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VIBRANT OMAGIU
CONDUCĂTORULUI IUBIT

In inimile noastre este astăzi săr
bătoare, una din cele mai mari 
sărbători ale poporului, aniversarea 

zilei de naștere a mult iubitului și stima
tului conducător al partidului și statului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Trup din trupul poporului și suflet din 
sufletul lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
intruchipează cele mai alese calități ale 
națiunii noastre, fiind considerat pe bu
nă dreptate cel mai bun, cel mai viteaz 
și mai ințelept, cel mai devotat fiu al 
său. Este o mare fericire pentru noi să-i 
fim contemporani, să-l urmăm neabătut, 
cu dragoste, cu recunoștință și in depli
nă unitate - români, maghiari, germani 
și de alte naționalități - pe drumul as
cendent, deloc ușor dar plin de lumină, 
al construcției socialismului și comunis
mului în patria noastră. Căci, iată, o do
vedește tăria faptelor, de peste un dece
niu și jumătate, de cind in fruntea 
partidului și a țării a fost ales prin una
nimă vrere tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
România a cunoscut perioada cea mai 
fertilă in realizări din întreaga istorie a 
construcției socialiste, ca și din întreaga 
existență a poporului nostru. Ctitor de 
țară nouă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— una dintre cele mai impresionante per
sonalități ale tuturor timpurilor - și-a 
inscris cu litere de aur numele în isto
ria noastră milenară, alături de străluci- 
ții noștri înaintași, ca Mircea, ca Ștefan 
cel Mare, ca Mihai Viteazul.

Gindirea sa revoluționară, sclipitoare, 
dinamică, promovind curajos noul și 
respingind ce e perimat, puterea sa de 
muncă cu totul excepțională, calda sa 
omenie, legătura trainică cu poporul, de
votamentul nețărmurit față de patrie și 
partid, dorința fierbinte de a vedea na
țiunea română pe culmile progresului și 
civilizației - iată doar citeva din trăsă
turile definitorii ale iubitului nostru con
ducător, exemplu mobilizator pentru noi

toți. Ele stau la temelia marilor reali
zări obținute în toate domeniile de acti
vitate și constituie chezășia succeselor 
noastre viitoare.

Grijii pentru fericirea și bunăstarea po
porului român, pentru apărarea libertății 
și independenței sale, i se adaugă sta
tornica grijă pentru soarta întregii ome
niri. Numeroasele inițiative și demersuri 
constructive ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in favoarea păcii, colaborării, 
înțelegerii, a dezarmării generale și in 
special nucleare au făcut ca președintele 
României, eminentă personalitate a lumii 
contemporane, să se bucure de stimă 
și prețuire pe toate meridianele globului, 
iar țara noastră să aibă in prezent un 
deosebit prestigiu.

Mișcarea de educație fizică și sport ii 
datorează tovarășului Nicolae Ceaușescu 
întreaga sa dezvoltare, toate succesele 
sale. Secretarul general al partidului a 
investit educația fizică și sportul cu atri
butul de activități de interes național, 
parte integrantă a procesului educativ 
pentru formarea unui om înaintat, sănă
tos și fizic și moral, a conceput și îndru
mat continua perfecționare a structurii 
organizatorice a mișcării sportive și, in 
contextul marilor eforturi ale construcției 
economice, a vegheat la dezvoltarea ar
monioasă a bazei materiale a sportului 
de masă și de performanță. „Daciada", 
cea mai mare competiție polisportivă din 
țara noastră, este rodul inițiativei crea
toare a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

La ziua de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, aniversare scumpă 
întregii națiuni, sportivii ii aduc iubitului 
nostru conducător, cu stimă și respect, 
un vibrant omagiu, ii adresează urarea 
de viață lungă, sănătate deplină și pu
tere de muncă in fruntea partidului și 
statului, dimpreună cu tradiționala urare 
„LA MULȚI ANI I*

ORICE ȚI-AM DA...
Orice i-am da e doar un semn sărac
Celui ce dă-ntr-o zi cit intr-un veac, 
Nu unuia ci-ntregului popor 
De orice grai ar fi, dar muncitor.

Căci munca e deviza lui și-a noastră 
Să fim stăpini pe plai sub zarea-albastră 
Să-i dăm un dar ce drag ni-i tuturor : 
Garoafe roșii prinse-n tricolor.

Și să-i dorim să-i fie viața lungă, 
Ca-n piscul comunist s-ajungă 
Și-n urma lui să fie tot poporul 
Cu steagul roșu și cu tricolorul.

Sub arcuirea marei căi lactee 
Comete de lumină ce scinteie 
Cu roșu foc, cu galben și albastru 
Drept semn că țara noastră are astru.

MIHAI BENIUC
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L-am cunoscut pe marele nostru 
conducător de neam și de țară, 
l-am cunoscut intr-altfel, mult 

mai apropiat, mai direct omenește, de
cit il știam, de pildă, de la televizor, 
l-am cunoscut cu toată mintea și cu tot 
sufletul meu într-o zi de toamnă a 
anului 1974, Ia Timișoara. Era intr-o 
zi de sărbătoare a muncii, era Ziua 
Recoltei, era intr-o duminică. Deși 
in toată săptămina precedentă la 
Timișoara fusese o vreme splendidă 
dc aurie toamnă românească, în acea 
duminică, printr-un capriciu neferi
cit al naturii, s-a pornit o ploaie 
deasă, mohorită și rea. care a început 
dis-dc-diminea(ă. Nimeni nu era de 
vină de acea ploaie, și cu atit mai 
puțin miile de timișoreni care se 
pregătiseră, ca niște gazde minunate 
și ca gospodari pilduitori, să-i facă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o 
primire de toată cinstea, așteptindu-l. 
in număr foarte mare, pe trotuarele 
drumurilor de acces spre obiectivele 
de vizitat in acea Zi a Recoltei.

Țin minte că înainte de a ajunge 
Ia expoziția de produse agricole, ve
getale și animale, după îndelungi 
momente de Ia sosirea carelor de re
portaj T.V., mașina in care trebuia 
să sosească, dintr-o clipă intr-alta, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu tova
rășa Elena Ceaușescu intîrzia. Trei 
minute, cinci minute, zece minute, 
poate un sfert de oră... Ce se în- 
tîmplase ? Fină la urmă, mașina cu 
conducătorul statului nici nu a

CEAUȘESCU ESTE AL NOSTRU!
venit... In schimb, s-a auzit, la în
ceput vag, ca un cor îndepărtat, apoi 
din ce in ce mai clar, mai puternic, 
mai vibrant, rostirea unui gind și a 
unei simțiri care anima extraordinar 
de emoționant in acele momente 
mii de oameni : „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu și poporul!”. Mai ales in 
acele clipe, și eu. ziaristul-cetățean, 
care-1 așteptam, pentru reportajul pe 
care urma să-l scriu, am simții toată 
MOTIVAȚIA PROFUND OME
NEASCA, PROFUND PATRIOTICA a 
ovației repetate atunci din mii de 
piepturi : „Ceaușescu și poporul !“

Văzind atita lume așteptindu-l in 
ploaie, in ploaia aceea deasă și pă
trunzătoare, conducătorul României 
a reacționat tulburător, printr-un gest 
de frățească solidaritate omenească, 
un gest care spunea multe, a reac
ționat ca OM al poporului său. Nu a 
venit cu mașina, care l-ar fi ferit, 
firește, de ploaie, pină în fața ex
poziției agricole, ci a coborît în 
stradă. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, cu mult înaintea obiecti
vului de vizitat. Și a pornit pe jos, 
spre expoziție, cu toată mulțimea 
după el, cu lumea care a simțit 
spontan, pe viu, identitatea Conducă
tor—Om al poporului. Toți oamenii 
de acolo au simțit cu toată puterea 
sufletului lor temeiul profund al rosti
rii „Ceaușescu și popGrul !“, care-și 
avea, firește, și pină atunci, multe 
și senwifîoaiîve motivații dar vestul

din acea 
omenesc, 
nea fără 
vorbă.

...L-am

duminică era atit dc simplu 
atit de apropiat, incit spu- 
grai mai mult decit orice

______  privit, apoi pe tovarășul 
Ceaușescu de la doi-trei metri, ba 
chiar de la o distanță de un metru 
doar, era stropit de noroi pe haine 
pină la genunchi, ii picura cite un 
strop de apă și pe chip dar avea 
in ochi și in toată expresia feții o 
mare bucurie și acea mare dragoste 
pentru noi toți, poporul său, pe care 
i-o citim de atitea ori pe față. Săr
bătoarea, împreună cu miile de timi
șoreni prezenți Ia fața locului, una din 
sărbătorile hărniciei poporului nostru.

Am evocat această amintire pen
tru, că tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este iubit de un întreg popor, dar este 
iubit în chip individual de toți fiii 
poporului nostru.

Am auzit o țărancă spunind : ,.Eu 
cind mă gindesc la tovarășul nostru 
Ceaușescu, mă gindesc la dînsul ca 
la un bărbat cu cele mai frumoase 
însușiri ale românilor. Mereu în 
fruntea lor, arzind ca o torță pentru 
lumina vieții noastre”.

Am auzit un mecanic navalist 
constăntean spunind : „Vaporul acesta 
l-am construit, de fapt, împreună cu 
tovarășul Ceaușescu. A fost Ia noi 
de 5—6 ori în timpul construcției lui. 
ne-a ajutat mereu, l-am simțit mereu 
alături de noi”.

Am văzut un bătrîn moț din legen
dara noastră .Tară de piatră” cum 

a așezat, cu smerenie aș zice, pe \ 
perete fotografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu alături de aceea a lui 
Avram Iancu și l-am auzit spunind : 
„Ferice dc neamul nostru că a avut 
și are parte de MARI ROMANI, de 
mari conducători de destine”.

Ii auzim cu toții pe străinii de pe 
toate meridianele lumii rostind in 
zeci de limbi două cuvinte cărora Ie 
atribuie insă același sens : 
CEAUȘESCU—PACE ! Asia înseamnă, 
în întreaga lume, unu1 dintre cei 
mai străluciți oameni ai planetei.

