (la figurat dar și la pro
priu) la următoarele con
cursuri...

SENIORI ; MASCULIN : 60 m î
Johann Schromm (Rapid) 6,7, C. 
Hăpăianu (Dinamo) 6,8, V. Cos
tache (Rapid) 6,8 : 60 mg : Dan 
Silișteanu (Rapid) 8,0, L. Giur- 
gian (Dinamo) 8,0, Z. Gyorghis 
(CAU) 8,1 (h.c. I. Oltean 7,8) ;
înălțime: Adrian Proteasa (Steaua) 
2,13 m, S. Stafiuc (Steaua) 2,07 m; 
prăjină : Nichifor Ligor (Steaua) 
4,90 m, D. Ganea (Steaua) 4,60 m, 
C. Grosu (Steaua) 4,50 m ; tri- 
plusalt : , Vasile Dima (Steaua) 
15,45 m lungime : Dan Simion 
(Rapid) 7,39 m, Ad. Proteasa 
7,37 m, V. Dima 7,ÎS m ; greutate: 
Gheorghe Crăciunescu (Steaua) 
16,70 m, V. Savu (Metalul) 16,49 
m, I. Stroie (Steaua) 16,05 m ; 
FEMININ : 60 m ; Otilia Somă- 
nescu (Steaua) 7,6, Gina Ghioroaie 
(Steaua) 7,7, Ilona Dumitrășcu 
(Rapid) 7,8 ; 60 mg : Dumitrășcu 
8,7, Renate Schadt (Steaua) 9,0 ; 
lungime : Maria Berbecaru (Stea
ua) 5,50 m ; înălțime : Monica 
Matei (Steaua) 1,78, Cristina I- 
vașcu (Rapid) 1,70, Schadt 1,64 m; 
greutate : Florența Crăciunescu 
(Steaua) 15,23 m. Liliana Is-ac 
(Metalul) 13,95, Simona Săpunaru 
(Dinamo) 13.87 m, (h.c. Mariană 
Lengyel 15,80 m) ; JUNIORI : 
băle# : 60 m : Cătălin Mărgâu
(Liceul 2) 6,9 ; 60 mg : Valentin 
Ouatu (Viitorul) 8,3 ; lungime : 
Laurențiu Budur (Steaua) 6,99 m; 
înălțime : Ion Buligă (Steaua) 
1,98 m : prăjină : Buligă 3,80 m; 
triplusalt : Viorel Petr ache (Viito
rul) 14,49 m ; greutate : Stelică 
Turbă (C.S.Ș. 4) 13,65 m ; fete : 
60 m : Mariana Oniță (Viitorul) 
7,7 ; 60 mg : Nicoleta Vom i cu 
(C.S.Ș. 190) 8,9 ; lungime : Alina 
Grecu (Steaua) 5,81 m ; înălțime: 
Iuliana Bogdan (C.S.Ș. 4) 1,64 m; 
greutate : Liliana Mușat (C.S.Ș. 
4) 10,90 m.
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CAMPIONATUL NAȚIONAL D[

„CUPA SPERANȚELOR"
La Bușteni, în Poiana Calin- 

deru, s-a desfășurat prima eta
pă a „Cupei Speranțelor' 
schi alpin în organizarea 
derației de specialitate, 
sprijinul asociației sportive 
Caraimanul din localitate. A 

. avut loc o cursă de slalom u- 
riaș în care s-au înregistrat 
următoarele rezultate : fete 
II : 1. Cristina Petrescu
(Știința Borca) 86,70, 2. Su- 
zana Boga (Sănătatea Satu 
Mare) 88,90, 3. Mirela Debu

la 
fe- 
cu

(CSȘ 
Crișu 
Mar- 
seni-

An-(Dinamo) 90,70 ; fete I : 1. 
dra Albert (CSȘ Sinaia) 79,70,
2. Carin Bonferd (Pionierul 
Brașov) 82,60. 3. Katalin Szabo 
(Sănătatea Satu Mare), 86,10 ; 
băieți II : 1. Cezar Pavel (CSȘ 
Predeal) 88,20. 2—3. Râul Ha- 
bad (Caraimanul)
Crăciun (Pionierul Cluj-Napo- 
ca) 91,80 ; băieți I :
Cristea (Dinamo) 78,70. 2. Cris
tian Jitaru (Caraimanul) 80,70,
3. Arpad Kiss (Dinamo) 81,20. 
Victor ZBARCEA — coresp.’

și Răzvan

1. Florin

(Urmare din pag. 1) 

recurs Ia o apărare în zonă 
(excelent aplicată), care a sto
pat atacurile steliștilor, și a 
permis multe contraatacuri. în 
min. 12. dinamoviștii conduceau 
cu 24—23, iar în min. 32 cu 
60—49. De aici, o nouă răstur
nare de situație : steliștii au re
făcut punct după punct, iar cu 
50 de secunde înainte de sfîr
șit conduceau cu 65—62, sufi
cient pentru a cîștiga, mai cu 
seamă că nu au mai făcut 
greșeala de a pierde mingea, 
(așa cum făcuseră în seara pre
cedentă). Referitor la acest 
meci, am constatat, cu regret, 
numeroasele proteste la decizii
le arbitrilor A. Atanasescu și 
D. Crăciun (Antrenorul M. Ne- 
def, de la Steaua, și-a mani
festat permanent și vehement 
nemulțumirea) cărora le re
proșăm că nu au avut auto
ritatea necesară. Au înscris : 
Căpușan 16+15, Ermurache 
12+18. Opșitaru 12+9. Cernat 
14+7, Oczelak 12+6, Brăniș- 
teanu 4+4, Ardelean 4+0, Ne- 
tolitzschi 2+6. Pirșu 1+0 pen
tru învingători, respectiv Bra- 
boveanu 10+25. David 28+4, 
Ivascencu 16+12. Popa 11+9, 
Flutnraș 4+2, Uglai 4+12, Ma- 
rinaehe 2+0.

