
ÎNTÎLNIREA DINTRE TOVARĂȘII

NICOLAE CEAUȘESCU
Șl DUȘAN DRAGOSAVAȚ
La invitația tovarășului 

Nicolac Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, vineri după-amiază a 
sosit la Timisoara tovarășul 
Dusan Dragosavaț, președintele
Prezidiului Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia. care, in fruntea unei 
delegații a U.C.I., face o vizită 
de prietenie in tara noastră.

La sosire, tovarășul Du$an 
Dragosavat a fost salutat cu 
căldură de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cei doi conducători 
de partid și-au strins miinile 
cu prietenie, s-au imbrătișat cu 
căldură.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Pionieri și șoimi ai pa
triei au oferit buchete de flori.

tntilnirca dintre conducătorii 
celor două partide reprezintă 
un moment de o deosebită 
semnificație în cronica bogată 
a legăturilor trainice ce unesc 
partidele. țările șl popoarele 
noastre, in folosul reciproc, al 
cauzei socialismului, păcii, 
securității, înțelegerii și coope
rării in Europa si în întreaga 
lume.

★
Vineri. 19 februarie, au în

ceput la Timișoara convor
biri între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist -Român.

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU9

ÎN JUDEȚUL TIMIȘ
Vineri dimineața. tovarășul 

Nicolae Ceaușesiu, secretar ge
neral al partidului, președinte
le Republicii, a efectuat o vi
zită de lucru în două unități 
economice reprezentative pen
tru județul Timiș — Combina
tul pentru producerea și indus
trializarea cărnii de porc — 
complexul Pădureni —, și în
treprinderea „Electrotimiș".

Noua intilnire de lucru a 
conducătorului partidului și 
statului nostru cu oamenii mun
cii din această parte a tării, 
dialogul fertil purtat cu fău
ritorii bunurilor materiale din 
două sectoare ale economiei 
naționale — tehnica de vîrf și 
zootehnia —. cărora conducerea 
partidului și statului, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le 
acordă, in ansamblul strategiei 
dezvoltării economice a patri
ei. o atenție cu totul deosebită, 
scoate cu pregnantă In relief 
grija neobosită pentru mobili
zarea tuturor rezervelor mate
riale si umane ale economiei 
noastre socialiste, în vederea 
realizării în cel de al doilea 
an al cincinalului a tuturor in
dicatorilor de plan, ridicării ne
întrerupte a eficienței și cali
tății producției, găsirii celor 
mai bune căi pentru reduce
rea consumurilor de materiale, 
combustibili și energie electri
că. a tuturor costurilor de producție.

23 februarie — 7 martie, C. M. de handbal masculin

SPORTIVII ROMÂNI SÎNT ANIMAȚI DE FERMA 
HOTĂRÎRE DE A ȘI RECONFIRMA VALOAREA
Pregătirile handbaliștilor noș

tri pentru turneul final al ce
lei de a X-a ediții a campio
natului mondial le handbal 
s-au încheiat. Mîine delegația 
noastră va pleca spre Stuttgart, 
„cartierul general" al echipelor 
din grupa „D“.

La propunerea antrenorilor 
Nicolae Nedef și Lascăr Pană 
și — firește — cu avizul dr. 
Constantin Șerpe, forul de re
sort a aprobat componența lo
tului de 16 jucători care va 
fi acreditat la Comitetul de or
ganizare șl din care vor fi 
aleși, la fiecare partidă, cei 12 
sportivi înscriși pe foaia de ar
bitraj. Eterogen ca vîrstă și 
experiență — membrii lotului 
au între 19 și 33 de ani, a- 
vînd la activ între 1 joc în 
echipa națională și 235 de pre
zențe printre „tricolori*1 ! —, 
grupul de sportivi îomâni care 

președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Dușan Dragosavat, președintele 
Prezidiului Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat cu căldură vizita to
varășului Dușan Dragosavat în 
România. expresie a bunelor 
relații de prietenie, solidaritate 
și colaborare statornicite intre 
partidele, țările si popoarele 
noastre.

Tovarășul Dușan Dragosavaț 
a mulțumit cordial pentru in
vitația de a vizita România și 
a exprimat satisfacția de a se 
întîlni cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și de a purta convor
biri în probleme de interes 
comun. In același timp, el a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducerii partidu
lui și statului român un cald 
salut din partea Prezidiului Co
mitetului Central al U.C.I., a 
Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia și a pre
ședintelui acestuia, tovarășul 
Serghei Kraigher.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit și a transmis 
Prezidiului Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, Prezidiului

(Continuare in pag. a 4-a)

La cel mai mare combinat de 
creștere a porcilor din tara 
noastră, secretarul general al 
partidului a analizat cu specia
liștii si muncitorii zootehniști 
tocmai asemenea probleme fun
damentale ale activității lor.

In continuare, a fost vizitată 
întreprinderea „Electrotimiș".

Pretutindeni, în toate secți
ile parcurse, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat cu 
flori, ca deosebită bucurie de 
muncitori, care i-au exprimat, 
direct și caid, dragostea, stima 
Si recunoștința lor nemărginită 
pentru activitatea neobosită 
consacrată progresului si pros
perității tării, fericirii și bună
stării poporului nostru, crește
rii prestigiului și rolului Româ
niei socialiste în lume, trium
fului cauzei socialismului și 
păcii.

Prin întreaga ci desfășura
re, vizita a reafirmat cu pu
tere voința fermă a populației 
din această parte a țării — 
români. germani, maghiari, 
sîrbi —, de a acționa, împreună 
cu întregul popor, sub conduce
rea partidului nostru comunist, 
a secretarului său general, pen
tru înfăptuirea exemplară a 
mărețelor obiective ale actualu
lui cincinal, a Programului de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intare a patriei spre comunism.

vor evolua Ia campionatul lu
mii este unit de dorința co
mună. Ia același inalt nivel 
de intensitate, de a dobindi o 
performanță superioară, de dîr- 
zenie și abnegație. Omogen 
datorită evoluțiilor din acest 
sezon, animat de hotărirea de 
a readuce handbalul nostru și 
Ia campionatele mondiale pe 
podiumul de premieri, lotul și 
antrenorii săi pleacă în R. F. 
Germania cu conștiința că pre
gătirea realizată s-a situat la 
inaltele cote ale exigențelor 
competiției supreme, că echipa 
reprezintă elita handbalului ro
mânesc și că realizarea perfor
manței pe care și-a propus-o 
depinde numai și numai de 
hotărirea cu care va acționa 
în fiecare partidă, în fiecare 
fază.

Există în lot oameni cu ex
periența întrecerilor campiona-

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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Spectacol de mare atracție

In sala „23 August"

CAMPIONATELE 
REPUBLICANE 

DE ATLETISM 
ALE SENIORILOR
SI JUNIORILOR»
Sala de atletism din parcul 

sportiv „23 August" din Capi
tală găzduiește, astăzi și mîi
ne, întrecerile finale ale cam
pionatelor republicane ale se
niorilor' și juniorilor I, care 
vor reuni tot ce are mai bun 
atletismul nostru, la această 
oră, în probele specifice con
cursurilor pe teren acoperit. 
Ținînd seama de evoluțiile din 
acest an ale unora dintre frun-

(Conttnuare tn pag. 2-3)

în Divizia „A“ de baschet

DINAMO-STEAUĂ (m) Șl POLITEHNICA — „U“ (f),
DOUĂ DERBYURI DE

După trei victorii consecutive. 
Steaua mai are nevoie de încă 
două pentru a rămîne (prac
tic) în posesia titlului de cam
pioană a României la baschet 
masculin : de partea cealaltă, 
echipa Dinamo București tre
buie să obțină două rezultate 
favorabile (sau măcar unul) 
pentru a se menține în lupta 
pentru locul I. Aceasta este, 
succint, miza dublei întîlniri 
Dinamo — Steaua care are Ioc. 

.astăzi si mîine. în sala Floreas- 
ca. în cadrul etapei secunde a 
turului al treilea al Diviziei ,.A“ 
de baschet. Tot în sala Floreas- 
ca. un alt derby feminin, în
tre Politehnica C.S.Ș. 2 (locul 
II. 41 p) și Universitatea Cluj- 
Napoca (locul I. 45 p). forma
ții ale căror rezultate pot ho
tărî. în mare măsură, soarta 
campionatului.

Programul complet al etapei: 
MASCULIN, GRUPA 1—« : Di
namo București — Steaua (in 
meciurile precedente : 0—3), Ra
pid București — ICED București 
(1—2), C.S.U. Brașov — IMUAS 
Bala Mare (2—1) ; GRUPA 1—12:

tului lumii — Ștefan Birtalan 
a participat la 3 ediții, Radu 
Voina și Mircea Grabovschi la 
cîte două, Nicolae Munteanu, 
Cornel Durău, Cezar Drăgăniță, 
Vasile Stingă, Alexandru F6I- 
ker și Mircea Bedivan la cîte 
una —, astfel că sînt asigu
rate premise pentru a fi alun
gată emoția debutanților.

Echipa României se prezintă 
la startul „mondialelor" cu 438 
de meciuri internaționale, din
tre care a cîștigat 300, a ter
minat la egalitate 40 si a pier
dut 98, înscriind 8 513 goluri 
și primind 7 031. Primul meci 
a avut loc in februarie 1957.

La această ediție a C.M., se
lecționata noastră face parte

Hristache NAUM
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„ Naționalele" de schi alpin

AL. MANTA SI SUZANA NAGY, 
CAMPIONI LA SLALOM SPECIAL

POIANA BRAȘOV, 19 (prin 
telefon). 48 de schiori și-au 
disputat titlul de campion na
țional la slalom special. Pe un 
traseu marcat, pe Sulinar, cu 
57 de porțl, în prima manșă, 
și cu 55, în cea de a doua, s-a 
dat o luptă foarte spectaculoa
să și deosebit de echilibrată. 
La ora 9,30 a plecat în cursă 
primul concurent. Numeroșii 
spectatori i-au încurajat și a- 
plaudat cu căldură pe compe
titori, care au făcut o frumoa
să demonstrație de virtuozitate 
Descurcîndu-se bine prin labi
rintul porților și acomodîndu- 
se cu schimbările de pantă, 
Alexandru Manta a realizat 
cel mai bun timp al primei 
manșe : 46,33. L-au secondat, 
la diferente mici. Vili Podaru, 
Zsolt Balazs, Carol Adorjan și 
Mihai Bâră jr. Și, dintre aceș
tia avea să se aleagă cîștigă- 
torul probei. în manșa a doua, 
cei cinci au plecat în ordinea 
inversă a timpilor realizați. 
Mihai Bâră jr. a fost primul,

IMPORTANTĂ MAJORĂ
Dinamo Oradea — Carpațl Bucu
rești (2—1), Urbls București — 
C.S.U. Sibiu (0—3), Farul Con
stanța — „u“ Cluj-Napoca (2—1); 
FEMININ, GRUPA 1—0 : Poli
tehnica C.S.Ș. 2 București —

(Continuare In pag 2-3)

