
CONSILIULUI DE STAT
Vineri, 12 februarie, a avut 

Ioc ședința Consiliului de Stat 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste Remania.

La lucrările ședinței au par
ticipat, ca invitați, viceprim- 
miniștri aî guvernului, miniștri, 
alți conducători de organe Cen
trale, președinți ăi unor comi
sii permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

In concordanță cu Hotărirea 
ședinței de lucru comune a Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a Republicii 
Socialiste România cu privire 
Ia reașezarea și corelarea pe 
principii economice a prețuri
lor produselor agricole și ma
jorarea prețurilor cu amănun
tul la produsele agroalimentare, 
creșterea retribuției personalu
lui muncitor, a alocației de 
stat pentru copii și a pensiilor, 
Consiliul de Stat a dezbătut și 
adoptat Decretul privind majo
rarea și îmbunătățirea corelă
rii, pe principii economice, a 
prețurilor cu amănuntul la pro
dusele agroalimcntarc, Decre
tul cu privire Ia majorarea re
tribuțiilor tarifare ale persona
lului muncitor, a alocațiilor de 
stat pentru copii, a pensiilor și 
a altor drepturi care se acordă 
în raport de nivelul retribuții
lor sau pensiilor, precum și 
Decretul privind majorarea re
tribuțiilor tarifare ale persona
lului militar din Ministerul A- 
părării Naționale și Ministerul 
de Interne.

în continuarea problemelor 
înscrise pe ordinea de zi. Con
siliul de Stat a discutat și a- 
doptat : Decretul privind modi
ficarea prețurilor de producție 
și dc livrare Ia unele materii 
prime și produse, precum și a 
tarifelor la unele servicii pres
tate unităților socialiste ; De
cretul privind scoaterea din 
funcțiune a fondurilor fixe și 
declasarea unor bunuri mate-

In cursa junioarelor, in 
efort, spre victorie

PROFILURI DIN COVASNA
O Casa cu (cele) trei fete dăruite handbalului
• Un oraș mic, cu „polivalentă" și patinoar 
artificial • Șoferul de pe ruta Brașov-Onești
® Cei optzeci de copii ai lui Fogarassy

Sf. Gheorghe ... Un oraș fru
mos, croit parcă de un arhi
tect dezinvolt și generos, care, 
privind dinspre gară, ca un 
șef de stat major, și-a potrivit 
foarte bine ocheanul, pentru a 
cuprinde cu artă valea prin ca
re se strecoară. încă timid. Ol
tul.. .

în dimineața aceea cu minus 
24 de grade, Sf. Gheorghe pă
rea un oraș elvețian, impresie 
accentuată de frumoasele man
sarde încrustate în 
blocurilor colorate.

Sf. Gheorghe... Pînă 
mult, un mic satelit al 
vului... Astăzi capitala

corpul

nu de
Brașo-

. . .. unuia
din cele mai mici județe ale

utilizarea 
a furaje-

Consiliul 
proiectul

riale din administrarea unități
lor socialiste de stat ; Decretul 
privind aprobarea normelor de 
furajare, pe specii, categorii de 
animale si păsări si pe unitate 
de produs, pentru unitățile a- 
gricole socialiste, precum și u- 
nele măsuri pentru 
eficientă și rațională 
lor.

In cadrul ședinței 
de Stat a examinat 
legii privind organizarea pro
ducerii și folosirii raționale a 
resurselor de nutrețuri și a ho- 
tărit să fie supus dezbaterii 
publice și apoi spre adoptare 
Marii Adunări Naționale.

Totodată, Consiliul de Stat a 
hotărit ca Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, 
Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Producție 
și consiliile populare să ia 
măsuri pentru organizarea 
muncii, cunoașterea, însușirea 
și aplicarea experimentală a 
prevederilor proiectului legii, 
in toate unitățile agricole, dc 
stat și cooperatiste.

Consiliul de Stat a examinai 
și ratificat : Tratatul de priete
nie și cooperare dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Zimbabwe, semnat la 
București Ia 17 noiembrie 1981 ; 
Acordul dintre guvernul Repu
blicii Socialiste România și gu
vernul Regatului Maroc privind 
protejarea, încurajarea și ga
rantarea reciprocă a investiții
lor, semnat la București Ia 11 
septembrie 1981 ; 
dintre Republica
România și Regatul Belgiei cu 
privire Ia recunoașterea 
rîrilor judecătorești 
Ia divorț semnată 
lcs la 6 noiembrie

Toate decretele 
au fost, în prealabil, examinate 
și avizate favorabil de comi
siile permanente ale Marii A- 
dunări Naționale, potrivit com
petenței acestora, precum și de 
către Consiliul Legislativ.

Convenția 
Socialistă

hotă- 
referitoare 

la Bruxel- 
1980. 
menționate

/n ,,Cupa Dinamo" la schi-fond

DIN NOU, JUNIORII 
AU ÎNTRECUT PE SENIORI!
Astăzi Si mlinc, ultimele probe ale concursului

intcrnațional
POIANA BRAȘOV, 

telefon). Excelentă 
ca în ziua de pauză 
cursului internațional 
Ion „Cupa Dinamo" 
să organizeze o competiție de 

.........................  cu același 
alergătorilor 

organizate

12 (prin 
inițiativa 
a con- 
de biat- 

gazdele

schi-fond (dotată 
trofeu), adresată 
români. Au fost ..„______
două curse, pentru băieți pe 
distanța clasică de 15 km, iar 
pentru fete pe 5 km. A fost 
un concurs interesant, deși la 
startul acestei competiții nu 
s-au aliniat componenții lotu
lui (care vor pleca la cam
pionatele mondiale). Bunăoară, 
ca și în alte întreceri ale anu- 

țării. Unde va găsi reporterul 
liniile și cifrele care să com
pună „profilurile" sportive ale 
Covasnei ?

Și totuși, ele ies la iveală, 
cu un contur mult mai marcat 
decît cel la care ne-am fi aș
teptat. Să-1 urmărim cu aten
ție. Deci...
• în primul rînd, o preciza

re. Irina Hector a figurat și în 
„profilurile" brașovene ■- în- 
tr-o paranteză, la .Rulmentul" 
— dar locul el este aici, fiind 
revendicat pe bună dreptate de 
cei din Sf. Gheorghe, deoarece 
inegalabilul portar al echipei 
noastre de fete s-a născut în 
comuna Tclechia, actualul ju-

J**'
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Primele meciuri din „Cupa Federației" ia hochei

• Nîinc, hocheiștii noștri Intllncsc pc Dizclist Pcnza
Meciul vedetă al programu

lui primei zile a competiției 
care a început ieri pe pati
noarul „23 August" din Ca- 

5. (jam

'■

divizionare
Ioniță, Gereb) în treimea

Acțiune_ a selecționatei 
lăucă,

ne-a adus atit satis- 
unei frumoase victorii, 
(0—0, 2—1, 1—0) 

tineret, cît 
a unui joc plin de 
al selecționabililor 
care au arătat că, »■ 
unor indisponibilități, 

pe un drum al pregătiri-

pifcală 
facți?
3—1
Cehoslovacia
aceea
goare 
mâni 
ciuda
merg . _ ..... ..
lor ascendent. Deși au intîlnit 
un adversar care a etalat cla
sa cunoscută a 
cehoslovac și care „s-a 
tut" cu elanul 
jucătorilor dornici de

cu 
și pe 

vi- 
ro-

în

hocheiului 
bă- 

caracteristic 
afirma-

dc bifltlon „Cupa Dinamo"
lui. juniorii au înregistrat 
distanțe similare) timpi 
buni decît seniorii ! De ___
dată, chiar primii trei clasați 
la juniori (Oros, Leștianu și 
Szekely) l-au întrecut pe 
Kiss, învingător la seniori, pri
mii doi chiar substanțial, cu 
peste un minut și jumătate. 
Lucrurile sînt cu atît mal cu
rioase cu cît seniorul de as
tăzi, Kiss, era — la vîrsta ju
nioratului — o autentică spe
ranță, pierdută, însă, pe drum,

(pe 
mai 
astă

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 4-a) 

„forța 
a micului județ 
de ...campioane

precizare pentru 
ai ju- 

„Topul" 
doar nume 

echipe sau

deț Covasna, pe atunci înglobat 
în fosta regiune Brașov (Prezen
ța celorlalte două handbaliste, 
care completează podiumul 
handbalului, nu face decît să 
sublinieze, prin grupaj, 
de producție" 
în materie 
mondiale).

® O a doua 
„arhivarii sentimentali1 
dețulul Covasna. „Topul" nos
tru include doar nume de 
sportivi, echipe sau perfor
manțe din perioada de după 
război. Așa se explică absența 
unui mare alergător, L. Peter, 
fost recordman național la 100 
m plat (10,6 1), 
lui Moina ; L. 
bun sprinter al 
’20, a plecat la 
1928. pe cont propriu, pentru 
J.O., ratînd calificarea în se-

(Continuare în pag. 2-3)

predecesor al 
Peter, cel mai 
nostru în anii 
Amsterdam, în

Ioan CHIRILA
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noștri au domi- 
de la un cap la 

de

re. hocheiștii 
nat partida 
altul, au construit acțiuni 
atac energice, și-au creat mul-

române (in prim-plan, Hă- 
echipei ele tineret a Cehoslovaciei 

Foto : Vasile BAGEAC
te ocazii de gol și au lăsat, pe 
ansamblu, o bună impresie. Au 
apărut și unele caranțe (exces 
de* pase îh apropierea porții, 
ratări în situații „singur cu

CONFERINȚELE JUDEȚENE DEZBAT
CU RĂSPUNDERE Șl EXIGENTA

PROBLEMELE MIȘCĂRII SPORTIVE

al 
Nicolao 

obținut în a- 
în dezvoltarea 
educație fi- 

șl turisti-

în ultimele zile au continuat 
să se desfășoare conferințele 
județene ale mișcării sportive, 
prilej de temeinică analiză, în 
spirit critic și autocritic, a mo
dului în care au fost realizate 
sarcinile din Programul de dez
voltare a mișcării sportive pe 
perioada 1976—1930 și pe anul
1981.

