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SUB SEMHUL MARILOR RĂSPUNDERI

PENTRU PREZENTUL Șl VIITORUL

COMUNIST AL ROMÂNIEI

CONFERINȚA NAȚIONALA A PARTIDULUI DEZBATE 
VIBRANTUL PROGRAM DE ÎNFLORIRE A PATRIEI

Sub semnul marilor răspun
deri pentru prezentul socia
list și viitorul comunist al pa
triei, vineri dimineață au fost 
reluate în plen lucrările Con
ferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român.

La sosirea în sala Palatului 
Republicii, ce găzduiește lu
crările Conferinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului 
și statului au fost intîmpinați 
cu deosebită căldură, cu ne- 

turor obiectivelor actualului 
cincinal, pentru îndeplinirea 
integrală a programelor socia
le privind soluționarea cu suc
ces a problemelor esențiale 
ale activității din toate do
meniile economiei naționale, 
pentru transpunerea in fapt a 
hotărîrilor Congresului al XII- 
lea al partidului.

Prima parte a ședinței de 
dimineață a fost condusă de 
tovarășul Ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Stat.

Au luat cuvîntul tovarășa a- 

Sibiu, Mibai Gafițcanu, mem
bru al C.C. al P.C.R., rector 
al Institutului Politehnic Iași.

După pauză, lucrările au fost 
conduse de tovarășul Ion Ca- 
trincscu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Brăila al P.C.R.

Au mai luat cuvîntul in plen 
tovarășii: Emil Bobu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. ai P.C.R., Ion 
Stoian, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
a| Comitetului județean Cons
tanța al P.C.R.. Ioana Păun.

Alături de întregul nostru popor.

Sportivii își exprimă întreaga 
lor adeziune la magistralul 

Raport prezentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCUi

In aceste zile de sărbătoare, cind întregul nostru popor este 
însuflețit de magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională a partidului și își exprimă 
adeziunea la vibrantul program de acțiune pentru înflorirea pa
triei, sportivii noștri se angajează cu profundă responsabilitate 
să îndeplinească obiectivele care vor fi stabilite de marele forum 
al comuniștilor și să-și înzecească eforturile pentru a realiza noi 
succese ale mișcării sportive.

ne vom Îndeplini
Am ascultat și, apoi, am citit 

cu deosebit interes magistra
la cuvîntare rostită de se
cretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,' la deschiderea Con
ferinței Naționale a partidului, 
o profundă analiză, care des
chide noi direcții de acțiune 
pentru înflorirea scumpei 
noastre patrii. Pentru realiza
rea înaltelor idealuri comunis
te, a societății noastre socialis
te, trebuie să muncim cu toa
tă dăruirea și pasiunea, să nu 
precupețim nici un efort în 
realizarea sarcinilor. Datorită 
condițiilor minunate pe care 
partidul le-a pus la dispoziție 
tinerei generații, și noi sporti
vii am avut posibilitatea să ne 
afirmăm, să aducem țării, la 
marile competiții internaționa
le, remarcabile succese. Meda
liile de argint cucerite de mi
ne la campionatele mondiale

DATORIA PATRIOTICĂ
și europene de haltere au con
stituit și ele performanțe care 
au contribuit la sporirea pres
tigiului sportului românesc.

Cuvintele rostite de to
varășul Nicolae Ceaușescu de 
la înalta tribună a Conferinței 
constituie un program măreț 
de muncă al întregului popor, 
iar noi sportivii avem datoria 
patriotică de a face toiul pen
tru a traduce in viață sarcini
le care ne revin. De aceea, 
mă angajez să mă pregătesc 
cu și mai multă ardoare, tena
citate și voință, pentru a adu
ce sportului nostru noi succese 
pe plan internațional, să-mi 
perfecționez în continuare cu
noștințele dobindite pe băncile 
facultății, pentru a fi cit mai 
util societății noastre socialiste.

Virgil DOCIU 
vlcecampion mondial la haltere

țărmurită dragoste și stimă, at
mosfera de puternic entuziasm 
în care s-a deschis marele forum 
regăsindu-se și în această zi. 
Delegații și invitații au ova
ționat îndelung pentru partid și 
secretarul său general, scan- 
dînd cu însuflețire „Ceaușescu 
— l’.C.R. !“.

Continuîndu-se dezbaterile 
generale, au fost examinate cu 
exigență comunistă probleme de 
maximă importanță privind în
făptuirea neabătută a planului 
de dezvoltare economico-socia- 
lă, aplicarea fermă a prin
cipiilor autoconducerii și auto- 
gestiunîi, perfecționarea nou
lui mecanism economic, creș
terea contribuției cercetării 
științifice și învăț'mîntului la 
promovarea progresului tehnic, 
la spojnrea productivității mun
cii și a eficienței economice, 
lărgirea activității de comerț 
exterior, trecerea la o nouă ca
litate a muncii și vieții între
gului popor, activitatea teore
tică, educativă, munca poli
tică de formare a conștiinței 
socialiste a maselor, a omului 
nou. Au fost analizate în a- 
celași timp problemele referi
toare la întărirea rolului parti
dului de forță politică condu
cătoare în toate sectoarele, pre
cum și al statului democra
ției muncitorești, revoluționa
re, în conducerea întregii vieți 
economico-sociale.

în timpul dezbaterilor s-au 
propus măsuri concrete, efici
ente pentru realizarea preve
derilor de plan pe 1983, a tu- 

Azi, în jurul orei 11,30, posturile de radio și televiziune vor 
transmite direct ședința de închidere a Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român.

cademician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, 
tovarășii Mihai Marina, mem
bru al C.C. al P.C.R., prîm-se- 
cretar al Comitetului județean 
Bistrița-Năsăud al P.C.R., 
Gheorghe Caranfil, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul in
dustriei chimice, Dumitru 
Brenciu, președinte al Consiliu
lui unic agroindustrial de stat 
Și cooperatist Scornicești, ju
dețul Olt, loan Totu, membru 
al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Fănica Ud- 
ma, președinte al C.A.P. Slo
bozia Mîndra, județul Teleor
man, general-locotenent Cons
tantin Oltcanu, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul apărării naționale, 
Iancu Drăgan, membru suple
ant al C.C. ai P.C.R., director 
general al Institutului central 
de cercetări metalurgice Bu
curești, Trandafir Cocârlă, 
membru al Comisiei Centrale 
de Revizie a P.C.R., ministrul 
energiei electrice, Dumitru Ba
dea, secretar al Comitetului de 
partid al întreprinderii „23 Au
gust" București, Maria Ghițu- 
lică, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Vrancca al P.C.R., 
Ioan Wagner, președinte al 
C.A.P. Apoldul de Sus, județul

președinta Comitetului jude
țean Dîmbovița al femeilor, 
Tudor Postelnicu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministru secre
tar de stat la Ministerul de In
terne, Alexandru Czege, mem
bru al C.C. al P.C.R., președin
te al C.A.P. Salonta, județul 
Bihor, Petru Enacbe, membru

(Continuare in pag. a 4-a)

Ieri dimineață, in sala de consiliu a clubului lor, numeroși spor
tivi de la Dinamo București au participat la citirea magistralului 
Raport prezentat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la Confe
rința Națională a partidului și la dezbaterea organizată pe tema 
vibrantelor chemări cuprinse in Raport. Sportivii prezenți, prin
tre care voleibaliștii Marius Căta-Chițiga și Ovidiu Ghizdavu, 
handbalistul Ion Tase, luptătorul Ștefan Marian, canotoarea Lumi
nița Furcilă, atletul Bedros Bedrosian, și-au exprimat angajamen
tul de a îndeplini exemplar sarcinile care le revin, de a munci 
cu abnegație pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate de partid 
mișcării sportive.

OMUL - ÎN CENTRUL PREOCUPĂRILOR !
Ascultînd cu emoție și adine 

interes magistralul Raport 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului nostru, de la 
înalta tribună a forumului co
muniștilor, am trăit un profund 
sentiment de satisfacție, de 

mindrie patriotică de a avea 
în fruntea partidului și statu
lui pe cel mai iubit fiu al pă- 
mîntului românesc, omul care, 
cu o excepțională clarviziune 
și pilduitoare abnegație, mili
tează cu fermitate pentru în
făptuirea politicii interne și 
externe a țării noastre.

Am luat cunoștință de cu
prinsul acestui document de 
excepțională valoare teoretică 
și practică, de importanță is
torică pentru viitorul luminos 
al patriei, cu imensa bucurie 
de a vedea că in centrul pre
ocupării partidului nostru, a 
secretarului său general, se 
află omul cu aspirațiile sale, ri
dicarea continuă a calității 
vieții, prin îndeplinirea măre
țelor obiective stabilite de 
Congresul al XII-lca al parti
dului, pentru continua înflori
re a României pe calea lumi
noasă a socialismului și Comu
nismului.