Dar Nicolae Ceaușescu a fost, este 
și va fi întotdeauna AL NOSTRU, 
al românilor !

Cu marea sa vocație a istoriei, cu 
marea sa vocație de strălucit om po
litic al întregii lumi contemporane, 
doritoare de pace, de bine și prospe
ritate a popoarelor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu are — întîi și întîi — 
vocația României !

CEAUȘESCU ESTE AL NOSTRU 
și la el ne gindim și la bine și cind 
ne este mai greu și ne frămîntăm, și 
cind se ridică obstacole în cursul 
vieții noastre, la e! ne gindim cu 
încredere totală și speranță, la el 
ne gindim un popor și la el ne gin
dim fiecare dintre noi cind avem 
nevoie de ajutor și cind știm că el 
sigur ne va ajuta, la el ne gindim 
ca la suflet din sufletul nostru.

La multi ani, conducător iubit !
Marius POPESCU
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entru foarte mulți 
comentatori externi, 
spirala suitoare a 

succeselor internaționale 
ale sportului românesc după 
23 August 1944 este un mi
racol. Cum să pui fată în 
fată medalia locotenentului 
Rang (1936) și „bronzul" 
rugbyștilor la Paris (1924) 
cu declanșarea de energie și 
orgoliu care se produce la 
numai cîtiva ani după ce e- 
ducatia fizică și sportul în
cep să tină pasul cu re
construcția tării î

Adevăratul start al spor
tului românesc in marea a- 
renă se produce la Helsinki, 
în 1952. Atunci, impresia de 
miracol. în loc să se ștear
gă s-a adîncit. De unde a 
mai apărut acest Iosif Sîr- 
bu cu precizia si calmul lui 
de cosmonaut 1 Si cum a 
fost obținută această meda
lie de aur într-un sport 
care părea să fie un club 
rezervat gentleman-ilor în
torși din colonii, după vînă- 
torile de lei din Indii 7

Din acest moment, spira
la urcă urcă mereu. Meda
liile de la Melbourne, seria
lul luptătorilor, tnceput de 
Dumitru Pîrvulescu la Basi
lica di Massenzio. cel 
trăgătorilor. continuat 
Stefan Petrescu și Ion 
mitrescu. titlu] 
Olgăi 
Aires. 
Balas, 
tiv al 
anii deceniului al șaptelea, 
tripticul handbaliștilor. com
parat la vremea sa. cu cel 
al Braziliei la fotbal și 
multe alte succese aduc 
România sportivă în grupul 
primelor 10 țări din lume, 
într-o arenă în care iau 
startul peste o sută, fiecare 
cu ambițiile sale, fiecare cu 
dorința de a ocupa un loc 
cit mai In față în Lumea 
care se reface.

Spirala a continuat să 
urce. Snortul românesc își 
apăra ștacheta într-o arenă 
mereu mai fierbinte. In care 
sportivii Africii eliberate 
începeau să modifice ierar
hiile tradițiilor.

Tată însă, că tn 
de tumult snortiv 
cînd se profilează 
ginea unor limite, 

snortiv

al 
de 

Du
al 

Szabo la Buenoș 
recordurile Iolandei 
un adevărat laitmo- 
soortului mondial în

suprem 
la

acei ani 
mondial, 
si ima- 
miraco- 

românesc de

clanșează. odată cu Olim
piada mexicană din 1968, un 
sprint greu de imaginat în
tr-un moment în care „ma
rile vîrfuri" par să fi fost 
cucerite. Momentul de
clanșării este, dacă accep
tați sugestia titlul olimpic 
(dublat de record mondial) 
al Vioricăi Viscopoleanu în 
groapa în care Bob ~ 
își scrie povestea 
co-fantastică. Cum 
cu putință ? — se 
toți cei care au văzut 
Iolanda Balaș doar un fe
nomen snortiv. depășind cu 
mult cadrul mișcării sale 
sportive 1

A] doilea moment este la 
fel de neprevăzut. Este mo
mentul calificării 
naționale de fotbal 
Mundialul 1970. Se 
tea opune părerea 
alte echipe au reușit 
menea performanțe. De a- 
cord. Numai că echipa 
României o realizează în
tr-o veritabilă premieră, 
participările antebelice fi
ind rodul unor invitații, al 
unui forfait sau. cel mult, 
urmarea a două jocuri. De 
ce tocmai acum. în 1970 ? 
— se întreabă iubitorii fot
balului.

Aproape concomitent se 
întîmplă lucruri care re
confirmă ideea miracolului. 
Ion Tiriac și Ilie Năstase 
intră cu prestanță 
în cel mai închis 1 
istoria sportului 
cel al tenisului 
parcă Americii și 
liei. Și astfel se 
miracolul celor trei 
..cu salatiera pe masă", ca 
In 
cel 
ce 
na

Dar aceste 
neobișnuite nu 
cît să anunțe 
gendară a Nadiei Comăneci, 
care va denăsi la Montreal 
toate recordurile de popu
laritate sportivă cucerind 
nn miliard de telespecta
tori. la capătul unor seri 
de neuitat, care accentuea
ză miracolul, făcînd ca Na
dia, ca și Ilie, să rămlnă 
figuri singulare in Istoria 
sportului mondial prin fru
musețea gestului și origina-

Beamon 
științifi- 
a fost 

întreabă 
în

echipei 
pentru 

va pu- 
că și 

ase-

și curai 
club din 
mondial, 
rezervat 
Austra- 
produce 

i finale

povestea cu Harap Alb 
obligat să caute, cu ori- 
nret. salatele din grădi- 
Ursului.

performanțe 
vor face de- 
apariția Ie

I

litatea inimitabilă a expre
siei.

Cum ș-au putut concen
tra aceste strălucite succese 
sportive pe parcursul a nu
mai cîțiva ani. anii unui 
deceniu și jumătate de 
glorie a sportului româ
nesc ? Răspunsul e simplu. 
Cele mai mari succese din 
istoria sportului românesc 
au Ia bază elanul determi
nat de ascensiunea Româ
niei pe toate planurile, 
creșterea prestigiului Româ
niei socialiste, sub conduce
rea partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceausescu.

Marile succese ale unui 
deceniu și jumătate de 
glorie, sintetizate prin per
formanta fără seamăn a 
Nadiei Comăneci la Mon
treal. au primit în seara de 
19 august 1976 înalta apre
ciere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. îmbrățișînd-o 
pe Nadia Comăneci. secre
tarul general al partidului 
a spus : „Doresc. în primul 
rind, să adresez cele mai 
calde felicitări Nadiei Co
măneci, care a știut să de
monstreze in mod minunat 
măiestria gimnasticii româ
nești, faptul că un tinăr li
ber, stăpin pe destinele sale, 
un tineret care trăiește în- 
tr-o tară socialistă poate 
să aspire Ia cele mai înalte 
succese în sport, ca și in 
toate domeniile de activi
tate. Ne-a produs tuturor 
o deosebită satisfacție, ur
mărind seară de seară evo
luția Nadiei Comăneci, a 
echipei noastre de gimnas
tică, care a demonstrat, pe 
lingă inalta măiestrie artis
tică incredcrc in forțele 
proprii, tenacitate, dirzenie, 
ceea ce caracterizează ații 
gimnastele noastre, cit și 
întregul nostru tineret. Ială 
de ce, tocmai pentru aceste 
calități pe care Ie-a demon
strat Nadia Comăneci 
Montreal, am hotărît 
acordăm titlul de 
Muncii 
Iia de 
eanul". 
cepind 
eroilor 
eroină 
eiștigat pe drept, prin mun- 
ea. tenacitatea și hotărirea 
sa, acest titlu".

loan

la 
să-i 

„Erou al 
Socialiste" și Meda- 
aur „Secera și Cio- 

Avem, deci în
de astăzi, in rindul 
muncii socialiste, o 

tinără. dar care și-a

CHIRILA
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JUNIORII EVOLUEAZĂ LA NIVELL

au 
de

• La Predeal s-a desfășurat 
zilele trecute „Cupa Brașovia" 
la sărituri speciale Si combi
nată nordică. Concursurile 
fost frumoase și urmărite
numeroși spectatori, care au a- 
plaudat cu căldură evoluțiile 
„temerarilor" de pe trambuli
na de pe Cioplea. La combina
tă nordică au participat doar 
copiii și juniorii, în timp ce 
la sărituri au fost prezenți și 
seniorii. De remarcat evoluția 
bună a juniorului Ion Runcea- 
nu (C.S.Ș. Rîșnov). care a în
registrat performante la același 
nivel cu seniorii, precum și 
prestațiile notabile ale elevilor 
de la liceul din Predeal. RE
ZULTATE. combinată nordică,

copii I : 1. Gh. Băilă (Brașo
via) 363 p 2. VI. Dumitru 
(Rîșnov) 354,6_ p, 3. R. Ramon 
(Brașovia) 329*4 p ; juniori II : 
1. G. Nagy (Brașovia) 422 p, 2. 
W. Gross (Brașovia) 406,1 p, 3. 
Gh. Papuc (Rîșnov) 396,5 ; ju
niori I : 1. R. Olimpiu (Bra
șovia) 401,6 p. 2. O. Munteanu 
(Viit. Bv.) 385,9 p, 3. I. Run- 
ceanu (Rîșnov) 375,9 p ; sări
turi, copii I : 1. Gh. Băilă 152,6 
p, 2. R. Ramon 146,8 p, 3. V. 
Toma (Predeal) 126,2 p ; ju
niori II : 1. G. Nagy 190 p, 2. 
W. Gross 154,7 p. 3. V. Dumi
trescu (Rîșnov) 150,4 p ; juniori 
1:1. I. Runceanu 239,9 (sări
turi de 58 și 55 m). 2. Z. Be- 
nedek (Odorhei) 209,9 (49,5 și

OLIMPIA BUCUREȘTI A PROMOVAT 
PE LOCUL 3 ÎN C.N. DE BASCHET (f)
• In clasamentele campionatelor naționale de baschet s-a produs, 

după etapa desfășurată sîmbătă și duminică. © singură modificare, 
dar de importanță majoră : tînăra echipă Olimpia București a pro
movat pe locul 3 In clasamentul Întrecerii feminine, în vreme ce 
Voința București l-a luat locul (4). în aceste condiții, partida dintre 
Olimpia București și Politehnica C.S.Ș. 2 București (ocupanta locu
lui 2), care va avea loc la sfîrșitul acestei săptămîni, a devenit un 
adevărat derby. Iată clasamentele la zi :

REPORTER (și spectator pasager)
...Joc și eu șah. Rămin cu co

legii In fața tablei cu pătrățele 
albe și negre destulă vreme. Dar 
stnt cronicar de fotbal. Am tn 
urechi vuietul unor 
oane-citadele 
sau San Siro. Poate din 
asta, cind am pășit pe 
din sala turneului zonal, la ho
telul Roman din Băile Herculane, 
aveam impresia că deranjez, cd 
pașii mei ti stingheresc pe re
putații maeștri ai eșichierului. 
Mai mult, deși concitadin eu ar
bitrul principal al concursului, 
ing. Paul Diaconescu. acesta tmi 
face semn, apropiind degetul 
mare de arătător, să țin cit mai 
apropiate buzele evltind un even
tual „vă salut* sonor.