ÎN CONFERINȚELE SPORTIVE JUDEJENE- 
DEZBATERI TEMEINICE, ANGAJARE PLENARĂ

în mai multe județe ale tă
rii au continuat. în ultima 
săptămină. să se desfășoare 
conferințe ale mișcării sporti
ve locale, in cadrul cărora prin
cipalele probleme ale dezvoltă
rii sportului de masă si de 
performantă. întărirea continuă 
a bazei materiale, angrenarea 
mai largă a activului obștesc 
au fost analizate în spirit cri
tic si autocritic, căutîndu-se 
cele mai eficiente căi si mij
loace pentru îmbunătățirea ge
nerală a muncii din acest do
meniu. S-a subliniat. în prin
cipal. necesitatea ca experien
ța valoroasă dobîndită prin or
ganizarea marii competit'i na
ționale „Daciada", inițiată de 
tovarășul Nicolac Ceaușescu. 
secretar general al partidului, 
președintele Republicii, să fie 
plenar valorificată atît pentru 
atragerea întregului tineret în 
practicarea exercitiilor fizice a 
■.portului de masă si turismu
lui. cit si pentru depistarea, 
formarea și educarea unui mai 
mare număr de talente sportive 
capabile de afirmare rapidă în 
marea oerformantă. Din cu- 
vîntul participantilor la confe
rințe. ca si din planurile de 
măsuri adoptate cu acest ori- 
lej. a reieșit ampla angajare 
pentru îndeplinirea tuturor sar
cinilor încredințate de partid, 
cu deosebire a indicațiilor atît 

. de importante cuprinse în Ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara comună 
a C.C. al P.C.R. si Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale din noiem
brie 1981. referitoare la spor
tul de masă și educația fizică 
părți comoonente ale formării 
unui om înaintat sănătos si fi
zic. si intelectual, la dezvol
tarea căruia organizațiile de

Sîmbătă 20 februarie 1982

a avut o ezitare la intrarea în 
„zidul mic" și... 45,91. Adorjan 
și Balazs au „mers" tare și au 
înregistrat timpi buni: 44,60 și 
44,62. Podaru a coborît în vite-, 
ză, a evitat capcanele traseu
lui și a trecut în fruntea cla
samentului, cu cel mai bun 
timp: 44,21. A urmat Manta, 
care își vedea amenințată pozi
ția de lider. Elevul lui Gh. Bă
lan a făcut, însă, o coborîre 
inteligentă, s-a strecurat cu 
abilitate și eleganță printre fa
nioane și, cu timpul de 44,23, 
a cucerit primul său titlu de 
campion al României, intr-o 
frumoasă carieră sportivă, de 
peste 10 ani, în care a fost, la 
aproape fiecare campionat, e- 
ternul secund. Pentru perfor
manța realizată, pentru perse
verența ■ manifestată de-a lun
gul anilor, sincere felicitări Iui 
Alexandru Manta 1

După pauza necesară reame- 
najării pîrtiei, au pornit în
trecerea pentru titlu fetele. 
Disputa lor a fost la fel de 
frumoasă și s-a soldat cu un 
succes incontestabil al tinere
lor schioare de la C.S.Ș. din 
Miercurea Ciuc, clasate pe pri
mele două locuri, prin Suzana 
Nagy și Carmen Cosma, care 
și-au dominat clar partenerele 
de concurs.

Clasamente : SENIORI : L
Alexandru Manta (A.S. Armata 
Brașov) 1:30,56 — campion na
țional ; 2. V. Podaru (Dinamo 
Brașov) 1:30,73 ; 3. Z. Balazs 
(A.S.A.) 1:31,26; 4. C. Adorjan 
(A.S.A.) 1:31,72; 5. M. Bâră jr. 
(Dinamo) 1:33,17; 6. A. Năsta- 
se (C.S.U. Pitești) 1:33.49 ; SE-

Poul IOVAN
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Dartid. organizațiile sindicale, 
de tineret și. firește, cele spor
tive sînt chemate să-si aducă 
o contribuție pe măsura rolu
lui pe care aceste activități 11 
au in cultivarea unui spirit re
voluționar. de profund patrio
tism în masele tinerilor. ale 
întregului nostru popor.

Intr-o atmosferă de fierbinte 
recunoștință și deplină angaja
re, participanții la conferințe 
au adresat tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU telegrame prin 
care își exprimă hotărirea 
neabătută de a face totul pen
tru ridicarea mișcării sportive 
la nivelul răspunderilor Încre
dințate de partid.

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

Ca președinți ai consiliilor 
județene pentru educație fizi
că și sport au fost aleși : Brăi
la — Ion Diacomatu : Doij — 
Ion Rinderu ; Ialomița — 
Gheorghe Nica ; Olt — Va’erl- 
an Petrescu ; Alba — Daniel 
Chirilă ; Arad — Simlon Palcuî 
Dîmbovița — Ionel Marin ; 
Vîlcea — Aurel Vlădoiu ; Me
hedinți — Gheorghe Dunărin- 
tu ; Hunedoara — Nicolae Ha- 
țegan ; Iași — Valentin Pa- 
raschiv : Brașov — Dumitru 
Furnică : Vrancea — Iancu Pă- 
trașcu ; Mureș — Geza K6sa ; 
Harghita — Balogh Szigmond.

Azi au loc conferințele jude
țene Gorj șl Buzău, precum si 
conferința municipiului Bucu
rești.



ACEȘTI COPII MINUNAȚI
Șl SĂNIILE LOR ZBURĂTOARE
VATRA DORNE1, 19 (prin tele

fon). Zeci și zeci de copii au 
deschis o carte vie de poveste 
în decorul feeric al stațiunii — 
de două ori centenară — _de la 
confluența .............
Ei. cei mai buni
— din zeci și zeci de mii de 
participant! la «Cupa Pionierul4*, 
au venit din județele de munte, 
dar și de șes. ba chiar de la 
mare, spre a se întrece într-o 
competiție de tradiție aflată sub 
generosul însemn al „Daciadei*. 
Au adus cu ei cutezanță și în- 
demînare, zîmbet și speranță, 
angajîndu-se în coborfri năval
nice, pe o pirtie dificilă, cu șase 
viraje. Deși aflați la vîrsta co
pilăriei, ceea ce fac ei nu e de 
fel o joacă de vreme ce cam
pionul din 1981, Gheorghe Cor- 
duneanu (acum Legitimat la „Bra
dul4* Vatra Dornei. antrenor Mi
hai Cozubaș), a devenit, după 
numai un an. fruntaș al întrece
rilor republicane de juniori.

Acești copii minunați și săniile 
lor zburătoare au venit la Vatra 
Dornei în primul rînd pentru a 
lua parte la concurs. Dar gazde
le le-au făcut șl o frumoasă sur
priză, chemîndu-i Joi seara la un 
emoționant spectacol folcloric, 
marile talente ale remarcabilului 
ansamblu «Balada Domelor*, 
condus de profesorul Gavril Mo- 
roșan, numindu-se Nicoleta Sta- 
vle, medaliată cu aur la „Cînta- 
rea României* și Luminița Iovu. 
Apoi, vineri către prînz, după 
mai multe coborîrl de antrena
ment, manșa I de concurs. Mai 
întît băieții. Dîmboviteanul Ale
xandru Popescu, din comuna 
Runcu. a avut cd mai bun timp,

Bistriței cu Dorna, 
aproape 100

dar numai pînă a venit rîn- 
dul suceveanului Li viu Cepoi, 
elev in clasa a Vil-a a Școlii ge
nerale 4 din Vatra Dorn ei. Oda
tă dat startul și la fete, profe
soara Maria Cojocaru, de la Șc. 
generală 1 din Runcu, a avut 
din nou o bucurie de scurtă du
rată, eleva sa. Camelia Vuță, 
fiind întrecută de sinăianca Ce
cilia Comărniccanu, cea care cu
cerea acum doi ani primul loc în 
competiție. Steluța David din 
Sibiu nu s-a numărat printre 
laureați. și totuși ea ar merita 
un premiu pentru ambiție și te
nacitate : s-a prezentat la con
curs după ce, două ceasuri mal 
devreme, se rănise la antrena
ment.

Manșa de după-amiazâ a avut, 
la rîndu-i. o istoric interesantă, 
ceea ce a dus Ia stabilirea urmă
toarelor clasamente :

FETE : 1. Cecilia Comărnlcea- 
nu (Prahova) 66,047 ; 2. Camelia 
Vuță (Dîmbovița) 66,934 ; 3. Ma
riana Rocnean (Arad) 67,679 ; 4. 
Florina Pintea (Harghita) 67,696: 
5. Carmen Lazăr (Hunedoara) 
67,754 ; 6. Mariana Iacob (Mara
mureș) 68,511. BĂIEȚI : 1. Al. 
Popescu (Dîmbovița) 66,081 ; 2. 
Daniel Opaiț (Caraș Severin) 
06,775 ; 3. Constantin Bâltățoiu 
(Arad) 67,244 ; 4. loan Stoica 
(București) 67,254 ; S. Liviu Ce
poi (Suceava) 68,277 ; 6. Iosif I. 
Ardelean (Bihor) 68,357. JUDE
ȚE : 1. Dîmbovița, 2. Arad, 3. 
Prahova.

★

„CUPA STEAUA" LA TENIS
în competiția de 

ren acoperit „Cupa 
se desfășoară în 
optimile de finală, 
caș l-a învins pe 
eu 7—5, 7—5, iar

duminică. Vatra 
Moldove- 
gen cricul 
largă de 
dedicate

tenis pe te- 
Steaua*, ce 
Capitală, în 
Liviu Man- 

V. Tom eseu 
_ . Mihai Șovar

l-a eliminat cu 6—3, 6—0 pe L. 
Bucur. în sferturile de finală 
Mancaș l-a întrecut cu 6—4, 6—4 
pe C. Moroșan, iar Șovar a ciș- 
tigat cu 6—3. 5—7, 7—5 partida 
cu O. Pavel.

Slmbăiă 
Dornei și 
nesc vor 
«Dacladei*, 
manifestări ____ _ _______
unui important moment din via
ța Uniunii Tineretului Comunist 
— împlinirea a 60 de ani de la 
crearea organizației revoluționare 
a tineretului din România. Dota
ta cu „Cupa a 60-a aniversare 
a U.T.C.*, concursurile vor re
uni tineri și tinere din întreaga 
tară, calificați în finale, care se 
vor întrece la schi fond și alpin, 
biatlon, patinaj și săniuțe.

Geo RAEȚCHI

51 ______
Cî mp ul ung 

găzdui, «ub 
o gamă 

sportive

FINALELE, AȘTEPTATE CU INTERES
Întrecerile pugilistiee din ca

drul «Turneului primăverii- au 
intrat, cum se spune, in linie 
dreaptă. Azi, la Galați și Tg. Jiu 
se vor desfășura finalele. Așa 
cum era de așteptat, ultimele 
partide au prilejuit lupte dîrze 
pentru calificare, boxerii apellnd 
la toate cunoștințele tehnice si la 
resursele fizice pentru obținerea 
victoriei.