Alături de întregul popor, 
colectivul de muncă al Filatu
rii Române de Bumbac, harni
cele muncitoare de aici, ' din 
rîndul cărora fac parte mii de 
sportive, se angajează să ur
meze mai departe, neabătut, 
cu conștiință patriotică și spi
rit revoluționar, calea indicată 
de documentele programatice 
elaborate de marele forum al 
comuniștilor, să muncească cu 
hărnicie și dăruire, neprecupe- 
țind nici un efort pentru a da 
țării produse tot mai multe și 
de cea mai înaltă calitate,

ing. Ilie ȘTEFANOV 
directorul Filaturii Române de 
Bumbac, președintele asociației 

sportive



• SCHI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• NE-A VIZITAT, IERI, LA REDACȚIE ION BOBIȚ, fost 

campion național de schi, la proba de eoborîre acum profe
sor de educație fizică în satul Coca, comuna Călinești, la circa 
40 km de Satu Mare. O vizită plăcută, care ne-a îngăduit să 
aflăm că Ion Bobiț este încă legat de schi, sufletește și... con
cret. „Fac parte din Comisia de schi a județului Satu Mare și 
port răspunderea selecției copiilor din județ", ne-a declarat 
fostul campion, care a continuat : „în vacanța de iarnă voi 
merge cu 60 de copii (în două serii de cîte 30) la Borșa. Copiii 
sînt selecționați din cadrul A. S. Sănătatea, pe care o vor re
prezenta, cînd valoarea le va permite participarea la concursuri. 
Pină atunci vor fi încheiate lucrările de •menajare a pîrtiei 
(2 000 m lungime, 500 m diferență de nivel) de pe muntele Pie
trosul Mic, la mică distanță de Negreșii-Oaș, Darea în folosin
ță a pîrtiei va fi un imbold pentru schiul sătmărean, ai cărui 
amatori sînt nevoiți acum să parcurgă 100 de kilometri pină la 
Mogoșa, cea mai apropiată stațiune montană". • Intenționezi 
să mai concurezi ? • „Bineînțeles. Am aflat despre moderniza
rea Pîrtiei Lupului și doresc să-mi închei activitatea de concu
rent prin participarea la campionatul național de eoborîre din 
1983, care sper să aibă loc pe pîrtia respectivă". • o eoborîre 
pe Pîrtia Lupului presupune antrenament serios îl aveți 7 • 
„Deocamdată am parcurs 2 200 km pe bicicletă și am dedicat 
multe ore îmbunătățirii pregătirii fizice generale și specifice ; 
cînd va ninge, voi pune schiurile și... vom vedea !“ (D. STAN- 
CULESCU).

• LA ȘEDINȚA BIROULUI F.R.S.B., desfășurată la Brașov, 
s-a hotărît ca, în virtutea dublei legitimări, POSIBILA ȘI DE 
LA UN JUDEȚ LA ALTUL, schorii (fond și alpine) F. Biro, 
S. Cscdd, P. Kristaly, Carmen Koszma, Zsuzsa Nagy să concu
reze și pentru C.S.Ș. Miercurea Ciuc, dar și pentru A.S.A. Bra
șov ; Liliana lehim pentru C.S.Ș. Vatra Dornei și Dinamo Bra
șov : Adriana Macrea și Mihaela Felea pentru C.S.Ș. Sibiu șl 
Dinamo Brașov ; Simona Costinaș pentru C S.Ș. Petroșani și 
Dinamo Brașov ; iar A. Circa pentru C.S.Ș. Sibiu șl A.S.A. 
Brașov. Cum dubla legitimare este limitată în timp, ea trebuie 
reînnoită, în funcție de progresul înregistrat și de... calitatea 
colaborării, la începutul fiecărui sezon.

PRIMELE 
STRATURI DE 

ZĂPADA LA MUNTE!

Prin amabilitatea Ser
viciului prevederilor de 
scurtă durată ale vre
mii din cadrul Institu
tului meteorologic 
hidrologic, aflăm gro
simea straturilor de 
zăpadă din unele re
giuni montane ale tă
rii : Semenic — 15 cm, 
Țarcu — 16 cm. Pălti
niș — Sibiu — 5 cm, 
Vîrful Orna — 3 cm. 
Babele — 12 cm. Sina
ia — 7 cm. Toaca — 
4 cm. Rarău — 9 cm, 
Vlădeasa — 2 cm, Băi- 
șoara — 11 cm, Stîna 
de Vale — 15 cm. Se 
așteaptă ca la sfirșitul 
săptămînii să cadă n-; 
cipitații sub formă de 
lapoviță și ninsoare.

Borșa, perla montană a Ma
ramureșului, oferă amatorilor 
de schi numeroase pante cu 
grad variat de dificultate.

• PATINAJ ARTISTIC ----------------------------------------------
• DUPĂ SUITA REZULTATELOR ÎNCURAJATOARE obținute 

de Adrian Vasile la concursurile internaționale de patinaj ar
tistic desfășurate la Praga, Zagreb și Moscova. întrezărim un 
licăr și în tabăra generației tinere oferit, de astă dată, de pa- 
tinatoarea Carmen Ionescu (13 ani). Prezentă pentru prima oară 
la un concurs internațional (la Lipețk — U.R.S.S.), tînăra debu
tantă a reușit să obțină la exercițiile impuse (în compania a 
22 concurente) un neașteptat dar destul de onorabil loc 6. Iată 
ce ne-a declarat antrenorul tinerei patinatoare, Victor Neagu ; 
„Evoluția lui Carmen Ionescu, în compania unor sportive de 
foarte bună valoare, arată că patinajul nostru artistic are șanse 
să se afirme din nou pe plan internațional". Să mai vedem... 
(GH. ȘTEFĂNESCU).

• PATINAJ VITEZA ------------------------------------------------ -
• APROAPE IN FIECARE AN s-au realizat recorduri de participare 
la concursurile republicane de patinaj viteză rezervate copiilor. 
Cei mai dotați au continuat activitatea și s-au afirmat și în în
trecerile juniorilor. Paradoxal, cei mai mulți dintre copiii teri
bili al inelelor de gheață, DAR ÎN SPECIAL FETELE, dispar 
cînd ajung seniori. „Este mult mai greu — explică unii antre
nori — să lucrezi cu fetele". De aceea, în ultima vreme am nu
mărat pe degetele unei singure mîinl participantele la probele 
de seniori. Iar fenomenul se accentuează : din cele patru se
nioare prezente în sezonul trecut la diversele concursuri, trei 
(Eva Sandor, Eva Molnar și Agnes Rusz) s-au retras din acti
vitatea comnetițională, iar din urmă nu vine... nimeni !! Pe ce 
drum s-or fi pierdut numeroasele talente despre care tehnici
enii au afirmat (ca să nu spunem „s-au angajat") că vor de
veni patinatoare de talie internațională ?!? (Tr. IOANIȚESCU).

$ VĂ INVITAM LA... -----------------------------------------------

...BORȘA, una dintre cele mai pitorești stațiuni ale țării, si
tuată la poalele Munților Rodnei. Pe pantele dealurilor și mun
ților din jurul Borșei persistă, multă vreme un strat gros de 
zăpadă, care permite practicarea. în condiții bune, a schiului 
de performanță și de agrement. Pentru amatorii de spectacole 
sporlive deosebite, menționăm că la Borșa se află cea mai 
mare trambulină de sărituri pe schiuri din țară (90 m), unde 
se desfășoară, în fiecare an, cele mai importante concursuri : 
campionatele naționale, „Cupa României", „Cupa Borșa" etc. 
Stațiunea oferă posibilități de cazare la hotelul „Cascada", la 
vilele „Brădet" și „Stibina" ; oaspeții au la dispoziție centre de 
închiriere a materialelor și ech’pamentului necesar practicării 
sporturilor de iarnă. Drumuri de acces : cr trenul pînă la 
Vișeu și c’e aici cursă auto pînă în stațiune • cu mașina : Baia 
Mare — Sighetu Marmației — Borșa ; Baia Mare — Vadu Izei
— Moîsei — Bor • : Suceava — Cîmnulungul Moldovenesc — 
Pasul Prislop — Borșa ; Bistrița — Năsăud — Salva — Săcel
— Borșa.

MLDAL1ATL Aii CAMPIONATELOR IIIRMI 
ÎNTRECUTE DE AETE TINERt PEREORMERE!
Este și acesta un semn de progres al înotătorilor 

noștri - afirmă specialiștii

Ploieșteanul Cristian Ponta (15 
ani, 1,72 m) rămîne, fără îndoia
lă. cel mai valoros dintre juniorii 
noștri la finele anului 1982. La 
Baia Mare, cu prilejul campiona
telor naționale de juniori, desfă
șurate concomitent cu întrecerile 
„Trofeului Carpați*,  elevul lui 
Toma Mirițescu a luat startul în 
nu mai puțin de 7 probe, cîștâ- 
gînd 5 dintre acestea. • In două 
curse, el a corectat și recordu
rile de juniori ale țării : 1:58,39 
la 200 m liber și 2:07,73 la 200 m 
fluture. • La Innsbruck, Ponta 
a fost finalist în două probe și 
de fiecare dată s-a clasat pe lo
cul IV. El este decis să repete 
isprava și la „europenele" senio
rilor (1983), deși în luna august, 
la Roma, va avea d-oar 16 ani.
• Unii dintre specialiști privesc 
cu rezerve progresul talentatului 
înotător ploieștean, gînddnd că 
cel 1,72 m ai săi nu-1 pot ajuta 
prea mult la obținerea unor re
zultate spectaculoase. Acestora 
am vrea să le reamintim că Ri
cardo Prado, actualul campion 
al lumii la 400 m mixt — probă 
în care Ponta deține titlul de 
campion de seniori ai țării, mă
soară doar 1,68 m (!) Măcar de 
ar ajunge Ponta să se pregă
tească la fel ca tînărul brazalian 
(17 ani), care a uimit întreaga 
lume la Guayaquil ! a Un lucru 
rar în istoria înotului românesc 
l-a realizat juniorul reșițean Oli
viu Băcuieți : campion la 100 m 
liber (55.65), 100 m bras (1:13,72) 
și 100 m fluture (59,71 — record).
• Doar o secundă și 13 sutimi 
i-au lipsit lui Robert Pinter (14 
ani), cel mai tânăr campion, pen
tru a corecta și recordul de se
niori (4:09,03) la 400 m liber, de
ținut de Costdn Negrea. O va 
face cu siguranță Ia primul său 
concurs. • Dintre cele trei me
daliate la C.E. de juniori de la 
Innsbruck, doar Anca Pătrășcoiu 
a reușit să-și onoreze cartea de 
vizită. Deși nu a concurat în ple