Conferințele au evidențiat o 
serie de remarcabile realizări 
obținute prin organizarea edi
țiilor „Daciadei", marea compe
tiție polisportivă națională ini
țiată de secretarul general 
partidului, tovarăș.il 
Ceausescu. S-au 
cest fel succese 
activității de 
zică. sportive 
ce de masă în rîndurile di
feritelor grupe ale populației, 
creșterea eficientei si contri
buției acestei activități la păs
trarea sănătății, la sporirea ca
pacității de muncă la educarea 
patriotică a tineretului, a ma
selor largi de pameni ai mun
cii. în același timp, au fost sub
liniate progresele înregistrate în 
sportul de performantă, presti
gioasele afirmări din ultimii ani 
ale sportivilor noștri fruntași la 
competiții internaționale de cea 
mai mare amploare.

Participantii la conferințe au 
dezbătut cu răspundere și exi
gentă neajunsurile manifestate 
în diferite domenii de ac
tivitate ale mișcării spor
tive arătînd cauzele care au 
determinat neîndeplinirea unora 
dintre obiectivele asumate. Ei 
s-au angajat să .depună toate 
eforturile pentru a ridica oe o 
treaptă calitativ superioară în
treaga mișcare sportivă, preve
derile olanului de dezvoltare 
pînă în anul 1985.

Dealtfel, această cerință orl- 
oritară și-a aflat exprimarea sl 
în clanurile de măsuri adop-

HANDBALISTELE ROMANCE IN CUPELE EUROPENE
Ajunse in sferturile de finală 

ale cupelor europene la hand
bal feminin, două formații ro
mânești susțin mîine orima 
manșă. în deplasare. Astfel în 
„Cupa campionilor europeni", 
după ce a întrecut pe Iskra 
Partizanske din Cehoslovacia, 

campioana României. Rulmentul

Simbătă 13 februarie 1982 |

cîteva ieșiri ner- 
detrimentul echipei).

portarul", 
voase în . __
dar sperăm că săptămînile ur
mătoare de pregătire vor ti 
în măsură să aducă progre
sele necesare. Mai ales că li
niile de atac, în formule noi, 
au nevoie ie o omogenizare 
superioară celei arătate ieri.

După o repriză în care se
lecționata noastră a avut ini
țiativa, dar n-a găsit „cheia" 
lacătului practicat de oaspeți 
în apărare, scorul a fost des
chis în min. 24 de Costea (cînd 
eram în 
că !). în 
ceasta, 
E. Antal 
dul unei

inferioritate numeri- 
min. 36 (de data a- 
cu un om în nlus), 
a făcut 2—0. Pe fon- 
nejustificate relaxări 

în echipa noastră. în același 
minut. Bozek 
dicanul. în 
a întîlnirii.
(în superioritate numerică) se
lecționata română marchează 
prin Ilălăucă : 3—1. Cu un 
plus de concentrare în fața 
porții, jucătorii selecționatei 
puteau obține o diferență mai

Radu URZICEANU

han- 
narte 

44

reduce 
ultima 
în min.

(Continuare în pag. a 4-a) 

tate. planuri care cuprind nu
meroase acțiuni si inițiative, 
izvorîte în majoritatea lor din 
luări de cuvînt din cadrul con
ferințelor.

Participantii la conferințe au 
adresat tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU telegrame prin 
care iși exprimă hotărirea 
neabătută de a depune toate 
eforturile pentru ridicarea miș
cării sportive la nivelul sarci
nilor trasate de partid, in pas 
cu marile înfăptuiri obținute in 
toate domeniile de activitate 
spirituală si materială din pa
tria noastră.

La conferințe au fost prezent! 
membri ai birourilor comitete
lor județene de partid, ai Bi
roului Executiv al C.N.E.F.S., 
reprezentanți ai organizațiilor si 
instituțiilor cu atribuții în do
meniul sportului, activiști al 
C.N.E.F.S.. cadre didactice, an
trenori. instructori. sportivi 
fruntași.

Ca președinți ai consiliilor 
județene pentru educație fizică 
Si sport au fost 
va — Constantin 
vasna — Laszlo 
Bihor — Bujor 
șani — Boris Minteanschi ; Că
lărași — Aurelian Radulescu ; 
Galati — Florin Balaiș ; 
Neamț — loan Baicâza ; Pra
hova — Gheorghe Boșovei ; Sa- 
tu Mare — lean Cioltea ; Te
leorman — Horia Cioabă ; Să
laj — Nicolae Negrea : Cons
tanta — Dumitru Ivan ; Caraș- 
Severin — Dumitru Bumbeș ; 
Argeș — Gheorghe Cretu ; Ma
ramureș — Ion Pop : Vaslui — 
Călăiță Merchea ; Bacău — Ion 
Intze ; Tulcea — Gheorghe 
Damian : Cluj — Nicolae Mu- 
reșan ; Giurgiu — Alexandru 
Pană.

Conferințele județene ale 
mișcării sportive continuă.

aleși: Sucea- 
Scutaru Co- 

Keresztesi ; 
Mcra ; Boto-

Brașov, întîlnește formația aus
triacă BV Hypobank din loca
litatea St. Pdlten.

Stiînta Bacău — care evo
luează în „Cupa F.I.H." — sus
ține orimul său meci cu Egle 
Vilnius, una dintre fruntașele 
campionatului sovietic de hand
bal feminin.

tovar%25c4%2583%25c8%2599.il


Azi șl mîlne. la Sinaia, concurs de sanie pentru Juniori Turneele campionatului feminin de volei

„CUPA UUCICI", COMPHIIIE INTIRNAȚIONALĂ
CU PARTICIPĂRI VAIOROASA

Speranțele săniei de perfor
manță din Cehoslovacia, R.D. 
Germană, U.R.S.S. și România, 
sportivi care nu au depășit 
virata junioratului, participă, 
astăzi și mîine, pe pîrtia din 
Sinaia, la concursul internațio
nal „Cupa Bucegi", aflat la 
ediția a patra. Prezența oas
peților, în special a celor din 
R.D. Germană și U.R.S.S., con
stituie o garanție a calității 
acestor întreceri. Din lotul țării 
noastre fac parte, printre al
ții, Livia Gheorghiță, Gabriela 
Haja, Camelia Dimco, Carmen 
Sandor. Camelia Huțuleac, Al. 
Comșa. G. Barbu, A. Teodo- 
rescu, G. Marinaș, M. Iorda- 
cbe. Probele individuale 
loc astăzi, iar coborîrile

au 
la

dublu se vor disputa mîine 
(în ambele zile; de la ora 9). 
Duminică se va desfășura și 
concursul de bob „Cupa 
Voința".

Concursul internațional 
sanie „Cupa Bucegi" a 
precedat de campionatele 
ționale rezervate juniorilor. 
După primele două manșe, 
clasamentele se prezintă ast
fel : BĂIEȚI : 1. A. Țeodores- 
cu (CSO Sinaia) 1:30,95 ; 2.
Al. Comșa (C.S.Ș. Sinaia) 
1:31,07 ; 3. T. Kuna (C.S.Ș. M. 
Ciuc) 1:32,46: FETE: 1. Livia 
Gheorghiță (C.S.Ș. Petroșani) 
1:33,71 ; 2. Elena Giuvelea 
(C.S.O. Sinaia) 1:34,49 ; 3.
Gabriela Haja (C.S.Ș. Vatra 
Dornei) 1:35,28.
Vasile FELDMAN — coresp.

de 
fost 
na-

DINAMOVISTELE, LA PRIMUL
In campionatul feminin al primei divizii de volet a fost pro
gramată ieri, in sălile de sport din Constanța, Iași și Craiova, 

prima rundă a turneelor cu nr. 3.

SET PIERDUT!

12 (prin 
celui de al 
fruntașelor, 

— Flacăra

tcle- 
trei- 
Fa- 

roșie 
mal 
nu-

DOAR PATRU PARTIDE IN ETAPA A Vll-a 
LA HANDBAL FEMININ (Div. ,,A“)

Celelalte două meciuri se vor disputa joi 25 februarie
întrecerile Diviziei „A" 

handbal feminin se reiau 
ne cu etapa a Vll-a (după o 
săptămină de pauză, rezervată 
disputării „Cupei României"), 
incompletă însă deoarece vor 
avea Ioc doar patru partide. 
Unul dintre meciurile de inte
res va avea loc la Timișoara, 
unde studentele primesc repli
ca ocupantei locului II în cla
sament, TEROM Iași, dar și 
la Constanța se dispută o par
tidă atractivă.

Iată programul celor 4 întil- 
niri. Bacău : Textila Buhuși — 
Confecția București : Cluj-Na-

de 
mîi-

poca ; Universitatea — C.S.M. 
Sibiu ; Constanța : Hidrotehni
ca — Constructorul Baia Mare; 
Timișoara : Universitatea — 
TEROM Iași.

Au fost aminate pentru joi 
25 februarie întîlnirile dintre 
Mureșul Tg. Mureș — Știința 
Bacău și Progresul București— 
Rulmentul Brașov.

★
Intr-un meci amical dispu

tat la Brașov, echipa mascu
lină Dinamo din localitate a 
întrecut cu 23—22 (13—11) for
mația iugoslavă R. K. Sloga 
Bosnaprevoz Doboj.

CONSTANȚA, 
fon). Derbyul 
lea turneu al 
rul Constanța 
București, s-a terminat
repede decît ar fi crezut 
meroșil spectatori prezențl în 
Sala sporturilor din localitate. 
Farul a ciștigat In mal puțin 
de 40 de minute cu 3—0 (1, 2, 
11), în urma unul joc în care 
sextetul aliniat de antrenorul 
Dorin Jitaru a acționat în for
ță de la un capăt la celălalt, 
punîndu-și în evidentă infe
rioritate adversara. Doar setul 
trei a fost mal echilibrat, la un 
moment dat Flacăra părînd 
să redevină ea însăși. Dar nu 
a devenit. Farul a folosit sex
tetul (în care nu a operat nici 
o schimbare) : Maria Enache, E- 
lcna Caradima, Marinela Țurlea, 
Iullana Enescu, Gabriela Vulpe 
și Gulniza Gelil. De la Flacă
ra numai Daniela Drăghicl a 
fost ceva mai aproape de ran
damentul *
foarte bun : Em. Ududac 
Suceava și E. Mendel din 
blu. O replică neașteptat 
valoroasă a furnizat C.S.U. Oțe
lul Galați campioanei Dinamo 
București. A fost un meci echi
librat, cu faze spectaculoase, 
studentele aflîndu-se adesea la 
eîrma jocului. în cele din ur
mă, însă, experiența superioa
ră a dinamovistelor a avut riș
ti g de cauză. Dinamo a ciștigat 
eu 3—1 (9, —12, 12, »). Cele

obișnuit. Arbitraj “ — - - din
Si
de

mal bune : Victoria Banciu,
Mariana Ionescu, Doina Moroșan 
(Dinamo), Maria Muscă și Ilea
na Dobroschi (C.S.U.). Au ar
bitrat : C. Manlțiu din Brașov 
și M. Stamate din București.