GALAț'I. Sala arhiplină, spec
tatori pasionați și buni cunoscă
tori ai sportului cu mănuși, me
ciuri de bună calitate în majo
ritatea lor — pe scurt, condiții 
optime pentru a asista la o gală 
reușită. Din păcate, toate aces
tea au fost umbrite de o mal 
veche meteahnă a unora dintre 
spectatorii gălățenl. aceea de a 
fuma in sală, făcînd, la un mo
ment dat, aerul de nerespirat, 
mai ales pentru sportivii din 
ring. Organizatorii au datoria de 
a lua măsuri Împotriva accsl ■ 
practici pe cit de periculoase 
pentru sală, pe atlt de nocive 
pentru boxeri 1

Cel mai interesant meci al ga
lei l-au oferit „penele” Titi Cer
cel (Dinamo) șl Vasile Popirda 
(Ceahlăul). Cercel a avut de în
fruntat un adversar deosebit de 
ambițios, care nu a acceptat nici 
un moment rolul de învins. Cer
cel a cîștigat la puncte după un 
meci frumos, echilibrat. CELE
LALTE REZULTATE. Cat. pană :
E. Preda (Met. Rm. Vîlcea) b.p.
F. Eva (Dinamo), N. Taploș 
(Met. Salonta) b.p. I. Bona 
(IAEM Timișoara), I. Panait (BC 
Galați) b-ab. 3. V. Vancea (Dina
mo). Cat. mijlocie mică : N. Mo- 
drogan (Rapid) b.p. I. Chițiga 
(Unirea Focșani), S. Anghel (Vo
ința Buc.) b.p. St. Gălăteanu (St. 
r. Brașov), M. Sîrba (Electropu- 
tere) b.p. S. Onu (ASA Buzău), 
N. Chloveanu (Litoral Mangalia) 
b.p. Al. Cormoș (înfrățirea Ora
dea).

T. SIRIOPOL — coresp.
TG. JIU. Campionul „semimij- 

lociilor". Mlhai Micloș (Crișul), 
șl „puncherul” timișorean Mihai 
Ciubotaru au fost „punctele de 
atracție” ale ultimelor reuniuni. 
Deși mari favorlțl, cei doi au 
obținut victorii deosebit de gre
le, după mari eforturi, în fața 
lui Gh. Encuna (CSM Borzești) 
și, respectiv, D. Vîlcu (Dinamo 
Brăila). O formă sportivă bună 
demonstrează I. Stan (Dinamo), 
la „semlușoară”, învingător de
tașat în partida cu M. Nicolescu 
(Muscelul). ALTE REZULTATE. 
Cat. semiușoarâ : D. Tudorache

(Unirea Focșani) b.ab.l V. Baba- 
ciu (CA Tg. Jiu), D. Crișan (CS 
Zalău) b.p N. Brînzei (Nicolina), 
V. Ioana ,T‘___ 1 ”
țu (Met. Sadu). Cat. scmimijlo- 
cie î C. ““ " “ ..........
b.ab.l M.

(Muscelul) b.p. V. Don-

Ghindăoanu (Ceahlăul) 
Darie (Minerul Motru), 

St. Stefan (Dinamo) b. nepre
zent. M. Mihalache (Farul). Cat. 
grea : N. Anghel (Voința Buc.) 
b.ab.l I. Simina (St. r. Brașov), 
I. Cernal (Steaua) b.ab.l 
(Electroputere).

Cat. semimuscă ; 
(Metalul Buc.) b.p. 
(Farul), D. Șchiopu 1 
neprez. N. Iordache 
cat. cocoș : N. Robu 
Brăila) b.p. D. Rusu (Steaua), D. 
Cipere (Metalul Drobeta Tr. Se
verin) b.p. Șt. Dincă (Metalul 
Buc.) ; cat. semiusoară : 1. Stan 
(Dinamo Buc.) b.p. D. Tudoran- 
cea (Unirea Focșani) — decizie 
discutabilă, V. Ioana (C.S. Mus
celul) b. neprez. — ~ '
(C.S.M. Zalău) ; cat. __
ele : M. Ciubotaru (IAEM 
șoara) b.p. Șt. Ștefan 
Buc.) — decizie discutabilă, C. 
Ghindăoanu (Ceahlăul P. Neamț) 
b. neprez. M. Micloș (Crișul O- 
radea) ; cat. mijlocie : Gh. Cons
tantin (Metalurg. Cuglr) b.p. 
Senclu (IAEM Timișoara), 
Sllaghi (Dinamo Buc.) b. neprez. 
FI. Ungureanu (C.S. Muscelul) ; 
cat. grea : într-unul dintre cele 
mai frumoase meciuri ale galei, 
Gh. Preda (Steaua) H învinge, la 
puncte, pe colegul său de club 
I. Cemat — component al lo
tului național.

Mihai TRANCA

1. Joița

Crăciun 
Geafar 

(Steaua) b. 
(Steaua) ; 

(Dinamo

N. 
E.

HKP

CAMPIONATELE DE ATLETISM ALE SENIORILOR Șl JUNIORILOR
(Urmare din pag I)

tașii probelor, se anticipează
SENIORI
50 m
50 mg 
lungime 
triplu 
Înălțime 
prăjină 
greutate
SENIOARE
50 m
50 mg 
lungime 
Înălțime 
greutate
JUNIORI

M m

dispute strînse și se speră 
realizarea 
dintre cele

unor 
mai

in
performanțe 

bune, a
noi recorduri naționale. Pînă 
la ora primului start, aceste 
recorduri sînt

b. D. Crișan 
semimijlo- 
’ Timi- 

(Dinamo 
decizie discutabilă,

D. 
V.

5,91 Constantin Ivan 
Ion Oltean 
Carol Corbu 
Carol Corbu 
Adrian Proteasa

Sofia 81 
Sofia 81
București 72 
București 72 
Sindelfingen 
București

16,94
2 29
5,18 Niehifor Ligor

18,20 Gheorghe Crăciun eseu București

6,60 Mariana Con do viei
7,23 Valeria Ștefănescu
6,75 Vali Ioneseu
1,91 Cornelia Popa

18,17 Mihaela Logbin

Grenoble 
Grenoble 
București 
Fraga 77 
București

78
77

72
72
81

80

80

50 mg 
lungime 
triplu 
înălțime 
prăjină 
greutate

unor
Tiber! u _
Radu Ababei
6,8 Dumitru Scrab
7,62 Tudorel Vasile

15,82
2,18
4,76

16,77

Egl

Bedros Bedrosian 
Eugen Popescu 
Marian Voicu 
Marin Iordan

start, 
următoarele :

Cluj-Napoca 
Roman 80 
București 70 
București 74 
București 74 
Focșani 81 
București 
București

72
72

80

JUNIOARE
S0 m

50 mg

Formapa orădeană s-a retras din ha
CLUJ-NAPOCA, 13 (prin tele

fon). Vineri, in cea de a treia 
zi a turneului campionatului 
național de polo, a fost progra
mat derbyu) dintre Dinamo 
București — actualul lider — 
și Crișul Oradea. Partida a 
început intr-o tensiune cu totul 
neobișnuită. In timp ce bucu- 
reștenii aliniau lotul cel mal 
bun pe care îl posedă, orădenll 
s-au trezit în..................
tra în apă 
(suspendat de 
prezentare la 
Costrăș (unul 
buni jucători ai săi). Acesta din 
urmă fiind eliminat, cu drept 
de înlocuire (decizie exagerați 
a arbitrului B. Nichita) In par
tida anterioară, eu Voința, a pri
mit, de această dată automat 
(conform regulamentului) o etapă 
de suspendare. In aceste con
diții, jocul nu a avut Istoric în 
prima repriză șl chiar la înce
putul celei de a doua, cînd Dinamo .... - .
3—1, ■ ___________
mațlei orădene. La scorul 
6—3, dinamovlștli au 
rat (prea " ‘ ‘
încheiate, 
teze cu ușurință o serie 
situați! favorabile. Pe de 
parte, formația orădeană, __
pulslonată de CI. Rusu și Fejer, 
fn condițiile în care și un alt ....... s. - - } a

gre- 
reve- 

senzațlona- 
după gol, ta
in mln. 18 
chiar, același 
ca, în mln.

situația de a in- 
fărb Ungureanu 
club pentru 

antrenamente) 
dintre cei

ne-
Și 

mai

• a dominat clar (2—0, 
4—2, 6—3) o umbră a for- 

de 
,   conside-

timpurlu) conturile 
permițîndu-și să ra

de 
altă 
bu

jucător de bază (Garofeanu) 
fost eliminat pentru trei 
șeii personale, a avut o 
hire de-a dreptul 
lă, a refăcut gol 
butind să egaleze 
(8—8). Mai mult 
Cl. Rusu a reușit

AZI, START ÎN RETURUL CAMPIONATULUI
DIVIZIEI Au DE POPICE

76
76
76

întrecerile campionatului Di
viziei „A“ de popice se reiau 
azi și mîine, cu disputarea pri
mei etape a returului. Această 
a doua jumătate a competiției 
— hotărîtoare pentru desemna
rea echipelor finaliste (cîte trei 
din fiecare serie), care se vor 
întrece pentru titlurile de cam
pioane, cît și pentru evitarea 
locurilor 9—10 în clasamente, 
ale căror deținătoare vor retro
grada — a fost pregătită cu gri
jă de majoritatea celor 40 de 
divizionare. Jucătorii s-au antre
nat cu seriozitate (dovadă fiind 
o serie de rezultate bune ob
ținute în urmă cu o săptămînă 
de către sportivii fruntași care 
au participat la prima etapă a 
„Cupei F.R.P.*4), arenele și in
stalațiile au fost verificate și 
puse la punct pentru a fi gazde 
primitoare.

Echipele feminine dispută pri
ma etapă a returului azi, iar 
cele masculine (care joacă pe 
arene cu patru piste) — mîine.

înaintea returului, clasamentele 
se prezintă astfel :

FEMININ — seria Sud : 1. Vo
ința București 14 p (9602 popice 
doborîte in meciurile 
plasare), 2. Voința Galați 
(9535), - -
(11609), 
(11584), 
(11495), 
(9191), 
(12112), 
(11733), 
(9063), 
(9058) ;

Tg. Mureș 16 p (3408), 2. Voința 
Timișoara 14 p (9394), 3. Voința 
Oradea 12 p (11832), 4. Electro- 
mureș Tg. Mureș 12 p (9422), 
Hidromecanica Brașov 10 
(9424), - -------- ~
(9287), 
cuiesc 
1 P 
oherla . ,____ ,, __ ____
gant Tg. Mureș 2’p (10985)7

MASCULIN — scria Sud : 
Gloria București 16 p (202S2), 
Rulmentul Brașov 16 p (20175), 
3. Olimpia București 14 p 
(24806), 4. Chlmpcx Constanța
10 p (19762), 5. Constructorul Ga
lați 8 p (24830), 6. Caxpațl Si
naia 6 p (24417), * -----------
Bălcoi-Cîmplna 6 p
Laromet București 6 p (19102), 
9. Voința București 4 p (24590),

. . ..5.
Brașov 10 p 

6. C.S.M. Reșița 8 p 
7. Voința Odorheiu Se- 
7 p (11354), 8. U.T. Arad 
(11182), 9. Constructorul

2 p (11295), 10. Derma-

£3

7.

1.
2.

I 
l

Petrolul 
(23936), 8.