nitudinea forțelor sale (după 4 
săptămîni de repaus forțat, da
torat unei sinuzite, a reluat an
trenamentele la începu+ul lunii 
decembrie). Anca a obținut totuși 
trei titluri și un reco’rd personal 
(2:19.66) la 200 m spate, chiar în 
ultima zi de concurs. • O altă 
„eroină" de la Innsbruck, Teo
dora Hauptricht, a pierdut fără 
dnept de apel — la 200 m și 
800 m liber — disputele cu co
lega sa de antrenament. Eniko 
Palencsar. Gheorghe Dimeca ne-a 
explicat că Teodora „a prins" 
fără știrea sa, vreo 4—5 kg în 
plus. Oare? cine poartă vina ?... 
• In ultima reuniune, cu o tre
sărire de orgoliu. Hauptricht a 
izbutit să se revanșeze. în cursa 
de 400 m liber. în perspectivă, 
un duel băi măr eon care promi
te... • Pe Gigi Marinescu, fostul 
campion național la săritura in 
înălțime, actualmente președinte 
al clubului care organizează șî 
îndrumă activitatea performerilor 
băimăreni, cel mai mult l-au 
bucurat victoriile obținute de 
Noemi Lung (14 ani) în fața u- 
nei alte duble medaliate (cu ar
gint) la Innsbruck, Gabriela 
Baka. Noemi a învins în ambele 
curse (200 m și 400 m) ale te- 
tratlonului. făcîndu-1 pe inimosul 
președinte să declare : „Ce bine 
ar fi ca.' si în vihor. mwWfoHi 
noștri în competițiile de mare 
amploare să-și găsească... nașii 
tot prin piscinele românești ! 
Este și acesta un semn al pro
gresului". • Și cîteva cuvinte 
măgulitoare pentru o secție — 
C.S.Ș. Arad — care continuă 
să-și caute un bazin de antre
nament pentru sezonul de Lamă. 
La Baia Mare, arădenii — prin 
Honoriu Boteza tu (200 m spate) 
și Martin Liptak (200 m bras) — 
au cucerit două titluri de cam
pioni naționali. O performanță 
care merită a fi dată ca exem
plu.

Adrian VASILIU

NOII CAMPIONI LA POPICE ÎN PROBA 
DE PERECHI SENIORI: ' 

ELENA PANĂ-ELENA ANDREESCU
Șl GHEORGHE SILVESTRU - VASIA DONOS
După campionatele individuale 

șl de perechi ale popicarilor ju
niori, încheiate joi la București, 
pe arena Olimpia din Capitală 
au intrat In concurs seniorii. Fi
nalele pe țară ale „naționalelor" 
de seniori au început cu Întrece
rile de dublu (16 perechi femini
ne și tot atîtea masculine).

Pistele de joc, extrem de pre
tențioase, au supus concurenții la 
un dificil examen, solicitînd a- 
cestora un bogat bagaj de cunoș
tințe. Bine pregătiți, majoritatea 
Analiștilor au descoperit cu ușu
rință particularitățile arenei, unii 
realizînd rezultate de valoare. 
Fiind de forțe sensibil egale, o 
serie de tandemuri masculine 
s-au lansat într-o pasionantă 
luptă pentru un loc pe podium. 
Mult gustate de public au fost 
confruntările dintre mureșenii 
Iuliu Bice 4- Iile Hosu (princi
palii favoriți), constănțenii 
Gheorghe Silvestru 4- Vasla Do- 
nos, bucureștemi Grigore Marin 
4- Alexandru Cătineanu 4- Con
stantin Stamaiescu. înregistrînd o 
surprinzătoare scădere la „Izola
te", Iile Hosu Si Alexandru Că
tineanu au scos din cursa pen
tru primul loc perechile lor, în 
timp ce reprezentanții celorlalte 
două cupluri s-au angajat într-un 
splendid duel, în care echilibrul 
de forțe dintre Gheorghe Silves
tru 4- Vasia Donos (CHIMPEX 
Constanța) — Grigore Marin 4- 
Alexandru Tudor (Olimpia Buc.) 
a fost aproape similar în toate 
manșele, primii obținînd victoria 
la o diferență de numai două 
popice doborîte : 1 811 — i 809 
(9074-904 — 9024-907). Cine a văzut 
disputa dintre acești popicari este 
gata să mărturisească că a asis
tat la un test de voință, ambiție 
străduință șl precizie de... metro
nom în lansarea bilei, toți depă
șind granița celor 900 p d. Maes

trul emerit al sportului Gheorghe 
Silvestru (36 de ani. 1ucător-an- 
trenor) și mal tînărul său parte
ner, Vasia Donos (26 de ani), au 
cucerit invidiatul titlu, învingîn- 
du-și adversarii pe propria lor 
arenă.

Confirmînd bunele aprecieri, 
cuplul alcătuit din jucătoarele 
bucureștence Elena Pană și Elena 
Andreescu a dovedit aceeași omo
genitate demonstrată la „semifi
nale" (unde fiecare a realizat cî
te 440 pd), reușind, printr-un e- 
fort colectiv, să asalteze poziția 
liderei și, în final, să depășească 
cu cinci popice doborîte perechea 
Elisa beta Albert 4- Maria Todea, 
care conducea pînă atunci în 
clasament cu 845 n d. Elevele an- 
trenoarei Crista SzOcs s-au com
pletat reciproc atît în manșele 
„pline", cît și la cele „izolate", 
obținînd rezultate de valoare in
ternațională : Elena Pană — 428 
p d ; Elena Andreescu — 422 p d.

CLASAMENTE FINALE î femi
nin — 1. Elena Pană 4- Elena 
Andreescu (Voința București) 850, 
2. Elisabeta Albert 4- Maria To- 
dea (Voința Tg Mureș) 845 (425— 
420), 3. Marilena Beszeny 4- Ga
briela Pintea (U.T.A.) 845 (430—
415)'; masculin — 1. Gh. Silves
tru 4- v. Donos (CHIMPEX Con
stanța) 1 811 (907—904), 2. Gr. Ma
rin 4- Al. Tudor (Olimpia Buc.) 
1 809 (902—907), 3. Al. Cătineanu
4- C. Stamatescu (Gloria Buc.) 
1 793 (898—895).

Vineri după-amiază au conti
nuat preliminariile probei indivi
duale, primele 16 jucătoare și tot 
atîția jucători câlificîndu-se In 
turneul final, care va începe as
tăzi de la ora 8,30.

Troian IOANIȚESCU

Campionatele naționale t

SMARANDA BOICU 0 i

PE MARINA POGORE
Cvidiii foișor conduce

Seria surprizelor continuă în 
finala campionatului național fe
minin de șah. în runda a 5-a, 
debutanta Smaranda Boicu a în
vins-© pe marea maestră Marina 
Pogorcvici ! S-a jucat o des
chidere Caro-Kan si după numai 
7 mutări Boicu pierdea un pion. 
Ea a luptat insă cu multă dîr- 
zenie în continuare. în timp ce 
Pogorcvici a comis numeroase 
greșeli. permițînd • tinerei sale 
adversare să înscrie nu numai 
unz prețios punct în clasament, 
dar să realizeze si o răsunătoa
re performanță de palmares.

în formă excelentă, Ligia Jlc- 
man a obținut a patra victorie 
consecutivă întreeînd-o pe Edit 
Ștefanov. Margareta Tcodorescu 
a cîștigat la Csila Sajter, intrind 
astfel în olnt^nui fruntaș. Remi
ze în partidele Gabriela Olteanu 
— Mariana Ioniță, Judith Kantor 
—• Eugenia Ghindă și Eleonora 
Gogâlca — Gertrude Baumstark. 
Otilia Ganț a întrerupt cu un 
ușor avantaj la Maria Albuleț.

In filial
In clasament’, 
duce Ligia Ji 
mată de Sm 
3.5 p. Margar< 
(1), Mariana 
Pogorevici cu

Runda a 6-a 
culin, mai dîr: 
singură partid; 
capătul celor 
vidiu Foișor, 
obținută în fat 
nu, trece sing 
samentului, cv 
punct avans 
Ghindă, care 
ții în jocul pa 
cu A. Kertesz. 
tat egal s-au 
Gheorghiu — 
— Ionescu și P 
Au întrerupt S 
Ciolac — Nice 
Tratatovici. în 
azi — a l-a - 
meni sînt Foi: 
4 p. Grdnberg 
țescu 3,5 p.

MECiLIRI APRIG DISP
IN DIVIZIA „A“ LA L

Patinoarul „23 August" din 
Capitală a găzduit ieri jocu
rile etapei a 4-a din cadrul ce
lui de al 3-lea turneu al seriei 

■ secunde valorice din Divizia 
„A- la nochei. s-au disputat 3 
meciuri, caracterizate nu atît 
prin calități tehnice, cît prin 
dîrzenia cu care echipele și-au 
apărat șansele. Tată rezultatele:

Progresul Miercurea Ciuc — 
Metalul Rădăuți 8—5 (2—1, 2—1,
4—3). Victorie mult mai dificilă 
decît se sconta a liderei în fața 
„lanreruei roșii". Au marcat : 
Szntes 4, Peter 2, Both și Gali, 
respectiv Halus 3, Chiuzaru și 
Chiprianov.