I.C.E.D. — RAPID 1—1 : 
72—79 (54—52) și 81—69 (39—32). 
Două partide cu desfășurări a- 
semănătoare, adică atractive, 
în primul rînd prin evoluția 
scorului. Au înscris : Plă
madă 20+16, Gh. Dumitru 
19+18, Bulancea 16+8, Suciu 
14+8, Șipoș 8+8, Dăescu 2+3, 
Vintilă 0+2, Bradu 0+6 pen
tru Rapid, respectiv Grădiștea- 
nu 36+30, Cimpeanu 10+14, 
Marinescu 10+6. Carpen 10+6, 
Voicu 6+10, Petrof 0+4, Pogo- i 
naru 0+11.

IMUAS BAIA MARE — 
C.S.U. BRAȘOV 1—1 : 85—81
(41—32) și 63—76 (26—34).
Sîmbătă, gazdele au cîștigat 
într-un final dramatic ; dumi
nică, oaspeții au jucat foarte 
bine și au demonstrat că me
rită locul 3 pe care îl ocupă 
în clasament, 
loan 24+16,

Cei 
Mureșan 

Anghel 12+8 de 
respectiv Moraru 
der 18 + 13. (Ov. 
coresp.).

GRUPA 7—12 :

mai buni : 
i 18+8, 

la IMUAS, 
24+31, Csen- 

NEMEȘ —

„U“ CLUJ-NAPOCA — FA
RUL 1—1 : 72—67 (30—31) și ]
77—81 (39—44). Cei mai buni : 
Herbert 26+21, Crăciun 8+24, j 
Mathe 6+6 de la gazde, res- j 
pectiv Băiceanu 35+28, Spinu (



Pregătirile divizionarelor „k" în plină desfășurare

V TIMP, ALE UNUI TRIPTIC
îale 
lu-se 
ență 
imp, 
ineri 
'olueze in prima 
ivă a țării, 
fur reușind însă 
iă, prin valoare, 
nai lungă de timp chiar dacă 
irintre ei se aflau speranțe 
a portarul Suciu. mijlocașii 
famaischi și D. Popescu, ata- 
:anții 
Iaidu, 
hagiii. 
62“ a

SPOITUL STUDENȚESC DOREȘTE
și VIABILE, stingin- 

prematur. Inconsec- 
care s-a și repercutat în 
din Iotul „Viitorului", 10 
fotbaliști ajungind să e- 

reprezenta- 
doar unul sin- 

să se impu- 
o perioadă

Dumitriu II. Voinea, 
Pavlovici, S. Avram, 
Momentul „U.E.F.A. 

rămas ulterior nu prin 
aucleul său, ci numai prin re
verberațiile succesului, el ne- 
iind valorificat cum trebuie pe 
Hanul perspectivei imediate, în 
nteresul general al 
îostru.
După 

ibținut 
1 care 
nea fotbalului, antrenorul 
hipei României, Angelo Nicu- 
escu, afirma in revista „Fot- 
>al“ : „Acest meci a confir- 

un rol 
privește 
și că 

continu- 
sistema- 

jocuri- 
răspun- 

M-a impresionat

fotbalului

egalitate 
in 1969,

rezultatul de 
pe Wembley 

a făcut senzație în lu- 
e-

afirma in revista 
„Acest meci i 

nat că tinerețea arc 
mportant în ceea ce 
ibținerea performanței 
icest Iot trebuie, în 
ire, pregătit în mod 
io pentru susținerea 
or oficiale de mare 
lere. 
apt : înțelegerea dintre 
ători datorită afinității 
îrstă". Iar celebrul

un 
ju
de 

Bobby 
Charlton, care purtase în acel 
neci pentru prima dată ban- 
lerola căpitanului de echipă 
ea și Mircea Lucescu, dealt- 
el !) avea să declare : „Sînt 
convins că voi auzi și în vii- 
or lucruri bune despre această 
inără formație". Și 
ipinii s-au validat în timp, 
iudeul de la Wembley (să 
iu-i uităm pe L. Sătmăreanu, 
)inu, Deleanu, Dembrovschi. 
lumitrache, Lucescu) susținînd 

succes campania 
calificind pentru 

reprezentativa 
turneul final al 

ului mondial. PRIN 
ÎENEROZITATE, 
51 COLABORARE DIN
EA TUTUROR 
.OR IMPLICAT! 
IADRU ORGANIZATORIC CO
RESPUNZĂTOR. CU RES- 
•onsabilitAti PRECISE, 
lupă „fluxul Wembley", n-a 
mai urmat refluxul, cum se

ambele

întîmplă cam des în fotba
lul nostru. Și nu intîmplător, 
de această generație de tineri 
jucători (care au însumat, in 
5 ani, peste 300 de selecții în 
echipa națională. Dinu și 'Lu
cescu fiind pe primele locuri 
în clasamentul jucătorilor cu 
prezențe în prima reprezen
tativă, cu cifre remarcabile — 
75 și, respectiv, 70 — care 
vorbesc prin ele însele despre 
pregătire și valoare), se leagă 
cea mai mare performanță a 
fotbalului românesc.

Promițătoarea evoluție a ju
niorilor noștri la C.M. din Aus
tralia ’81 a adus o rază de 
speranță intr-un sezon moho- 
rît și înnourat. Experimentul 
„Luceafărul" se validează, dar 
să nu uităm de unde au pro
venit acești tineri jucători și 
unde s-au întors : formarea de 
jucători de înalt nivel începe 
foarte devreme (în timp ce ei 
sînt adesea la asociații mici) 
și continuă Ia unități divizio
nare cu pretenții. Deci, acest 
proces de formare trebuie să 
fie opera tuturor responsa
bililor tehnici din fotbalul nos
tru. Dacă „bronzul" lui Lo- 
vas, Rednic, Andone, Eduard, 
Matei, Baiint, C. Hie, Gabor, 
Sertov, Bolba și ceilalți va ră
mîne un episod singular pe 
traiectoria lor internaționa
lă, atunci înseamnă că finali
tatea n-a fost atinsă. întrebat 
după ce criterii apreciază va
loarea unei echipe reputatul 
tehnician francez Georges Bou
logne, dedicat creșterii 
relor talente, spunea : 
cantitatea, intensitatea 
litatea efortului conținut 
cui ei". Declarat — în
și în fapte — în favoarea în
tineririi (și învigorării) echipei 
naționale. noul ei antrenor, 
Mircea Lucescu, este a- 
deptul unui asemenea etalon 
al pregătirii și evoluției unei 
echipe. Iată de ce privim cu 
încredere primii săi pași și 
sperăm că înmănuncherea 
„speranțelor" de azi pentru 
ECHIPA DE MÎINE ne va o- 
ferl CERTITUDINEA VALO
RII și o REALA COMPETI
TIVITATE în marile între
ceri internaționale.