DIVIZIA ,,A“ DE HANDBAL t

1Mîine, în etapa a VUI-a a Di
viziei «A44 de handbal feminin 
(din nou incompletă), vor avea 
loc trei partide. Derby-ul acestei 
runde este programat la... Vas
lui ! Avînd suspendată sala pen
tru o etapă (este de presupus 
că suporterii, ne referim la cei 
adevărați, ai formației TEROM 
își vor susține de o asemenea 
manieră echipa îndrăgită, la vi
itoarele confruntări, încit să nu 
mai dea naștere la nici un fel

din de- 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

1. Voința

]
112 

11 
10
10
10

3.
4.
5.
6.

7.

Gloria București 
Voința *** ’ “ 
Met rom 
Petrolul 

Laromet
8. Rapid 1
9. Dacia

10. Olimpia București 2 
«eria Nord

70 Ploiești
i Brașov 
I Băicol
București 8 

București 8
Ploiești 5

6,3 Eleonora Monoranu 
Otilia Șomănescu

7,2 Maria Vlăsceanu 
Amalia Bădoaia 
Alina Grecu

6,29 Gin a Panait-Ghioroale Focșani 76
1,84 Monica Matei Focșani 81

15,82 Livia Simion C-lung 82

București 
Cluj-Napoca 
C-lung 79 
C-lung 79 
București 82 

ni 76

76
<
1 
I
1
1
J
<
1

Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca

50 m există șl recorduri Înregistrate cu cronometraj manual : 50

lungime 
Înălțime 
greutate

5,7 Dumitru Dumitrescu
Constantin Ivan
Vasile Selever
probele de seniori pe __ _____ , - _____ __ ,___ „___ - _______ - — —
Cristudor în 1974, 50 mg — 6,5 Nicolae Perța m 1970, respectiv 50 m - 6,1 Anișoara Cușmir 
mg — 6,8 Mihaela Stoica în 1982.

în
— 53 Dorel 

fal 1983 și 50

m

IN CAMPIONATELE NAȚII

MATEI RONCEA, BUZĂU. Gre
șesc spectatorii, ba, uneori, gre
șesc în această privință șl... ar
bitrii, deși regulamentul este clar: 
mingea nu poate fl socotită a- 
farâ din teren dedt dacă a de
pășit linia de margine sau de 
fund, cu Întreaga ei circumferin
ță. Altfel, ea continuă să Ce în 
teren, deci în Joc, deși mulțl

se grăbeso să strige „aut”.
AMALIA TURCU, SLATINA. 

Orice s-ar spune, baschetul este 
un sport al celor toalțl. Chiar 
dacă aveți aptitudini, cu cel 1,63 
m ai dv. nu prea cred să vă 
găsiți un loc sub soarele basche
tului, deși — soarta profeților I — 
s-ar putea să mă înșel. Dar nu 
e mai bine să optați pentru aii

SIM3ĂTA
ATLETISM. 

gust44, de la 
Campionatele 
seniorilor și

BASCHET, 
de Ia ora 15 
niversitatea 
»A“)
„U44 Cluj-Napoca (f, „A“), 
Dinamo — Steaua (m ,,A“); 
sala Olimpia, de la ora 15 s 
P.T.T — Politehnica II 
C.S.Ș. 2 (f, „T“), Olimpia — 
Comerțul Tg. Mureș (f, „A"), 
Automatica — Mecanica fină

Sala „23 Au- 
ora 9 șl 13 : 

republicane ale 
juniorilor I. 
Sala Floreasca, 
: Voința — U- 
Timișoara (f, 

Politehnica C.S.Ș. 2 — 
Cluj-Napoca (f,

(m, „T“) ; sala Construcția, 
ora 16,15 : Urbis — C.S.U. 
Sibiu (m, „A“) ; sala Rapid, 
ora 15,30 : Rapid — ICED 
(m, „A*).

POPTCE. Arena Laromet, 
ora 14,30 : Laromet București 
— Petrolul Bălcoi („A44, f).

DUMINICA
ATLETISM. Sala „23 Au

gust", de la ora 9 : Cam

pionatele republicane ale se
niorilor și juniorilor I.

BASCHET. Sala Floreasca, 
de Ia ora 8,30 : Voința — 
Universitatea Timișoara (f. 
,,A“), Politehnica — „U”
Cluj-Napoca (f, „A"), Dina
mo — Steaua (m, „A") ;
sala Olimpia, ora 9,15 : O- 
limpia — Comerțul Tg. Mu
reș (f, „A”) ; sala Construc
ția, ora 9,15 : Urbis — C.S.U. 
Sibiu (m, ,,A“) ; sala Rapid, 
ora 9 : Rapid — ICED (m, 
„A") ; sala Arhitectura, ora 
10,30 : ICEMENERG — C.F.R. 
C.S.Ș. Constanța (f, „T”).

POPICE. Arena Olimpia, 
ora 8 : olimpia București — 
C.F.R. Constanța (,,A“, m).

VOLEI. Sala Dinamo, de 
la ora 10 : Farul Constanța 
— Flacăra roșie București, 
Dinamo — C.S.U. Oțelul Ga
lați („A”, f) ; sala Olimpia, 
de la ora 11,30 : Calculatorul 
București — Tractorul Bra
șov („A”, m).

sport, in care Înălțimea are mai 
puțină importanță 7 Tirul, de 
pildă.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. în 
R.F. Germania au fost date In 
folosință trei patinoare In care 
gheața a fost înlocuită cu polie
tilenă șl silicon :
Cînd sintetic facem gheață. 
Prin sisteme ideale 
Poate apucăm, in viață
Chiar și ierni artificiale I

AUREL STOLEA, BUCUREȘTI. 
Dumitru Pepelea, din Comisia de 
disciplină a F.R.F., este fostul 
jucător de acum 25 de ani al 
echipei Juventus București.

CORIN BIANU, BUCUREȘTI. 
Un catren dedicat lui Mihal Șu- 
bă, campionul României, care a 
realizat o performanță excelen
tă și în turneul zonal de șah de 
la Băile Herculane, clasindu-se 
pe locul al doilea :
Cînd această aspră iarnă 
Neaua continua să-și cearnă, 
Noul șahului herald,
Șubă, ne-a ținut de... cald !

la Duia Marc, Eiplorâri
Ultima etapă a campionatului 

masculin de volei (Divizia „A"), 
înaintea turneelor finale, va avea 
darul să stabilească ordinea după 
care se vor împărți echipele pen
tru grupele „A“ și „B44 în vederea 
stabilirii echipelor participante 
în turneele pentru locurile 5—8 
și 9—12. Spunem aceasta pentru 
că, alături de Dinamo și Steaua, 
sînt deja cunoscute și celelalte 
două echipe care vor lupta di
rect pentru titlul național : Trac
torul Brașov și Silvania Șimleu 
Silvaniei, aceasta din urmă pre
zență inedită. Grupele vor fi for
mate din echipele clasate pe 
locurile 3, 6, 7, 10 („A") și 4, 5, 
8, 9 („B). înaintea ultimei etape, 
clasamentul este următorul : 1.
Tractorul 30 p, 2. Silvania 30 p, 
3. Explorări 29 p (18 j.), 4. C.S.M. 
Suceava 28 p, 5. Univ. Craiova 
26 p, 6. Calculatorul Buc. 25 p, 
7. „Poli4* Timiș. 24 p (18 j.), 8. 
C.S.U. Oradea 23 p, 9. C.S.U. 
Galați 22 p, 10. C.S.M. Tulcea

dispută manșa a doua a iin<
21 p. Etapa de duminică pro- < 
gramează jocurile : Univ. Craio- i 
va — C.S.M. Tulcea, C.S.M. Su- 1 
ceava — Silvania, C.S.U. Oradea <
— C.S.U. Galați, Calculatorul <
Buc. — Tractorul Bv. (sala O- t 
limpia, ora 11,30). f

în campionatul feminin. Dina- t
mo este virtual campioană, ulti- 1 
mul turneu, de la București, 1
fiind interesant mai ales prin î 
lupta dintre Flacăra roșie și Fa- i 
rul pentru locul secund, C.S.U. t 
Galați avînd șanse minime. Du- 1 
minică, în sala Dinamo, de la 
ora 10 : Farul — Flacăra roșie $i i
Dinamo — C.S.U. Galați. In gru- i
pele pentru desemnarea echipe- < 
lor care vor participa la turneele i 
pentru locurile 5—8 și 9—12, două 1
echipe vor juca mai relaxat : t

REZULTATE DU>
Astăzi este ultima zi de participare I 

DUMINICA 21 FEBRUARIE
NOI POSIBILITĂȚI DE MARI SUCCESE :

• autoturisme 
„Dacia 1300“
• ciștiguri in 

bani între 50.000 și 
100 lei pe fiecare 
variantă jucată I

PERSEVERENTA ȘI 
INSPIRAȚIA aduc 
SATISFACȚII ! 
încercați să vă nu
mărați și dv. mîine 
printre marii cîști- 
gători la sistemul 
de joc preferat I

In etapa a IH-a a returului
Diviziei „B“ la volei s-au înre- 1 
gistrat următoarele rezultate : i
FEMININ, seria I : Universlta- 1
tea București — C.S.Ș. Zimbrul 
Suceava 3—1, Ceahlăul Piatra 1
Neamț — C.P. București 3—0, I
Voința București — Confecția '
București 2—3, Prahova I.P.G. (
Ploiești — Penicilina II Iași 1
3—0 ; seria a Il-a : Chimpex II '
Constanța — Braiconf Brăila i
3—0, Calculatorul București — i
Chimia Tr. Măgurele 3—0, Spar- i
tac București — Olimpia Metal 1
33 București 3—1, Chimia Rm. 1
Vilcea — A.S.S.U. Craiova 3—2; 1
seria a III-a : „U“ Cluj-Napoca
— C.S.Ș. Explormln Caransebeș 1
3—0, Metalotehnlca Tg. Mureș 1
— G.I.G.C.L. Brașov 3—0, Armă- <
tura Zalău — Olimpia Oradea <
3—0, Textila Clsnădie — Corvi- ț
nul Dacia Deva 3—0 ; MASCU- I
LIN, seria I : Prahova Ploiești 1



Întreceri de șah i

pe ECHIPE
A început o r.otiS ediție a 

campionatului republican dc șah 
pentru echipe mixte (categoria 
„B"). In prima etapă s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
seria Sud : Constructorul Plo
iești — ICED București 4,5—5,5 ; 
Energo Bacău — Vulcan Bucu
rești 2—8 ; Farul Constanța — 
Mecanică fină București 5,5 — 
1,5 ; Chimia Brăila — Dinamo 
Victoria București 4,5—5,5; Re
colta București — Spartac Bucu
rești 4.5—5,5 ; seria Nord : CU- 
PROM Baia Mare — C.S.M. Ra
pid Arad 5,5—4,5 ; Crișul Oradea
- C.S.U. Brașov 2,5—7,5; Voința 
Suceava — Universitatea Craio
va 4,5—5,5 ; Hercule Băile Hercu- 
tane — Mondiala Satu Mare 5,5
— 4,5 ; Metalul Hunedoara — Vo
ința Rm. Vllcea 5,5—4,5.

Viitoarea etapă se dispută 
mîlne 21 februarie.