Mihail VESA
LAȘI, 12 (prin telefon). In tur

neul al treilea al grupei „A", 
Penicilina lași a dispus fără drept 
de apel de Rapid București : 
3—0 (11, 4, 8), gazdele acționînd 
variat și eficace la fileu și sigur 
în linia a doua. începuturile de 
set au aparținut oaspetelor, dar 
ieșencele și-au ordonat mai bine 
Jocul și s-au Impus de fiecare 
dată în fața unui blocaj, destul 
de ferm. S-au remarcat : Geta 
Popescu, Gabriela Coman (Peni
cilina) șl Mariana Apostolescu 
(Rapid). Arbitri : C. Pitaru din 
Sibiu și D. Baba din Tg. Mureș. 
In cea de-a doua partidă Știința 
Bacău a întrecut cu 3—1 (13, 14, 
—8, 3) pe Maratex Baia Mare. 
Victoria studentelor a fost rezul
tatul unei prestații colective su
perioare. Evidențiate : Lucia Zoia, 
Monica Moise (Știința) și Nicu- 
Iina Stănică (Maratex). Arbitri : 
N. Găleșanu și C. Pitaru. (D. 
Diaconescu — coresp.).

CRAIOVA, 12 (prin telefon), tn 
turneul grupei „B“, Universitatea 
Craiova a învins pe Chimpex 
Constanța cu 3—1 (1, 7, —12, 9), 
primele două seturi fiind la dis
creția gazdelor, după care jocul 
s-a echilibrat. Remarcate : Lu- 
crețta Mirea, Constanța Militaru

(Universitatea) șl Mariana Focșa 
(Chimpex). Arbitri : D. Rădu- 
lescu și M. Nicolau, ambii din 
București. Cum era de așteptat, 
tn cea de a doua partidă vo
leibalistele de la C.S.M. Liberta
tea Sibiu s-au impus In fața Uni
versității Timișoara, cu 3—0 (12, 
12, 11), dar în fiecare set studen
tele au avut avantaje Inițiale pe 
tabela de scor. Remarcate : Doina 
Bischin, Anca Amariei (C.S.M.), 
Cristina Cosma șl Doina Popescu 
(Universitatea). Arbitri : V. Pavel 
șl P. Pițurcă, ambii din Bucu
rești. (Șt. Gurgui — coresp.).

Turneele continuă astăzi șl 
mîine.1n campionatul masculin

In cadrul verificărilor pentru C.C.E. la volei (m)

DINAMO A ÎNVINS IN IDEI SETURI PE TRACTORUL
Un nou joc de verificare In ve

derea participării la turneul fi
nal al Cupei campionilor euro
peni au susținut ieri voleibaliștii 
de la Dinamo. De data aceasta, 
parteneri le-au fost liderii actua
lei ediții a campionatului intern

c

i
1

i
1

PROFILURI DIN COVASNA
(Urmare din pag 1)

mifinale după o luptă strînsă 
cu atletul care avea să cîștige, 
dealtfel. titlul olimpic, cu 
...10.8 !

® în sfîrșit, ca să dăm o sa
tisfacție iubitorilor fotbalului, 
să amintim că fostul Interna
țional Ioan Hajdu (Dinamo) și 
Birău (U.T.A.) sint, de aseme
nea. din Covasna. Pentru unii 
dintre covăsnenii care au par
ticipat la alcătuirea „topului”, 
Hajdu ar fi putut să figureze 
pe oricare 
locuri, 
voastră), 
care mai 
bal este 
deși . .

Ce reprezintă județul . 
Covasna ? La un sondaj în Sf. 
Gheorgbe, sinteza ar fi urmă
toarea :

I. „Sintem un județ furnizor 
de talente, dar care nu a prea 
putut să reziste — și poate că 
e firesc — „magnetului" numit 
Brașov... Ecaterina Szabo, în
săși. a trebuit să plece, la nu
mai cinci ani, spre Onești, Ta
tăl ei, șofer pe ruta Brașov — 
Onești, via Sf. Gheorghe — 
și-a urcat fetița în autobuz, a 
luat-o și pe sora ei mal mare, 
și Ie-a dus în Moldova ; sora 
s plecat Ia Onești numai și 
numai ca să aibă grijă de cea 
mică. Dar asta nu înseamnă 
că micuța „Cati" nu-1 a orașu
lui nostru". (în aceeași situație 
este și Maria TOrOk, handbalis- 
tă la Bacău... Și probabil că 
tn aceeași situație va fi și sora 
ei Edith, despre care se spune 
că va fi cel puțin cit Maria...)

2. Județul Covasna și in pri
mul rind capitala Iui sint in
tr-o spectaculoasă ascensiune la 
capitolul bază materială. După 
„polivalenta" de 1 000 de locuri, 
au venit în serie moderna sală 
de sport (20 pe 30) a Liceului 
de filologie-istorie (1979), sora 
ei geamănă (Liceul Industrial 2

din ultimele cinci 
(Judecați și dumnea- 
Oricum, un reporter 
e și cronicar 
dator să se

de fot- 
abțină,

sportiv

TOPUL PERFORMERILOR 
JUDEȚULUI

1. IRINA HECTOR (handbal, 
de două ori C.M. tn 11, o 
dată — în 7) ;

2. IOSEFINA ȘTEFANESCU
(idem) ; '

3. ELENA JIANU (din ace
eași

4.
Ici)

5. 
bal

6.

gheață, urcă foarte greu Ia 
sporturile de iarnă...

CE MAI SPUN CEI DIN 
COVASNA ?
• Că hocheiul vine tare, 

impulsionat de fostul interna
țional Fogarassy, care e „șeful" 
unei armate de 80 de copii.
• Că patinoarului l-ar trebui 

o „Rolba", ca să pornească și 
„artisticul”.

(de la a cărui primă fază Dinamo 
șl Steaua au fost exceptate), ju
cătorii de la Tractorul Brașov. 
Campionii noștri au ciștlgat în 
trei seturi : 15—2, 15—12, 15—13.
tn prima parte, echipa lud W. 
Schreiber șl-a dominat net adver
sara, care însă nu a mai furnizat 
o replică la fel de hotărîtă ca în 
meciul cu Steaua. Da Dinamo, 
Oros (lovit la deget cu o zl îna
inte) nu a fost Introdus In teren 
spre a nu se risca un accident 
mai grav, iar Qiescu nu s-a re
făcut după gripă, dar febra l-a 
scăzut, astfel incit se speră In 
reintrarea lui m sextet. In acest 
joc . de verificare, condus de ar
bitrii C. Gogoașă șl I. Simulescu, 
au fost folosiți toți ceilalți jucă
tori : Dumănolu, Glrleanu, Căta- 
Chițlga, Păușescu, Vrfncuț, Glz- 
davu, Șteflea, Slabu, Oltean.

Mîine sint programate jocu
rile din campionatul primei 
divizii (penultima etapă). Se 
vor desfășura 4 din cele 5 me
ciuri, întîlnirea derby dintre 
Tractorul Brașov și Explorări 
Baia Mare fiind amînată pen
tru marți, deoarece băimărenii 
vor juca sîmbătă la Novi Sad, 
partida tur din cadrul finalei 
„Cupei balcanice". Se anunță 
4 meciuri echilibrate, cu ex
cepția poate a celui de la Șimleu 
Silvaniei, unde formația loca
lă Silvania va face totul pen
tru a-și asigura calificarea în 
turneele finale pentru locu
rile 1—4 în fața echipei C.S.U. 
Oradea. Celelalte întîlniri : 
C.S.U. Galați — Calculatorul 
București, C.S.M. Delta Tul- 
cea — C.S.M. Suceava, Poli
tehnica Timișoara — 
sitatea Craiova.
CALCULATORUL — 

SUCEAVA 1—3 (11. 
—10. —8)

în sala Olimpia s-a _______
ieri partida restantă din etapa 
a Xll-a dintre echipele mas
culine Calculatorul București 
și C.S.M. Suceava.

A fost un meci disputat în 
majoritatea timpului. După 
primul set însă, bucureștenii 
au scăzut în randament, în 
timp ce sucevenii au dovedit o 
rezistență de concurs superioa
ră. precum si mai multă sigu
ranță Ia preluare si blocaj cîș- 
tigînd cu 3-1 (—11. 11. 10, 8), 
Remarcați: Mîndru, Enuca, Du
mitru de la învingători, Juhăsz 
de la învinși. Arbitri : C. Șo
văială din Ploiești și O. Soio- 
monov din București. 
GUTU, coresp.).

Univcr-

C.S.M. 
-11.
disputat

echipă națională) ; 
EDUARD DERZSEI (VO-

GABRIEL KICSID (hand- 
C.M.) ;
GIIEORGHE KISS (demi- 

fond) :
7. GIIEORGHE MARKO (C.M. 

»U“) 1
8. MARIA TOROK (hand

bal) ;
9. ECATERINA SZABO (gim

nastică) ;
10. W. ROMAN (pentatlon 

modern).

Construcții), care s-au adăugat 
celor două săli mai vechi, pa
tinoarul artificial (1981) și 
bazinul olimpic, cu apă încăl
zită și filtru (1980). Să nu ui
tăm stadionul de fotbal (2 000 
de locuri șezînd și 2000 „claie ' 
peste grămadă"), plus alte te
renuri 
idee — 
Teatrul 
mot, cu 
plex cultural-sportiv...

3. Județul Covasna, cu toate 
că are și munte ți zăpadă, și

• Că atletismul, deși i-a dat 
pe Darvaș, pe Marko, pe Sza- 
kacs, și a adus țării vreo 10 
titluri balcanice, duce lipsa 
unui animator de talia lui A. 
Kalith din Tg. Secuiesc, care 
a mai obosit. „Unde o mai fi 
fratele lui Kicsid, care a sărit 
cindva 2,11 m la înălțime 7"

G Că baschetul — fete, cu 
toate că e în „A", va ajunge 
din nou în „B“, cam atîta 
fiind puterea județului astăzi...