tine- 
„După 
și ca- 
în jo- 
vorbe

SAȘI CONFIRME „SPECIALITATEA CASEI

fu 
li 
ă 
a

Mexic ’70 
prima da- 
României 

campiona- 
MUNCA, 

DĂRUIRE, 
PAR- 

FACTORI- 
INTR-UN

Paul SLAVESCU

verificare

F.C.M. BRAȘOV 0-0
?reu a contribuit și el la atin- 
“”rea scopului acestui meci cu 
juolic al lotului : verificarea 
pregătirii fizice a selecționabi- 
ilor.

Antrenorii Mircea Lucescu și 
Mircea Rădulescu au trimis în 
eren în prima repriză urmă- 
orul „11“ : Ducadam — M.
Marian, Iorgulescu, Zare, Red- 
lic — Klein, Andone, Petcu — 
joiman, Gabor, Turcu. După 
pauză, au mai jucat : Cavai, 
Kiss, Avădanei, Naghi, Șt. Po
pa, Bozeșan, Biiloni, Gingu, M. 
Sandu și Văetuș.

Carol GRUIA coresp.

nai bune : Torday 8+14. Kloss 
4+12, Borbely 14+14, Kiss 
+ 18 de la gazde, respectiv 
■roiter 16+16, Ciubăncan 
0+16, Trică 10+8, Pană 11+2. 
C. ALBU — coresp.).

„U“ CLUJ-NAPOCA — PO
LITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU- 
tEȘTI 70—65 (32—35). Al doi- 
ea ioc are loc luni dimineață.

GRUPA 7—12 :
PROGRESUL VULCAN

JUCUREȘTI — CRIȘUL ORA- 
1EA 2—0 : 66—60 • (31—31) și 
6—73 (48—37). Cele mai bune : 
■imioană 24+19, Ivănescu 9+14 
le la 
eseu 
+ 17.
1UȚU
CARP AȚI C.S.Ș. SF. GHEOR- 

1HE — C.S.U. PRAHOVA 
’LOIEȘTI 0—2 : 50—83 (29—36) 
i 76—88 (37—39). Cele mai
>une : Bedo 8+22, Miko 2+16, 
florarii 6+11, Kovacs 10+4 de 
a gazde, respectiv Lambrino 
0+23, Fotescu — Grigoraș 
7+33, Oprescu 12+6. Ciobota- 
u 9+8. (Gh. BRIOTA — co- 
esp.).

MOBILA C.S.Ș. SATUMARE 
- VOINȚA BRAȘOV 2—0 : 
2—39 (34—14) și 71—59 (39—24). 
lele mai bune : Capra 14+20, 
Ișteleanu 
4+16 de 
lolovăstru 
St. VIDA

gazde, respectiv Nicu- 
13-1-20. Constantinescu 
(N. COSTACHE și O. 
— coresp.).

14 4-13, Bărluțiu 
la gazde, respectiv 

5+18. Cicio 6+16 
— coresp.).

Jucătorii Sportului studențesc în plină alergare. Secvență de la 
unul dintre antrenamentele „alb-negrilor“. Foto: Vasile BAGEAC

Reîntîlnire cu fotbalul pe 
viu ! S-au dus zilele vacanței 
șl fotbaliștii au apărut pe te
renurile înzăpezite cu 
poftă de 
voioși în 
namente. 
străbat o 
cru atit de clar dovedit — pre
zintă o importanță esențială 
pentru o comportare bună pe 
întregul an competițional. Inau
gurăm popasurile noastre, prin
tre cele 18 concurente din pri
mul eșalon, cu Sportul studen
țesc. Grăbiți (și bine au fă
cut !), jucătorii bucureșteni s-au 
tntîlnit încă de la 5 ianuarie, 
în ziua cînd i-am vizitat aveau 
de acum 17 ședințe de pregă
tire la activ. Marea majoritate 
a perioadei de pregătire se 
desfășoară la București, doar 
unele antrenamente fiind pro
gramate la Snagov, unde antre
norii I. Voica și M. Țițeica, 
cu jucătorii lor, efectuează lec
ții demonstrative pentru parti- 
cipanții la cursul de calificare 
a antrenorilor.

Lotul „alb-negriior" este com
pus, în momentul de față, din 
portarii Speriatu și Lazăr, fun
dașii Munteanu II, Cazan, B. 
Grigore, Pană, Lică, Constanti-

multă 
muncă, angajîndu-se 
programele de antre- 

Divizionarele „A“ 
perioadă care — lu-

nescu, mijlocașii Chihaia, Mun
teanu I, O. Ionescu, Șerbănică, 
Smărăndoiu, înaintașii Bucu- 
rescu, Terheș, Stroe, Niță și 
Predoiu. Sînt convocați la lo
tul reprezentativ M. Sandu, 
Iorgulescu, M. Marian, Bozeșan. 
Și o absență nemotivată, FI. 
Grigore, care n-a dat nici un 
semn de viată, spre nedumeri
rea conducerii clubului și a 
antrenorilor.

în planurile de pregătire sînt 
prevăzute antrenamente pînă 
la 23 ianuarie, după care exis
tă proiectul unui turneu în 
Iugoslavia și Italia. La jumă
tatea lunii februarie, fotbaliș
tii Sportului studențesc urmea
ză să revină în țară, unde vor 
susține o serie de jocuri pre
gătitoare cu echipe divizionare.