Mi așez intr-un fotoliu. Fru
moasa sală de la etajul 111 e 
împărțită tn două (convențional) 
de o traversă, tn stingă, concu
renta (mari maeștri și maeștri 
Internaționali, pe care-i cunoș
team doar după nume) ; tn 
dreapta, spectatorii. Intre ei, un 
rind de fotolii, unde-l zăresc pe 
veteranul șahului nostru, prof, 
tsnlv. 1. Gudju. tn compartimente 
de cite trei mese, cărțile de vi
sits și drapelele prezintă o parte 
din elita șahului european și 
mondial. Ctnd am «osii la Her
culane, se iuca 
ghiu — Ribli ..... 
drepta ș! cea mai 
Sate de spectatori.

Așadar, una dtn 
neului zonal din 
mondial. Premieră 
Trec cu privirea pe 
Sete. Cei mai 
batanți stau 
Intre palme. 
tU ? Bulgarul 
de halterofil. ________ ... . __
Vine la rundă cu cite două pa
chete de țigări șt conduce detașat 
plutonul fumătorilor, din care 
mai fac parte, printre alții, Șubă, 
Jansa, Ghindă, Pavlov, Spirido
nov. Gheorghiu bea ceai. Ribli, 
liderul autoritar, se plimbă impa
sibil de la o masă la alta. Calm, 
imperturbabil, tn timp ce bulga
rul Velikov ist încrucișează dru
mul cu el. dar de fiecare dată, 
la fiecare pas, lș! lovește vârful 
pantofului de marmura de pe 
jos. tți dai seama imediat că e 
vorba de un tic. Farago și Ftac
nik cad de acord asupra remizei. 
Farago tl invită pe partener tn 
camera alăturată, o cameră de 
studiu, să continue partida, să 
vadă dacă puteau alege alte căi. 
Mai ttrziu vin acolo Gheorghiu 
Și Ribli. Imediat, la masa lor.

ca
mari stadi- 

Wembley 
cauza 

plușul

derbpul Gheor- 
Intr-acolo se tn- 

mare densi-

rundele tur- 
eampionatui 

In România, 
la toate me- 
dintre com- 

sprijinit 
Ce fac al- 

Radulov. cu fizic 
fumează pe rupte.

mult! 
cu capul 
Alții... ~

ciorchine de... consultanți. Gheor
ghiu caută soluțiile cu care să fi 
eiștigat, dar Ribli ztmbește șt ti 
oferă, de fiecare dată, mutarea 
de răspuns, care închide orice 
oale spre ciștig.

O curiozitate. Deși nivelul par- 
ticipanților e attt de ridicat, 
turneul zonal e marcat de o per
manentă criză de timp. Din a- 
ceastă cauză au pierdut puncte 
Jansa, Sznapik, Ciocâltea. Expli
cația acestei „sărăcii de timp* ne-a 
dat-o ing. Diaconescu : „Este o 
mare tensiune nervoasă. Jucătorii 
caută să obțină totul chiar din 
poziții foarte grele 
timpul de gîndire. 
vorba de o lacună, 
dldoasă a timpului 
de bază a șahului 
Flecare jucător are _______ ___
două ore și jumătate pentru 40 
de mutări. Șl totuși, aceste ore 
se arată Insuficiente pentru 
unii*.

— Apropo, au fost ptnă acum 
problemele de... arbitraj ?

— Nu, n-au existat nici un fel 
de Incidente. Organizarea e ex
celentă. Nu stnt contestații, deși, 
tn eluda aparentei liniști, jucă
torii stnt adevărate pachete de 
nervi. Cum spuneam, unii nici 
nu mai văd ceasul...

— Scriem rândurile de față eu 
Intenția de a-i familiariza pe 
mulți dintre cititori cti atmosfera 
marilor turnee de șah. Spune- 
ți-ne, partenerii pot discuta tn- 
trei ei tn timpul partidei ?

— Nu. Nu au voie nici măcar 
(ă-șl spună dacă e frig sau cald.

șl consumă 
Evident, e 

Dozarea ju- 
este o lege 
de concurs. 

Ia dispoziție

Runda a 14-a a turneului zo
nal de șah de la Băile Hercu
lane a fost mai calmă, cu o 
singură partidă decisă. Campio
nul polonez Sznapik a obținut a 
treia victorie consecutivă, în- 
vingîndu-1 pe Pinter și deve
nind, astfel, un candidat poten
țial la calificare. Celelalte par
tide încheiate în reuniunea de 
luni seara au fost remize. Și-au 
împărțit punctele : Farago cu 
Ribli. Gheorghiu cu lansa, 
Ftacnik cu Sax, Gheorghiev cu 
Meduna, Schmid cu Ghindă,

1—6 3FEMININ, GRUPA
1. »u« Cj.-N. 17 17 0 1498: 944 34
2. Poli. Buc. 17 14 3 1302:1044 31
3. Olimpia B. 17 12 5 1003:1028 29
4. Voința Buc. 17 11 6 1216: 973 28
5. Univ. Tim. 17 6 11 1030:1142 23
6. Comerțul 17 6 11 1077:1259 23

GRUPA 7—12 :
7. Prcgr. Buc. 17 10 7 1105:1074 27
8. Crișul 17 9 8 1285:1008 26
9. Voința Bv. 17 8 9 1040:1190 25

10. C.S.U. PI. 17 G 11 1092:1201 23
11. Mob. S. M. 17 3 14 990:1207 20
12. Carpați 17 0 17 895:1463 17

MASCULIN, GRUPA 1—6 î
1. Steaua 17 17 0 1687:1137 34
2. Din. Buc. 17 14 3 1558:1111 31
3. C.S.U. Bv. 17 10 7 1296:1342 27
4. Rapid Buc. 17 10 7 1273:1218 27
5. IMUAȘ B.M. 17 7 10 1160:1391 24
6. ICED Buc. 17 6 11 1285:1467 23

GRUPA 7—12 :
7. Farul C-ța 17 10 7 1366:1357 27
8. „U" Cj.-N. 17 9 8 1284:1275 26
9. Urbis Buc. 17 7 10 1312:1437 24

Î0. Din. Oradea 17 6 11 1244:1307 23
11. C.S.U. Sb. 17 5 12 1314:1436 22
12. Carpați B. 17 1 16 1222:1523 18

• tn afara întrecerilor etapei 
a IV-a a turului secund al cam
pionatelor naționale (masculin și 
feminin), programul competițio- 
nal baschetbalistlc, din această

săptămînă, mai cuprinde meciuri
le de fete din cupele europene : 
Mlnior Pernik — „U“ Cluj-Napo- 
ca (în C.C.E.) si Voința Bucu
rești — Slavia Praga (în „Cupa 
Uliana Ronchctti"). Ambele 
jocuri se vor desfășura miercuri; 
bueureștencele vor juca în sala 
Floreasca (de la ora 18).
• 21 de echipe de juniori m 

si de minibascliet, ale C.S.Ș. din 
Arad. Cluj-Napoca, Oradea, Sa- 
lonta si Satu Mare, au luat par
te, la Satu Mare, la competiția 
dotată cu „Cupa Păcii". Pe locul 
I s-au clasat : Viitorul Cluj-Na
poca (junioare III). C.S.Ș. Ora
dea Ouniori III. minibaschet bă
ieți B si fete B). C.S.Șf Satu 
Mare (minibaschet fete A) și 
C.S.Ș. Arad (minibaschet bă
ieți A).

PRIMELE FINALE
LA JUDO

LA TURNEUL ZONAL DE ȘAH
cifrată a șahului : cal la c«, 
nebun la hi, turn la d5. Parte
nerul directorului era doctorul 
lancu Gogiltan, medicul turneului 
(firește, și un turneu de șah are 
nevoie de un medic). Singurele 
lui cazuri au fost stările de vi
roză ușoară de care au suferit 
Șubă și Gheorghiu, care, după 
un tratament preventiv, au deve
nit ,,apți de Joc". Florin Gheor
ghiu speră să urce. A fost des
cumpănit după tnfringerea 
prima rundă, dar ’ 
nea la Herculane) 
runde a tnceput 
adevărat.

In fiecare seară, 
cind ceasurile de 
țese, i-am văzut 
la masă, asculttnd 
chiar danstnd. Clipe 
dere, de evadare din 
„Engleză“ „Karo-Kan“ și cite al
tele. Apoi, In noapte, cind sta
țiunea doarme, prin multe din 
ferestrele hotelului, unde stau 
șahiștii, străbate lumina. care 
uneori se interferează cu primii 
zori. Șahiștii tși studiază parti
dele, le pregătesc pe următoa
rele. Trec prin filtru 299 de va
riante și se opresc la a 300-a, 
cum spunea un mare șahist, fos
tul campion mondial Mihail Tal.