CAMPIONATUL
)E RADIOTELEGRAFIE SALĂ

Sala de cursuri a radloclubu- 
lui județean din Ploiești a găz
duit, de curînd, un eveniment 
deosebit. Timp de trei zile nu 
s-a auzit aici nici... o șoaptă, 
eu toate că in bănci se aflau un 
mare număr de sportivi ai unde
lor. Doar ti-ta-ta-urile alfabetu
lui Morse răsunau în difuzorul 
emițătoarelor și creioanele „e- 
levilor” din bănci alergau pe 
hîrtie. S-au desfășurat, aici, în
trecerile campionatelor republi
cane de radiotelegrafie sală, se
niori. la probele : regularitate — 
recepție și transmisie, recepție 
viteză și transmisie viteză, la 
care au participat concurenți din 
11 județe.

La prima vedere, pentru spec
tatorul neavizat, concursul pare 
un joc puțin atractiv, In acest 
,joc“. însă, radioamatorii îșl de
monstrează întreaga lor măies
trie cîștigată de-a lungul a mul
tor exerciții, capacitatea lor de 
i Înregistra și reda cu viteze 
de-a dreptul uimitoare coduri și 
mesaje. Revelația campionatelor 
din acest an a fost o fată, Ja- 
neta Manea, reprezentanta muni
cipiului București, un valoros 
talent, crescut, de la vîrsta pio- 
nieriei, în cercul de la Școala 
generală nr. 175, sub îndruma- 
■ea maestrului sportului Vasile 
Căpraru, Janeta Manea. YO3RJ, 
1 ciștigat titlul de campioană Ia 
■egularitate (urmată de Gh. Cim- 
peanu, YO9ASS, și Radu Bratu, 
VO4HW), la recepție viteză (ur
mată de Radu Bratu șl Pavlic 
Coca, YO8BAB1 șl pe cel de vl- 
cecamploană la transmisie viteză 
(întrecută fiind, aici, de Gh. 
Cîmpcanu șl urmată de R. Bra
tu). Dubla campioană republica
nă merită toate felicitările. 
(V.T.).

DIVIZIA „A"
(Urmare din pag. 1)

„U" Cluj-Napoca (0—3), Olimpia 
București — Comerțul Lie. „Bo
lyai” Tg. Mureș (3—0), Voința 
București — Universitatea Ti
mișoara (3—0) ; FEMININ, GRU
PA 7—12 : C.S.U. Prahova Plo
iești — Carpațl C.S.Ș. SL 
Gheorghe (3—0), Voința Brașov 
— Mobila C.S.Ș. Satu Mare 
(1—2), Crișul Oradea — Progre
sul București (0—3).
• Clasamentele în „Trofeul 

eficacității" al ziarului SPOR
TUL : MASCULIN : 1. V. Băi- 
ecanu (Farul) 568 p, 2. C. Mo- 
oaru (CSU Brașov) 462, 3. L. 
Takacs (C.S.U. Sibiu) 447 p, 4. 
Z. Gellert (Dinamo Oradea)

PE C1ND PE ECRANE 
FIEHII 

„UNIVERSIADA 1981" ?
După câte sîntem infor

mați, încă din toamna 
trecută, în regia Casei de 
filme nr. 3, a fost înche
iat filmul splendidei ma
nifestații sportive «Uni
versiada — București 1981“ 
(realizare a cunoscutului 
regizor de filme sportive 
Eugen Popiță). Cu bucu
ria de a ști că un mare 
eveniment sportiv mondial 
desfășurat în capitala ță
rii noastre a fost imor
talizat pe peliculă, aștep
tăm cu nerăbdare lansa
rea în cinematografie a 
filmului închinat Univer
siadei.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ÎN ACESTE ZILE continuă 

vîn zarea biletelor pentru tradi
ționala tragere extraordinară 
Loto a Mărțișorului, care va a- 
vea loc la sfîrșitul săptămînil 
viitoare. Ca și la tragerea simi
lară din 1 ianuarie a.c. — cînd 
s-au atribuit peste 111.000 de 
premii, între care și 35 de auto
turisme — participanților 11 se 
oferă șanse multiple de a cîș- 
tiga autoturisme „Dacia 1300“ și 
,,Skoda 120 L“, excursii în
U.R.S.S. sau R.S. Cehoslovacă, 
precum și mari sume de bani, 
variabile și fixe. Procurați din 
timp biletele ! • Astăzi este

1 UNIVERSITATEA CRAIOVA ȘI-A ÎNCHEIAT 
! TURNEUL DE PREGĂTIRE IN GRECIA

• 5 jocuri și antrenamente zilnice pe un gazon excelent • Marți,

123 februarie, un meci de verificare cu Akademik Sofia, ultima 
„repetiție" internațională inainteo confruntării cu Bayern Miinchen

I 
I 
I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I 
I

După două săptămini de 
pregătiri efectuate în Grecia, 
în vederea returului Diviziei 
„A" și a apropiatelor jocuri 
cu Bayern Miinchen, în sfer
turile de finală ale Cupei Cam
pionilor Europeni, echipa Uni
versitatea Craiova s-a înapo
iat joi seară în țară. Amănun
te despre cele 5 jocuri susți
nute de campioni le-am pri
mit de la Cornel Simionescu 
care, în calitate de antrenor 
zonal, urmărește antrenamente
le formației campioane de 
mult timp. Prima întrebare : 
„Care au fost, în ordine, ad
versarii Universității Craiova și 
cu ce rezultate s-au încheiat 
respectivele meciuri ?

— Să le prezentăm cronolo
gic : cu Doxa Vouliakmenj (o 
echipă din campionatul regio
nal) 7—1 ; cu formația secun
dă a lui Panathinaikos 3—0 ; 
cu reprezentativa de juniori 
U.E.F.A. a Greciei 3—0 ; cu 
Steaua, un joc de antrenament, 
3—1 ; în sfîrșit, cu Apollon A- 
tena (o formație dc liga I ca
re, la începutul anului trecut, 
a învins cu 1—0 reprezentativa 
țării noastre tot într-un joc eu 
caracter amical) 3—0.

— Ați pornit-o de la ușor la 
greu...

— Așa cum și-au dorit-o, de
altfel, antrenorii echipei, Ion 
Oblemenco și Constantin Oțet, 
programul astfel alcătuit per- 
mițind conducerii tehnice să 
facă, mai lesne, din mers, u- 
nele corecturi tehnîco-tactice 
în jocul echipei.

— A fost folosită, de la în
ceput, o formulă le echipă, 
preconizată pentru startul re
turului, ca și pentru prima 
manșă, de la 3 martie, cu 
Bayern Miinchen ?

— Da, s-a plecat de Ia o e- 
chipă dc bază. lat-o : Lung — 
Negrilă, Tilihoi, Ștefănescu, 
Ungureanu — Țicleanu, Bălăci, 
Irimescu — Geolgău, Cămăta- 
ru, Cîrțu. Au mai fost folo
siți Boldici, Purima, Beldeanu,

DE BASCHET
431 p, 5. M. Chlrilă (C.S.U. Si
biu) 428 p, 6. I. Carpen (ICED) 
419 p, 7. S. Păsărică (Carpațij 
399 p, 8. P. Grădiștcanu (ICED) 
3»7 p, 9. A. Flaundra (C.S.U. 
Brașov) 379 p, 10. G. David 
(Dinamo București) 361 p ; FE
MININ : 1. Magdalena Fall („U“ 
Cluj-Napoca) 514 p, 2. Ștefania 
Borș (Voința Buc.) 481 p, 3. 
Mariana Bădinici (Politehnica 
Buc.) 430 p. 4. Camelia Solo- 
văstru (Voința Brașov) 398 p, 5. 
Georgeta Simioană (Progresul) 
271 p, 6. Măndica Clubăncan 
(Olimpia) 356 p, 7. Emilia Puș- 
cașu (Progresul) 352 p, 8. Sori
na Lambrlno (C.S.U. Ploiești) 
341 p, 9. Gabriela- Kiss (Comer
țul) 328 p, 10. Doina Prăzaru- 
Mate („U“ Cj.-Napoca) 319 p.

SCHI ALPIN
(Urmare din pag I)

NIOARE : 1. Suzana Nagy
(C.S.Ș. M. Ciuc) 1:20,80 —cam
pioană națională ; 2. Carmen 
Cosma (C.S.Ș. M. Ciuc) 1:21,56; 
3. Mariana Axinte (I.E.F.S.) 
1:22,66 ; 4. Maria Balazs (Vo
ința M. Ciuc) 1:23,72 ; 5. Delia 
Parate (Dinamo) 1:24,72 ; 6. 
Csila Petres (Voința M. Ciuc) 
1:26,28.

La Poiana Brașov, sîmbătă 
au loc : slalomul uriaș pentru 
senioare și cursa de 10 km din 
cadrul campionatelor naționale 
de biatlon ; duminică se desfă
șoară ștafeta de biatlon 4x7,5 
km.

ultima zi de participare la tra
gerea Loto 2 și la concursul 
Pronosport de mîine 21 februa
rie 1982. Tragerea Lț>to 2 se va 
desfășura începînd de la ora 
14,30 în sala clubului „Finanțe- 
Bănci“ din București, str. Doam
nei nr. 2 ; numerele cîștigătoare 
vor fi transmise la radio și te
leviziune în cursul serii • în 
atenția participanților ! Conform 
regulamentului, tragerile specia
le Pronoexpres preiau eventua
lele reporturi de la tragerea o- 
bișnuită anterioară și transmit 
eventualele reporturi tragerii o- 
bișnuite următoare. în această 

Donose și Adrian Popescu. Sin
gurul jucător care n-a fost 
deloc folosit — Ciupitu, el su
ferind un accident de Ia pri
mele antrenamente,

— Apropo de antrenamente. 
Cîte a efectuat Universitatea 
Craiova în cele aproximativ 
două săptămîni de ședere în 
Grecia ?

— Programul a cuprins an
trenamente zilnice. S-a avut in 
vedere menținerea acumulărilor 
fizice, din iarnă, cu accent pe 
pregătirea fizică specifică (re
zistență in regim de viteză). Și 
pentru că timpul și gazonul ex
celent al terenului de Ia Vou- 
liakmeni au permis, s-a lucrat 
foarte mult cu balonul, precum 
și la capitolul tactică.

— Ce știți, în linii mari, 
despre programul campioanei 
înaintea jocului, le la Craio
va, cu puternica sa adversară 
Bayern Miinchen ?

— în continuare, antrena
mente, multe antrenamente, 
precum și două, să le zicem, 
ultime „repetiții generale** : 
marți 23 februarie un meci a- 
mical, la Craiova, cu Akade- 
mik Sofia, din prima ligă a 
campionatului bulgar, și sîm- 
bătă 27 februarie, primul joc 
al returului Diviziei „A", dc 
asemenea pe propriul teren, în 
compania echipei A. S. Armata 
Tg. Mureș.

— Ce le puteți spune iubito
rilor fotbalului, cu precădere 
suporterilor din Craiova, îna
intea primei manșe cu Bayern 
Miinchen ?

— Ca unul care am fost atîi 
de aproape de echipă, și ia 
propriu și Ia figurat, pot să 
remarc o bună stare dc spirit 
în cadrul formației campioane 
Și un justificat optimism in 
ceea ce privetșe rezultatul me
ciului din 3 martie, dc pe pro
priul teren. Sigur că o victo
rie asigurătoare și pentru man
șa a doua este o dorință a 
noastră, a tuturor.