O Că handbalul, însă, e mult 
mai puternic și că. odată in
trat în „A”, acolo va rămîne... 
Bineînțeles, dacă județul va a- 
vea puterea să o aducă înapoi 
pe Maria și să n-o scape 
mîini pe Edith...

• „Cum merge 
întrebat cade pe 
cuiește : „Cum să

din

Cel 
S£-

mai simple și o ... 
aceea de a face din 

de vară — „tot e zgo- 
șantierele" — un com-

înotul 7". 
gînduri. 
vă spunem... 

Mă întreabă cineva de prin al
te părți : cit ține vara la voi, 
mă, fraților ?“ „Păi, stai să-mi 
aduc aminte — zic — In ee zi 
a fost vară".

Acum, cei din Sf. Gheorghe 
se gîndesc cum să facă și să 
dreagă, să acopere „olimpicul", 
ca să nu le mai meargă copiii 
cu trenul la bazinul de lingă 
gara Brașovului...

îl
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PRIN
LA... .TUȘA" RESPONSABILITĂȚII

SPORTIVILOR

reprezentative 
echipelor 

pentru 
inter- 
sezo-

„APARATUL" SELECȚIEI

® Triere permanentă în rîndurile scrimerilor 
țg) Cine sint „primii 4“ la fiecare armă ? Cum 
și-au pierdut locurile Cornelia Chelaru 

Alexandru Chiculiță
O idee, care a fost primită 

la început cu scepticism sau 
indiferență de mulți, începe 
acum. în al doilea an compe- 
tițional de cînd se aplică în 
scrima românească, să dea roa
de. Roade scontate de federația 
de specialitate, care a elaborat, 
lansat și susținut cu consec
vență această idee, transpu- 
nînd-o în practică, roade deloc 
sau puțin scontate de unii an
trenori si sportivi.

Despre ce idee este vorba ? 
„Menținerea în priză" a scri- 
merilor — din toate cele pa
tru arme — printr-un sistem 
permanent de selecție care să 
stimuleze și să verifice pregă
tirea prin concursuri care să 
contribuie la o reală emulație

FILATELIA Șl JOCURILE OLIMPICE

SiMBĂTA
ATLETISM. Sala „23 Au

gust", de la ora 14,30: „Cupa 
16 Februarie".

BASCHET. Sala Floreasca, 
ora 17: ICED — Steaua (m. 
„A"); sala Rapid, ora 15,30: 
Rapid — C.S.U. Brașov (m. 
„A"); sala Olimpia, ora 17 : 
Olimpia — Voința București 
(f. „A"); sala Construcția, ora 
17: Carpațl — „U“ Cluj-Napo- 
ca (m. „A").

BOX Sala I.S.B., de la ora 
16: finalele „Cupei 16 Februa
rie* pentru juniori.

CULTURISM. Sala .„Ecran - 
club" (șos. Grozăvești 82), de 
Ia ora 15: Concurs de prese- 
lecție pentru seniori șt ju
niori.

DUMINICA
ATLETISM. Sala „23 Au

gust", de Ia ora 9,30: „Cupa 
16 Februarie". .

BASCHET. Sala Floreasca, 
ora 9,30: ICED — Steaua (m. 
„A"), sala Olimpia, ora 10: 
Olimpia — Voința (f. „A"), 
sala Construcția, ora 10,30: 
Carpațl — „U“ Cluj-Napoca 
(m. „A"); sala Rapid, de la 
ora 9,15: Rapid — C.S.ș. 
Gheorghenl (f. „T"), Rapid — 
C.S.U. Brașov (m. „A"),
ICEMENERG — PTT (f. ,,'T"); 
sala Academia Militară, de la 
ora 11: Academia Militară — 
Comerțul Tg. Mureș (m. „T"), 
Mecanică fină — Automatica 
Alexandria (m. ,.T"); sala Po
litehnica, ora 10,30: Politehni
ca C.S.ș. 2 — Jiul Știința 
Petroșani (m. ,.T"); sala Ar
hitectura, ora 11,45: Politehni
ca H C.S.ș. 2 — C.S.Ș. Chi
mia Rm. VTlcea (f. „T").

CULTURISM. Sala ,,Ecran- 
club* (Șos. Grozăvești 82), de 
la ora 10: „Cupa Rapid" (se
niori șl juniori).

Filatelia poate fi o pasiune 
la fel de mistuitoare ca ți 
sportul. Dar acesta nu e sin
gurul punct de convergență 
intre colecționarul de timbre 
și iubitorul de exerciții fizi
ce. Universalitatea celor două 
domenii poate fi la fel de bi
ne invocată. Nu există colți
șor pe lume fără amatori de 
mărci cu laturile dințate și 
nici fără împătimiți al curse
lor atletice sau jocurilor cu 
mingea. Filatelia, ca și spor
tul, leagă oamenii peste țări 
și continente, lntr-o preocu
pare pașnică și prietenească. 
Acest preambul a fost nece
sar pentru a înțelege și pre
țui mal bine volumul ,JFila- 
telia și Jocurile Olimpice", pe 
care ni-1 oferă astăzi Anghel 
Vrabie. Autor șl al altei cărți 
dedicate Jocurilor Olimpice 
(„Participarea sportivilor ro
mâni"), A. Vrabie lșl conso
lidează fidelitatea față de o- 
llmpism, iar acum și pentru 
colecționarea de timbre cu

■ublect olimpic. Sprijinită pe 
numeroase reproduceri (din 
păcate In alb-negru majorita
tea și nu de cea mal bună1 
calitate), lucrarea prezintă • 
evoluție exhaustivă a emisiu
nilor poștale dedicate Jocuri
lor Olimpice de vară ți de 
iarnă (și Iarăși din păcate, 
încheiată la ediția din 1976). 
însoțind Întreaga lucrare cu • 
introducere in fenomenul o- 
limplc, cu un portret al pă
rintelui olimpismulul, Pierre 
de Coubertin, Iar apoi prece- 
dlnd fiecare ediție olimpică 
cu o scurtă inițiere in eveni
mentul olimpic, A. Vrabie 
face — dincolo de operația 
tehnică a Inșirării fiecărui 
timbru In parte — adevărată 
operă de cultură sportivă, e- 
tort pentru care îi datorăm 
gratitudinea noastră. în ulti
mii 5—6 ani, Editura Sport- 
Turism este la cea de a treia 
carte de filatelie sportivă, bi
nemeritând d* la ambele do
menii. (vib)

in performanță, 
pe baza căruia 
se.și stabilească, 
ultimă instanță, 
componenta loturi
lor 
titularii 
naționale 
competițiile 
naționale ale 
nul ui.

Și astfel, 
pînd de anul tre
cut, în calendarul 
competițional în
tocmit de federație 
rut alături de tradiționalele 
etape ale campionatului divi
zionar și republican, ale Cupei 
României, ale concursurilor in
ternaționale, ca element ine
dit. lunarele concursuri dc se
lecție, toate dind drept la 
puncte (în plus sau în minus, 
în funcție de rezultatul final 
obținut) prin probele indivi
duale, dar și prin cele interna
ționale. pe echipe. întocmin- 
du-se clasamente lunare, atît 
la seniori, cit și la juniori (în
tre 15 și 20 ani, căci, să nu 
uităm, există și campionate 
mondiale de tineret !), primii 
8 scrimeri la fiecare armă con
stituie „loturile reprezentative 
In... curs", pe baza cărora se 
și alcătuiesc echipele sau tră
gătorii care participă în peri
oada respectivă la întreceri pe 
planșele internaționale. Dar să 
nu uităm două amănunte de
loc neglijabile : a) după fie
care concurs de selecție, primii 
16 clasați sint solicitați să. trea
că norme de control, vizînd 
verificarea pregătirii fizice ge
nerale și specifice ; b) după 
două eliminări succesive din 
turul I sau II al unor compe
tiții internaționale, sportivul 
respectiv pierde locul de titu
lar (cum s-a întîmplat, recent

înce- Tînăra Eliss 
invitat din 

Petru Kuki.

au apă-



IE PE SEMENE
nediul rural au fost ciștigate 
ie Elena Antohe (Giurgiova) 
ii Valentin Munieanu (Văliug), 
ar în concursul elevilor 
4—19 ani cei mai buni 
lovedit Gloria Gașpar 
nd .2 Bocșa) și Sorin 
(Lie. ind. 1 Reșița).

Buligâ

fost 
din 

alpine, in 
Cristian

• Echilibrate au 
mrsurile școlarilor 
I județe la probe 
:are s-au evidențiat 
Wincic (Lie. ind. 3 Reșița) și 
Wihaela Malyar (Șc. gen. 10 
Reșița), iar în cursele de fond 
i-au remarcat Emanuel Pa- 
Jeșan (Șc. gen. 5 Reșița) la 
0 km băieți, și respectiv Li

nia Birta (Șc. gen. 10 Reșița), 
a 5 km fete

• Pe patinoarul artificial 
lin Reșița în primul concurs 
județean de patinaj viteză au 
dștigat Marian Șandor și Si
mona Budai, ambii din Reșița.

Doru Dinu GLÂVAN, coresp.

iPĂ A „CUPtl f. R. P.“
Xna Petrescu (Gloria București) 
132, 5. Eugenia Lăcătușu (C.S.M. 
Reșița) 431; bărbați : 1. I. Tismă- 
îar (Rulmentul Brașov) 915 pd,

H. Ardac (Voința București) 
>06, 3. V. Donos (Rulmentul Bra
șov) 889, 4. I. Frigea (C.F.R. Con- 
.tanța) 862, 5. I. Băiaș (Metalul 
Roman) 8G2. Etapa a n-a a „Cu
pei F.R.P.“ va avea loc la 27 mal, 
ar prima confruntare la juniori, 
?are au fost și ei incluși tnce- 
3Înd de anul acesta în compe
tiție, va avea loc în toamnă.

In C. N. dc baschet

jocuri echilibrate, a-

complet al etapei :
GRUPA 1—6: I.C.E.D.

Cu meciurile programate să se 
desfășoare astăzi și mîine, înce
pe turul al treilea al campiona
telor naționale de baschet — Di
vizia ,,A“. O curiozitate face ca 
în 10 din cele 12 partide echi
pele oaspete să fi obținut cîte 
trei victorii în jocurile prece
dente susținute în fața partene
relor de acum. Excepție fac în- 
tîlnlrile Olimpia — Voința Bucu
rești (La fete- și Rapid — C.S.U. 
Brașov (La băieți), deci între for
mații care candidează la locul 
3 în clasamentele respective. In 
perspectivă, 
tractive.