Deși ziua, pe pantele văii Cer- 
nei. vezi grupuri de fotbaliști 
cum aleargă tn căutarea rezis
tenței fizice. Băile Herculane ră- 
mtn tn aceste zile ale șahului. 
Fină și cronicarul de fotbal n-a 
putut sd reziste acestei atmos
fere...

dacă e frumos la Herculane, de 
pildă.

Cel mal bine clasat dintre re
prezentanții noștri este Mihal 
Șubă. Toți îmi spun că această 
comportare e rodul muncii, al 
seriozității.

— Ce părere aveți, maestre, 
despre eoncurs ? — l-am între
bat pe Mihal Șubă.

A fost parcă puțin încurcat de 
întrebare, părind chiar timid.

— Concurs greu — răspunde, 
tn cele din urmă. Eu am început 
tare, dar in ultimele 2—3 runde 
am cam obosit. Sper să-mi reifin, 
după cum cred că Florin va veni 
și el in plutonul fruntaș.

Era tn seara cind Gheorghiu 
întrerupea cu Ambroz. A doua 
zi Florin realiza prima sa vic
torie din turneu. Matematicianul 
Șubă calculase bine... (Am citit 
despre peripețiile din partidele 
cu Meduna și Sax și nu-mi vine 
•d cred).

Ctnd in sala hote.ului ivciuca- 
ză mari maefvi și maeștri inter
naționali, mi s-a părut nu știu 
cum ctnd tn camera alăturată 
doi oameni jucau șah. Acolo a- 
veam insă să-i descopăr pe doc
torul In științe economice Ilie 
Cristescu, directorul stațiunii, 
maestru al sportului la ' 
omul oare a făcut ea 
ile Herculane să devină 
stațiune cu renume mondial 
numai in cura termală, ci și 
șah. Aici, pe malurile Cemei, 
aceste zile, din dot oameni , _ 
care-i tntilnești pe alei unul are 
sub braț o tablă de șah. Aici 
auzi vorbindu-se mal mult limbă

din 
(cum se «pu

ric trel-patru 
să joace cu

după ora 31, 
control amu- 

pe concurenți 
muzică, unii 

de destin- 
„Siciliană",

șah,
Bă-

o 
nu 
tn 
tn 
pe

Constantin ALEXE

După runda de ieri

CLASAMENTULUI
Si SpiridonovRadulov cu Șubă 

cu Ambroz.
S-au întrerupt 

kiov — Pavlov și 
câltea, ambele apreciate a fi în 
poziții aproximativ egale. S-a 
încheiat remiză întîlnirea în
treruptă din runda a 13-a 
Pavlov — Csom.

în urma acestor rezultate, si
tuația din clasament este ne
schimbată. Continuă să conducă 
RIBLI cu 11 p, urmat de Șubă 
cu 9 p. Sax 8'A p, Ftacnik. Fa- 
rago. Ambroz 8 p, Lukacs 7’/z

întâlnirile In- 
Csom — Cin

p (1), Sznapik l'h p, Gheorghiu, 
Schmid, Gheorghiev 7 p, Csom. 
Inkiov 6V2 p (1), Radulov 6*/, p. 
Spiridonov. Mcduna. Pinter, 
Jansa 6 n. Ciocâltea, Velikov 
5 p (1), Pavlov 4'/, p (1), Ghin
dă 4'/2 p.

Astăzi este zi de odihnă, ur- 
mînd ca turneul să se reia 
miercuri cu disputarea rundei 
a 15-a, care programează, prin
tre altele partidele • Ribli — 
Lukacs. Subă — Radulov, Sax — 
Gheorghiev, Pavlov — Gheor
ghiu.

în sala Voința din Iași vor 
avea loc. la sfîrșitul acestei 
săptămîni. finalele campiona
tului republican de judo pentru 
echipe de juniori și de tineret. 
Pentru aceste întreceri 
calificat cite șase formații 
juniori 
printre 
oanele 
c.s.ș. 
C.S.Ș. 
Gheorghiu-Dej.

s-au 
de 

și tot atîtea de tineret, 
care se află și campi,- 
ediției de anul trecut-: 
1 București, respectiv' 
din municipiul Gh.

„CUPA VIITORUL
La sfîrșitul săptămînii trecute 

a avut loc în sala „23 August*4, 
un nou concurs atletic — „Cupa 
Viitorul“ — rezervat juniorilor I. 
S-au remarcat steliștii : Alina 
Grecu (pregătită de fosta cam
pioană olimpică Viorica Visco
poleanu) care a egalat recordul 
național de junioare la 50 mg și 
a cîștigat săritura în lungime, și 
Ion Buligă care a participat la 
patru probe, cîștigînd aruncarea 
greutății si reușind clasări ono
rabile la celelalte (2 la lungime, 
3 la înălțime, 6 la 50 mg), pre
cum și săritoarea Octavia Niff, 
care dovedește o bună constanță 
în jurul înălțimii de 1,75 m.

Rezultate tehnice : BĂIEȚI : 50 
m 
2. 
3. 
50 
2. - ---------- --- -------
caș (C.S.Ș. Lie. 2) 7,2 ; înălțime :
1. S. Matei (C.S.Ș. Lie. 2) 2,10 m,
2. C. Militaru (Viit.) 2,10 m, 3.
l. Buligă (Steaua) 2.05 m ; prăji
nă : 1. D. Avram eseu (Viit.) 4,50
m. 2. C. Strătică (C.S.Ș. 4) 4,00
m, 3. I. Gale (C.S.Ș. 4) 3,60 m ; 
triplu : 1. D. Gheorghe (Viit.)
14,62 m, 2. L. Sfiea (C.S.S. 190) 
14,60 m. 3. P. Tvan (C.S. Tîrgov.) 
14,31 m ; lungime : 1. L. Budur 
(Steaua) 7,05 m, 2. I. Buligă

: 1. L. Roșea (C.S.Ș.A.) 
M. Pleșca (C.S.Ș. Uc. 2)
C. Slmonl (C.S.U. Bv.) 
mg : 1. v Ouatu (Vllt.)

O. Deca (Viit.) 7,1, 3. C. Puș-
1.

Vineri și simbă

Ca și în alți ani, luptătorii 
intră mai de vreme în compe
tiții oticiale. în timp ce spor
tivii de Ia libere și-au și sus
ținut primele partide c'in ca
drul concursului republican pe 
categorii de greutate, cei de la 
stilul greco-romane se pregă
tesc pentru întrecerile primei 
etape a concursului sus-amin- 
tit. Turneul este programat să 
se desfășoare în sala Armatei 
din Brașov, în zilele de 29 și 
30 ianuarie (vineri și sîmbătă).



ALTE ECHIPE ROMÂNEȘTI 
DE RUGBY IN TURNEE

Pregătirile divizionarelor
In plină desfășurare CONSFĂTUIREA

PESTE HOTARE
Trei apreciate echipe ale 

campionatului Diviziei națio
nale „A“ de rugby vor pleca 
în următoarele zile în turnee 
peste hotare. Astfel, FARUL se 
va deplasa în Țara Galilor 
(3—10 februarie), urmînd a în- 
tîlni consecutiv pe Llanelli, e- 
chipă centenară de recunoscut 
renume, pe Havcrford și Mil
ford, alte două reprezentante 
ale redutabilului rugby galez. 
La 6 februarie rugbyștii con 
stănteni vor avea i '
a se afla in tribunele celebrei 
arene Arms Park, unde vor fi 
spectatori la întîlnirea Țara 
Galilor — Franța, meci din ca
dru] noii ediții a Turneului ce
lor 5 națiuni.

Cîteva zile mai tîrziu, o altă 
formație divizionară. ȘTIINȚA 
CEMIN BAIA MARE, va evo
lua și ea pe gazoanele galeze. 
Rugbyștii maramureșeni vor 
întilni în perioada 7—14 fe
bruarie echipe deosebit de co
tate. La 8 
cu Neath. 
Aberavon, 
în ultimul 
lor. vor juca 
crave ; așadar, alte trei 
tașe ale rugbyului galez.

La rîndu-i. DINAMO va juca 
în Franța (15—25 februarie), 
mai întîi la Cognac, cu o for
mație din liga a doua, apoi cu 
S. C. Angnuleme și La Ro
chelle, două echipe bine anco
rate în prima divizie a campio
natului francez.

! LA PROGRESUL VULCAN, 27 DE JUCĂTORI 
I ALEARGĂ DUPĂ 11 TRICOURI... SALVATOARE
I

ugbyștii con- ■ 
privilegiul de |

februarie vor juca 
la 10 februarie cu 
iar la 13 februarie, 
meci al turneului 

cu R. C. Aber- 
frun-

Șl LILIANA POP 
I UNIRIH IA TENIS

Tr. Marcu. L. Mancaș — B. 
Toma, Cr. Ștefănescu 7—6, 
7—5.
• în sala Constructorul 

din Hunedoara s-a în
cheiat competiția de tenis 
„Cupa Unirii" (organizată de 
federația de specialitate și 
C.J.E.F.S. Hunedoara), rezerva
tă juniorilor și junioarelor. La 
capătul unei săptămîni de în
treceri. la startul cărora au 
fost prezenți 50 de sportivi și 
sportive, sîmbătă au fost de
semnați cîstigătorii. Iată rezul
tatele finalelor. Simplu băieți : 
Mihai Vanță (Dinamo Bucu
rești) — Alex. Szabo (Con
structorul feroviar București) 
6—0. 7—5 (în semifinale : Van- 
ță — Florescu 6—4. 6—2 ; Sza
bo — Dascălu 6—4. 6—1) ; sim
plu fete : Florentina Cocan 
(Steaua) — Andrea Csulak (Po
litehnica Cluj-Napoca) 6—1,
6—4 (în semifinale : Csulak — 
Bratu 6—0. 6—3 : Cocan — Ga
lamboș 6—4. 6—2) : dublu fete : 
Cocan. Trăistaru 
Csulak 6—3, 
ieți : Badiu. 
Vanță 6—7.
VLAD — coresp.)