Credem că, după aceste in
formații, ar fi interesant 
știm ce probleme există, 
aspirații au, ce proiecte 
făcut cei de la Sportul 
den țese.

Să-i dăm cuvîntul. mai 
vicepreședintelui clubului, 
Eugen Banciu : „Prima noastră 
dorință rămîne aceea de a con
firma specialitatea pe care

Cazan
Retrospectivă In Divizia „C“ (seria a Vl-a)

ECHIPELE DIN ROȘIORI SI FIENI 
ÎN FRUNTEA UNEI GRUPE ECHILIBRATE

să 
ce 

și-au 
stu-

întîi, 
prof.

ne-am făcut-o, retururi de 
eampionat de o bună valoare, 
cu sprinturi in plutonul frun
taș al campionatului. Cum ic 
actuala ediție, spre deosebire 
de altele, atacăm sezonul de 
primăvară de pe o bună pozi
ție, am convingerea că 
cuvîntul pe care ii avem 
spus, în lupta pentru locurile 
de sus, va fi mai clar auzit".

Antrenorul Ion Voica nu 
vrea să vorbească de puncte 
(„Sper să vorbească mult mai 
bine faptele pentru noi..."). Am 
vorbit cu Ion Voica despre de
ziderate de ordin tactic, adică 
despre perfecționările necesare 
jocului. Ne-a spus : „Sportul 
studențesc a ajuns o echipă 
matură, cu o serie de trăsături 
bine precizate. A 
aceste mecanisme ar 
greșeală. Eu trebuie 
zez, pe baza acestui 
zitiv, ciștigu-i în alte sensuri. 
Iată unul dintre ele : luptăm 
spre a face din compartimen
tul ofensiv o linie mai activă, 
complexă, prezentă mai vizibil 
în joc în momentul cînd nu 
sintem in posesia balonului. 
Atacanții noștri, de pildă, tre
buie să fie primii care să reac
ționeze la pierderea balonului 
într-o acțiune dusă de mijlo
cași, și să nu aștepte ca tot 
cei din linia mediană să în
cerce, primii, recuperarea min
gii. Pentru a cîșiiga efectiv 
din asimilarea acestei mișcări 
colective trebuie să muncim cu 
încredere și cu răbdare. Și 
constat că toți jucătorii au re
venit din vacanță cu o mare 
poftă de lucru, cu mult dor 
pentru minge. Ceea ce nu poa
te fi decît binefăcător în în
treaga perioadă a pregătirilor".

Sînt primele și doar cîteva 
dintre impresiile culese în ore
le petrecute cu antrenorii și 
jucătorii Sportului studențesc. 
Un mic sondaj ne-a reconfir
mat că principala dorință la 
atacarea returului rămîne 
„confirmarea" specialității 
sei", un 
pcle de 
teptăm...

și 
de

modifica 
însemna o 
să itfali- 
fond pr-

sprint puternic în 
primăvară". îl

tot 
ca- 

eta- 
aș-

Eftimie IONESCU

Fosta divizionară ,,B“ ROVA 
Roșiori, echipa de pe lingă în
treprinderea de material rulant 
din Roșiorii de Vede, a luat un 
start bun instalîndu-se la cîrma 
seriei din etapa a II-a, pe care 
n-a cedat-o decît în etapele a 
VIII și a XlV-a Chimiei Tr. Mă
gurele, o altă formație bine co
tată în grupă, a treia clasată în 
toamnă. La conducerea tehnică 
se află antrenorul Constantin 
Dinu, care n-a neglijat aspectul 
disciplinar, propunînd spre sanc
ționare pe unii jucători certați 
cu etica sportivă (Țane și Marcel 
au fost suspendați de către con
ducerea asociației ROVA pe 
cite trei etape). Vîrsta medic a 
echipei este sub 24 de ani. Cei 
mai eficace jucători 
fost Gătej, Drăgan, 
Lungu, ultimul fiind 
cu 8 goluri. Juniori 
Floricel și Gîndac.

O foarte bună comportare 
avut și Cimentul Fieni — la 
galitate de puncte cu ROVA 
o echipă modestă în ediția tre
cută a competiției (locul 7 la 
încheierea campionatului) care 
acum însă vizează și ea promo
varea în „B“.

Mulți iubitori ai fotbalului, 
care urmăresc jocurile din a- 
ceastă serie, vor fi surprinși, 
poate, de poziția precară (locul

15) a formației Sportul muncito
resc Caracal, care a terminat 
campionatul trecut pe poziția a 
5-a. Echipa din Caracal a pier
dut două jocuri la „masa ver
de", datorită unor incidente pe 
teren si încălcării regulamentului 
privind... cartonașele galbene. In 
privința disciplinei dealtfel se
ria a Vl-a nu stă pe roze : 129 
de jucători au fost sancționați 
cu 168 cartonașe galbene (cele 
mai multe •— Muscelul Cîmpu- 
lung — 20), iar cîteva echipe au 
avut, terenul suspendat, printre 
care și Cimentul Fieni.