Programul 
MASCULIN,
— Steaua (în meciurile anterioa
re: 0—3). EMU AS Baia Mare — 
Dinamo București (0—3), Rapid 
București — C.S.U. Brașov (1—2) ; 
GRUPA 7—12: Carpați București
— ,,U“ CIuj-Napoca (0—3), C.S.U. 
Sibiu — Farul (0—3), Dinamo O- 
radea — Urbis București (0—3); 
FEMININ, GRUPA 1—6: Comer
țul’ Lie. ,,Bolyai" Tg. Mureș — 
,,U“ CIuj-Napoca (0—3), Universi
tatea Timișoara — Politehnica 
C.S.Ș. 2 București (0—3), Olimpia 
București - — Voința București 
(2—1); GRUPA 7—12: , Carpați 
C.S.Ș. Sf. Gheorghe — Progresul 
București (0—3), Mobila C.S.Ș. 
Satu Mare — Crișul Oradea 
(0—3), C.S.U. Prahova Ploiești — 
Voința BrașoV (0—3).
• Clasamentele „TROFEULUI 

EFICACITĂȚII" al ziarului 
„SPORTUL*4: masculin: 1. V. Băi- 
ceanu (Farul) 517 p. 2. C. Mora- 
ru (C.S.U. Brașov) 416 p, 3. L. 
Takacs (C.S.U. Sibiu) 412 p, 4. 
Z. Gellert (Dinamo Oradea) 392 
p 5. I. Carpen (ICED) 389 p, 6. 
P. Grădlșteanu (ICED) 377 p, 7—8. 
" Chirilă (C.S.U. Sibiu) și S. 
Păsărică (Carpați) 368 p, 
Flaundra (C.S.U. Brașov) 345 p, 
10. G. David (Dinamo Buc.) 314 
p; feminin: 1. Magdalena Pall 
(„U*4 Cj.-Napoca) 476 p, 2. Ște- 
fania Borș (Voința Buc.) 434 p, 
3. Mariana Bădinicl (Politehnica 
Buc.) 378 p, 4. Camelia Solovăs- 
tru (Voința Brașov) 372 p, 5. 
Georgeta S: mioară (Progresul) 
338 p, 6. Măndica Cîubăncan (O- 
limpia) 335 p, 7. Sorina Lambrino 
(C.S.U. Ploiești) 313 p, ‘ "

• Pentru eel ce nu și-au pro
curat încă bilete, precum și pen
tru cei ce doresc să-și sporească
posibilitățile de mari cîștiguri la
tragerea specială Pronoexpres de
mîine 14 februarie 1982, reamin-
tim că astăzi este ultima zi de 
procurare a biletelor cu numerele
preferate. (Tragerea va avea loo
la ora 14,30 în sala clubului „Fi- 
nanțe-Bănci" din București, str. 
Doamnei nr. 2; numerele cîștigă- 
toare urmează a fi anunțate ta 
cursul serii la radio și televiziu
ne). 0 Numai astăzi mal pot fi 
depuse buletinele de participare 
La atractivul concurs Pronosport 
de mîine, care cuprinde partide 
deosebit de interesante din cam
pionatele italiene ale diviziilor A 
șl B. Nu pierdeți prilejul de a

La Kiss (Comerțul) 292 
na Prăzaru-Mate („U“ 
ca) 287 p, 10. Emilia 
(Progresul) 279 p. * * * * * * * * *

M.
9. A.

I
8. Gabrie- 
p, 9. Doi- 
Cj.-Napo- 

Pușcașu
I

ADMIMSTRAțlA BE STAT LOTO PRO^OSPORI INFORMEAZĂ
ASTAZI - ULTIMA ZI DE PARTICIPARE I

I Conducătorul de joc un „rol in suferinfâ 
echipele divizionare. De ce ?

S

con-
»

I
I

La 
problema spinoasă 
natorului de joc, 
echipei Sport ~ 
Nicolae Vătafu, 
cu franchețe : 
este vorba de o criză generală 
in fotbal in materie de con
ducători de joc, dar pot spu
ne cu certitudine că echipa 
noastră nu-1 are, deși ar avea 
mare nevoie dc un 
jucător..."

— Bine, dar ce 
zentat Vămanu sau 
acum ?

— Nu prea mult.

întrebarea noastră privind 
a coordo- 
antrenoru) 

Club Bacău, 
ne-a răspuns 

„Nu știu dacă

I
I
I

asemenea

au repre- 
Soșu pînă

!
I
I
I
w

I

siguranță, 
jucătorul 

să fie o 
limpede",

pentru că 
toate măsu- 
Or, cum se 
coordonator 

adevărată 
trebuie să

1

I
I
I
i

Amindoi 
sint repeziți in joc, pe amindoi 
ii fură atit de mult faza ofen
sivă incit, de nenumărate ori, 
ei au devenit adevărați „cără- 
tori de mingi" și, astfel. nu 
au mai avut vederea periferică 
necesară . Demarcările celorlalți 
deveneau inutile, 
adversarul iși lua 
rile de 
Știe, 
trebuie 
„minte 
aibă un sistem nervos deose
bit dc echilibrat pentru a or
dona jocul echipei, mai ales 
in atac, acolo unde apare preg
nant criza dc spațiu și de timp.

— Să înțelegem că S.C. Ba
cău a plătit un greu tribut 
în campionat pentru că n-a 
avut un adevărat coordonator 
de joc ?

-- Eu zic că da. îmi aduc 
aminte numai dc cele trei 
puncte pierdute acasă cu

I
I
I
I

Pregătirile divizionarelor „B“s

METALUL BUCUREȘTI ÎȘI ÎMPROSPĂTEAZĂ, CONTINUU
LOTUL DIN RESURSE PROPRII

echipa Meta- 
constituie o

I
I

a

I
I
I
I
I

„23 
pe 

echi- 
chiar 
Fără 
duce 
Ma- 
Nica 

la 
Mo-

I
I
i

De mulți ani 
lui București 
prezență notabilă în întrecerea 
divizionarelor „B“. A ocupat 
de nenumărate ori locuri 
fruntașe, a avut comportări 
mai mult decît onorabile în 
multe ediții ale „Cupei Româ
niei". Dar cel mai mult a im
presionat la echipa din cunos
cutul cartier bucureștean Pan- 
telimon permanenta infuzie de 
tineret, de fotbaliști care nu 
numai că au apărat culorile 
clubului de pe lingă marea 
întreprindere bucureșteană 
August", dar au și urcat 
scara performanței, în 
pe de Divizia „A" (unii 
în reprezentativele țării), 
mari eforturi, gîndul ne 
la Floru ț, Gabriel Sandu, 
rin Olteanu, Mateescu, 
(cel de la F.C. Argeș), 
portarii Ghiță, Iorgulescu, 
raru sau Toma.

Ne-am adus aminte de 
te aceste lucruri văzînd în 
din zile actualul lot al 
talurgiștilor bucureșteni la pre
gătirile pe care le efectua pen
tru viitorul sezon. Pe pantele 
de munte, unde întregul lot

I

toa-
una
me-

CURS INTENSIV DE PERFECȚIONARE A ARBITRILOR
Tn perioada 15—21 februarie se va 

desfășura la București un curs 
Intensiv de perfecționare a arbi
trilor de perspectivă. Printre cei 
25 de ..cavaleri al fluierului" se
lecționați pentru acest curs se 
află Mircea Axente (Arad), Vic
tor Ciocan (Bistrița), Petre Ca- 
dar (Brașov). Gheorghe Constan

vă număra și dv. mîine printre 
marii beneficiari ai sistemului de 
Joc preferat !

CÎȘTIGURILE TRAGERII
LOTO 2 DIN 7 FEBRUARIE 

1932

1 : 4 variante 100% 
și 7 variante 25% a 
categoria 2 : 14,50 

6.580 lei categoria 
4.240 lei ; categoria

Categoria 
a 50.000 Iei 
12.500 lei ; 
variante' a
3 : 22,50 a
4 : 136 a 702 Ici ; categoria 5 : 
437 a 200 Ici și categoria 6 : 
2.976,50 a 100 lei.

Report categoria 1 : 12.273
Ici.

Sportul
care

Steaua, F.C. Argeș și 
studențesc, partide in 
dacă aveam acea „minte lim
pede" in teren, azi am fi ocu
pat, poate, o poziție mai bună 
in clasament, mai in concor
danță cu disponibilitățile echi
pei. Un astfel de jucător ar 
fi ordonat, atunci, jocul nostru, 
care a fost atit de haotic și 
de precipitat.

— Și, atunci, cum vedeți re
zolvarea acestui post strategic 
la echipa pe care o antrenați?

Neavînd altceva, mergem 
cu Vamanu inainte ; conside- 
rind că el este mai aproape 
de cerințele coordonatorului. 
Ori de cile ori a jucat pentru 
echipă renunțind Ia „căratul 
mingii", el a demonstrat în 
teren, ajutat și de tehnica 
bună in regim de viteză pe 
care o are, că poate „lega jo
cul", că-1 poate iuți sau li
niști prin manevre abile și o- 
portune, menite să-l descum
pănească pe adversar. Cit pri
vește pe Soșu, el ne-a con
vins că postul de mijlocaș de
fensiv este cel mai potrivit 
pentru temperamentul său, 
pentru modul in care se achită 
de sarcinile primite in faza de 
apărare.

Stelian TRANDAFIRESCU

„bucățile" de 1600 
l-am recunoscut pe 

Sebe, Călărașiu, 
‘ " Pro-

parcurgea 
de metri, 
consacrații
Dumitrescu, Giugiumică, 
dan, pe internaționalul de ju
niori Niță, dar alături de ei 
am văzut mulți necunoscuți, 
tineri jucători pe care antre
norul Ștefan Coidum avea să-i 
prezinte în cuvinte frumoase. 
Erau juniorii Giurcă, I. Nica 
(al treilea Nica — la Metalul, 
după cel de la F.C. Argeș și 
actualul lui coleg C. Nica), 
Staicu, Dumitra, Ciobanu și 
Iosif eseu, ultimul un real ta
lent, dar cu care trebuie lu
crat serios în privința educa
ției, a disciplinei.

„Anul acesta, ne 
Ștefan Coidum, (intim 
(ie cit mai bună . în 
Il-a, dar în perspectivă, 
campionatul următor, 
ne gîndim și noi la mai 
îmbucurător e faptul că 
avut posibilități să promovăm 
noi juniori in Iot, de care, 
credem, nu peste multă vre
me, se va vorbi frumos".