Galamboș, 
7—5 ; dublu bă- 
Boloc — Șoneru, 

6—3, 7—5. (I.

vr FEDERAȚIILOR
DIN ȚĂRILE

SOCIALISTE
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în partea a doua a sezonu
lui de toamnă, divizionara „A“ 
Progresul Vulcan, cu noua ei 
conducere tehnică, Robert Cos- 
moc — C. Baboe, își corecta 
din mers insuficiențele pe pla
nul pregătirii fizice. Pentru că 
acestea, se zice, au fost mi
nusurile formației 
campionatului, 
pierdut", după 
sătoare, după 
de readaptare 
vana lanternei-roșii" 
mul Slănicului din 
Au făcut deplasarea 27 jucă
tori, toti aflati. în prezent, în- 
tr-o palpitantă cursă după cele 
11 tricouri ale salvării de la 
retrogradare. Iată lista concu- 
renților : Gîrjoabă și Giron — 
portari : I. Alexandru, Tănă- 
sescu, Nutu (un mai vechi pro
dus al centrului). Grigore, G. 
Sandu, Mateescu, Gh. Ștefan — 
fundași ; Simionov, Nccuice, 
Tică, Stoichiță, Isaia M. Iones- 
cu, M. Stoica, C. Stoica (de la 
Carpați Mîrșa) — mijlocași ; 
V. Nicolae, Țevi. Apostol. Ma- 
rica, Dragu, C. Zamfir — ata- 
canti ; la care se adaugă patru 
juniori — Costin și Mirică 
(fundași). Birjaru (mijlocaș) și 
I. Vasiie (atacant). Cum 
vede, lotul lărgit este foarte e- 
terogen. ca vîrstă și valoare, el 
ridicind probleme complexe in 
perioada pregătitoare. Dar,

la startul 
Cu „terenul 

o vacantă apă- 
cele cîteva zile 
la efort, „cara- 

lua dru- 
Moldova. 

27

6G

Astăzi și mîine are loc, la 
Moscova, consfătuirea repre
zentanților federațiilor de fot
bal din țările socialiste. La 
această consfătuire, forul nos
tru de specialitate este repre
zentat de Fl. Dumitrescu (se
cretar al F.R.F.).

deoarece exclude (ni s-a spus) 
sentimentalismul atit de pă
gubitor Progresului : va juca 
cine este cel mai bine pregătit 
și cine va fi cei mai in formă. 
In felul acesta s-au declanșat 

mari ambiții la 
jucători, indiferent de vîrstă. 

Să mai amintim că. în aces
te momente ale pregătirilor 
parcurse de Progresul Vulcan, 
la Slănic Moldova, se discută și 
despre dinamica lui 1—4—4—2, 
despre prevederile regulamen
tului de joc (atenție Marian 
Ionescu I). despre nocivitatea 
alcoolului și tutunului la fot
baliștii de performanță, fiind
că. din păcate, au mai fost 
unele tendințe de încălcare a 
normelor sportive. Inedit și 
demn de subliniat ne apare re
centul pas făcut de echipă spre 
autoanaliză și autocontrol. 
Despre ce este vorba ? într
una din zile. înaintea unui an
trenament. la sugestia antreno
rului Robert Cosmoc s-a ales 
prin vot secret căpitanul echi
pei (APOSTOL — o recunoaș
tere a conștiinciozității și ata
șamentului acestui jucător ; 
Țevi, pe locul doi — deci, re
zerva căpitanului), și a unui 
comitet ajutător al conducerii 
tehnice, a cărui activitate se 
va desfășura după un regula
ment de ordine interioară, e- 
manat de jos în sus. El este 
format din următorii jucători: 
TĂNĂSESCU — președinte 
(seriozitatea se află, cum se 
vede, la loc de frunte). Gîr
joabă (iată că și generația tî
nără se impune). Stoichifă (cel 
care promite sfîrsitul perioadei 
de aclimatizare). Țevi și Ștefan 
— membri.

Stelian TRANDAFIRESCU

trea- de pe acum 
pri
ce!

ade-

cum susțin tehnicienii echipei 
„trebuie să-i trecem pe toti 
prin probele ședințelor de an
trenament pentru a-i cunoaște 
mai temeinic și, apoi, pentru 
a-i asambla într-o formație 
ideală de joc. menită să 
că cu bine examenul de 
măvară". Premise există. 
27 manifestînd interes și
ziune crescindă la programul 
zilnic, cu cele două „reprize" 
de antrenament mixt, deloc u- 
șoare. Medicul formației, Cris- 
tache Ștefănescu, ne confirmă, 
prin rezultatele unor testări 
făcute (puls, tensiune, proba 
Rufier), că acumulările încep 
să se simtă.

In fond, cam ce urmărește 
să dobîndească echipa lui Ro
bert Cosmoc pînă la reluarea 
campionatului ? Redăm din ca- 
ietul-program al conducerii 
tehnice : 1.) Forță și potential 
fizic ridicat ; 2.) Stabilitatea n- 
nei formații de bază (plus re
zervele de rigoare) în cele 16 
jocuri de verificare perfec
tate ; 3.) O bună însușire a 
ideii de joc. respectarea disci
plinei acesteia, ceea ce va tre
bui să ducă 
tuiui ofensiv 
siguranță in 
sînt, sintetic, 
direcții cu 
„alb-albaștrilor“. 
reprezentînd

MECIURI AMICALE

fost mar- 
Petrescu, 

(ȘL Mar-

LAMI-

la creșterea spiri- 
și Ia o mai mare 
apărare. Acestea 
cele trei mari 

bătaie lungă ale 
punctul doi 

rolul hotărîtor,

Ion Apostol: IN FOTBALUL NOSTRU AU CAM 
DISPĂRUT. . . . . RAMPELE DE LANSARE kl

SPORTUL STUDENȚESC — 
AUTOMATICA 0-0.

C.F.R. TIMIȘOARA — ELEC
TROMOTOR TIMIȘOARA 6—0. 
(3—0). Golurile au 
cate de Roșea (3). 
Stănescu și Dogan 
ton, coresp.).

C. S. BOTOȘANI
NORUL ROMAN 2—1 (1—0).

VOINȚA ORADEA — C.S.U. 
TRICOLORUL ORADEA 0—0.

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — 
UNIREA ORADEA 2—1 (1—1). 
Au înscris : Palfi și Schwartz- 
mann, respectiv Gerdes (L 
Ghișa. coresp.).

ELECTRONISTUL CURTEA 
DE ARGEȘ — F. C. CON
STANȚA 0—2 (0—0). Au mar
cat : Peniu (min. 88) și Petcu 
(min. 90). (E. Sterescu, coresp.).

— Se spune despre Ion A- 
postol că este un jucător de 
contraatac. Ce zici 2

— Ața este. Deși „Intru" șl 
In jocul combinație, mult mai 
mult îmi plac lansările directe 
pe poartă. Totul depinde insd 
de ...rampa care te lansează, 
ca să zic așa, pentru ați ex
ploata calitățile.

— Pe unde ai jucat ai a- 
vut parte de asemenea „ju- 
cători-rampă" ?

— Din fericire, da 1 La Ra
pid, Dumitru era tn mare for
mă, la Dinamo, Dinu și Mul- 
țescu mă propulsau la timp, 
iar, acum, la Progresul 
Gheorghe ștefan iml ghicește... 
plecările. Regret, insă, că
n-am putut juca 
de un fotbalist ea
brin. excelent pentru 
clanșarea contraatacului.
l-o făcut el mare pe Doru 
Nicolae ?...

— Ce vrei să spui cu asta 1
— Că tn fotbalul nostru, se 

mai găsesc jucători de con
traatac, lnsd puțini sini aceia 
care cunosc secretul pasei 
lungi, servite exact la timpul 
oportun. Deci au cam dispă
rut... rampele de lansare.

— și ce alte regrete mal 
al 1

alături 
Do- 
de- 
Nu

— Ar mai fi două : 1) Ne- 
realizarea mea la Rapid. In 
Potcoava Giuleștlului, prima 
dragoste nu se uită nicio
dată, mă simțeam extraordi
nar. N-a fost vina mea că 
am plecat de acolo. Am fă
cut o ruptură de menise, 
care a cauzat o pauză lungă 
fi... Rapidul a renunțat foar
te ușor la mine, așa cum a 
mai făcut-o șl cu.alțl jucă
tori ai săi ; 2) Regret cd am 
ajuns la Dinamo prea... tîr
ziu (așa mi-au spus unii). 
Aveam pe atunci 29 de ani 
și cind ți se pun anii înain
tea randamentului parcă ți se 
taie elanul...

— Cu Progresul-Vulcan cum 
o să fie ?

— Ne pregătim să luptăm 
din toate puterile și fără me
najamente. Știți, actuala mea 
echipă, de care m-am legat 
foarte mult, are o medie de 
vtrsid ridicată, Insd tot atit de 
adevărat este că odată eu 
vtrsta dobîndești mai multă 
maturitate, experiență. El 
bine, le vom folosi din plin 
tn tentativa rămîneril in Di
vizia „A".

— Mult succes I

• Mîine. de la ora 15, pe 
terenul Automatica (str. Barbu 
Văcărescu). va avea loc meciul 
amical dintre AUTOMATICA 
BUCUREȘTI si divizionara 
„A" F. C. OLT.

si

Retrospectiva în Divizia „('■ - scria a IX-a9»

S. T.

CONFECȚIA BUCUREȘTI - CONSTRUCTORUL BAIA MARE 26-15
IN DIVIZIA

în sala Floreasca din Capi
tală s-a disputat luni după- 
amiază partida (din etapa a 
V-a) dintre formațiile feminine 
de handbal de Divizia „A“ 
Confecția București și Cons
tructorul Baia Mare. întîlnirea 
a fost cîștigată de Confecția cu 
26—15 (14—6). Fără să se ridice 
la un nivel tehnic măcar me
diu, întilr.irea dintre cele două 
echipe a fost dominată pe ta
bela de scor de handbalistele 
bucureștence care, în compara
ție cu adversarele lor, au ratat 
mai puțin și s-au apărat rela
tiv mai bine Confecția a avut 
o portărită care a prins o zi 
bună, Luana Grigore dovedind 
siguranță în intervenții.