Toma RÂBȘAN

în tur au 
Mincu șl 
și golgeter 
titularizați:

a 
e-

Iată clasamentul, după tur :

1. ROVA Roș. 15 10 0 5 28-14 20
2. Cim. Fieni 15 9 2 4 25-17 20
3. Chim. Tr. M. 15 9 1 5 19-12 19
4. Dacia Rit. 15 8 2 5 18- 9 18
5. Muscelul 15 7 4 4 22-14 18
6. Dim. Zim. 15 7 3 5 18-21 17
7. Elec. C. Arg. 15 6 3 6 24-18 15
8. Cet. Tr. M. 15 6 3 6 23-21 15
9. Petr. Videle 15 5 5 5 20-20 15

10. Recolta St. 15 5 4 6 19-22 14
11. Constr. Pit. 15 6 1 8 22-25 13
12. Pr. Corabia 15 456 19-22 13
13. Chim. Găești 15 447 21-30 12
14. Unirea R. 15 2 7 6 17-23 11
15. Sp. m. Car. 15 4 2 9 9-22 10
16. Pr. Pucioasa 15 4 2 9 12-26 10

SA TE DESPARȚI REPEDE
Paul Cazan, ,,libero--ul Spor

tului studențesc, face parte din 
categoria jucătorilor constanți și 
siguri. Rar l-am vâzut fâcînd o 
partida slaba, rar a comis o 
greșeala aecisivâ. Și asta în- 
tr-un rol numit și „ol doilea por
tar-. Cu toate astea, fundașul 
bucuneștean a intrat foarte rar 
în vederile selecționerilor. De 
aceea prima întrebare pe care 
i-cm pus-o a sunat astfel :

— Mai speri în selecționarea In 
lotul reprezentativ ?

— Am învâțat sâ sper șî sâ 
aștept Prima convocare la lot a 
venit, poate tocmai cînd credeam 
mai puțin, anul trecut, în turneul 
din R.F. Germania. N-am reușit 
sâ fac o breșa in puterpicul cu
plu Ștefănescu — Sameș. Era și 
greu așa ceva. Cum spuneam 
însâ, eu mâ pregătesc cu serio
zitate șî sper, sper mereu...

— In rolul de fundaș central de 
acoperire ai ajuns dupâ o trecere 
prin Pinia de mijloc. Cum 
produs fixarea ’o postul care 
consacrat ?

— La Centrul de Juniori 
August*1 Steaua, la T.M.B., 
Steaua tineret și la Chimia 
Vîlcea, echipele unde am evoluat 
pînâ sâ ajung la Sportul studen
țesc, eram utilizat ca mijlocaș. Și 
la Sportul am jucat o vreme în 
compartimentul median. Pînâ în
tr-o zi cînd Viorel Kraus, titula
rul postului, s-a retras și antre
norii m-au încercat pe mine. Am

j-c 
te-a

dat satisfacție și „libera" am ră- 
mas.

— Iți place postul ?
- Da. Pentru că te obligă să 

anticipezi fără greșeală și să... 
Joci cit mai puțin. „Libero"-ul 
care știe să se despartă repede 
și precis de minge îndeplinește 
prima condiție a rolului.

— Ca purtător al banderolei de 
căpitan de echipă al Sportului 
studențesc te preocupă, o-.igur. 
Intr-un grad mare progresul jo
cului echipei. Care socotești că 
ar fî prima urgență ?

— Aceea la care lucrăm în mod 
special : creșterea dinamicii jo
cului. (Ef. I.)

ADMINISTRAȚIA
REZULTATELE CONCURSULUI

PRONOSPORT DIN 17 IANUARIE

1982

I. Avellino — Inter
II. Bologna — Ascoli 

m. Como — Torino 
Fiorentina — Cagliari 
Genoa — Napoli 
Juventus — Catanzaro 
Milan — Cesena 
Roma — Udinese

IV.
V.

VI. 
vn. 

vin.
IX. Foggîa — Spăl
X. Palermo — Lecce

XI. Pisa — Pistolese 
XII. Rimini — Sampdoria 

XIH. Varese — Lazio

a 
î
2

X
1
1
1 

X
1

X
1

x
x

FOND TOTAL DE CfȘTIGURI :
910.502 LEL

DE STAT LOTO PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA „LOTO 2“ DIN 

NUARIE 1982

INFORMEAZĂ

4
48
70

EXTRAGEREA 1 : 65 17
EXTRAGEREA a H-a î 3
EXTRAGEREA a HI-a: 69

FOND TOTAL DE CÎȘ
1.007.361 LEI, din care 57.690 
report la categoria 1.

categoria B : 13 variante 100%
17.104 lei și 20 variante 25%

a
4.276 lei ; categoria C î 59,50 a
5.174 lei ; categoria D î 437,25 a
704 lei ; categoria e :• 673,75 a

54 457 lei ; categoria f : 1.303,75 a
21 40 236 lei ; categoria G : 7.134,50 a

100 lei.
59 52

FAZA a II-a — Categoria 1
lei,

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
EXTRAORDINARE LOTO 

A REVELIONULUI 
DIN 1 IANUARIE 1982

FAZA I — Categoria A : 1 
riantă 100% (autoturism Dacia 
1300 sau Skoda 120 L și diferența 
în obiecte existente în magazine) 
si 3 variante 25% a 17.500 lei :

va-

6 variante 100% (autoturisme Da
cia 1300 sau Skoda 120 L și di
ferența In 
magazine'
17.500 lei ; 
te 100% a 
te 25% a ___  . ,
89.50 variante a 6.089 lei ; 
ria 4 : 475,50 a 1.146 lei 
goria 5............. . _ ,
goria 6 : 1.871 a 291 lei ; categoria
7 : 9.563.50 ‘‘ ’ '

cia 1300 sau Skoda 126 L și di
ferența in obiecte existente 
magazine) și 3 variante 
17.509 lei ; categoria I : 9 
te 100% a 10.090 lei sau, 
gere, o excursie de un 
R.S. Cehoslovacă sau R.P.
și diferența tn numerar și 27 va
riante 25% a 2.500 lei ; categoria 
J : 37,50 a 2.000 lei ; categoria K: 
197 a 509 lei : categoria L : 527,75 
a 300 lei ; categoria M : 833 a 
lei ; categoria N : 4.310,50 a 
lei.