LM. A.S.A'. Sf. Gheorghe—Spor
tul studențesc ASE 5—3 (3—2, 1—0, 
1—1). Meci de mare luptă, care 
confirmă revenirea în formă a 
echipei bucureștene. Dar victoria 
este meritată, chiar dacă a fost 
obținută după multe emoții. Au 
înscris : Herghelegiu 3, Nuțescu, 
Todor. respectiv Gh. Florian, 
Stoica și Neagu.

Avîntul Ghet 
Odorhei 6—3 (2 
marcat : Gyorg 
nedek, Șandor. 
respectiv Ban

Azi, ultima
Sf. Gheorghe - 
(ora 8), Progre 
— Avîntul Ghe 
și Sportul stih 
Rădăuți (ora

• Azi își îr 
țara noastră 
chei juniori 
din Cehoslova» 
întâlni în dc 
— ora 17,30 
17) selecționa 
(18 ani) a Ror 
marți șl miere 
să joace cu f< 
(20 de ani) a 
mație care se 
C.M.. gruna 
București în r

Câl

Divizia „A" de baschet

IMUAS BAIA MARE ÎNVINGE I
IAȘI, 17 (prin telefon). Deși 

pină la încheierea turneului au 
mai rămas de disputat două e- 
tape, situația echipelor candidate 
la promovarea în grupa valorică 
1—6 a campionatului național de 
baschet este clarificată, de pe 
acum, în favoarea formațiilor 
Steaua, Dinamo București, Farul 
Constanța, Rapid București, 
l.C.E.D. C.S.Ș. 4 București și 
C.S.U. Balanța Sibiu (aceasta din 
urmă aflîndu-se pentru prima 
dată în grupa de elită a Diviziei 
„A"; In grupa 7—12 vor juca 
Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca, Politehnica C.S.Ș. 
Unirea Iași, IMUAS Baia Mare, 
Dinamo Oradea. C.S.U. Brașov, 
și Politehnica C.S.Ș. 2 București. 
Rezultatele de vineri :

IMUAS BAIA MARE — l.C.E.D. 
80—79 (30—43, 70—70). în meciul
inaugural al zilei s- a produs o 
mare surpriză, în favoarea băi- 
mărenilor - care nu s-au descura
jat cînd au fost conduși cu 15 
puncte, au luptat cu multă am
biție și au izbutit să refacă han
dicapul, egalînd. în prelungiri, 
eempa condusă de antrenorul A. 
Molnar a acționat cu mai multă 
luciditate, a greșit mai puțin și 
a obținut un succes pe deplin 
meritat, deși diferența a fost mi
nimă. A ti înscris : D. Dumitru 
23, Munteanu 12. C. loan 12. Mn- 
rășan 11. Fierea 10. Mara 6. Cio- 
ciș 2, Cioeian 2. M Dumitru 2 
pentru învingători, respectiv Gră- 
dlșteanu 18, Pogonarn 18. Arde
lean 17. Carpen 14, V. Constan
tin 6. Mihaleea 4. Voicu 2. Arbi
tri • A. Atanasescu (București) 
și I. Szabo (Clu’-Napoca).

C.S.U. BRAȘC 
RAD EA 79—72 
BUCUREȘTI — 
CLUJ-NAPOCA 
FARUL CONS' 
SIBIU 82—57 
BUCUREȘTI 
IAȘI 87—76 (;
— POLITEHN 
99-64 (64—34).

Alex.

MilNE, „PREMIUL
Mîine diimineață7 la Ploiești, 

este programat „Premiul de în
chidere", alergare semiclasică, cu 
o participare selectă, în Crunte 
cu Hogar. Heme:us (cîstigătorul 
derbyului din acest an). Copist 
și alții, pe distanța de 2100 m, 
în care fiecare concurent are 
șansa lui de a cîștiga. Reuniunea 
este dominată de lupta pentru 
obținerea titlului de campioană 
pe formații, dintre antrenorii 
G. Tănase, M. Ștefănescu și I. 
Oană, fiecare avînd acum cîte 
57 victorii. S-ar putea întâmpla 
să avem un deat-heat, ceea ce 
nu s-a mai întâmplat pe acest 
hipodrom, căci fiecare concurent 
ane cai cu șanse. Astfel, cam
pionul ,,en titre", G. Tănase, 
pare avantajat cu Hogar, Krauss

DE ÎNCHIDERE"
și Efect, M. Ștefănescu cu Sa- 
dău, Solstițiu șl Răsad, iar I. 
Oană cu Frenet'ca, Vîgan și Rea
lista. Vom vedea deci alergări 
spectaculoase, în care credem 
că nu vor lipsi nici fotografiile, 
mai ales că patru alergări se 
vor desfășura pe distanța de se- 
mifond de 2100 m.

Publicul par Lor va avea, de a- 
semenea, puncte tari de atracție 
căci la even tul dintre alergările 
4—5 există un fond de pornire 
de 3000 lei, ca și la ordinea tri- 
Î>lă din alergarea 6, „Premiul de 
nchidere", iar la ordinea din ul

tima alergare există un report 
de 1830 lei, ceea ce duce la șan
se mari de cîștîg pentru cei in
spirați.

Reveniind la lupta pentru titlu,

HI PIS M
înclinăm să credem că vom ve
dea un deat-heat între forma
țiile G. Tănase și M. Ștefănescu, 
antrenori care au dominat a- 
ceastă dispută și in anin trecuți, 
fiind apreciați de specialiști șl 
public. în ace«t an Sr-au mai 
remarcat formațiile I. Oană (și 
el este angajat direct in lupta 
pentru titlu) S. Ionescu, care, 
deși a lipsit neste 20 ani de pe 
hipodrom, a fost mult timp li
der, și vechiul profesionist V. 
Gheorghe, din mina căruia au 
ieșit cele mai multe vedete ale 
hipodromului, ca Fănișor, Gaba
rit, Godeanu, Selenar, Bosfor, iar 
acum Perj ar, campionul turfului.

A. MOSCU
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gaz in de 
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URIES MICILOR 
I. Astrițenai a- 
acum viitori per- 
rampionl (de ce 
de pildă, că la 

pionat județean 
lat 3ti de copil) 
rticlpanți au rea- 
■orduri naționale. 
Uman se numeș- 
irsan (categ. 82,5 
at bara de 120 kg 
Jls și la .totalul 
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AFARA CU JU- 
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lia nu dau voie 
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meciurile senlori- 
în ziua de 21 no- 
penultimul meci 
•el „C“, Nltramo- 
s-a adeverit, ar- 

eștean Mihal Bog- 
biigat să consem- 
la de arbitraj... 
arede terenul de- 
.* ’U acest joc nu 
• regulamentului.
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W MAGAZIN 
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CE MARI SÎNT, UNEORI,
LUCRURILE... MICI!

Experiența celor peste 150 
de „colțuri de educație fi
zică", organizate in între
prinderile și instituțiile bucu- 
reștene și o întrebare : „Pe 
cind o asemenea inițiativă și 

in alte centre din țară ?“

Ascensiunea sportului de 
masă bucureștean ne este 
— mai ales după Conferin
ța pe țară a m scării spor
tive — confirmată prin nu
meroase cifre, statistici și 
bilanțuri (unele dezbătute, 
recent, intr-o temeinică a- 
naliză a activității desfășu
rate în acest domeniu la 
nivelul Capitalei). Am mai 
putea reaminti, in aceeași 
ordine de idei, cronica ace
lor entuziaste crosuri, festi
valuri și alte manifestări 
de amploare, cu mii de 
participanta găzduite. săp- 
tămînă de săptămină, de 
bazele sportive de la ..Voi
nicelul'' si „Cireșarii", la 
Parcul Tineretului și la 
Parcul Plcvnei, pe stadioa
nele „23 August", „Dinamo" 
sau „Tineretului". Dar, nu 
despre asemenea acțiuni 
(organizate, dealtfel, și in 
județele țării) vrem să vor
bim de data aceasta, ci des
pre o IDEE, nouă, semnifi
cativă. care a început să 
prindă viată, cu rezultate 
remarcabile. O idee în spri
jinul activității de masă in 
general și in mod special 
pentru legarea mai strinsă 
a sportului de producție. 
Altceva decit gimnastica la 
locul de muncă — în trea
căt fie spus. în creștere 
spectaculoasă: de la 23 000 
la... 347 000 de practicant! în 
numai citeva luni.

Ne vom opri, acum, la 
„un lucru mic", cum au 
spus unii, la început...

în primăvară s-a propus 
înființarea in îhtreprinderi 
a unor „COLTURI DE E- 
DUCAȚTE FIZICĂ". Altfel 
spus, organizarea unor spa
tii modeste, din imediata a- 
propiere a locului de muncă 
(secții, ateliere, hale), dota
te cu o aparatură sportivă 
minimă — gantere, exten- 
soare, mingi medicinale, 
mini-haltere. inele de cau
ciuc. una-două mese de șah 
și chiar de tenis de masă 
(după posibilitățile existen
te în fiecare întreprindere 
sau instituție). Toate, Ia în- 
demina muncitorilor, tineri 
sau virstnici, sâ-i ajute Ia 
menținerea sănătății, la în
lăturarea stărilor de obo
seală. la creșterea capacită
ții de muncă, să-i obișnu
iască, într-adevăr, cu prac
ticarea individuală, în mod 
permanent, a exercitiilor fi
zice. Tot la „coltul educa

ției fizice" — citeva bro
șuri și pliante pe teme 
sportive și turistice, afișul 
„Daciadei". citeva îndem
nuri atrăgătoare de partici
pare la acțiunile sportive 
pe secții sau sectoare, pe 
ateliere...