Băimărencele au marcat pri-

LA ZI, ÎN
• CLASAMENT ÎN „TRO

FEUL EFICACITĂȚII" : 1—2.
Dorina Damian (.,U“ Cluj-Na- 
poca) și Maria Manta (Progre
sul) — cite 41 de goluri, 3. 
Zoranca Ștefanovici („U“ Timi
șoara) — 39, 4. Rodica Grigoraș 
(Confecția) — 37, 5—6. Maria 
Dorgo (Mureșul) și Mariana 
Oacă (Rulmentul) — cite 36. • 
Joi, de la ora 18, în Sala spor
turilor din Brașov, se va dispu
ta partida dintre Rulmentul și 
Hidrotehnica Constanța (res
tantă din etapa a IV-a).

DAR (din păcate) SI LA INDISCIPLINA»

în această serie, pînă în 
tapa a VIII-a nu mai puțin 
opt echipe s-au perindat la . 
fia clasamentului ; printre aces
tea și formațiile C.F.R. Caran
sebeș și Vulturii Textila Lugoj, 
care, acum, la sfîrșitul turului, 
se află pe locuri periferice. Ac
tualul lider, Gloria Reșița, a tre
cut In frunte după etapa a IX-a. 
în retur, Gloria are un ...culoar 
bun, cele mai grele jocuri — cu 
Metalul Bocșa, Voința Oradea, 
Șoimii Lipova și C.F.R. Arad — 
urmînd a le susține pe 
propriu.

Gloria Reșița (care 11 
antrenor, din iulie anul 
pe prof. Dănilă Otiman) 
ne de asociația sportivă cu ace
lași nume de pe lingă întreprin
derea județeană de construcții și 
montaj. Este o echipă tînără, 
vlrsta ei medie fiind în jur de 
22 de ani. în tur, cei mai buni 
jucători au fost Toth (golgeter, 
cu 8 puncte înscrise), Neagu, VI- 
nătoru șl iuniorul Dăescu. Din 
punct de vedere disciplinar. Glo
ria a fost printre formațiile cu 
cele mal multe sancțiuni în tur 
(18 cartonașe galbene) egalată fi
ind, în această privință, doar de 
C.F.R. Arad, tn această serie, 
arbitrii au arătat 143 de cartonașe 
galbene la 108 jucători, iar F.R.F.

e- 
de 

șe-

teren

are ca 
trecut, 
aparți-

a sancționat echipa Vulturii Tex
tila Lugoj cu suspendarea tere
nului pe o etapă.

Dintre noile promovate, Chimia 
Arad n-a reușit să țină pasul 
cu celelalte, terminînd prima 
jumătate a competiției pe ultimul 
loc. Fosta divizionară „B* Mine
rul Anina, care a susținut în 
deplasare majoritatea jocurilor 
programate acasă, avînd terenul 
tn reparație, s-a mai redresat 
spre sfîrșitul turului și, așa 
cum se vede, se află la 3 puncte 
de lider.

Tomo RÂBȘAN

GLORIA R-șț 
Metalul Bocșa 
Voința Oradea 
Șoimii Lipova 
Minerul Anina 
C.F.R. Arad 
Unirea Tom.

15
15
15
15
15
15
15

9
9
8
8
8

2
2
2
2
1

7 3

20
20
18
18
17
17
15
15
15
14
13
13
12
12
11
10

31-17
20- 17
33-19 
29-18 
27-17
21- 22 
29-19 
18-25 
18-32 
37-30 
23-26 
18-23
21-24 
21-32 
18-30 
20-33

4
4
5
5
6
5

7 17
15 € 3 0
15 7 1 7
15 7 0 8 

0
6
5
5
5
4 2

1.
t.
3.
4.
5. 
«.
7.
8. Bihorul Beiuș
9. Vict. In eu

10. Electro. Tim.
11. Unirea Stanic. 

Oțelul P. Gz. 
Vulturii Lgj. 
Rec. Salonta 
C.F.R. c-sebeș 
Chimia Arad

DEFEMININA
mul gol abia în min. 11. Pînă 
atunci Larisa Cazacu irosise 
4—5 ocazii de a înscrie (inclu
siv o aruncare de la 7 m). în
treaga echipă băimăreană s-a 
dovedit debusolată și abia în 
ultimele 8 minute de joc a re
alizat faze care i-au permis să 
mai reducă din handicap (Con
fecția a condus cu 21—8 în 
min. 46, cu 22—11 în min. 50). 
Au înscris : Grigoraș 7, Virgi
nia Constantinescu 6, Nuțu 5, 
Mincu 3, Gcorgeta Constanti
nescu 2, Mălureanu 1, Simion 1, 

“ “ 4,
2, 
1. 
si 
(L

HANDBAL
Brașov și Constructorul — Se
lecționata Bulgariei. In fie
care zi primul meci începe la 
ora 17. iar următorul la 18,15.

Covaci 1 : respectiv Vasile 
Wainert 4, Iluț 3, Cazacu 
Macovschi 1, Eugenia Pop 
Au arbitrat bine : I. Nicolae 
C. Tcodorescu (Ploiești). 
Gv.)

• PROGRAMUL ECHIPEI 
FEMININE RULMENTUL
BRAȘOV IN SFERTURILE DE 
FINALĂ ALE C.C.E. Campi
oana tării noastre. Rulmentul 
— calificată în sferturile de 
finală ale C.C.E. — va susține 
prima partidă în deplasare, la 
St Poelten (Austria), eu Hypo- 
bank, în ziua de 14 februarie, 
ora 15,45 (16,45 ora București), 
urmînd ca returul să aibă loc 
la 21 februarie, la Brașov, de 
la ora ÎL

12.
13.
14.
15.u.

15
15
15
15
15
15

1
1
2
2
1

8
8
8
8
9
9

ADMINISTRAȚIA or STAT LOTO PRONOSPORT INTORMrAZS
AȚI JUCAT NUMERELE 

PREFERATE ?

Agențiile Loto-Pronosport 
pot elibera doar astăzi bi- 
cu numerele dv. preferate

•- LOZinPLIC

HANDBAL
• TURNEU INTERNAȚIO

NAL MASCULIN LA ORA
DEA. între 1 și 3 februarie se 
va desfășura la Oradea. in 
Sala sporturilor, o atractivă 
competiție internațională eu 
participarea a patru formații. 
Iată programul. 1 februarie : 
Constructorul C.S.U. Oradea — 
Dinamo Brașov (ambele divizia 
,,A“) și Selecționata Bulgariei 
— Dozsa Debrețin (Ungaria) ; 
2 februarie : Selecționata Bul
gariei — Dinamo Brașov și 
Constructorul — Dozsa ; 3 fe
bruarie ; Dozsa — Dinamo

• FORMAȚIA MASCULINA 
ȘTIINȚA BACĂU, a parti
cipat la două turnee în R. D. 
Germană, la Rostock și Schwe
rin. în primul turneu handba- 
liștii băcăuani au ocupat locul 
IV (1. Empor Rostock, 2. Sel. 
Riga. 3. Sel. Pecs, 4. Știința 
Bacău, 5. Sel. Tatra, 6. Frede
ricia Danemarca). La Schwe
rin, Știința Bacău a întrecut cu 
22—21 selecționata orașului 
Pecs, cu 25—23 pe Dynamo Ber
lin, fiind întrecută cu 19—18 
de Selecționata Schwerin.

• In meci restant din divi- 
handbal feminin 
: Industria ușoa- 
Constructorul Ti-

zia „B“ la
(seria a Il-a) 
ră Oradea — 
mișoara 18—21 (10—12).

mai 
lete 
pentru tragerea obișnuită Pro- 
noexpres de miercuri 27 ianua
rie 1982. Nu pierdeți prilejul 
de a vă număra și dv. printre 
marii cîștigători 
tajos sistem de 
perseverenta și 
ticipanților este 
regularitate ! ® 
continuă vînzarea biletelor 
pentru tragerea Loto 2 de du
minică 31 ianuarie a.c., care 
beneficiază de un consistent 
report la categoria I : 209.864 
lei ! Așadar, posibilități spori
te de a obține autoturisme 
„Dacia 1300“ și importante 
sume de bani variabile și fixe, 
începînd cu cele de 50.000 lei, 
de care puteti beneficia și dv., 
bineînțeles cu condiția de a 
participa...

la acest avan- 
joc, la 
inspirația 
răsplătită 
In aceste

care 
par

ce 
zile

CU ? •
cîștFguri 
în băniși 

autoturism*

CÎȘTIGURILE TRAGERII
PRONOEXPRES DIN 20 IA

NUARIE 1982

Categoria a 2-a •. 
25% a 12 060 lei.

7 variante

Categoria a 
riante a 5 822

3-a : 
lei.

14,50 va-

Categoria 
lsi.

a 4-a : 88 a 959

Categoria 
259 lei.

a 5-a : 325,75 a

Categoria
40 lei.

a 6-a : 9 438.50 a

Categoria 
lei.

a 7-a : 445 a 200

Categoria
40 lei.

a 8-a : 4 707,50 a

Report categoria 1 : 111.265
lei.



Luptele greco-romane în 1981 (I)

Pe adresa federației noastre 
de tenis de masă continuă să 
sosească înscrieri pentru cam
pionatele internaționale ale 
României, competiție progra
mată în Capitală. între 25 și 28 
februarie. Și-au anunțat, pînă 
acum. participarea multiplul 
campion mondial Istvân Jo-

nyer, foștii campioni europeni 
Găbor Gcrgely și Judith Ma
cros, toți din Ungaria, francezii 
Jacques Secretin și Claude 
Bergeret, foști campioni mon
diali la dublu mixt, precum și 
alți jucători de frunte din 
Cehoslovacia, R. F. Germania, 
Japonia, R. P. Chineză, R. P. D. 
Coreeană, Iugoslavia ș.a.

GOTEBORG - BUCUREȘTI 
TRASEUL MEDALIILOR SI...

OSLO,
IERARHIILOR!