Iată, Metalul București nu se 
dezminte în privința promovă
rilor, nu-și epuizează rezervo-

spunea 
o pozi- 
seria a 

din 
chiar 
mult.

am

tin (Rm. Vîlcea), Jean Grama, 
George lonescu. Cristian Maghiar, 
Dumitru Nicolae și Mircea Stoe- 
nescu (toți din București), Mir
cea Nețu (Oradea), Șerban Nec- 
șulescu (Tîrgoviște), Florin Po
pescu (Ploiești) și Andrei Stoc
ker (Petroșani).

Cîștigurile de categoria 1 
jucate pe variante 100% au 
fost ciștigate de : SPIRACHE 
CONSTANTIN din Brașov, PE
TRE ȘTEFAN, GOLCEA NI
COLAE și HULUȚA CONS
TANTIN toți din București.

NUMERELE EXTRASE
TRAGEREA LOTO DIN
FEBRUARIE 1982

EXTRAGEREA I : 18 41 
89 75 53 52 33 42.

LA
12

14

12 81 7 27.
EXTRAGEREA a Il-a : 47 2

13 90 67

Fond
1.478.371
lei. report la categoria 1.

total de cîștiguri : 
lei, din care 431.031

DACA AM FI AVUT O «MINTE
LIMPEDE», UNDE AM FI FOST ACUM...?*

Antrenorul lui S C. Bacău. Nicolae VATAFU. afirmă Dcmbrovschi

Emerich

JOCUL VA FI CONDUS DE... ECHIPA!“
Dembrovschi, o 

discuție cu dumneata pe tema 
conducătorului de joc o soco
tim pe cît de interesantă, pe 
atît de instructivă...

— Mi-a plăcut foarte mult 
acest rol de conducător. Și 
cred că in multe situații m-am 
apropiat de cerințele acestui 
post. Și la S.C. Bacău, șl Ia 
Politehnica Timișoara.

— Dar la echipa națională?
— Acolo era altceva. Aveam, 

cum se spune, o jumătate de 
normă. Eram mai mult omul 

legătură intre primele 
două linii. Dar veneam deseori 
și in sprijinul „. fundașului 
naționalei. Vedeți, încă de pe 
atunci se punea problema 
participării la cele două faze 
ale jocului, atac și apărare.

— Să revenim totuși la con
ducătorul de joc.

— Da, merită atenție, pentru 
că — după părerea mea — el 
esle pe cale să dispară în con
dițiile fotbalului actual.

— Cum adică ?
— Foarte simplu. Dacă 

înainte, să spunem acum 10 
ani, acest rol era foarte im
portant, chiar determinant tn 
jocul unei echipe, acum tem- 
poul f .................................
face 
că... 
mai 
tor să gîndească în teren, 
vămuiască toate mingile.

jocului, dinamica lui, nu 
altceva decît să-i grăbeas- 
sfirșitui. Acum, nu se 
poate ca un singur jucă- 

să 
in-

rul de cadre, așa cum ne-a o- 
bișnuit de atîta vreme. Mun
ca cu copiii și juniorii, per
manenta preocupare în acest 
sens dau roade. Un frumos e- 
xemplu pentru atîtea și atîtea 
cluburi, unele cu posibilități 
materiale mai bune, cu o rază 
de activitate la nivelul unui 
oraș și chiar al unul județ.

Constantin ALEXE

• In ziua de 4 octombrie 
1981, arbitrul Radu Pândele 
din București a condus me
ciul Victoria Tecuci — Vi
itorul Mecanică Vaslui 
din seria 1 a Diviziei „B“, 
consemnînd în foaia de ar
bitraj că în timpul jocului 
a arătat cartonașul galben 
jucătorului Vrînceanu de la 
Victoria Tecuci. Clar și fără 
dubiu, întrucît și cei doi de
legați ai echipelor respec
tive au semnat de luare la 
cunoștință, fără a face nici 
o obiecție. Cum Vrînceanu 
acumulase al doilea cartonaș 
galben, și totuși a fost folo
sit și în meciul următor, 
cînd era, deci, în stare de 
suspendare, Victoria Tecuci 
a pierdut întîlnirea, la masa 
verde, cu 3—0.

Și de-acum încep „minu
nile”. După două luni și ju
mătate de la disputarea me
ciului Victoria Tecuci — Vi
itorul Mecanică Vaslui, ar
bitrul Radu Pândele a îna
intat federației un memoriu 
în care spune că greșit scri
sese în foaia de arbitraj 
sancționarea lui Vrînceanu 
cu cartonaș galben, el CON- 
FUNDÎNDU-L pe Vrînceanu 
cu Ioan Nicu de la Viitorul 
Mecanică Vaslui 1 I In me
moriul cu pricina, arbitrul 
Radu Pândele declară, ne
gru pe alb. că fiind grăbit 
a făcut această greșeală și 
că de atunci a avut „tot 
timpul remușcări".

Ce părere aveți, stimați 
cititori, despre povestea as
ta ? Are vreo legătură cu 
pierderea meciului la masa 
verde de către Victoria Te
cuci ? Oricum, e bine să cu
noașteți părerea Comisiei de

că, 
joc

că.

lr-un cuvint toată echipa 
depindă de el, mai exact 
forma și intuiția lui.

— Consideri, cumva, 
cum, un conducător de 
mai este necesar ?

— Părerea mea este 
exemplu, la 
buie să se ____  _____
Dumitru. El trebuie să fie Du
mitru. Vlătănescu, Manea... Adi
că să fie cit mai multi coordona
tori. Să existe o rotație a 
sarcinilor, împărțite pe doi sau 

, necunos- 
echipc 

mai greu de contraca- 
adversar, care inainte 
— mai in toate cazu- 
măsuri de siguranță 

unui jandarm 
a parte- 

1 cu

să 
de

a- 
nu

de 
Poli", el nu tre- 
numească numai

trei jucători. Astfel, 
cutele din jocul unei 
vor fi 
rat dc 
iși lua 
rile — 
Prin instalarea 
la „mintea limpede" _ . 
nerei. Consider că jocul 
mai mulți conducători de joc 
este o evoluție firească 
fotbal, pentru că el este 
plin proces de perfecționare, 
fieeare jucător, gindește acum 
mult mai mult, numărul ju
cătorilor inteligenți fiind mai 
ridicat. Si nu peste mult 
vom putea spune că la 
mația X conducător de 
este ... ECHIPA !

Adrion VASILESCU

în 
în

iu-

timp 
for- 
joc

ȘTIRI... ȘTIRI...
• MÎINE VA AVEA LOC LA 

DROBETA TR. SEVERIN partida 
internațională amicală dintre re
prezentativele de Juniori ale Ro
mâniei și Turciei. Meciul se va 
desfășura pe stadionul „1 Mai“« 
de la ora 11, în deschidere la 
Jocul dintre C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin și formația iugoslavă 
S.K. Kladovo.
• F.C. OLT — DOUA VICTORII 

ȘI UN EGAL ÎN GRECIA. Joi 
seara s-a întors din Grecia, unde 
a susținut trei partide amicale, 
formația F.C. Olt. tn primul meci, 
echipa română a învins cu 2—0 
(1—0) pe Olympiakos Voios, în 
al doilea a cîștigat cu 5—1 (2—0) 
în fața selecționatei regiunii Vo
ios, iar in ultima întîlnire, la 
Patras, a înregistrat un rezultat 
egal, 1—1 (1—1).
• MÎINE, LA PLOIEȘTI, jntr-un 

atractiv meci amical se întîlnesc 
echipele Petrolul din localitate și 
divizionara ,,A“ F.C. Argeș. Par
tida este programată pe stadio
nul ,,l Mai“ de la ora 11.
• ETAPA A Il-a A „CUPEI

U“ a programat, vineri, două me
ciuri : C.F.R. CIuj-Napoca — 
Z.T.C Kosicc 0—1 (0—0) și „U“
CIuj-Napoca — F.C. Bihor 3—2 
(2—1). Duminică au loc ultimele 
jocuri : F.C. Bihor — Z.T.S. Ko
sice (ora 10) și „U* CIuj-Napoca 
— C.F.ll. CIuj-Napoca (ora 
(I. LESPUC - coresp.).

disciplina a Colegiului cen
tral al arbitrilor, CARE L-A 
SUSPENDAT DE ARBI
TRUL RADU PÂNDELE PE 
12 ETAPE. Bineînțeles, fără 
să aibă . . . remușcări !

® Faptele consemnate mai 
sus demonstrează că, une
ori (și nu de puține ori I), 
este cazul să se arate și 
unor arbitri... cartonașul 
galben și chiar cel roșu. Că 
așa stau lucrurile ne-o con
firmă, dealtfel, și o altă ho- 
tărire a Comisiei de disci
plină a Colegiului central de 
arbitri care, analizînd aba
terile de la disciplină ale 
unor „cavaleri ai fluierului", 
a luat măsurile corespunză
toare. Astfel, Constantin Va- 
sile, din Focșani, a fost sus
pendat pe patru etape. Cos- 
tin Firică, din Ploiești, și 
Constantin Vlase, din Cra
iova, pe cite două etape, iar 
alții au fost avertizați. O 
sancțiune drastică a fost lu
ată împotriva arbitrilor Ni
colae Bărbosu și Dan Arndt, 
ambii din Iași. Primul a fost 
scos din lotul divizionar „C“, 
iar cel de al doilea a fost 
retrogradat din lotul „B“ în 
lotul „C“ pentru fapte re
probabile săvîrșite în timpul 
Consfătuirii de la P.-Neamț.

Măsurile acestea (și alte
le, dacă va fi cazul) arată 
că nu sint trecute cu vede
rea nici greșelile „tehnice" 
sau mai puțin tehnice ale 
arbitrilor. Dealtfel, este nor
mal să se pretindă o com
portare corectă celor desem
nați să conducă meciurile de 
fotbal, celor puși să judece 
încălcările regulamentului.

lack BERARIU 
Pompiliu VINTILA



CU PERFORMANȚELE DE PÎNĂ ACUM. ROMÂNIA 
DOMINĂ PALMARESUL HANDBALULUI MONDIAL

AUTOMOBILIST! ROMÂNI LA STARTUL 
„RALIULUI IARNA RUSĂ“

la <i X-a edific a C. 14. sportivii noștri au posibilitatea să sporească acest prestigiu
Peste 10 zile, în R. F. Germania se va da startul în turneul 

final al celei de a X-a ediții a campionatului mondial de hand
bal masculin. Cele mai bune 16 echipe din lume se vor întrece 
— între 23 februarie și 7 martie — pentru cea de a 10-a cu
nună cu lauri.