__  în
25% a 

varian
ta ale- 
loc în 
Ungară

200
100

obiecte existente în 
și 11 variante 25% a 
categoria 2 : 17 varian- 
17.439 lei și 57 varian- 
4.360 lei ; categoria 3: 

-----  ' ’ catego- 
475,50 a 1.146 lei ; cate- 

: 1.077,75 a 506 lei ; catc-

FAZA a
2 variante

a 100 lei.

o :
Da-

FAZA a rv-a — Categoria 
26 variante 100% (autoturisme 
cia 1300 sau Skoda 120 L șl dife
rența în obiecte existente în ma
gazine) și 41 variante 25% a 17.500 
lei ; categoria P : 25 variante

m-a — Categoria H :
190% (autoturisme Da-

160% a 10.000 lei și 110 variante
25% a 2.500 lei ;

i Iei :
categoria R :

136.50 a 2.000 : categoria S :
721,75 a 500 lei ; categoria t :
1.673 a 300 lei ; categoria u :
2.308 a 200 lei ; categoria z :
12.320 a 100 lei.



Turneu! zona! de șah

MINAI ȘUBA L-A EGALAT PE ZOLTAN RIBLI 
ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI1

VOLEIBALIȘTII BAIMARENI, IN FINALA 
CUPEI BALCANICE"

Pentru marele maestru Mihai 
Șubă, ziua de sîmbătă a fost 
deosebit de fructuoasă. El a 
realizat două puncte și jumă
tate în turneul zonal, egalîn- 
du-1 pe liderul de pînă acum 
al concursului, marele maestru 
ungur Zoltan Ribli. Dimineața, 
la a doua reluare a întreruptei 
cu Pinter, din runda a 5-a, 
campionul român a realizat cu 
o tehnică impecabilă finalul de 
dame și pioni în care deținea 
avantaj tactic. Un sfîrșit de 
partidă care va intra in ma
nualele de șah I Fără să mal 
reia jocul, Șubă a căzut de a- 
cord asupra remizei în partida 
cu Velikov, pe care a domi
nat-o. dar, din păcate, a ratat 
cîștigul în criză de timp. La 
întrerupere, poziția era, insă, 
egală. Pavlov a cedat fără joc 
la Sax, o întîlnire în care 
maestrul român avusese la un 
moment dat mari șanse de 
cîștig, .irosite sub aceeași cum
plită presiune a ceasului.

în runda a 7-a, desfășurată 
sîmbătă după-amiază, Șubă l-a 
întîlnit pe campionul Poloniei, 
Sznapik. S-a jucat o „engleză", 
în care reprezentantul nostru 
a comis o inexactitate în des
chidere. Apoi, prin 
te inspirate, el nu 
egalat poziția, dar 
obțină un puternic 
situație complicată,

• Astăzi un derby Gheorghiu — Ribli

mutări foar- 
numai că a 
a reușit să 
atac. Intr-o 
dar evident 

avantajoasă albului, Sznapik a

depășit timpul de gîndire. In 
acest timp, Ribli remiza cu 
Inkiov, într-o dispută desfășu
rată și ea sub semnul unor 
mari complicații. într-o situa
ție „pe muchie de cuțit", nici 
unul din cei doi adversari n-a 
vrut să-și asume riscuri, ac- 
ceptind să împartă punctul.

Același rezultat s-a înregis
trat în partidele Schmidt — 
Lukacs, Ghindă — Velikov (în 
care jucătorul român a avut 
inițiativă și atac, insuficiente, 
însă, pentru victorie), Radulov
— Gheorgliiev și Farago — 
Gheorghiu, ultimul jucind mult 
mai activ decît în întîlnirile 
anterioare. Prima victorie în 
turneu o obține Pavlov (cu ne
grele), învingător în fața ma
relui maestru cehoslovac Jansa. 
S-a jucat o variantă a Drago
nului din Apărarea siciliana, o 
partidă cu mari complicații, cu 
sacrificii și contrasacrificii. în
tr-o poziție deosebit de tăioa
să, dar — așa cum au arătat 
analizele ulterioare — avanta
joasă lui Pavlov, Jansa a de
pășit timpul de gîndire. Sax 
(cu albele) l-a învins pe Cio- 
câltea înscriind a treia victorie 
consecutivă. Partidele Ambroz
— Csom, Spiridonov — Ftacnik 
și Meduna — Pinter s-au în
trerupt în poziții aproximativ 
egale.

După 7 runde, la încheierea 
primei treimi a turneului zo
nal de la Băile Herculane, con
duc ȘUBĂ și RIBLI cu 5,5 p, 
urmați de Ambroz 5 p (1), Sax 
5 p, Lukacs 4,5 p, Ftacnik 4 p 
(1), Gheorghiev 4 p, Spirido
nov 3,5 p (1), Schmidt, Fara
go, Inkiov 3,5, p Gheorghiu, 
Radulov, Ghindă 3 p, Meduna, 
Csom 2,5 p (1), Pavlov, . 2

P.

Cio- 
p (1), 
Jansa

câltea 2,5 p, Pinter 
Velikov, Sznapik 2 
1,5 p.

Duminică a fost
Astăzi dimineață se 
tidele întrerupte, iar după- 
amiază se dispută runda a 8-a, 
care programează partidele : 
Gheorghiu — Ribli, Ftacnik — 
Farago, Gheorgliiev — Spirido
nov, Schmidt — Radulov, In- 
kiov — Ambroz, Csom — Șubă, 
Sznapik — Ghindă, Velikov — 
Meduna, Pinter — Sax, Cio- 
câltea — Jansa și Lukacs — 
Pavlov.

zi liberă.
i reiau par- 
iar

în meciul retur: Explorări — Minior Pernik 3-
Sala sporturilor „Dacia" din 

Baia Mare a găzduit partida 
retur din cadrul „Cupei balca
nice" la volei dintre formațiile 
masculine Explorări din loca
litate și Minior Pernik. Practi- 
cînd un joc spectaculos, de ri
dicat nivel tehnic, echipa noas
tră, care avea de recuperat un 
handicap serios — pierduse la 
Pernik cu 0:3 (23:45) — a ac
ționat cu o ambiție și o dă
ruire exemplare obținînd victo
ria cu 3:0 (7, 7, 4) și califica
rea la punctaveraj (68:63), în 
finala competiției.