UN EXAMEN GREU, 
ABSOLVIT CU BINE 
- Olga Nemeș continuă să se impună -

Prczcnța foarte tinerei noas
tre jucătoare de tenis de masă 
Olga Nemeș pe treapta a doua 
a podiumului campionatelor in
ternaționale ale R. F. Germa
nia este, fără exagerare. un 
succes deosebit. Pentru că 
drumul spre această perfor
manță a trecut pe la jucătoa
re cu faimă, Marie Hrachova, 
Branka Batinici (locurile 32—33 
în Topul mondial), cu o mare 
experiență internațională și, în 
primul rind. cu o vîrstă sen
sibil mai mare, presupunînd 
resurse fizice și psihice . mai 
bogate. Dar. așa cum ne spu
nea Ia telefon antrenorul ei, 
Emil Prokopecz, la judecata 
valorii acestui rezultat se cu- 

. vine adăugată oboseala unui 
drum lung, pînă în nordul 
R. F. Germania, ca și progra
mul acestui concurs, care a re
clamat prezenta în sală 
de 14 ore pe zi. Așadar, 
a dat un examen greu, 
poate însemna. mult în 
sa de performeră. Olga 
a început sub valoarea 
cest concurs, in proba 
chipe. dar și-a intrat în mină 
pe parcurs, pentru a da întrea
ga măsură a posibilităților 
„proba adevărului", cea 
simplu. A jucat cu adversare 
ofensive, a intîlnit și o apără
toare tenace, dar a mers con
stant bine. în semifinală și fi- 

- rială a avut în față două jucă
toare din Coreea de Sud (fina
lista se află pe locul 29 în 
lume). A învins-o pe prima și 
a pierdut la a doua atunci cînd 
oboseala psihică șl fizică au în
ceput să-și spună cuvîntul. 
Altfel. Olga nu se lasă cu una 
cu două. Cu toate acestea, ea 
a reușit ce n-au reușit Magos 
(locul 19 în lume) sau Linc’blad 
(24) !

Un examen trece, altul vine. 
La sfîrșitul săptămînii. Olga 
Nemeș, care a devenit pe ne
simțite „vioara întii" a C. S. 
Arad și a reprezentativei. va 
susține, duminică. în deplasare.

împreună cu Eva Ferenczi și a 
treia jucătoare care urmează să 
fie desemnată de antrenorul E. 
Prokopecz, semifinala în C.C.E„ 
cu Statisztika Budapesta. Să 
le urăm succes.

Mircea COSTEA

timp 
„Tița" 

care 
cariera 
Nemeș 
ei a- 
pe e-

în 
de

★
în turul al doilea la dublu 

feminin, sportivele noastre au 
învins cu 3—0 cuplul Wenczel, 
Olschewsky din R. F. Germa
nia și au fost eliminate în tu
rul următor de Magos. Szabo 
(Ungaria) cu 1—3. La dublu 
mixt. Ferenczi, Wosik (R. F. 
Germania) au întrecut pe 
Zampini, Costantini (Italia) și 
pe Daviaud. Parietti (Franța) 
cu 2—0. dar au pierdut cu a- 
celași scor la cuplul cehoslovac 
Uhlikova. 
Lieck (R. F. Germania) 
mauchi, - - -
2— 1 și 1—2 cu An Hae Sook, 
Kim Wan (Coreea de Sud).

★
Iată meciurile finale : echipe 

masculin, Iugoslavia —■ Japonia
3— 2 ; feminin : Coreea de Sud 
— Anglia 3—1 ; simplu mascu
lin : Josef Dvoracek — Milan 
Orlowski (ambii Cehoslovacia) 
3—0 ; 
mond 
glia) 
Erik 
dublu 
Hwang Nam Sook (Coreea de 
Sud) — Judit Magos. Gabriela 
Szabo (Ungaria) 3—0 ; dublu 
mixt : Jindrich Pansky, Marie 
Hrachova — Milan Orlowski ; 
Ilona Uhlikova (Cehoslovacia) 
3—0.

Ștefan Rusii, pc primul
Pentru cei mai buni luptători 

ai lumii în stilul greco-romane, 
anul 1981 a fost bogat în între
ceri de anvergură, multi dintre 
ei fiind prezenți la startul a trei 
mari competiții internaționale, 
campionatele europene de la G6- 
teborg, Universiada de la Bucu
rești și campionatele mondiale 
de la Oslo. Desigur, pentru cele 
mai multe dintre federațiile na
ționale aceste mari concursuri au 
avut o pondere diferită, fiind 
extrem de greu ca un luptător 
de performanță să poată atinge 
trei vîrfuri de formă sportivă în 
numai șase luni (aprilie — 
septembrie), perioadă în care au 
fost programate cele trei mari 
întreceri.

Acestea fiind datele de refe
rință, alcătuirea unor clasamente 
este — ca în mai toate sporturile în 
care performantele nu se măsoa
ră cu unități precise de timp, 
greutate sau distanță — destul 
de dificilă. Totuși, aflîndu-ne la 
ora bilanțurilor anuale. îi re
aducem în actualitate pe cei mai 
valoroși luptători din lume. în
cercând să alcătuim clasamentele 
la cele zece categorii de la gre-

azi.

loc la categoria 66 hg
co-romane. In numărul de 
primele 5 categorii :

CATEGORIA 48 KG este domi
nată de reprezentanții Uniunii 
Sovietice, cîștigători la două din
tre cele trei mari competiții: lak- 
șalîk Ușkempirov (campion mon
dial) și Temo Kazarșvili (cîștl- 
gătorul Universiadei, care l-a de
pășit, în finală, pe reprezentan
tul nostru C. Alexandru). La 
campionatele europene de la G6- 
teborg, în mod surprinzător, s-a 
impus bulgarul Totio Andonov. 
O departajare exactă este greu 
de realizat. Printre alti aspiranți 
la pozițiile următoare în ierarhia 
acestei categorii ii menționăm pe 
turcul Bora Salih, constantin A- 
lcxandru, Hidekazu Okawa (Ja
ponia) și Ferenc Sereș (Unga
ria).

CATEGORIA 52 KG. Ne este 
greu să-l preferăm pe Benur 
Pașaian (U.R.S.S.) compatriotu
lui său Vaktan Blaghidze (învin
gător șl în acest an în întrece
rea supremă), pentru prima 
treaptă a podiumului acestei ca
tegorii, dar rezultatele ne obli
gă ... Pașaian a ciștigat titlurile 
de campion continental si mon-

Miercuri și joi, la Sarajevo

DUBLA INTILMILE DINTRE ECHIPELE
Orlowski ; Nemeș,

■ - Si-
Maehara (Japonia)

dublu masculin : Des- 
Douglas, Paul Day (An- 
— Michael Appelgren, 
Lindh (Suedia) 3—0 t 
feminin : An Hae Sook,'

După o scurtă, dar Intensă 
perioadă de pregătire, desfă
șurată în majoritatea timpului 
la Poiana Brașov, lotul repre
zentativ de hochei își va reîn
cepe jocurile de verificare, 
disputînd două partide. în de
plasare. în compania echipei 
Iugoslaviei. Ambele întîlniri 
au loc la Sarajevo. în zilele de 
miercuri 27 și joi 28 ianuarie, 
pe modernul patinoar care va 
găzdui meciurile din cadrul 
viitoarei ediții a J.O. de iarnă.

Echipa noastră a plecat ieri 
seară, cuprinzînd în rîndurile 
sale pe portarii Gh. Huțan 
și Fekete, pe fundașii Mo- 
roșan. Justinian, I. Antal, 
Berdilă, atacanții Nistor, V. 
Huțanu, Axinte, Costea, Hă- 
lăucă și alții. Cele două parti-

de se anunță dificile pentru e- 
chipa noastră, care a fost 
învinsă de cea a Iugoslaviei, 
recent, la „Cupa Pondus", din 
Danemarca, cu 7—1.

★
La „Turneul Capitalelor 

prietene", competiție rezervată 
echipelor de juniori și desfășu
rată la Moscova, echipa Bucu- 
reștiului a suferit două înfrîn- 
geri : 0—11 cu Moscova și 
3—8 cu Berlin.

dial universitar. în timp ce cole
gul său n-a fost prezent decît la 
C.M. de la Oslo. Pentru locurile 
următoare candidează Lajos 
Racz (Ungaria — argint la C.E.), 
Nicu Gingă (argint la J.M.U.), 
Liubomir Țekov (Bulgaria) s.a.

CATEGORIA 57 KG îl are in 
fruntea sa pe vest-germanul (de 
origine italiană) Pasquale Passa
relli. Aflat în plin progres, el a 
reușit să intre in posesia centurii 
continentale, apoi și-a înscris nu
mele șl pe lista campionilor mon
diali. Pe Nicolae Zamfir (cam
pionul mondial universitar, ded 
îndreptățit aspirant la locul se
cund în clasament) l-a depășit 
cu dificultate cu ocazia C.E. de 
la Goteborg, eliminîndu-1, insă, 
din lupta pentru medalii. Pe 
locuri fruntașe mai pot fi situați 
Benn LJungbeek (Suedia). Kamil 
Fatkulin (U.R.S.S.) si Piotr Mi- 
chalik (Polonia).

CATEGORIA 62 KG. Cele trei 
mari victorii au fost împărțite : 
Ryszard Swierad (Polonia) 
C. E.. Ion Păun la J.M.U.. 
ungurul Istvan Toth la C.M. 
la Oslo. Clasat pe locul 5 și 
întrecerile continentale (Păun 
s-a situat intre primii șase_
C.M.. iar la C.E. n-a participat), 
se pare că Istvan Toth a reali
zat mal mult decit rivalii săi. in 
lupta pentru prima treaptă a po
diumului. Mai trebuie reținut nu
mele bulgarului Panaiot Kirov si 
cel al lui 
(U.R.S.S.) șl 
performante 
seamă.