Reprezentativa României, una dintre marile favorite ale com
petiției, își definitivează în aceste zile, sub conducerea antre
norilor Nicolae Ncdef șl Lascăr Pană, pregătirile. Acum cînd 
liniștea s-a așternut în toate taberele, finisarea realizîndu-se „cu 
perdelele trase", să pătrundem în istoria și în actualitatea „mon
dialelor". ,

România - cel mai
I)e-a lungul celor 9 ediții 

anterioare ale campionatului 
mondial de handbal masculin 
in 7 (o ediție antebelică și 8 e- 
diții postbelice), reprezentativa 
României a realizat cel mai 
frumos palmares, obținînd 4 
medalii de aur și 1 medalie de 
bronz. Iată, dealtfel, un clasa-

Gazdele întrecerii
Cele 29 de săli în care se vor 

disputa meciurile campionatului 
mondial vor putea găzdui 160 000 
de spectatori. Aceasta nu este 
capacitatea maximă a tribunelor, 
un număr de locuri fiind reți
nut pentru sportivi, oficiali, ar
bitri șl ziariști. Reprezentativa 
României va susține partidele din 
grupa D în următoarele săli:

România — Danemarca (23 fe
bruarie), în Hohenstaufenhalle 
din Gdppingen; capacitate: 3 800 
locuri (pentru spectatori);

România — Cuba (24 februa
rie), în Rheln-Neekar-Halle din 
Eppelheim; capacitate: 3 770
locuri;

România — Iugoslavia (26 fe
bruarie), în Sporthalle din Sin
delfingen ; capacitate: 5 600 locuri.

în grupa semifinală B, în care 
nutrim speranța că se va califica 
obținînd primul loc în seria pre
liminară, echipa Românei va ju
ca la Milnchen (Rudi-Sedlmayer- 
Halle, cu o capacitate de 6 000 de 
locuri), la Bdblingen (Sporthalle, 
cu 5 300 de locuri) și la Frank
furt pe Main (Eissporthalle, cu 
8 000 de locuri). Finalele vor a- 
vea loo la Dortmund, în West- 
fa lan hallo — cea mai mare sală 
de sport din R.F. Germania, a- 
vînd • capacitate do 11 000 de 
locuri.

• Pină la 1 ianuarie
1982. data limită fixa
tă de organizatori, s-au 
acreditat la C.M. peste 
500 de ziariști, comen
tatori de radio și tele
viziune.
• în ultima zi a 

campionatului mondial, 
7 martie, va avea loc 
la Dortmund un meci 
neprevăzut în planul 
ofldal al C.M. Este 
vorba de partida din

valoros palmares!
ment realizat pe baza adițio
nării punctajului acordat pen
tru primele trei locuri la C.M.:

aur ag br
pct.

1. ROMÂNIA 4 0 1 21
2. Suedia 2 1 2 15
3. Cehoslovacia 1 2 2 13
4. R. F. G. 1 1 0 8
5. R.D.G, 0 2 1 7
„Tricolorii" vor avea. deci, 

de apărat — și de îmbogățit, 
desigur — cel mai frumos pal
mares din cîte există în hand
balul de sală mondial. Este un 
stimulent în plus pentru com- 
ponenții reprezentativei mascu
line de handbal a României.

„Handy" — mascota celui de 
al X-lea campionat mondial de 

handbal masculin

Arbitrii turneului final
Cele 54 de partide, care se vor desfășura între 23 februarie și 

7 martie în sălile de sport din 29 de orașe ale R. F. Germania, 
vor fi conduse de următoarele cupluri de arbitri. Iată lista sta
bilită de Federația internațională :
• Jack Rodii și Kurt Ohlsen (Danemarca)
• Giinther Heuchert și Volker Norek (R. F. Germania)
• Peter Rauchfuss și Rudolf Buchda (R. D. Germană)
• Zlato Mosnicka și Branko Horvat (Iugoslavia)
• Gerard Houtbraken și Jo Nusser (Olanda)
• Terje Anthonsen și Oivind Bolstadt (Norvegia)
• Wladdyslaw Arciszewski și Zdislaw Jeziorny (Polonia)
• Marin Marin și Ștefan Șerban (România)
• Lars Eric Jersmyr și Carl-Olov Nielsson (Suedia)
• Hansueli Ischer și Hansruedi Rykart (Elveția)
• Andris Vitols și Janis Kuezul (U.R.S.S.)
Ca rezerve — pentru cazul cînd una sau două dintre aceste 

perechi nu vor putea arbitra — au fost fixate cuplurile Werner 
Joseph și Rolf Leiber (R.F. Germania) și Jozef Ambrus și Va
clav Formanek (Cehoslovacia).

„Mondialele14 la zi
tre Selecționata ziariș
tilor din R.F. Germa
nia și Reprezentativa 
mondială a ziariștilor. 
Spectatori vor fi — în 
primul rînd — jucă
torii și antrenorii celor 
16 echipe participante 
la turneul final, care 
vor dori să-i vadă la 
lucru pe cei ee ■ sînt 
îndeobște, foarte exi- 
genți...

• Lucian Grîgores-

cu, secretar responsa
bil al F.R.H., a fost 
numit de Federația in
ternațională în corpul 
tehnic . al oficialilor 
care supraveghează des
fășurarea grupei C 
(R. D. Germană, Polo
nia, Japonia și Elve
ția).

• Cîteva dintre re
zultatele realizate de 
formația Danemarcei, 
prima noastră parte

neră la C.M. : Dane
marca — R. D. Germa
nă B 20—20 ; Suedia
— Danemarca 19—15 ; 
R. D. Germană A — 
Danemarca 29—22 ; Da
nemarca — Cehoslova
cia 21—21 ; Danemarca
— Islanda 24—23, 23— 
25 și 21—32 ; Danemar
ca — Norvegia 25—25, 
22—20 și 26—19.

Hristoche NAUM

Primul concurs al anului la 
care vor participa automobili ști 
români este „Raliul Iarna Ru
să" — competiție devenită tra
dițională, contînd ca primă eta
pă în „Cupa Păcii". Raliul se 
va desfășura, ca de obicei. în 
împrejurimile Moscovei, avînd 
un grad sporit de dificultate, 
dat fiind că șoselele na care 
se va concura sînt acoperite cu 
zăpadă si gheată.

„ELISABETA GUZGANU A MENȚINUT TRADIȚIA../*
Comentarii elogioase la adresa tinerei noastre floretiste

BERLIN, 12 (Agerpres). — 
Sub titlul „Elisabeta Guzganu 
a menținut tradiția" ziarul 
„Deutsches Sportccho" publică 
un articol în care este subli
niată performanța floretistei 
românce Elisabeta Guzganu, 
cîștigătoarea recentului concurs 
internațional de la Leipzig. în 
articol se arată că în ultimii 
trei ani scrimerele din .Româ
nia s-au numărat mereu prin
tre protagonistele acestei com
petiții. Astfel, în 1980 a termi
nat învingătoare Ecaterina 
Stahl, la ediția de anul tre
cut. Csila Ruparcsics a ajuns 
pîriă în finală, iar anul acesta, 
respectîndu-se tradiția, tînăra 
floretistă Elisabeta Guzganu a

„CUPA DINAMO"
Urmare ain pac, li

odată cu trecerea anilor... Ce 
se întîmplă cu atîția juniori 
de perspectivă (deoarece cazul 
lui Kiss nu este singular) care 
nu mai progresează atunci cînd 
trec la categoria seniorilor '? 
Chiar nu pot găsi antrenorii 
noștri de fond mijloace și me
tode pentru a asigura tine
rilor ascensiunea firească ? 
Nu de alta, dar este păcat ca 
investițiile făcute cu juniorii 
de acum să se dovedească la 
fel de sterile. Nu aceasta este 
calea pe care schiul nostru 
de fond trebuie să pășească 
în arena internațională...

întrecerile junioarelor au 
demonstrat, din nou, că prin
cipalele furnizoare de elemen
te rămîn secțiile de schi de 
la Tractorul Brașov, C.S.Ș. 
Predeal și C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc, ale căror fondiste au 
dominat și acest concurs. E- 
xernplul lor se cuvine a fi

La „Raliul Iarna Rusă" — 
competiție internațională la ca
re iau parte sportivi din țări 
socialiste — participă și 5 e- 
chipaje românești: Ioncscu — 
Fircălăbescu. Mateescu — Nuță, 
Bucur — Scimcanu, Mureșân — 
Dociu, Costinean — Barbu. Con
cursul are loc astăzi (plecarea 
în cursul după-amiezii) și mîi- 
ne.

obtinut o victorie pe deplin me
ritată.

în continuare se scrie : „La 
actuala ediție a competiției, la 
care au participat 69 de1 spor
tive din Bulgaria, Cuba, Ceho
slovacia, Polonia, România și 
R. D. Germană, Elisabeta Guz
ganu nu a cunoscut înfrînge- 
rea, cîștigind toate intilnirila 
susținute, tn finala disputat/, 
în compania primei floretiste 
din R. D. Germană, Mandy 
Niklaus-Dick (învingătoare la 
ediția din 1979), micuța și ta
lentata scrimeră din România 
a evoluat cu multă hotărîre, 
cu acțiuni variate și spectacu
loase, obținînd o victorie netă, 
cu scorul de 8—1.

LA SCHI-FOND
urmat și de alte unități ale 
schiului nostru de fond.

Sîmbătă au loc cursa de 
10 km la biatlon și ștafetele 
la schi-fond ; duminică se va 
disputa ștafeta de biatlon.