Cei 2 000 de spectatori pre
zenți în tribune au încurajat 
frenetic pe băieții noștri în a- 
ceasta dificilă tentativă, iar A- 
drian Arbuzov și echipa sa au 
răspuns susținătorilor lor prin- 
tr-un joc valoros în toate com
partimentele. Chiar de la în
ceput, băimărenii au jucat va
riat și în forță, realizînd com
binații rapide, derutante, de 
mare eficacitate, finalizate în
deosebi de Staicu, Corcheș și 
Mîțu. Și, de la 2—2, scorul de
vine 11—3. Oaspeții se mobi
lizează și dau o replică mai

tăioasă, dar voleibaliștii r 
tri, îndemnați din teren de 
trenorul-jucător Arbuzov, 
contrează decis. în setul 
doilea 6—1 pentru localnici 
o nouă ripostă a jucătorilor 
Pernik se izbește de un 1 
caj atent și eficace : torni 
lui Spasov, Bociazov și Cia 
nu-și ating ținta, în timp 
sextetul lui Explorări are 
finiș debordant. în setul 3, 
sprint puternic (8—1) al e< 
.pei băimărene lansează lu 
pentru calificare. Băimăr 
construiesc prin Bălaș ata< 
rapide din pase scurte și 
urcare, finalizate de Igni 
sau Staicu. Eforturile oasp 
lor sînt mari, dar zadarnice, 

întreaga echipă băimăreai 
Staicu, Arbuzov, Corcheș (1 
j’or), Ignișka, Mîțu (Miha! 
Bălaș s-a remarcat în a< 
joc. Minior Pernik a alii 
sextetul : Romanov, Ci al 
Vasilev, Bociazov (Tihomizt 
Spasov (Nikolov), Ivanov (5 
todi). Au arbitrat foarte b 
A. Vasiliadis (Grecia) și 
Chioreanu (România).

Andrei C'RIȘAN, cores.

TURNEE DE SAH
BELGRAD. 17 (Agerpres). — 

în turneul feminin de șah 
de la Jaițe (Iugoslavia), după 
disputarea a 6 runde. în cla
sament conduc Ioseliani 
(U.R.S.S.) și Maksimovici (Iu
goslavia), cu cîte 4 p și c 
partidă întreruptă fiecare, ur
mate de Lemaciko (Bulgaria) 
4 d. Gaprindasvili (U.R.S.S.) 3,5 
puncte (1). Margareta Mureșan 
(România), care in runda a

a
6-a a remizat cu Veroezi (Un
garia), ocupă locul 10, cu 1,5 p.

★
în prima rundă a turneului 

masculin de șah de la Bajmok 
o (Iugoslavia), Raicevici a cîș

tigat la Fodor, in timp ce par
tidele Karadzivi — Barczai, F. 
Portisch — Vasiliev și Trin- 
gov — Patakov s-au încheiat 
remiză.

FINALĂ LENDL - GERULAITIS
IN „TURNEUL CAMPIONILOR" LA TENIS

NEW YORK, 17 (Agerpres). — 
Finala „Turneului Campionilor" 
la tenis se va desfășura între 
cehoslovacul Ivan Lendl și a- 
mericanul Vitas Gerulaitis. în 
semifinalele desfășurate Sîm
bătă la arena Madison Square 
Garden, din New York, Lendl, 
cîștigătorul „Marelui Premiu

START ÎN „TURNEUL 
CELOR 5 NAȚIUNI//

LA RUGBY
EDINBOURGH (Agerpres). — 

Turneul celor 5 națiuni la rugby 
a debutat, sîmbătă, la Edin- 
bourgh, cu meciul Scoția — An
glia, încheiat la egalitate. 9—9, 
după ce la pauză conduceau ju
cătorii englezi cu 9—6. Au marcat 
pentru echipa scoțiană Andy Ir
vine (două lovituri de pedeapsă) 
și John Rutherford, dropgol. 
Punctele oaspeților au fost reali
zate de Paul Dodge (două lovi
turi de pedeapsă) și Marcus Rose, 
lovitură de pedeapsă.

Comentînd meciul, coresponden
tul sportiv al agenției France 
Presse relatează între altele: „Cei 
peste 70 000 de spectatori prezenți 
pe stadionul Murrayfield din E- 
dinbourgh pot fi mulțumiți de re
zultat, dacă nu și de calitatea 
jocului. Fundașul Andy Irvine, la 
fei ca in 1974, a salvat «in ex
tremis- echipa scoțiană de la tn- 
frlngere, aducînd egalarea cu trei 
minute inainte de final, printr-o 
magnifică lovitură de pedeapsă 
realizată de Ia 52 de metri. Re
zultatul este insă echitabil, 
scoțienii, conduși cu 9—6 la 
ză. au dominat net jocul in 
tea a doua, profitînd șl de 
derea fizică a englezilor".

FILT“, l-a întrecut surprin
zător de ușor in două seturi,
6— 4, 6—2, pe primul favorit 
John McEnroe, iar Gerulaitis 
a trecut in trei seturi de com
patriotul său Eliot Teltscher :
7— 5, 4—6, 6—2.

In ultimele întîlniri din ca
drul grupelor, Lendl a cîștigat 
prin neprezentare la Clerc, Ge
rulaitis l-a învins cu 6—1, 6—4 
pe Vilas, Tanner l-a întrecut 
cu 7—6, 6—7, 7—6 pe Connors, 
iar Teltscher a cîștigat cu 
6—4, 6—1 la McEnroe.

Din cauza diferenței de fus 
orar, rezultatul final nu ne-a 
parvenit pînă la închiderea e- 
diției.

★
La Caracas, în . Cupa Da

vis", echipa C< nadei conduce 
cu 1—0 în meciul cu selec
ționata Venezuelei.

BOGATA ACTIVITATE PE PIRTIILE DE SCHI
DESFĂȘURAREA 
internațional ds

căci 
pau- 
par- 
scă-

CARL LEWIS — 8,56 m
LA LUNGIME !