In martie erau doar 3(!) 
asemenea amenajări (la 
Dîmbovița, Policolor și Fla
căra roșie); în decembrie 
numărul lor a ajuns Ia 159. 
Dar. cifrele nu sînt întot
deauna primele criterii de 
apreciere a eficienței sau, 
mai ales, a pasiunii cu care 
se acționează într-un do
meniu sau altul. Dealtfel, 
la „colturile de educație fi
zică" din întreprinderile și 
instituțiile bucureștene ni
meni nu stă să numere cîți 
muncitori se opresc aici 
pentru a se destinde în 
pauza de producție, la înce
putul sau la sfîrșitul zilei 
de lucru. Important este că 
la aceste „baze sportive", 
din cele mai simple și ac
cesibile, sportul leagă prie
tenii din cele mai adevăra
te și durabile. Așa cum se 
întîmplă. de exemplu, la 
C.P.B., P.T.T., Locomotiva, 
Suveica, Mecanică fină, 
I.O.R., Crinul, Confecția, 
U.R.B.I.S., Autobuzul... O 
acțiune care nu o regăsim 
exprimată cifric nici in ra
poarte, nici în dări de sea
mă, dar care ne arată și ne 
convinge CE MARI POT 
FI, UNEORI, LUCRURI
LE... MICI! Ne-o confirmă 
imaginile văzute, ne-o spun 
popularitatea și eficiența a- 
cestor „colțuri de educație 
fizică", ne-o spun oamenii 
— tineri și virstnici, băr
bați și femei.

Apreciem călduros iniția
tiva C.M.E.F.S. București, 
care, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de 
partid. împreună cu factorii 
responsabili ai sportului 
sindical din Capitală au 
căutat și au știut să gă
sească și altfel de drumuri, 
nebătătorite, de apropiere 
a sportului de munca pro
ductivă din întreprinderi. 
Ne întrebăm, însă: n-ar fi, 
oare, timpul (mai ales 
acum, în sezonul în care și 
activitatea competițională 
de masă își restrînge aria 
de cuprindere a tineretului, 
a oamenilor muncii) ca ex
periența acestor „colțuri de 
educație fizică" să fie ex
tinsă și în alte centre in
dustriale ale tării?

Dan GARLESTEANU

ciplinele sportive. • 272 DE 
MICI 6CR1MERI. Aceasta este 
masiva participare a copiilor 
Intre 9—15 ani la a V-a edi
ție a competiției de scrimă 
„Cupa Elflre", organizată de 
redacția cotidianului de limba 
maghiară și forul sportiv ju
dețean, din Satu Mare. Prin
tre cîștigătoril la cele trei 
arme au figurat : Monica Da
vid (Tînărul Tractorist Bra
șov). T. Kiss (C.S. Bacău) — 
la floretă. Z. Csokor (Victoria 
Cărei) — la sabie, D. Țurca- 
nu (Tractorul Brașov) — la 
spadă. • Y 04 KCC cu acest 
indicativ se prezintă tn eter 
radioamatorii din Tulcea. Re
cent, la radioclubul județean 
din orașul de la porțile Del
tei Dunării s-a inaugurat un 
nou curs de formare de ra- 
dlotelegrafiștl și radlotelefo- 
niști de care se ocupă cunos
cutul instructor Ion Arpașu. 
In arest an un bogat bilanț 
au, dnt.re nidi oam a torid tul
ceni. Dumitru Lesovici (Y 04

BB H), Romei Pușcașu (Y 04 
CTMM), Constantin Udrea 
(Y 04 ZF) și Iordan TAușanu 
(Y 04 CA H). t LA BAZI
NUL DIN HUNEDOARA. Sute 
de copii, pionieri și șoimi al 
patriei, vin zilnic la bazinul 
acoperit Corvinul din Hune
doara pentru a învăța sau a 
se perfecționa la înot. Recent 
s-a încheiat perioada de re
crutare și triere pentru lotul 
de performanță al secției de 
natație a clubului hunedorean. 
Prin filtrul exigent al tehni
cienilor au trecu*  aproape 
2000 de copii născuți între 
anii ^975—1977. Au fost selec
ționați peste 150 de copii în
tre 5—7 ani, care vor fi re
partizați în cele 9 grupe de 
înotători. în imagine, un as
pect de la o lecție cu micii 
sportivi hunedoreni, a profe
soarei Lidia Lucaci.

Relatări de la î I. Toma, V. 
Lazăr, C. Gruia, Z. Kovacs, 
P. Comsa și I. Vlad.
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Divuionarck „A"
la juir.â'atca Întrecerii

F.C. ARGEȘ ÎNTRE -3 Șl +5 
CLASAMENT AL ADEVĂRULUI...

Analiza evoluției echipei pi 
teștene în prima parte a cam
pionatului 1982/1983 nu poate 
face abstracție — dimpotrivă, 
trebuie să țină neapărat seama 
— de ceea ce s-a întîmplat în 
a doua jumătate a ediției pre
cedente. Pentru că. în acea pe
rioadă deosebit de frămîntată, 
una dintre cele mai grele din 
istoria clubului, echipa din Tri- 
vale a... dansat periculos pe 
marginea prăpastiei, aflîndu-se, 
pînă aproape de finalul cam
pionatului, la — 3 în „clasa
mentul adevărului" și, deci, în 
grupul formațiilor vizate să ia 
drumul Diviziei „B“. Lotul era 
același care dusese „ll“-le pi- 
teștean prin mai toate colțurile 
Europei în competițiile inter- 
cluburi, lot valoros, lot capabil 
să realizeze frumoase perfor
manțe, lot cu cîțiva internațio
nali la rampă și bine căliți în 
bătălii aspre. Atunci? Care să 
fi fost cauzele ? Cei mai mulți 
au înclinat să considere că nu 
era vorba de cauze, ci de una 
singură : plecarea lui Florin 
Haiagian, antrenorul care stru
nise cu autoritate caracterele 
unor jucători pe care-i cunoștea 
ca pe sine însuși.- S-au gîndit 
diverse soluții pentru a se ieși 
din impas, dar numai una pă
rea a fi cea viabilă : revenirea 
la Pitești a lui Nicolae Dobrin, 
după scurta și fructuoasa lui 
escală în apropiere, la C. S. 
Tîrgoviște ; Dobrin, cel al că
rui destin s-a contopit, timp 
de peste 20 de ani. cu acela al 
primului club de fotbal din 
țara noastră. Revenit la Pitești. 
Dobrin a preluat conducerea 
tehnică a echipei în rîndurile 
căreia se consacrase și, ajutat 
o vreme de „bătrînul" Leonte 
Ianovschi, a condus corabia ar- 
geșeană spre un liman salvator.

candidată ia retrogradare. „Și 
nu ne am dorit nimic altceva 
decit să nu mai traversăm 
niciodată o astfel de perioadă 
grea", afirma atunci, după epui
zantul meci cu Steaua din eta
pa a 33-a, Dan Silvășan, unul 
dintre cei mai tineri conducă
tori de club din Divizia „A“.

ÎN SUGESTIVUL
adversarilor ei, s-a concluzionat 
că F. C. Argeș este una dintre 
divizionarele „A- CARE JOA 
CĂ MAI BINE IN DEPLASA
RE decit pe teren propriu. Afir
mația este susținură și de ar
gumentul golurilor marcate n 
deplasare (12) cele mai multe, 
un frumos record al toamnei, 
■înscris la activul argeșenilor. 
„Da. este adevărat, subliniază 
antrenorul Dobrin. și aceasta se 
datorează faptului că în depla

Portarul Cristian intr-un plonjon... pentru fotoreporteri, dar 
fi eficace, deviind in corner balonul șutat de Văetuș. Fază din 
partida Dinamo — F.C. Argeș. Foto : Dragoș NEAGU

„Și am pășit in noul campionat 
cu un singur gind — obiectiv: 
să nu mai trăim emoțiile avute 
In primăvara lui ’82", afirmă 
acum, la încheierea turului, Ni
colae Dobrin.

F. C. Argeș a început cam
pionatul printr-o excelentă evo
luție la Timișoara (1—1, deși 
putea cîștiga ușor la două-trei 
goluri diferență), după care, pe 
teren propriu, două „upercuturi" 
au dus-o In situația de k.o. : 
1—2 cu Sportul studențesc și

4. F. C. ARGEȘ 17 9 3 5 26-18 21
• Puncte realizate acasă : 13 (a pierdut două puncte cu Spar

tul studențesc, unul cu Corvinul) ; puncte obținute în deplasare: 
8 (cite două ou Chimia Rm. Vîlcea, Politehnica Iași și Pe
trolul, ctte unul cu Politehnica Timișoara și C. S. Tîrgoviște).
• Golgeterii echipei : Radu II 6 goluri, Nica șl Ignat — cite 

4, Iovănescu, Molceanu șl Cîrstea — cîte 2, Badea, M. Zamfir, 
Turcu, Jurcă și Tulpan — cîte 1, Neagu (Jiul) — autogol.
• Jucători folosiți : 18 (Cristian, Stancu, Badea, Tulpan și 

Turcu — cîte 17 meciuri, Moiceanu 16, M. Zamfir 15, Iovănescu 
șl Nica — cîte 14, Jurcă 13, Radu II și Ignat — cîte 12, Cîrstea 
11, Toma 7. Margelafu 6, Dobrin șl Chivescu — cîte 3, Ancuța 
1).
• Cartonașe galbene : 18 — 8 jucători ; cele mai multe : Ig

nat 4.
• Cartonașe roșii : M. Zamfir (etapa a 8-a).
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m : 3 transformate (Ra

du II 2. Tulpan), una ratată (Radu II) ; a fost sancționată cu 
8 penalty-uri : 6 transformate, 2 ratate.
• A expediat 184 de șuturi (109 acasă — 75 în deplasare), 

dintre care 92 pe spațiul porții (50 acasă — 42 în deplasare).