Gheorghe NICOLAESCU

METALUL IMASA SF. GHEORGHE, 

PROMOVATĂ IN PRIMA SERIE 
VALORICĂ A DIVIZIEI „A" DE HOCHEI

întrecerile seriei secunde valo
rice a Diviziei „A“ la hochei au 
continuat în Capitală cu patru 
jocuri, dintre care unul s-a în
cheiat cu o surpriză, una din 
favorite, A.S.E. Sp. studențesc, 
plerzînd meciul cu Tîrnava O- 
dorhel.

A.S.E. Sp. studențesc — Ttrna- 
va Odorhei 5—6 (2—3, 1—0, 2—3). 
O partidă foarte echilibrată, în 
care echipa bucureșteană, com- 
portîndu-se mal slab declt de 
obicei, a fost învinsă la limită. 
Hochelștil din Odorhei au luptat 
mult, s-au apărat cu dîrzenie, 
chiar dacă uneori au depășit li
mitele jocului bărbătesc. In acest 
sens, recidivistul C. Dezsi (Tîr
nava), care are un „cazier" vo
luminos, fiind de mai multe ori 
suspendat, dar mereu iertat, va 
trebui foarte aspru sancționat 
pentru ieșirea sa. Au marcat : 
Mataehe 2, Gyorgypall, Bîșu, 
Gheorghe pentru A.S.E. și Ba
yer 3. Solyom, Szekely, Ban — 
Tîrnava.

Metalul IMASA Sf. Gheorghe— 
Metalul Rădăuți S—2 (3—1, 2—1, 
4—0), prin golurile înscrise de 
Mihăescu 2, Sarosi 2, Ugron 2, 
Jinga 2, Szabo — IMASA, Buziuc, 
Halus — Metalul.

In meciurile de Ieri : Metalul 
IMASA Sf. Gheorghe — ASE 
Sportul studențesc București 
7—5 (1—1, 5—2, 1—2) — cu acest 
rezultat, echipa din Sf. Gheor
ghe este, practic, calificată în 
prima serie valorică a Diviziei 
„A” de hochei ; C.S.Ș. Lie. 
Miercurea Ciuc — Metalul Ră
dăuți 5—3 (0—1, 3—0, 2—2).

situație, cîștigurile tragerii spe
ciale Pronoexpres din 14 fe
bruarie a.c. vor fi omologate 
luni 22 februarie și se vor pu
blica miercuri 24 februarie în 
această rubrică, iar cîștigurile 
tragerii obișnuite Pronoexpres 
din 17 februarie vor fi omolo
gate miercuri 24 februarie și se 
vor publica joi 25 februarie în 
această rubrică.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 19 FE
BRUARIE 1982. Extragerea I : 
33 62 11 31 61 6 30 60 19 ; 
extragerea a H-a : 17 82 45 22 
77 65 G6 63 28. Fond total de 
cîștiguri : 1.545.468 lei. din care 
467.421 lei report la categoria 1.

Ancheta noastră „OMUL DE GOL",
O PROBLEMĂ MEREU ACTUALĂ

NEDELCU: „SUCCESUL
OMULUI DE GOL

NU DEPINDE NUMAI DE EL"
— Leonida Nedelcu, pentru 

„încălzire" iți propun o între
bare ușoară : cum definești o- 
mul de gol ?

— Teoretic, este simplu, la 
fel ca „ghici ciupercă". Dar 
acolo, in teren, in febra jocu
lui, datele problemei se schim
bă foarte mult. Aici, cred eu, 
sa naște marele nostru necaz, 
al celor investiți cu titlul de 
„om de gol". Toată lumea vrea 
de la noi goluri, cit mai multe 
goluri, spunînd răspicat că asta 
este datoria noastră. Firesc, 
și noi intrăm pe teren cu ace
lași gînd, să marcăm, știind că 
avem o mare responsabilitate. 
Dar, nu totdeauna reușim să 
revenim la vestiare cu fruntea 
sus.

— Dc ce ?
— In primul rind din cauza 

noastră. Dar să nu uităm că 
viafa unui „om de gol" este 
frumoasă, sau mai puțin fru
moasă, și ca urmare a modu
lui cum el este jucat de coe
chipieri. S-a spus, la vremea 
respectivă, că cele două ghete 
de aur ale lui Dudu l-au avut 
drept... calapod pe Lucescu. 
Roznai a fost Roznai numai 
cînd l-a avut lingă el pe Mul- 
țescu. Și mai sint multe alte 
exemple.

— Unde trebuie insistat ca 
un „om de gol" să nu mai 
aibă... goluri în comporare ?

— Totul trebuie să plece de 
la deficiențele constatate. Fie
care ratare din meciul de du

ANTOHI: „N-AIM ȘTIUT
TOTDEAUNA CÎND Șl CUM
SĂ LOVESC BALONUL../4

Haralambie Antohi, 24 ~ de 
ani, un produs sută la sută al 
fotbalului băcăuan, vîrf de 
atac, titular — la vremea sa — 
în echipa reprezentativă de 
juniori, selecționat de cîteva 
ori la lotul de tineret — iată 
succint datele principale des
pre jucătorul formației Sport 
Club Bacău. Element dotat, 
considerat, nu cu mult timp in 
urmă, realmente un jucător de' 
perspectivă, Antohi se înscrie 
însă în ancheta de față ca un 
caz parte : fiind prezent în 
echipa sa în cele 17 etape ale 
turului, el n-a marcat în cele 
1270 minute de joc nici mă
car un singur gol 1

— De fapt, ce s-a întîmplat 
cu tine Antohi ?

— Sint multe de spus. Un 
mai vechi accident suferit în 
turneul efectuat cu lotul de ti
neret, m-a ținut departe de 
prima echipă cîteva luni. Pină , 
m-am refăcut fizic și, mai a- 
les, psihic, pină am prins e- 
chipa a fost tare greu.

— Ai prins-o și ai avut, 
după spusele antrenorului tău, 
mari ocazii de gol, dar nefruc
tificate...

— Așa este. Am ratat destul 
de mult incit nu exagerez 
dacă vă mărturisesc că puteam 
fi chiar golgeterul campionatu
lui.

— Cum explici această scă
dere de randament ?

— Cred că ar trebui să fiu 
mult mai calm in fața porții. 
Precipitarea mi-a adus multe 
necazuri. M-am convins pe 
propria-mi piele că nu întot
deauna contează violența șutu
lui, ci mai mult iscusința de a 
plasa balonul în locul cel mai

MECIURI DE
• LOTUL REPREZENTATIV 

DE JUNIORI — F.C. OLT 0—5 
(0—3). Meci disputat în Capitală 
și ciștigat de echipa din Scor- 
nicești prin golurile marcate de 
Slgmirean (2), Prepeliță (2) și 
Iamandi.
• F.C. BIHOR — „POLI" TI

MIȘOARA 3—1 (2—0). Au mar
cat : Amarghioalei (min. 6), C. 
Georgescu (min. 40) și Pușcaș 
(min. 70), respectiv Bocănici 
(min. 89). (1. GHIȘA — coresp.).
• F.C.M. REȘIȚA — U.T. A-

RAd 3—0 (2—0). Golurile gazde
lor au fost marcate de Imirea- 
nu (min. 24), Matefi (min. 28) 
și Porțile (min. 70) (G. BODEA
— coresp.).
• F.C. CONSTANȚA — UNI

REA DINAMO FOCȘANI 6—1 
(3—0). AU Înscris : Buduru (min. 
9 și 49), Pcniu (min. 7), Gache 
(min. 13), Turcu (min. 74), Măr- 
culescu (min. 80), respectiv 
Bulea (min. 52). (C. POPA —
coresp.). 

minică consider că trebuie să 
fie analizată in cursul săptă- 
minii următoare, aducindu-i-se 
— pe cit posibil — retușurile 
respective. Atit din punct de 
vedere tehnic, cit și tactic. Ca 
să nu mai vorbim de aspectul 
moral-volitiv. Cred că nu tre
buie lucrat la antrenamente 
doar pentru dezvoltarea calită
ților proprii jucătorului res
pectiv. Adică, dacă Nedelcu are 
detentă, să se insiste la cen
trări. Consider că aici s-a gre
șit foarte mult, deoarece ad
versarul era pus în temă de 
felul cum avea să fie jucat 
virful. Este de dorit ca fieca
re să fie animat de a veni cu 
ceva nou in jocul lui, numai 
astfel el va putea să-și sur
prindă adversarul. Mă gîndesc, 
în primul rînd, la jocul tactic, 
de exemplu la crearea unor 
culoare de pătrundere pentru 
cei din linia a doua. Sau să-l 
vezi pe virful tlp-buldozcr in- 
trind la „un-doi"-uri, iar pe 
stingaciul X lovind năpraznic 
cu dreptul.

— Există un „om de gol" 
ideal ?

— Eu nu l-am cunoscut încă! 
Poate și pentru faptul că unii 
dintre așa-zișii suporteri iși 
aduc aminte mai repede de o 
oarecare ratare a lui Nedelcu, 
de pildă, decit de cele trei go
luri marcate de... el în meciul 
„Poli" — Dinamo, din primă
vara anului 1981...

Adrian VASILESCU

potrivit al porții. Mă gîndesc', 
in această idee, la desele situa
ții cînd rămîneam față în față 
doar cu portarul, trăgând pu
ternic și necontrolat sau incer- 
cind un dribling in plus.

— Ești un jucător care te 
pierzi în careul advers ?

— Nu m-a caracterizat așa 
ceva, dar trebuie să vă mărtu
risesc că in toamnă nu m-am 
mai simțit în apele mele în 
fața porții. O parte a publicu
lui m-a fluierat la unele ne
reușite, de parcă eu aș fi vrut 
să nu marchez. Și apostrofă
rile s-au ținut lanț. Eu cred că 
publicul are un mare rol, prin 
încurajările sale, de a-i ajuta 
pe jucători să depășească mo
mentele dificile prin care trec.

— Unii zic că înaintașul de 
valoare se naște. Tu ce spui ?

— Așa este. Dar pe fondul 
acestor calități native, șutul la 
poartă, din orice poziții și tn 
condiții cit mai apropiate de 
joc, trebuie exersat mult. Așa 
cum, dealtfel, eu am lucrat la 
S. C. Bacău șl înainte, sub în
drumarea antrenorilor Traian 
lonescu și Angelo Niculescu și, 
acum de cînd la conducerea teh
nică se află Nicolae Vătafu. 
Am greșit, insă, că in afara o- 
relor de program, cu echipa, nu 
am exersat și de unul singur, 
cum am citit că au procedat, 
la vremea lor, chiar și Fele, și 
Eusebio... Promit, firește, să 
mă pregătesc cu mai multă 
conștiinciozitate de aci înainte. 
Altfel, îmi voi pierde locul in 
echipă și desigur asta nu 
vreau să se intimple la... 24 de 
ani !

Stelian TRANDAFIRESCU

VERIFICARE
• PROGRESUL-VULCAN — 

AUTOBUZUL 2—1 (2—1. Au mar
cat : M. lonescu și Mateescu, 
respectiv Ene. (GH. SLAVE).
• GLORIA BUZĂU — F.C.M. 