CATEGORIA 68 KG nu poate 
avea decît un singur cap de lis
tă : ștefan Rusu — luptător aflat 
pe podiumul de premiere la toa
te cele trei mari competiții in
ternaționale. Campion european și 
mondial universitar, sportivul ro
mân n-a pierdut decit o singură 
dată. într-un meci extrem de 
echilibrat, la sfîrșitul sezonului, 
cind oboseala a început să-șl 
spună cuvîntul. cedîndu-i lui 
Ghenadi Ermilov (U.R.S.S.) titlul 
de campion mondial. Dar. chiar 
în anul trecut, reprezentantul 
nostru l-a învins și ci pe Ermi
lov. Au mai obținut „puncte" : 
Erich Klaus (R.F.G.). Nikolai Di
mov (Bulgaria). Tapio Sipila 
(Finlanda) șl Mihail Prokudin 
(U.R.S.S.).

la 
și 

da 
la 

nu
la

Giron Mikarașvili 
el realizatori ai unor 
demne de luat in

Mihai TRANCA

SABRERII ROMANI PE LOCUL 2
IN TURNEUL DE LA MOSCOVA

UN SPORT NOU CÎȘTIGA TEREN

REINTRĂ R01IDY FISCHER ?
După cum anunță din Madrid 

ziarul ..EL PAIS“, fostul cam
pion mondial de șah. america
nul Bobby Fischer, ar putea 
să-și facă reapariția în arena 
competițională în cadrul unui 
meci în compania unui mare 
maestru spaniol. Acest meci ar 
urma să se desfășoare în ora
șul Santa Cruz de Tenerife din 
Insulele Canare.

Bobby Fischer a abandonat 
activitatea competițională în 
anul 1977

MOSCOVA, 25 (Agerpres). — 
Proba de sabie pe echipe din 
cadrul concursului internațional 
de scrimă de la Moscova a re
venit selecționatei U.R.S.Ș., 
urmată în ordine de România, 
Ungaria. R.S.F.S. Rusă, Bulga-

ria. R.S.S. Bielorusă. Cuba și 
Italia.

în semifinale, echipa Româ
niei a întrecut cu 9—6 forma
ția R.S.F.S. Ruse, iar în fina"- 
lă a pierdut cu 2—9 la prima 
reprezentativă a U.R.S.S.

PE GHEATA SI PE ZAPADA u u
BOBER1I ELEVETIENI 

ÎNVINGĂTORI
de

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLET1SM • La Edmonton 

(Canada), Debbie Brill a stabilit 
cea mai bună performantă mon
dială pe teren acoperit la sări
tura în înălțime (f). cu 1,99 m. 
• Atleta Italiană Rita Marcheslo 
a terminat învingătoare în con
cursul international feminin de 
maraton la Osaka (Japonia), par- 
curgînd 42,195 km în 2 h 32:35. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Karla Berkens (Olanda) — 2 h 
34:14 si Christa Vahlensiek (R.F. 
Germania) — 2 h 34:42.

AUTO • Cursa de formula I 
de ia Kyalaml a fost cîștigată 
de pilotul francez Alain Prost 
(Renault-Turbo), urmat de Car
los Reutemann, Rene Arncux și 
Niki Lauda, ultimul revenind în 
competiție la volanul unei ma
șini McLaren. învingătorul a re
alizat pe 77 de ture (316.003 km) 
timpul de 1 h 32:08.40. echivalent 
cu o medie orară de 216,385 km.

HANDBAL • Rezultate înre
gistrate în turneul international 
masculin de la Sofia : Ungaria 
— Portugalia 33—23 (14—10) : Bul
garia — Norvegia 27—20 (19—9) ; 
R.S.S. Lituaniană — Selecționata 
de tineret a Bulgariei 31—24 
(15—11).

ȘAH • Cu o rundă înainte de 
încheierea turneului internațional 
feminin de la Jaițe (Iugoslavia), 
în clasament conduce Nona Ga- 
prindașvili — 91/-» p. secondată de 
Nana Ioseliani — 81/, p. Marga
reta Mureșan (România) a cîștl- 
gat partida întreruptă din runda 
a 11-a cu Pihailici și totalizează
4 p (1). • După șapte runde, în 
turneul de la Wijk aan Zee. 
conduc Jonathan Nunn (Anglia) și 
Van der Wiel (Olanda) cu cîte
5 p, urmați de Hort (Ceho
slovacia) — 41/, p.

Tinerii iubitori de sport din 
Uniunea Sovietică dovedesc un 
interes crescind pentru întrece
rile de karat 6. introduse re
cent în calendarul competițiilor 
unionale. In primul campionat 
al U.R.S.S.. desfășurat la Tas- 
kent victoria a revenit spor
tivului Veniamin Pak, pe ca- 
re-l vedem — în stingă foto
grafiei de mai sus — intr-o 
spectaculoasă execuție tehnică. 

Foto : A.P.N.

• In stațiunea italiană 
sporturi de iarnă Cortina 
d’Ampezzo au luat sfîrșit cam
pionatele europene de bob pen
tru echipajele de două persoa
ne. Titlul a fost cucerit de 
elvețienii Erich Scharer — Max 
Ruegg, care 
au realizat 
4:51,97. Pe locurile_ următoare 
s-au clasat 
Andreas Kirchner (R. D. Ger
man) — 4:53,00 și Hans Hilte- 
brand — Ueli Bichli (Elveția) 
— 4:54,98.

DIN NOU PETRUȘEVA I
• Campionatul european 

minin de patinaj viteză la 
liatlon s-a încheiat la Heeren- 
veen (Olanda) cu succesul 
sportivei sovietice Natalia Pe- 
trușeva, care cucerește pentru 
a doua oară consecutiv titlul 
continental. în clasamentul fi
nal. învingătoarea totalizează 
173,386 p, fiind urmată de Ka
rin Busch (R. D. Germană) —

în cele 4 manșa 
timpul total de

Horst Schinau

fe- 
po-

TENIS • Tenismanul ceho
slovac Tomas Smid a cîstigat 
turneul de la Ciudad de Mexico : 
2—6, 7—6, 4—6. 7—6, 6—2 cu John 
Sadri (S.U.A.) • Finale la
la Sao Paulo : Winitski — Kir- 
mayr 6—3. 6—3 : Kirmayr, Motta
— Dent, Warwick 6—7, 6—2, 6—3. 
• Rezultate înregistrate în „Cu
pa Davis“ : Brazilia — Ecuador 
0—3. Tailanda — Sri Lanka 3—1, 
Uruguay — Paraguay 2—3. » In 
C.E. pe teren acoperit : Anglia
— Olanda 2—1. Suedia — R. • F. 
Germania 3—0. Cehoslovacia — 
Austria 2—1, U.R.S.S. — Finlan
da 3—0.

IMPORTANTE HOTARIRI ALE FEDERAȚIEI 
INTERNATIONALE DE VOLEI, - - -- R.

(Agerpres). — în ca- 
lucrărilor Comitetului e- 

xecutiv al Federației internațio
nale de volei, întrunit la Paris, 
s-a hotărît crearea unei grupe 
,,B“ a campionatului mondial, 
ce va reuni echipele clasate pe 
locurile 17—32 în ierarhia mon
dială, această competiție asigu- 
rînd și promovarea în grupa 
superioară. S-a decis, totodată, 
ca întrecerile mondiale rezerva
te juniorilor să se dispute la 
fiecare 2 ani, în loc de 4.

Comitetul executiv al F.I.V. a 
stabilit, de asemenea, calendarul

PARIS 
drul

internațional pentru anii urmă
tori : 1982 : C.M. masculin — 
Argentina, 1—14 octombrie ; C.M. 
feminin — Peru, 10—26 septem
brie ; 1983 : Campionate conti
nentale, în Europa, Asia, Afri
ca, America de Sud, precum și 
America Centrală și de Nord ; 
1984 : Turneu de calificare pen
tru J.O., în ianuarie, în Tur
cia ; J.O., Los Angeles ; 1985 :
„Cupa Mondială" (masculin și 
feminin), în Japonia ; C.M. de 
juniori (masculin șl feminin) ; 
Campionatele Europei șl, res
pectiv, Americii de Sud.

174,471 p și Natalia Glegova 
(U.R.S.S.) — 176,735 p. Iată și 
cîștigătoarele ultimelor probe 
disputate : 1000 m — Natalia 
Petrușeva 1:23.36 ; 1500 m —
Natalia Petrușeva 2:09.50 ; 3000 
m — Karin Busch 4:36.34.

ÎNTRECERI de coborîre
• Proba masculină de cobo

rîre a concursului de la Wen- 
gen (Elveția), disputată pe pîr- 
tia Lauberhorn. a fost cîștigată 
de austriacul Harți Weirather, 
în 2:04,43. în clasamentul ge
neral al „Cupei Mondiale" se 
menține lider americanul Phil 
Mahre (virtual cîștigător al 
trofeului), cu 262 p.

• La Maribel - ies - Allues 
(Franța). în cadrul „Cupei Eu
ropei" la schi s-a disputat o 
probă de coborîre. care a fost 
cîștigată de austriacul Ștefan 
Niederseer in 1:35,11. în clasa
mentul general al competiției 
conduce francezul Frank Pi
ccard. cu 77 p. urmat de Otto 
Peer — 61 p și Ștefan Nieder
seer (ambii Austria) — 53 p.

CONCURS DE BIATLON
• Proba de 10 km din ca- 

concursului internațional
Anterselva 

Frank 
(R. D. Germană) — 31:31 

de norvegianul Kjell 
— 33:54 (ambii cu 0 
penalizare).

drul 
de biatlon de la 
(Italia) i-a revenit lui 
Ulrich 
urmat 
Subak 
puncte
CAMPIONATUL CEHOSLOVAC 

DE HOCHEI
• In etapa a 29-a a campiona

tului de hochei pe gheață al Ce
hoslovaciei, Tesla Pardubice a 
învins cu 6—2 pe Dukla Jlhlava, 
K.H.Z. Litvinov a întrecut cu 
5—2 pe TE Gotwaldov, iar Du
kla Trencin a dispus cu 6—2 
de Skoda Plsen. In clasament 
conduce Dukla Jihlava — 46 p, 
urmată de Poldy Kladno — 42 p.
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