Mai mult, F. C. Argeș s-a aflat 
la un pas de a se număra din 
nou printre ambasadoarele fot
balului românesc în întrecerile 
intercluburi continentale, dar a 
ratat în extremis, după pre
lungiri și epilogul penalty-uri- 
lor, intrarea In finala Cupei în 
care se mai calificase și Dina
mo, campioana țării. Ratarea 
aceasta a avut însă și un efect 
pozitiv, pentru că a readus gru
parea piteșteană cu picioarele 
pe pămînt, reamintindu-i că 
mare parte din campionatul 
care abia se încheiase se aflase 
în postura neașteptată de...

0—0 cu F. C. Corvinul 1 ? 1 A- 
ceste rezultate i-au făcut pe 
multi să considere că se va 
repeta istoria campionatului 
precedent. Dar n-a fost așa 
Este adevărat, echipa s-a clăti
nat după cele două lovituri, 
și-a revenit însă rapid, a ri
postat și ea zdravăn (2—0 la 
Rm. Vîlcea și 4—2 la Iași), 
ajungind intr-o situație extrem 
de curioasă : acumulase cinci 
puncte, din șase, în deplasare (!) 
și numai nnul, din patru, pe 
teren propriu ! Cum și în ur
mătoarele etape a mai acumu
lat încă trei puncte pe terenul

sare am jucat mult mai relaxat, 
nu ne-am precipitat in căutarea 
golului, am așteptat apărindu-ne 
exact, dar n-am neglijat nici 
un moment să atacăm sau să 
contraatacăm și să marcăm 
goluri".

Pe teren propriu, Insă, după 
punctele pierdute la începutul 
turului, F. C. Argeș n-a avut 
claritatea jocului din deplasare, 
a cîștigat citeva meciuri la 
scor, dar s-a și... chinuit în 
partide cum au fost cele cu 
Univ. Craiova, F. C. Olt, Steaua. 
Totuși, N-A MAI PIERDUT NICI 
UN PUNCT și astfel a termi
nat în grupul fruntașelor cu 
+5 în clasamentul adevărului, 
ceea ce-i dă dreptul să viseze 
la o nouă participare în cupele 
europene. Vis care se poate 
transforma în realitate numai 
dacă va repeta evoluția bună 
din toamna lui ’82. efect al 
mai multor cauze dintre care 
cele mai importante ni se oar 
a fi : 1) mobilizarea și dăruirea 
exemplară, născute'din orgoliul 
rănit pe parcursul anului pre
cedent ; 2) comportarea remar
cabilă a trei jucători: Nica, Ba
dea și Moiccanu, acesta din ur
mă pe un post nou, de mijlo- 
caș-„inchizător" în fața funda
șilor ; 3) echilibrul evident al 
compartimentelor pe axul de 
bază al echipei, Cristian — 
Stancu — Iovănescu — Radu II, 
ultimul cu randament notabil 
pînă la suspendarea care l-a ți
nut pe tușă aproape o treime 
din etapele turului campiona
tului.

Va repeta F. C. Argeș și în 
retur buna comportare de pe 
parcursul etapelor 1—17 ? Dacă 
răspunsul va fi afirmativ, 
atunci mai mult ca sigur că 
F. C. Argeș va încurca soco
telile multora dintre echipele 
care se văd de pe acum pe 
„podiumul întrecerii".

Laurențiu DUMITRESCU

DE LA F. R. F.
în anul competițional 1983 

— 1984 se va desfășura ace
lași sistem competițional repu
blican ca in anul 1982 — 1983. 
în legătură cu aplicarea unei 
noi formule competiționale, 
care a fost publicată în presă 
sub formă de proiect, hotărîri- 
le ce se vor adopta vor fi co
municate la timpul potrivit.

ANUNȚ
Universitatea cultural-știlnțlfică din București, tn colaborare 

cu Consiliul municipal pentru educație fizică și sport. Centrul 
de medicină sportivă șl Centrul de cercetări pentru educație 
fizică și sport al CNEFS anunță organizarea unei mese rotunde, 
condusă de conf. dr. Nicu Alexe. pe tema „Problematica greu
tății corporale tn sportul de performanță".

Vor participa : dr. Alexandra Popovlci, dr Virgil Ignat, dr. 
Nicolae Lazăr, prof. Cornel Răduț.

Dezbaterile vor avea loc luni 20 decembrie 1982, la orele 
12,30, In sala Dalles.

ADMINISTRAȚIA DI STAI 10J0 PPONOSPORI INTORIiEAlA

Ie ASTAZI — ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE • După cum S-a 
mal anunțat, mîine va avea loc

I ultima tragere excepțională Pro- 
noexpres clin acest an ; tn ca
drul a opt extrageri în două faze, 
cu un total de 44 de numere,

Ipartlcipanțll au posibilități mul
tiple de a cîștiga autoturisme 
„Dacia 1300", mari sume de bani

Iși excursii peste notare. (Trage
rea va avea loc la ora 16 tn 
sala clubului sportiv Progresul 
din București, str. dr. Staicovicd

I nr. 42 : numerele cîștigătoare vor 
I fi tr-nsm'se la televiziune si ra- 
I dio în cursul serii) a De ase

menea, mîine se va desfășura 
ultimul concurs Pronosport din 
acest an, care cuprinde partide 
deosebit de atractive din cam
pionatele divizionare A și B ale 
Italiei. Mai multe variante — mai 
multe șanse de a vă număra 
printre ultimii mari ciștigători 
ai anului la sistemul de joc pre
ferat i

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 17 DE
CEMBRIE 1982 : Extragerea I : 
38 19 21 6 62 61 85 45 1 : ex
tragerea a Ii-a : 4 59 39 81 
68 52 78 49 25. Fond total de

ciștiguri : 1.061.520 lei din care 
280.074 lei report la categoria 1.

• ClȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2" DIN 12 DECEM- 
BBRIE 1982. Cat. 1 : 2 variante 
25% a 35.526 Iei ; Cat. 2 : 4 va
riante 100% a 8.612 lei și 17 va
riante 25% a 2.153 lei ; Cat. 3 : 
22,25 a 3.193 lei ; Cat. 4 : 124,75 
a 570 lei ; Cat. 5 : 350,75 a 200 
lei ; Cat. 6 : 2.689,25 a 100 lei. 
Cîști gurile de categoria 1 (25%) 
au fost obținute de MARIA 
TlRNĂCOP din Slatina și res
pectiv CONSTANTIN BURI- 
NARU din București.



CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI DEZBATE 
VIBRANTUL PROGRAM DE ÎNFLORIRE A PATRIEI
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ROMÂNIA - SUEDIA 26-21
".'rmiirt im oau 1)

supleant al Comitetului I’olilic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Jipa, director al 
S.M.A. Poșta Cilnau, judelui 
Buzău, Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic E- 
xccutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
viceprim-minisliu al guvernu
lui, Iosif Szasz, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.p.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Harghita al P.C.R., 
Ion Pățan, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al I’.C.R., ministrul aprovizio
nării tehnico-niateriale si con
trolului gospodăririi fondurilor 
fixe, Maricica Țipirigan, secrc-

Sportivii iși exprimă întreaga lor adeziune 
la magistralul Raport prezentat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

FOTBALUL ROMÂNESC SE ANGAJEAZĂ
Alături de toți oamenii mun

cii. de întregul nostru popor, 
am ascultat cu deosebit interes 
și deplină satisfacție Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, la Conferința Na
țională a P.C.R Bilanțul pre
zentat cu acest prilej ne umple 
inimile de bucurie și ne mobi
lizează la o continuă perfecțio
nare a activității noastre in ve
derea îndeplinirii sarcinilor im
portante care ne stau in față. 
Ca președinte al Federației Ro
mâne de Fotbal, simt nevoia să 
mă fac ecoul sutelor de mii de 
oameni care activează în aceas

X tar al Comitetului comunal dc 
partid Sadova, județul Sucea
va, Gheorglie Stoica, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Rel'erindu-se la problematica 
abordată de ultimul vor
bitor, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

„Trebuie să plecăm de aici, 
tovarăși, cu hotărîrea ca pînă în 
1985, la sate să nu existe gos
podării, inclusiv ale muncitorilor, 
funcționarilor și intelectualilor 
ce lucrează în sate, care să nu 
crească animale. Fiecare fami
lie să aibă o vacă sau un nu
măr de oi. Trebuie ca la trei 
persoane să sc crească obliga
toriu un porc. Această sarcină 
de mare importanță trebuie să 
fie pusă în fața tuturor comu

tă atit de îndrăgită disciplină 
sportivă și să ne angajăm fn 
aceste momente să ridicăm la 
cote cît mai înalte fotbalul ro
mânesc. Rezultatele obținute în 
finalul sezonului de toamnă — 
și am în vedere în primul rlnd 
echipa națională, egala cam
pioanei lumii în recenta confrun
tare de la Florența, și frumoa
sa performanță a Universității 
Craiova, care a reușit să intre 
in elita formațiilor de club ale 
continentului nostru — ne obli
gă șl ele să continuăm drumul 
ascendent, pe măsura condi
țiilor create de partid mișcării 
sportive și, deci, șl fotbalului, 
dînd astfel deplină satisfacție 

nelor, a tuturor oamenilor 
muncii. (Aplauze puternice. Se 
scandează „Ccaușescu și popo
rul").