PROGRESUL BRAILA 1—0 (1—0).
a ASTAZI ȘI MÎINE, ALTE 

MECIURI DE VERIFICARE. Cu 
o săptămină înaintea începerii 
returului, majoritatea diviziona
relor ,,A“ vor susține partide 
amicale. Spicuim dintre ele : 
ASTAZI : A.S.A. Tg. Mureș — 
„U“ Cluj-Napoca, Precizia Săcclc
— F.C.M. Brașov, Aurul Brad
— Jiul ; M1INE : C.S. Tîrgoviș- 
te - Steaua (ora 11), Chimia 
Rm. Vilcea — F.C. Olt (ora 
15,30), Dinamo — Progresul- 
Vulcan (stadion Dinamo, ora 15).

La Galați, azi și mîine, un 
turneu în patru, la care parti
cipă S.C. Bacău, Politehnica Iași, 
Petrolul F.oiești și F.C.M. Side- 
rurgistul Galați.



ÎNTÎLNIREA DINTRE TOVĂRĂȘII Astăzi și milnc. pc pirtia de bob din Sinaia PREGĂTIRILE PENTRU

NICOLAE CEAUȘESCU 
Și DUȘAN DRAGOSAVAT

{Urmare din pao- U

Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, tovarășului Serghei 
Kraigher un salut călduros și 
cele mai bune urări din partea 
sa. a Comitetului Politic Eke- 
eutiv al C.C. ai P.C.R., a Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român si pre
ședintele Prezidiului Comitetu
lui Centrai ai Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia au ex
primat, în timpul convorbirilor, 
convingerea că noul dialog la 
nivel inalt 
dezvoltarea 
nică a 
iugoslave, 
lor două partide și țări, al po
porului român și popoarelor 
iugoslave, al cauzei păcii, des
tinderii, securității și indepen
dentei naționale, înțelegerii și 
cooperării în Europa si în lume.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
șl Dușan Dragosavat au pro
cedat la o largă informare re
ciprocă privind activitatea și 
preocupările Partidului Comu
nist Român si Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, In

va contribui la 
tot mai puter- 

relațiilor româno- 
în folosul ce-

construcția socialistă in Româ
nia și Iugoslavia și au avut 
un aprofundat schimb de păreri 
referitor la stadiul si perspec
tivele relațiilor dintre cele 
două partide și țări. Au
fost abordate pe larg pro
bleme actuale 
internaționale 
comuniste și

Convorbirile
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, do deplină înțelegere, 
stimă și respect reciproc, eare 
caracterizează bunele raporturi 
dintre Partidul Comunist Ro
mân si Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia, dintre popoarele 
și țările noastre.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a oferit, vineri. Ia Timișoara, 
un dineu în onoarea tovarășului 
Dușan Dragosavat. președintele 
Prezidiului Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

In timpul dineului, care a 
decurs într-o ambianță caldă, 
prietenească, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Dușan Dragosavat 
au rostit toasturi.

dintre 
și țări, 
pe larg 

ale vieții politice 
și ale mișcării 

muncitorești.
se desfășoară

A 7-a EDIȚIE A „TROFEULUI CARPAȚI
Astăzi. Ia Sinaia, cu începere 

de la ora 8,30. vor putea fi 
urmărite, pe pîrtia de bob de 
pe muntele Furnica, coborîri- 
rile „bolizilor de ote’“ în cadrul 
celei de a 7-a ediții a com
petiției internaționale dotată cu 
„Trofeul Carpați". La întreceri 
participă boberi de valoare din 
Cehoslovacia (cu 3 echipaje). 
R. D. Germană (2). R, F. Ger
mania (5), Italia (3), Iugoslavia 
(1). Olanda (1). Polonia (1) si 
România (6).

Sportivii oaspeți, ca si re
prezentanții tării noastre. au 
efectuat. în cursul zilei de ieri, 
ultimele coborîri de antrena
ment. Vremea bună, ca și pir- 
tia perfect pusă la punct au 
permis majorității competitori
lor să realizeze timpi buni, in 
lansările lor cu bobul, iăsînd 
să se întrevadă pentru zilela 
de concurs de astăzi și mîine 
dimineață dispute de înaltă fac
tură tehnică. La actuala ediție 
a „Trofeului Carpați". țara 
noastră va fi reprezentată de 
următoarele echipaje : I. Du- 
minicel — D. Francu. Gh. LI-

//

- - - - }

xandru — C. Popescu, I. Batis
ta — Gh. Peptea, D. Degan — 
C. Petrariu, Al. Pandrea — C, 
Radulescu. L. Pop — Gh. Velea.

Iată acum cîștigătorii „Tro
feului Carpați" de la debutul 
competiției : ediția I. 1976 — I. 
Panțuru — Gh. Lixandru 
(România) < ediția a Il-a, 1977
— nedisputată ; ediția a IlI-a, 
1978 — Lehmann — Trilbner 
(R.D.G.) ț ediția a IV-a. 1979 — 
nedisputată ; ediția a V-a. 1980
— Zambelli — Rigon (Italia) ; 
ediția a Vl-a. 1981 — Trilbner
— Gerlach (R.D.G.).

„OLIMPIADA
IN STADIU

ALDA"
AVANSAT
(Agerpres). ■— 
conferințe de 

i Washington.'

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCHI FOND
OSLO, 19 (Agerpres). Pro

ba feminină de 10 km din ca
drul campionatelor mondiale de 
schi-fond de la Ilolmenkollen 
(Norvegia) a revenit sportivei 
norvegiene Berit Aunli, crono
metrată cu timpul de 29:25,9. 
Ea a fost urmată de Hilkka 
Aiihivuori (Finlanda) 29:46,5, 
Kvetoslava Jeriova (Cehoslova
cia) 30:15,8, Brit Petterson 
(Norvegia) 30:17,9, Anette Boe 
(Norvegia) 30:20,6, Marie Jo
hansson (Suedia) 30:29,3, Liu
bov Liadova (U.R.S.S.) 30:30,3. 
Sportivele noastre au ocupat 
următoarele locuri : 41. Reit, 49. 
Oncioiu. 50. Hirlav.

Proba de sărituri de la tram
bulină (70 m) contînd pentru 
combinata nordică a fost 
nată de Hubert Scharz 
Germania), care a avut 
sărituri de 82,5 m și a totali
zat cel mai bun punctai.

domi- 
(R. F.

două

C.M. DE
(Urmare din pag. 1)

din grupa „D“. Ea va susține, 
în grupă, următoarele meciuri :

ROMANIA — DANEMARCA, 
23 februarie, la Goppingen (în 
Hohenstaufenhalle. începînd de 
la ora 21,45) ; bilanțul întîlni- 
rilor dintre cele două formații 
arată astfel :

18 13 2 3 317—254 
ultima întîlnire avînd loc la 30 
noiembrie 1977, la BrSndby Ha
lle de lîngă Copenhaga, ea în- 
cheindu-se cu victoria la limi
tă a danezilor : 20—19 (13—11) ;

ROMANIA — CUBA, 24 fe
bruarie, la Eppelheim (în Rhein- 
Neckar-Halle, începînd de la 
ora 21,45) ; cele două formații 
s-au întîlnit o singură dată, în 
sala Palatului Municipal din lo
calitatea spaniolă Jerez de la 
Frontera, la 
meciul fiind 
pa României

ROMÂNIA 
26 februarie, 
(în Sporthalle, începînd de la 
ora 21,45) ; bilanțul întîlnirilor 
dintre cele două echipe (singu
rul „negativ" al formației noas
tre) este următorul :

41 14 4 22 672—721 
ultima partidă avînd loc la

31 ianuarie 1982, 
cîștigat de echi- 

cu 37—22 (18—10) ; 
— IUGOSLAVIA, 

la Sindelfingen

20

In cupele europene la feminin 
RULMENTUL BRAȘOV Șl ȘTI
INȚA BACĂU SUSȚIN JOCU
RILE RETUR ALE SFERTURILOR 

DE FINALĂ

Mîine, la Brașov și la Bacău vor 
avea loc jocurile retur din ca
drul sferturilor de finală ale cu
pelor europene la handbal femi
nin. Astfel. Rulmentul Brașov va 
Intimi în C.C.E. pe campioana 
Austriei, Hypobank St. Polten, în 
fata căreia a cedat în jocul tur 
cu 22—27, iar Știința Bacău va 
juca cu Egle Vilnius în „Cupa 

" avînd o diferență mal 
mare de refăcut, rezultatul me
ciului tur fiind de 19—26.

Cele două locuri, programate la 
Brașov la ora 11 și la Bacău la 
ora 10. vor fl conduse de două 
cupluri de arbitri din Bulgaria : 
S. Saev șl V. Petkov (la Brașov) 
sl D. Kostov și G. Kabadelov 
(la Bacău).

F.I.H."

WASHINGTON, l 
In cadrul unei 
presă ținută la _ .
Anto Sușicl, președintele Corni-, 
tetului de organizare a J.O. da 
Iarnă de la Sarajevo, din 1984»' 
a declarat că toate pregătirile 
legate de găzduirea marelui e- 
venlment sportiv se desfășoară 
conform planului stabilit, obiec
tivele „Olimpiadei albe" fiind 
tn stadiu avansat de construo- 
țle.

Anto Sușicl a adăugat că În
trecerile de la Sarajevo vor pu
tea fi urmărite zilnic de circa 
45 000 de spectatori.

VIITORUL PROGRAM AL BOBULUI
Federației interna- 
bob a stabilit ca 
campionatele mon- 
desfășoare la Lake 

februarie), iar

Congresul 
tionale de 
anul viitor 
diale să se 
Placid (14—27 
cele din 1985 să se dispute la 
Cervinia. După cum se știe, în 
anul 1984 vor avea loc. la Sa-

rajevo, întrecerile Jocurilor O- 
limoice de iarnă.

Următoarele ediții 
pionatelor europene 
gramate la Sarajevo 
rie—6 februarie 1983). Igls — 
Innsbruck (9—22 ianuarie 1984) 
și St. Moritz (în 1985).

ale cam- 
sînt pro- 

(26 ianua-

TURNEELE FINALE ÎN CUPELE EUROPENE DE VOLEI
Dinamo și Steaua învinse în primele meciuri!

telefon), 
turneului

PARIS. 19 (prin
Partida inaugurală a 
final al „Cupei campionilor eu
ropeni" a adus în teren echi
pele Dinamo București șl 
Robbe di Kappa Torino. După 
cum începuse jocul, se părea 
că deținătorii trofeului vor face 
o figură frumoasă, ei desprin- 
zîndu-se de adversari în spe
cial prin blocaje inspirate și e- 
ficace. în care s-a remarcat 
Căta-Chițiga. Setul prim este 
astfel adjudecat la 8 de dinamo
viști. care însă îl încep pe cel 
de-al doilea într-o stare de 
moleseală incredibilă. fiind

1“

JAIME FILLOL - LIDERUL ECHIPEI CHILIENE
Federația de tenis din Chile 
anuntat oficial formația gazdă 

Davis
a 
pentru meciul de Cupa __
cu reprezentativa României, ca
re se va disputa în zilele de 
5—7 martie pe Stadionul națio-

nai din Santiago de Chile. Din 
formația chiliană fac parte : 
Jaime Fillol, Pcdro Reboledo, 
Belus Prajoux și Ricardo A- 
cuna. Căpitan nejucător este Luis Ayala.