Rezultate : seniori, 15 km :
1. G. Kiss (A.S. Armata Bra
șov) 51:50 ; 2. V. Rebreanu 
(I.E.F.S.) 52:45 ; 3. I. Stoian 
(Dinamo) 53:01 ; juniori, 15 
km : 1. H. Oros (Dinamo) 
50:02 : 2. P. Leștianu (C.S.Ș. M. 
Ciuc) 51:04 ; 3. Gh. Szekely 
(Dinamo) 51:32 ; 4. S. Csedo 
(C.S.Ș. M. Ciuc) 52:27 ; 4. A. 
Ferencz (C.S.Ș. Gheorgheni) 
52:31 ; 6. G. Laszlo (Dinamo) 
52:43 ; senioare, 5 km : 1.
Elena Ceposu (Dinamo) 20:05;
2. Maria Toma (Dinamo) 20:26;
3. Adriana Pleșa (C.S.Ș. M. 
Ciuc) 20;37 ; junioare, 5 km: 
1. Mihaela Țoc (Tractorul) 
20:42; 2. Poliaaa Bor (C.S.Ș. 
Predeal) 20:46 ; 3. Ildiko Ba
lia (C.S.Ș. M. Ciuc) 21:05 ; 4. 
Marilena Brehan (C.S.Ș. Pre
deal) 21:08; 5. Daniela Dima 
(Tractorul) 21:09.

CONCURS DE ÎNOT LA MOSCOVA
în ziua a doua a concursului 

internațional de înot de la Mos
cova, în bazin de 50 na. Vladi
mir Salnikov (U.R.S.S.) a termi
nat învingător în proba de 400 
m liber, cu timpul de 3:51,41. 
Proba similară feminină a fost 
câștigată de Anke Sonnenbrodt 
(R.D. Germană) — 4:14,30.

„CUPA FEDERAȚIEI
IA HOCHEI
(Urmare din nao îl

mare. Au condus arbitrii : M. 
Preșneanu, T. Szabo și I. 
Becze.

în deschidere,, formația so
vietică Dizelist Penza (care a 
plăcut în mod deosebit prin 
jocul său combinativ. foarte ra
pid) a învins selecționata de 
tineret a României cu 6—3 
(1—2, 3—1, 2—0). De remarcat 
că tinerii noștri jucători au 
con fus cu 2—0 și 3—1. dar 
oaspeții — mai rutinați și cu 
o mai bună pregătire atletică 
— au .apăsat pe accelerație 
(de la 1—3, ei au făcut 4—3 
în trei minute !), pcr.tru ca în 
ultima repriză să se distanțe
ze decisiv. Iu marcat : Erhov, 
Lukașin, Krasnenkov, Voro- 
biov, Knerzev, Slepîșev, res
pectiv Bineață, Keresztesi și 
Tureanu. ?u condus arbitrii 
Gh. Mureșeanu, FI. Guber- 
nu și M. Dinu.

AZI, de la ora 14, sînt pro
gramate jocurile : Selecționata 
divizionară a României — Se
lecționata de tineret și Dize
list Penza — Cehoslovacia (ti
neret). iar MÎINE, tot de la ora 
14. ultima etapă : Cehoslovacia 
(tineret) — Selecționata de ti
neret a României și Selecțio
nată divizionară — Dizelist 
Penza.

• Comitetul olimpic de organizo-ne a Jocurilor de Io 
Los Angeles poartă numele prescurtat de LAOOC. Prin
tre membrii acestui Comitet figurează și o serie de foști 
sportivi olimpici, kită doua exemp.e: fostul recordman 
mondial la săritura cu prăjina John Pennel (acum în 
virstă de 41 ani) șl avocata Anita De Frantz, căpitane 
echipei de canotaj a S.U.A.. medalie de bronz la 8+1. 
în 1976, la Montreal.
• Rețeaua americană de televiziune ABC, care a ob

ținut dreptul de transmitere a Jocurilor Olimpice de la 
Los Angeles, va efectua, în timpul Olimpiadei, 210 ore 
de transmisie.

© Buletinul oficial de informații trimestriale al Jocuri
lor Olimpice de iarnă — 1984 de la Sarajevo se numește 
simbolic ,.Torța de la Sarajevo*. w
• Pentru a pregăti opinia publică locală și a răs- 

pîndi cunoștințele despre olimpism, LAOOC a organizat 
la Los Angeles un concurs rezervat elevilor și studenților, 
întitulat „Decatlonul academic", care a cerut celor peste 
200 de participant! răspunsuri la întrebări din 10 dome
nii legate de sport și mișcarea olimpică.
• Simbolul oficial ai Jocurilor Olimpice de vară de 

la Los Angeles — 1984 este așa-numita „stea în miș
care". In viziunea autorilor (firma de design Robert Miles 
Runyan) „steaua este simbolul universal al celor mai 
înalte aspirații ale omeniri și apare în consecință pe 
drapelele a mal mult de 40 de țări"
• Au fost definitivate datele oficiale ale „Olimpiadei

ai be" din 1984. Programul — de la ceremonia de des
chidere pină la cea de închidere — se va desfășura în 
perioada 8—19 februarie 1984. In ziua de marți 7 fe
bruarie, deci in devans, vor avea loc doar c'teva we- 
ci uri de hochei pe gheață .

O La 25 de minute de Los Angeles, la Santa Anita 
se află un mare hipodrom, cane va găzdui întrecerile 
olimpice de călărie. Capacitatea tribunelor: 25 000 de 
spectatori.

© Printre sporturile demonstrative, la Los Angeles figu
rează și tenisul și baseballul. Demonstrațiile de baseball, 
sport tipic american (cu destule asemănări cu oină noas
tră), vor avea loc pe Dodger Stadium (capacitate: 56 OCX)).

© Turneu! olimpic de volei va fi deschis doar pentru 
10 echipe masculine și 8 feminine, repartizate în două 
grupe astfel: grupa „A", feminin: țara organizatoare, 
campioana mondială, Europa, America de Sud; masculin: 
organizatoarea, campioana mondială, America de Sud, 
Europa, promovata din turneul de calificare; grupa „B", 
feminin: campioana oîimpică, Asia, America de Nord și 
Centrală, Africa, masculin: campioana olimpică, câștigă
toarea Cupei mondiale, Amerioa de Nord și Centrală, 
Asia, Africa.

® Mascota oficială a Jocurilor de la Sarajevo a fost 
adoptată după un concurs la care au participat peste 
3000 de candidați Lupul „Vuciko" a fost ales datorită 
locului pe care-l joacă în fabulele iugoslave, el repre- 
zentînd curajul, forța șl simbol'izînd într-un fel iarna.

ATLETISM • La Cosford, în 
meciuri pe teren acoperit: Anglia
— Belgia (m) 83,5—46,5 și Anglia
— Olanda (f) 65—34. Rezultate :
înălțime (f): Cording (A) 1,86 m, 
lungime: Kinch (A) 6.24 m: 60
m: Hoyte (A) 7,38; 60 m (m)
King 6,77, lungime: Moore (A) 
7,60 m; © Maratonul de la Kyoto 
a fost cîștigat de japonezul Ma- 
sahiko Furuta în 2.17:58 urmat 
de polonezul R. Marczyk 2.19:06 
© La Vlena, polonezul Marian 
Woronin a alergat 60 m în 6,72, 
iar Tatiana Kocembova Ceho
slovacia) 400 m în 51,08

BASCHET • La Beijing, echi
pa masculină a statului Porto 
Rico a întrecut o selecționată lo
cală cu 91—78 (37—40).

FOTBAL • în meci de pregă

TELEX © TELEX © TELEX © TELEX
tire în vederea turneului final al 
C.M. reprezentativa U.R.S.S. a 
jucat în Spania, la Almeria, cu 
echipa locală cîștigînd cu 4—0 
(1—0). Au marcat Șenghelia 2, 
Oganesian și Susloparov. O La 
Modena, echipa italiană cu ace
lași nume, din liga a doua, a în
trecut selecționata Poloniei cu 
2—1 (2—0). • La Ljubljana, în 
meci amical. Olimpia — Austria 
Klagenfurt 2—1 (2—0). ® Primele 
rezultate din turneul internațio
nal de juniori de la Viareggio: 
Perugia — Feyenoord 2—1, Flo
rentina — Rijeka 3—1, Dukla Pra- 
ga — Catanzaro 1—1, Internazio- 
nale — Hajduk Split 0—0. Ipswich 

— Ascoli 3—0, Juventus — Mexic 
1—0 O Tottenham Hotspur s-a 
calificat în finala „Cupei Ligi 
engleze" întrecînd în meci retur 
cu 1—0 pe West Bromwich Al
bion. în finală, la 13 martie, pe 
„ Wembley", Tottenham va întîlnd 
pe Liverpool.

SCHI • Cursa Internațională de 
mare fond (90 km) desfășurată 
la Pontresina (Elveția) a fost cîș- 
tigată de suedezul Lars Frykberg 
în 4h.12:28, urmat la 24 sec. de 
norvegianul Magnar Rismyhr.

ȘAH • Turneu] zonal feminin 
de la Bad Kissingen (R.F.G.) s-a 
încheiat cu victoria maestrelor 
vest-germane Fisehdick și Elund

PREȘEDINTELE C.l.0. 
LA O.N.U.

NEW YORK, 12 (Agerpres). - 
Secretarul general al O.N.U., Ja« 
vier Perez de Cuellar, l-a pri
mit la New York pe Juan An
tonio Samaranch, președintele 
Comitetului Internațional Olim
pic. Cu acest prilej, președintele 
forului olimpic a prezentat un 
proiect de rezoluție privind pro
tejarea mișcării olimpice de că
tre O.N.U.

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA JAKARTA
JAKARTA, 12 (Agerpres). — 

In runda a doua a turneului in
ternational de șah de la Ja
karta. Chandler (Noua Zeelandă) 
a cîștlgat, cu piesele albe, par
tida cu marele maestru româr 
Florin Gheorghiu, iugoslavul 
Hulak l-a învins pe englezu: 
Miles, iar compatriotul său Ku- 
rajita a cîștlgat la Matanovicl 

care au totalizat cîte 9,5 p din 11 
posibile, urmate de Ornstein (Su
edia) 8 p. Toate trei s-au califi
cat pentru turneele interzonale. 
• După .patru runde în turneul 
zonal masculin de la Marbella 
(Spania) conduc englezii Nigea 
(gr. A) și Hebdet (gr. B) cu cîte 
3,5 p.

TENIS • în optimile de finală 
ale turneului de la Memphis 
(Tennessee): McEnroe — Moor 
6—3, 6—2, Gerulaitis — Alexan
der 6—«3, 6—4, Tanner — Mayotte 
6—3, 7—5, Curren — Pfister 7—6, 
6—1, Telts cher — Hooper 7—6, 
6—4, Gene Mayer — Manson 6—2, 
6—4. • tn primele două „sfer
turi* la Richmond (Virginia): 
Buehning — McNamara 7—5, 7—5, 
Edmondson — Smld 6—4. 6—3.
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