Practic, de fapt, nu trebuie 
să existe nici o limită privind 
creșterea animalelor. Să dis
pară concepția, care era Ia un 
moment dat, ca să nu se îm
bogățească țăranii. Să se îm
bogățească cît vor, dar prin 
muncă, tovarăși ! (Aplauze). 
Deci pol avea, pot să crească 
și să îngrijească nelimitat, ori- 
cîte animale!" (Aplauze puter
nice).

In cursul după-amiezii, lu
crările au continuat in cele 11 
secțiuni ale Conferinței.

Lucrările Conferinței Națio
nale a partidului continuă.

milioanelor de iubitori ai aces
tui sport, care-i înconjoară pe 
fotbaliști cu atîta dragoste.

Ascuitînd Raportul, în care 
n-au fost ocolite lipsurile care se 
mai manifestă în unele domenii 
de activitate, activul F. R. 
Fotbal, cluburile și asociațiile, 
toți cei cu atribuții în această 
disciplină sportivă, sîntem 
convinși că mai avem încă 
multe de făcut, atit pe planul 
instruirii, cît și al educației. 
Sporind exigențele în procesul 
de pregătire și educație, vom 
putea urca In ierarhia inter
națională, la nivelul pretențiilor 
și al condițiilor asigurate fotba
lului nostru.

Ing. Andrei RADULESCU 
președintele F.R. Fotbal

Miine, derby-ul R. D.
SCHWERIN, 17 (prin telefon). 

Cea de a Xlll-a ediție a „Tro
feului R.D. Germane" la hand
bal masculin a continuat în 
mijlocul unui interes crescînd, 
a treia reuniune, găzduită de 
Sala Sporturilor și Congrese
lor, atestînd faptul că der- 
by-ul competiției și-1 vor dis
puta, ca și în alte ediții, re
prezentativele R.D. Germane și 
României, în meciul programat 
duminică.

ROMANIA — SUEDIA 26—21 
(15—7). Echipa noastră a făcut 
un joc mult mai aproape de po
sibilitățile sale, detașîndu-se cu 
dezinvoltură de un adversar 
care joacă un handbal frumos, 
atletic, combinativ și în vite
ză. A fost un meci care a plă
cut mult publicului. Hamdbaliș- 
tii români au condus în min. 
10 cu 5—2 și în min. 11 cu 
6—2, minut însă în care avea 
să se accidenteze Marian 
Dumitru (întindere de li
gamente la piciorul sting). Pe 
fondul aceluiași handbal spec
taculos scorul a evoluat astfel: 
8—3 pentru România în min. 15, 
apoi 10—3 în min. 20, 17—8 în 
min. 36, 21—11 în min. 42 și 
22—11, în min. 43. In conti
nuare ai noștri — conform ră
ului obicei împămîntenit" — 
au stins motoarele, lăsînd de
seori pe Alexandru Buligan cu 
cite doi și chiar trei adver
sari în față. Așa se face că 
partenerii âu redus din handi
cap, stabilind diferența fina
lă doar la 5 goluri, cînd de 
fapt ar fi trebuit să fie de mi
nimum 10. Să nu uităm sub
linierea evoluției lui Berbece, 
activ și curajos, evident folo
sitor formației noastre.

Au înscris : M. Voinea 6 (2 
din aruncări de la 7 m). Ber
bece 4, Mironiuc 3, Stingă 3

Germană - România
(2), Dumitru 2, Roșea 2, Dră- 
găniță 2, Oprea 2, Boroș 2 — 
pentru România ; Carien 5, Ri- 
bendhal 4, Friendv.ill 4, Faxe 3. 
Jilson 2 (ambele din 7 m), A- 
brahamsson 2, Augustsson 1 — 
pentru Suedia. Au arbitrai) 
Pritzkov și Gentz (R.D. Ger
mană).

Urmează ultimele două zile 
ale competiției în care sîrn- 
bătă reprezentativa noastră va 
evolua în compania Islandei, 
iar duminică, la ora 17,30 (ora 
României) în compania R. D. 
Germane. Reamintim că re
prezentativa României a mai 
cîștigat o singură dată acest 
turneu, in 1970, anul izbînzii 
sale de la Paris, la „mondia
le". Alte rezultate : Islanda — 
R.D. Germană „B“ 23—22 (14— 
10) și R.D. Germană „A" —
Ungaria 30—25 (16—12).

Hristache NAUM

„SPORTUL CA PARTE 
A VIEȚII"

PRAGA, 17 (Agerpres) — La 
Praga s-a desfășurat un co
locviu științific cu tema „Spor
tul ca parte a vieții", in cursul 
căruia participanții au exami
nat metodele de atragere a 
populației la practicarea edu
cației fizice și sportului, por- 
nindu-se la constatarea potri
vit căreia omul modern, supus 
din ce în ce mal mult unor 
factori stresanți, are nevoie în 
mod imperios de activitate 
sportivă. Dintre disciplinele ce
le mai recomandate au fost 
citate turismul, crosul, schiul, 
patinajul, relevindu-se că în 
prezent pentru milioane de oa
meni practicarea exercițiului 
fizic a devenit o obișnuință.

VOM MUNCI MAI MULT Șl MAI BINE!
Sint unul dintre milioanele 

de cetățeni ai patriei noastre 
care au ascultat cu deosebită 
emoție și mult interes excep
ționalul raport prezentat de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului 
nostru, la forumul comunișți- 
lor — Conferința Națională a 
Partidului.

De la înalta tribună, condu
cătorul partidului nostru arăta 
că în anii construcției socialis
te România a cunoscut o pu
ternică dezvoltare economico- 
socială și a devenit o țară in- 
dUstrial-agrară ’ cu o industrie

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Alte rezultate din 

competițiile continentale : băr
bați : „Cupa Koracl”: grupa „A“: 
Ostrava — Limoges 76—89, Banco 
di Roma — Steaua Roșie Belgrad 
89—77 ; grupa .,B“ : Zaragoza — 
Tours 105—88 ; grupa „C“ : Dina
mo Moscova — Juventud Badia- 
lona 104—108, Monaco — Partizan 
Belgrad 100—90 ; grupa „D“ : Sl- 
benka Slbenik — Orthez Franța 
111—95, Sebastiani Rletl — USC 
Bayreuth 77—52 ; C.C.E. : Billy 
Milario — ȚSKA Moscova 94—86, 
Maccabi Tel Avlv — Real 
Madrid 99—93 ; femei : „Cupa 
Ronchetti" : grupa „A” : Mont- 
ferrand — Sparta Praga 65—90; 
grupa „B“ : Tungsram Budapes
ta — Partizan Belgrad 106—67 ; 
grupa „C“:‘Stade Franțais — 
Lokomotiv Kosice 60—59 ; grupa 
„D“ : SC MUnchen — Vllleur- 
banne 59—72 ; C.C.E. : Monting
Zagreb — Daugava Riga 79—82.

CICLISM • Echipa australiană 
Danny Clark — Don Allan (200 
p) a cîștigat cursa de 8 zile de 
la Copenhaga, urmată, la un tur, 
de cuplul Patrick Sercu (Belgia)
— Ren6 Pijnen (Olanda) 169 p.

HALTERE • Sovieticul Oksen 
Mirzolan a corectat recordul 
mondial la aruncat, cat. 56 kg, 
ridlcînd bara de oțel de 158,5. KI 
șl-a îmbunătățit cu 0,5 kg pro
priul record. In cadrul aceluiași 
concurs, la Moscova, Mlrzoian a 
îmbunătățit recordul unional la 
blatlon cu 2,5 kg, reușind acum 
280 kg. Tînărul Vladimir Kuzne- 
țov (19 ani) a egalat reoordul 
mondial la smuls (cat. 75 kg) — 
162.5 kg al lut Vlktor Dumev.

RUGBY • în ultimul său meci 
In Europa, echipa Argentinei a 
Intîlnlt Spania, la Madrid, și a 
cîștigat cu 28—19 (13—3). învin
gătorii au înscris 4 eseuri (Ure
— 2. Travaglinl șl Porta), iar în
vinșii 2 (Sergio și Egido).

ȘAH • După 9 runde. în tur
neul de la Soci : bărbați : 1. Tal 
(URSS) 7 p, 2. Nikolici (Iugo- 

puternică, modernă, cu o agri
cultură socialistă avansată. 
Fieni, o localitate mai mică, 
devenit oraș în anul 1968, 
poate fi un exemplu de ceea 
ce au însemnat anii socialis
mului pentru această impetu
oasă dezvoltare economică și 
urbanistică. La noi, la Fieni, 
se realizează astăzi mai mult 
de 1 miliard lei producție in
dustrială, în acest an s-a pre
dat populației cel de-al 
1000-lea apartament, au fost 
ridicate importante construcții 
edilitare, avem așezăminte de 
cultură, avem și o bază mate
rială a sportului în continuă

slavia) 5,5 (1), 3. Romanlșln 
(URSS) 5,5 p, 4—5. Vaiser șl 
Dvolrlș (URSS) 5 p : femei : 1. 
ra. Ahmllovskala (URSS) 7 p (1), 
1. Natalia Alehina (URSS) 6,5 p, 
S. Alia Grtafeld (URSS) 5 p (1),
4— 5 Zsuzsa Makal (Ungaria) și 
Diana Hanisch (RDG) 4,5 p, 6. 
Eva Karakas (Ungaria) 4 p, 7—9. 
Magdalena Kiss (România), Eri
ka Bela (Ungaria) șl Rumlana 
Bojldaeva (Bulgaria) 2 p (2) etc.