HANDBAL MASCULIN
LOTUL „TRICOLORILOR"

• NICOLAE MUNTEANU — 
Steaua, 30 de ani, 1,89 m înăl
țime, 129 jocuri tn reprezen
tativa „A" a României, 2 go
luri marcate ;
• MIHAI REDL — Dinamo 

București, 24 de ani, 1,85 m, 
1 joc ;
• ALEXANDRU HULIGAN 

— Steaua, 22 de ani, 1,98 m, 
48 jocuri ;
• RADU VOINA — stea

ua, căpitanul reprezentativei 
României, 30 de ani, 1,85 m, 
235 de jocuri. 445 de goluri ;
• ȘTEFAN ----------- *"

Independența 
33 de ani.

birtalan — 
Carpați Mîrșa, 
1,96 m. 224 de

jocurl, 983 de goluri ;
• CORNEL DURAU — Di

namo București, 25 de ani, 
1,80 tn, 100 de jocuri, 260 de 
goluri :
• CEZAR DRAGANIȚA — 

Steaua, 28 de ’ " ~~ ~ "* 
de jocuri, 324
• MARIAN 

Steaua, 22 de 
de jocuri, 130

ani, 1,87 m, 152 
goluri ;

DUMITRU — 
ani, 1,96 m, 38 

de goluri ;

• MIRCEA GABROVSCHI
— Dinamo București, 29 de 
ant, 1,97 m. 131 de jocuri, 218 
goluri ;
• VASILE STINGĂ — Steaua, 

25 de ahi, 1,87 m, 100 de 
jocuri, 440 de goluri ;
• ALEXANDRU FOLKER

— Politehnica Timișoara, 26 
de ani, 1,95 m, 120 de jocuri. 
256 de goluri ;
• MIRCEA BEDIVAN —Di

namo București, 24 de anl,
l, 95 m, 48 de jocuri, 98 
goluri ;
• MĂRICEL VOINEA 

H.C. Minaur Bala Mare, 23 
ani, 1,88 m, 80 de jocuri, 
de goluri ;
• NECULAI VASILCA 

Știința Bacău, 26 de anl, 1,84
m, 43 de jocuri, 46 goluri ;
• GHEORGHE DUMITRU — 

Universitatea Craiova, 25 de 
anl, 1,87 m, 11 jocuri, 11 go
luri ;
• TUDOR ROȘCA — Diha- 

mo Brașov, 19 anl, 1,94 m, 5 
jocuri. 10 goluri.

de

de
176

1—3, 2—9 
moment, 

ale acelu-
conduși, pe rînd. cu 
șl 3—10. Din acest 
serviciile excelente 
iași Ciita-Chitiga și o mai mare 
mobilizare a întregii echipe fac 
ca scorul să devină 11—10 pen
tru dinamoviști. moment tn 
care o greșeală copilărească a 
lui Vrincut în atac împiedică 
desprinderea decisivă a cam
pionilor noștri. Mai mult chiar, 
finalul setului îi găsește pe a- 
cestia într-o stare de debuso- 
lare totală. Dumănoiu, Vrincut 
și Gîrleanu fiind de nerecunos
cut în atac. In cel de-al trei
lea set. voleibaliștii noștri joa
că cu aceleași combinații ste
reotipa în fata unor blocaje si
gure, Focul de paie (5—0 la 
începutul setului) se stinge ra
pid. dinamoviștilor nu le mai 
iese în continuare nimic, sînt 
opuse blocaje greoaie si nede- 
cise. construcția jocului suferă 
de fantezie si rapiditate. Iar 
în linia a Il-a spatiile de joc 
neacoperite sînt foarte mari. 
Suprasolicitat in toate compar
timentele. Căta-Chitiga cedează 
Si el pasul. în timp ce alt ju
cător care putea să mai opună 
cît de cît rezistentă — Enescu 
— devine ca și inexistent pe 
teren. Setul patru st ultimul 
este fără istoric. voleibaliștii 
torinezi fiind tot timpul la cîr- 
ma jocului. Scor final: 3—1
(—8. 11. 8. 5) pentru italieni. 
In meciul de vineri seară, cam
pioana Italiei a avut în Piero 
Rebandengo un ridicător și co-

ordonator de joc de mare clasă.' 
care a contribuit decisiv la vic
toria meritată a formației sale.' 
Arbitrul francez R. Quintin și 
vest-germanul H. Loose au 
condus bine următoarele for
mații : ROBBE DI KAPPA 
TORINO : Piero Rebandengo. 
Borgna. Dometto. Pilotti, Ber
toli. Zlatanov (au mai jucat 
Perotti și Paolo Rebandengo).' 
DINAMO : Gîrleanu. Oros. Du
mănoiu. Vrincut. Căta-Chițiga.' 
Enescu (au mai jucat Gizdavu. 
Păușescu si Slabu).

La ora convorbirii noastre te
lefonice meciul dintre echipele 
T.S.K.A. Moscova și Olympia- 
kos Pireu abia începuse.

Sîmbătă au loc meciurile l 
Dinamo — T.S.K.A. Moscova șl 
Robbe di Kappa — Olympiakos 
Pireu, iar duminică : T.S.K.A.— 
Robbe di Kappa și Dinamo — 
Olympiakos.

Aurelian BREBEANU

Ieri seară, la Bruxelles, a 
început turneul final al Cupei 
Cupelor Ia volei masculin — în
trecere în care, după cum sa 
Știe, sînt angajate patru echipei 
Steaua București, Levski Spar
tak Sofia, Avtomobilist Lenin
grad și A. S. Grenoble.

In primul meci al zilei. 
Avtomobilist Leningrad a între
cut ușor pe A. S. Grenoble, cu 
3—0 (6, 7. 9), după care Levski 
Spartak a dispus de Steaua 
cu 3—1 (—13. 10, 12, 11).

Astăzi, o nouă etapă In „Turneul celor 5 națiuni"

RUGBYȘTI! IRLANDEZI, SURPRINZĂTOR, IN PRIM-PLAN!

decembrie 1981, în sala „Dacia" 
din Baia Mare (Campionatul 

■ balcanic), ea fi nd ciștigată de 
reprezentativa României cu 
23—21 (14-11).

Din grupe se califică în tur
neele semifinale primele trei 
clasate. Rezultatele obținute în-

tre ele contează în noua fază. 
Câștigătoarele turneelor semifi
nale își vor disputa titlul mon
dial, iar cele clasate pe locul 
II vor lupta pentru medalia de 
bronz. Primele 6 echipe se ca
lifică pentru Jocurile Olimpice 
de la Los Angeles.

O foarte 
ță, cea de 
„Turneului 
rugby este programată pentru 
astăzi. Astfel, la Dublin are loc 
partida Irlanda — Scoția. O 
victorie a gazdelor le-ar asi
gura, de pe acum, situarea in 
final pe primul loc — eventual 
la egalitate cu alte formații — 
deoarece, reamintim, 
criteriu de departajare îl 
zintă numărul punctelor 
mulate (se acordă două 
victorie și unul pentru 
tat de egalitate). Intr-un ase
menea caz, am consemna o au
tentică surpriză, reprezentativa 
trifoiului nefiind alta decît... 
ultima clasată — cu 0 p — în 
precedenta întrecere ! Spccta-

interesantă secven- 
a treia, în cadrul 

celor 5 națiuni" la

unicul 
repre- 

acu- 
pentru 
rezul-

culoasa sa revenire se dato^ 
rează. printre altele, si înlocui
rii rugbystului-fotbalist 
Ward cu mai ofensivul 
Campbell în importantul 
de mijlocaș la deschidere.

In celălalt meci, Franța priJ 
mește replica Angliei, un 
așteptat întotdeauna cu 
interes. în vreme ce Tara Ga-, 
Iilor stă.

1. Irlanda
2. Țara Galilor

3—4. Scoția
Anglia

5. Franța

Tony 
Ollie 
post

joc 
mare

2 2 0 0 36-27 4
2 1 0 1 34-32 2 
10109-91
2 0 1 1 24-25 1
1 0 0 1 12-22 0

C.E. DE SANIE

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTO • „Cursa de 500 de 

mile" de la Daytona Beach 
(mașini de serie) a revenit Iul 
Bobby Allison („Buick"), cu o 
medie orară de 247,500 km.

BASCHET • In cupele euro
pene (masculin) : „Cupa cam
pionilor" : Barcelona — Pana- 
thinaikos 113—83, Den Bosch — 
Maccabl Tel Avlv 93—101, Parti
zan Belgrad — Squlbb Cantu 
104—89 ; „Cupa Koracl" : Steaua 
Roșie Belgrad — Slbenka Slbe- 
nlk 115—99.

CICLISM • Prima etapă din 
Turul Mării Mediteraneene (Per- 
plgnan-Beziers, 159 km) a reve
nit Italianului Ralnero Grandi 
în 4.04:05.

FOTBAL • In meci de veri
ficare pentru turneul final al 
C.M., la Lima, echipa Perului a 
Întrecut cu 2—1 (2—0) formația 
braziliană Palmelras. • tn se
mifinalele „Cupei Italiei" (meci 
tur) : Sampdorla — Torino 
2—1 (1—0).

HANDBAL • In meci mascu
lin, la Hanovra, R.F. Germania 
— Spania 16—15 (6—10) • La
Copenhaga, Danemarca — Japo
nia 30—20 (14—9) șl 31—20 (16—10).

SCHI • Doris de Agostini a 
cîștigat ...............
Elveției 
1:34,54.

titlul de campioană a 
la coborlre, reallztnd

ȘAH • tn runda a 8-a a tur
neului de la Mar del Plata,

Timman l-a Învins pe Quinte
ros, Polugaevski pe Braga, iar 
partidele Larsen — Zenon, Naj- 
dorf — Selrawan și Andersson
— L. Portisch au fost remize. 
Conduce Timman cu 6,5 p. Kar
pov are 3 p șl 2 întrerupte 
• După 9 runde, în turneul zo
nal de la Marbella (Spania) 
conduc maeștrii englezi Nigel 
Short (gr. A) — 7 p și Mark 
Hebdet (gr. B) — 5,5 p.

TENIS • „Optimi" de finală 
la Palm Springs : Amaya —
Gllekstein 7—6, 6—4, Noah —
Mottram 6—3, 6—0, Tanner —
Pfister 3—6, 6—4, 6—1, Ramirez
— Lloyd 6—4, 6—3, Lendl —
Warwick 3—6, 6—3, 7—5, Dent — 
Purcell 7—6, 6—3.

Campionatele europene de 
sanie desfășurate in localitatea 
vest-germană Winterberg au 
fost dominate de sportivii clin 
R. D. Germană. Proba indivi
duală masculină a revenit lui 
Uwe Handrich cu timpul total 
de 2:35,269 (realizat în 4 man
șe). Pe locurile următoare s-au 
clasat Serghei Danilin (U.R.S.S.) 
— 2:35,614 și Ernst Haspinger 
(Italia) — 2:35,736. La feminin, 
titlul a fost cîștigat de Betti- 
na Schmidt (R. D. Germană) — 
2:00,133, urmată de Steffi Mar
tin (R. D. Germană) — 2:00,209 
și Melitta Solmann (R. D. Ger
mană) —

Proba 
persoane 
Lemmer 
tria).

2:00,881.
săniuțelor de două 
a revenit perechii 

— Sulzbacher (Aus-