In cadrul unul 
Pe teren acoperit 
East Rutherford 
atletul american 
stabilit un nou 
de- sală la săritura tn lungime cu 
performanța de 8,56. Vechiul re
cord era de 8,49 m șl fusese sta
bilit tn Iarna trecută de același 
atlet.

concurs atletic 
desfășurat la 
(New Jersey), 
Carl Lewis a 

record mondial

DUPĂ 
concursului 
sărituri cu schiurile de pe tram
bulină de la Sapporo, în „Cu
pa Mondială" pe primul loc a 
trecut norvegianul Roger Ruud 
cu 81 p, urmat de Manfred 
Deckert (R.D. Germană) cu 76 
p, și Per Bergerud (Norvegia) 
cu 75 p.

ÎN LOCALITATEA LA BRE
SSE s-a disputat proba femi
nină de 5 km din cadrul „Cu
pei Mondiale" la schi (fond). 
Victoria a revenit sportivei 
cehoslovace Kveta Jeriova cu 
timpul de 15:08,03. Pe locurile 
următoare s-au clasat Berit 
Aunli (Norvegia) — 15:15,3 și 
Mărit Myrmael (Norvegia) — 
15:22,09. în clasamentul gene
ral al acestei competiții se 
menține lideră Kveta Jeriova 
cu 52 p. Ea este urmată de 
Mărit Myrmael cu 35 p șl 
Anna Pasiarova (Cehoslovacia) 
— cu 31 p.

ÎN STAȚIUNEA LE BRAS- 
SUS (Elveția) s-a disputat o 
probă masculină de schi fond 
contînd pentru „Cupa Mon
dială". Victoria a revenit ame
ricanului Bill Koch, cronome
trat pe 15 km cu timpul de 
40:03, urmat de suedezii Tho-

mas Wassberg — 40:13 și Ben
ny Kohlberg — 40:23. în cla
samentul general al „Cupei 
Mondiale", pe primul loc se 
află Thomas Wassberg — 41 
P, urmat de francezul Jean- 
Paul Pierrat — 31 p.

SCHIORUL CANADIAN Ste
ve Podborski a cîștigat proba 
de coborîre de la Kitzbuehel 
(Austria) realizînd, pe o pîrtie 
în lungime de 3 510 m, timpul 
de 1:57,24. învingătorul a înre
gistrat o medie orară de 107,78 
km, pe unele porțiuni viteza 
sa atingînd peste 130 kilome
tri la oră. Pe locurile urmă
toare s-au clasat austriacul 
Franz Klammer — 1:57,78 șl 
un alt schior canadian Ken 
Read — 1:57,90.

COMPETIȚIA de schi pentru 
„Cupa Europei" a programat 
la Valsoldana (Italia) o probă 
feminină de 
fost cîștigată 
meister (R. 
clasamentul
Europei", primul loc este deți
nut, în prezent, de Sieglinde 
Winkler (Austria) cu 70 p, ur
mată de Claudia Wernig (Aus
tria) cu 35 p și Rosemarie 
Dreier (Austria) cu 33 p.

Bayer Leverktlsen. Alte rezultate: 
Darmstadt — Bielefeld 1—0 ; Dort
mund — Kdln 1—0 ; DUsseldorf
— Stuttgart 2—3 ; Bremen — 
MSnchengladbach 0—1 ; NUmberg
— Bochum 2—1 ; Braunschweig — 
Hamburg 2—1. în clasament con
duce Bayern Milnchen, cu 26 p, 
urmată de Monchengladbach — 
25 p șl K31n — 24 p (un med 
mal puțin disputat).

clasament combinat, alcătuit 
baza rezultatelor din prelimim 
ile C.M. și al cupelor europ 
irltercluburi, pe primul loc se i 
R.F. Germania, urmată de < 
glia, U.R.S.S., Spania, Frai 
Belgia, Scoția, Iugoslavia, Its 
Polonia, Bulgaria, R.D. Germs 
Cehoslovacia, România, Aust 
Suedia, Țara Galilor, Portuga 
Olanda, Elveția etc.

AGENDA SAPTAMINII
18— 24
19— 20

BIATLON 
SCHI

coborire care a 
de Marianne Zech- 
F. Germania). în 
general al „Cupei

„Cupa Mondială" In Italia
„Cupa Mondială* — slalom uriaș (m) 
la Abelboden (Elveția) și coborîre și 
slalom (f) la Badgastein (Austria)
Cupa „Llllana Ronchetti": S.C. Tungsram 
Budapesta — Voința București (f) 
Meciuri în C.E. pe teren acoperit 

„King’s Cup".
C.C.E. (!): Steaua Roșie Belgrad — 
Univ Cluj-Napoca.
„Cupa Mondială" — fond 30 km la 
Val d’Aosta (Italia)

. Campionatele internaționale ale R. F. 
Germania, la Kiel
„Cupa orașului Moscova”, sabie 
„Cupa Mondială", sărituri de la tram
bulină. la Thunder Bay (Canada) 
„Cupa Mondială” — coborîre. slalom 
(m) la Wengen (Elveția)

. C.M. — iuniorl. la Lake Placid (S.U.A.) 
C.E. (2 persoane), la Cortina d’Ampez
zo (Italia)

PATINAJ VITEZA C.E. (f) la Heerenveen (Olanda) 
24 AUTO Primul concurs al C.M. (F 1), la Kya-

lami
Meciuri in C.E. pe teren acoperit 
„King’s Cup”

20 BASCHET
21 TENIS

BASCHET

2î SCHI
23—24 TENIS DE MASA

SCRIMA 
SCHI

SĂNIUȚE 
BOB

TENIS

Kedoctic și admintxtrotta t toc /97?| BueuTOftl. rtf V Conte »• Rl IR l tel eentrald 11 7».79 fl ”-50 5* t «ectlo eorf <p. MJl.M «nterurban 437 ț teles II romsp I: parul G P. „Informa 
Pentru xtrâinAtote t abonamente odn ILEXIM • departamentul export import ore»6 P O 8ow 136-!37 telex l> 226. București, *tr. 13 Decembrie nt. S. R. 1, 2. & 4 ti