TENIS * * Paragualanul Gonza
les l-a întrecut pe australianul 
Edmondson (favoritul nr. 3) In 
turneul de la Sydney, cu 7—6, 
<—6. Alte rezultate : Pfister — 
r.ennert 4—6, 6—3, 6—2, Sadri — 
Drewett 6—7, 7—5, 6—4, Giammal- 
va — Leach 6—4, 6—4, Fitzgerald

club convenaDil, acum se vor
bește din nou despre angajarea 
Iul la C. F. Barcelona ! Clubul 
catalan este supărat pe Udo Lat- 
tek, actualul antrenor, ta urma 
lnfrlngerii suferite pe teren pro
priu ta fața lui Athletic Bilbao.
• La Paris a luat ființă o sec

ție europeană (de pe lingă 
F.I.F.A.) pentru jucătorii profe
sioniști. Președinte a fost ales 
Philippe Plat, conducătorul fede
rației profesioniste de fotbal din 
Franța. Un prim obiectiv al a- 
eestul for este luarea unul con
tact cu U.E.F.A.
• Diego Maradona va absenta 

din formația Barcelonei o bună 
bucată de timp (Intre 3 și 6 luni) I 
Din capitala Catalonlel se anunță 
că fotbalistul argentinian suferă 
de hepatită de origine virală 1 
Examenele de laborator pe care 
le tace acum vor preciza mal bi
ne situația I

— Estep 6—1, 6—2, Alexander — 
Johnstone 6—4, 2—6, 6—3 • La 
Hartfort (Connecticut), BIB Scan
lon l-a învins pe Woytek Fibak 
2—6, 8—3. 6—4, Gildemeister — 
Tanner —4, 7—5 • în „sferturi" 
la Rutherford : Navratilova — 
TurnJulI 6—2, 6—1, Mandlikova
— Potter 4—6, 6—3, 7—6 • tn 
competiția de junioare de la Tar
pon Springs (Florida) : SUA — 
Marea Britanle 2—1, Italia — 
Franța 2—1 • Turneul de la 
North Miami Beach : Borg — 
Mayotte 6—4, 6—2, Van Patten — 
Higueras 6—4, 7—6, Connors — 
Leconte 6—2 6—1.

TENIS DE MASA • Rezultate 
din Cupa Ligii europene : Polo
nia — Suedia 4—3, Ungaria — 
Danemarca 6—1, Franța — Belgia
5— 2, Olanda — Norvegia 4—3, 
R F. Germania — Iugoslavia 1—6, 
Anglia — Cehoslovacia 3—4.

VOLEI • Alte rezultate din cu
pele europene (turul 2) : femei: 
CCE : Ollmpio Theodora Ravena 
Italia (Leixoes Porto 3—0 ; 3—0). 
Dokkum Olanda (Helslnor Da
nemarca 3—0 ; 3—1), Lohhof RFG 
(Clamart Franța 3—0 • 3—0) Va- 
sas Budapesta (Steaua Roșie Bel
grad 3—0 ; 3—oj ; Cupa cupelor: 
Ostende Belgia (Postsportverein 

dezvoltare, care este folosită 
zilnic de miile de practicanțl 
ai exercițiilor fizice și sportu
lui.

Alături de întregul popor, 
oamenii muncii din orașul 
Fieni își iau angajamentul să 
muncească mai bine și mai 
mult pentru înfăptuirea neabă
tută a planului de dezvoltare 
economico-socială a țării, baza 
realizării prevederilor de ridi
care în continuare a bunăstării 
materiale și spirituale a între
gului popor. Este angajamen
tul nostru comunist!

Andronic ȚUȚUIANU 
primar al orașului Fieni, jud.

Dîmbovița

Austria 3—1 ; 3—1), Starlift Voo- 
burg Anglia (Hapoel Bat Yam 
3—0 ; 3—0), Atletico Portugal 
(Nykoplngs Suedia 3—0 ; nepre- 
zentare). Ruda Hvezda Praga 
(Paris UC 3—0 ; 3—0), Dynamo 
Berlin (Mladost Zagreb 3—0 : 
1—1).

• La Lima (Peru), meciul din
tre echipa locală Alianza șl re
prezentativa Poloniei s-a termi
nat nedecls : 0—0.
• Confederația de fotbal a 

Braziliei a anunțat că In 1983 
campionatul național va fi dis
putat de 40 de echipe, repartizate 
în 8 grupe. Cele 322 de partide 
vor avea loc intre 21 ianuarie și 
29 mai.
• Foarte interesante sînt une

le . date statistice privind turul 
campionatului din Cehoslovacia 
(țară a cărei reprezentati
vă o vom tatUnl în prelimina
riile C.E.). Comentatorul Agenți
ei C.T.K. remarcă forma excelen
tă a echipei Bohemians Praga — 
lidera de toamnă — care sub 
„bagheta" antrenorului Posplhal 
reușește să practice acum un fot
bal modern, In viteză, cu o miș
care permanentă a jucătorilor pe 
teren (n.r. echipa are nu mal 
puțin de 7 iu că tori Internațio
nali).

în prima parte a campionatu
lui s-au înscris ta medie 2,7 go
luri de meci, cele mai multe fi
ind marcate (37) de către Bohe
mians t Golgeterii campionatului 
Janecka și Sloup cu cite 9 goluri 
aparțin acestei echipe 1 Cel mai 
multi spectatori au asistat la fo
cul dintre Sparta Praga ?1 Bo
hemians : 26 227, iar cel mal pu-

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
MOSCOVA. A început tradi

ționalul turneu de hochei pe 
gheață, cu participarea unora 
dintre cele mal bune formații 
din lume. Este vorba de com
petiția dotată cu „Cupa Izves
tia". La ediția din acest an a 
turneului iau parte U.R.S.S., 
Suedia, R.F. Germania, Fin
landa și Cehoslovacia. In pri
ma zi au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate: Uniunea 
Sovietică — R. F. Germania 
6—2 (3—2, 2—0, 1—0) și Ceho
slovacia — Suedia 5—4 (1—1, 
2—1, 2—2). Turneul durează 6 
zile.

PIANCAVALLO. Pe pîrtia 
cu o zăpadă grea și pe o 
ceață deasă a avut loc ieri 
dimineață prima manșă a 
cursei de slalom special con- 
tînd pentru „Cupa mondială" 
feminină. Slalomul a fost a- 
ranjat de specialistul italian 
Gian Antonio Morandi și a 
cuprins 60 de porți, diferența 
de nivel a pîrtiei fiind de 165 
m. Iată rezultatele primelor 
clasate: 1. Perrine Pelen
(Franța) 53,60 s, 2. Erika Hess

ținl la meciul dintre Nitra șl 
Sparta Praga : 461 I
• Anglia a învins Luxembur

gul In preliminariile C.E. cu 9—0, 
scor pe care nu l-a mai realizat 
decît acum 22 de ani, cu aceeași 
selecționată I în echipa Angliei 
au fost Încercați (șl nu fără suc
ces) o serie de tineri printre ca
re Mabbutt, Chamberlain, jucă
torul de culoare Luther Blisset. 
autorul a trei goluri 1
• Antrenorul Iugoslav Vesellno- 

vial n-a avut prea mare succes 
eu ncua sa formație in care au 
evoluat (ta meciul cu Țara Gali
lor, scor 4—4, la Titograd) Fer- 
hatovlcl, Giurovski, Deverici, Jiv- 
covlci șl alți tineri. „Am primit 
prea multe goluri din greșeli fla
grante de apărare" — a spus no
ul coach al „plaviior".
• Considerat printre cel mal 

buni portari al turneului final al 
C.M., sovieticul Dasaev a decla
rat : „La un turneu final al C.M. 
al cu adevărat prilejul să-ți do
vedești valoarea avind tn vedere 
faima adversarilor. Pot spune că 
In Spania am redescoperit cu a- 
devărat frumusețea fotbalului șl... 
rolul portarului".
• Cesar Luls Menotti nu are 

nici acum un angajament ferm 
poate numai unul... In perspecti
vă 1 După ce a eutreerat aproa
pe tot globul pentru a găsi un 

(Elveția) 54,11 s, 3. Ilannl 
Wenzel (Liechtenstein) 55,07 s, 
4. Dorota Tlalka (Polonia) 
55,41 s, 5. Tamara Mac Kinney 
(SUA) 55,43 s, 6. Christin Coo
per (SUA) 55,45 s.

SARAJEVO, Evoluții de va
loare ridicată pe gheața pati
noarului olimpic cu prilejul 
campionatelor mondiale de ji’v 
niori la patinaj artistic, m 
proba de perechi pe primele 
locuri două cupluri sovietice: 
Tatiana Gladkova — Igor Spil- 
berg și Helena Nivikova — 
Oleg Blajhman, iar pe locul 3, 
francezii Christine Chinirad — 
Martian Mette. O comportare 
foarte bună a avut tînărul pa
tinator american Cristopher 
Bowman, de 15 ani. care a 
cîștigat detașat medalia de 
aur în proba individuală. Pe 
locurile următoare s-au clasat: 
Philippe Roncolli (Franța) și 
Niels Kopp (R. D. Germană). 
Austriaca Parthena Sarafidis 
ocupă primul loc după desfă
șurarea figurilor impuse, îna
intea reprezentantelor R. D. 
Germane, Karin Hendschke și 
Simone Koch.

Comitetul executiv al 
U.E.F.A. a stabilit locurile 
de desfășurare a finalelor 
competițiilor continentale : 
C.C.E. — Atena (stadionul 
Olimpic) la 25 mai 1983, 
„Cupa cupelor” — Gote- 
borg fstadionul Ullevi) la 
11 mal 1983. „Cupa 
U.E.F.A." — dublu meci, 
tur-retur, ta orașele de re
ședință ale celor două fi
naliste. la 4 șl 8 mal 1983.
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