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MESAJUL DE ANUL NOU 
adresat Întregului nostru popor, 

la posturile de radio și televiziune, de 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

1982 a fost pentru noi. antre
norii de lupte greco-romane, un 
an bun, la sfîrșitul căruia am 
trăit bucuria de a sărbători îm
preună cu sportivii fruntași un 
bilanț demn de prestigiul școlii 
românești In această disciplină 
olimpică. După răgazul de cl- 
teva zile prilejuit de sărbători
rea Amilul Nou, sîntem acum 
gata să reluăm pregătirile pen
tru anul competițional 1983.

Vom imprima întregii noastre 
munci o nouă calitate, așa cum, 
cu înflăcărat patriotism, ne-a 
îndemnat secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în istoricul Raport 
la Conferința Națională și In 
Mesajul adresat poporului ro

mân cu prilejul Anului Nou. 
Pentru anul în care am intrat 
avem In față două mari obiec
tive, C.E. de la Budapesta șl 
C.M. de la Kiev, competiții 1* 
care dorim să confirmăm re
zultatele bune din 1982. Dar 
Înainte de toate, anul 1983 con
stituie cea mai importantă eta
pă în selecția și pregătirea lo
tului României pentru o parti
cipare de prestigiu la J.O. din 
1984 do la Los Angeles. Către 
această competiție se îndreaptă 
gîndurile și speranțele noastre, 
ale antrenorilor și luptătorilor 
români.

Ion CORNEANU 
antrenor emerit

CUNOSC „CULOARUL0 CARE DUCE SPRE AUR !

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai Republicii Socialiste Rqmânia,

încheiem anul 1952 cu noi succese importante 
in dezvoltarea economico-socialâ, in sporirea avu
ției materiale și spirituale a patriei. In condițiile 
grele, determinate de accentuarea crizei econo
mice mondiale, cit și de unele -lipsuri ce s-au 
manifestat în diferite sectoare de activitate, in
dustria românească a continuat să se dezvolte ; 
am obținut rezultate de seamă în creșterea pro
ducției agricole, realizind o producție de cereale 
de 1 000 kg pe locuitor, s-au înfăptuit neabătut 
măsurile prjyind autoconducerea și autoaprovizio- 
narea, ridicarea bunăstării materiale și spirituale 
a poporului. Cu toate acestea trebuie să spunem 
deschis, și la terminarea celui de-al doilea an 
al actualului cincinal, că rezultatele obținute nu 
ne pot mulțumi, că, dacă în toate sectoarele s-ar 
fi acționat cu mai multă răspundere și fermitate, 
am fi putut să obținem rezultate și mai bune.

La Conferința Națională a partidului am ana
lizat pe larg stadiul actual al edificării socialis
mului în România, drumul străbătut de poporul 
nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român,

în ridicarea gradului de civilizație al patriei, în 
creșterea forței economice și politice, în intărirea 
independenței și suveranității României socialiste.

La sfîrșitul acestui an am sărbătorit cea de-a 
35-a aniversare a proclamării Republicii, care a 
marcat de fapt trecerea la revoluția și construc
ția socialistă in patria noastră. Mărețele reali
zări obținute in anii construcției socialiste de
monstrează cu putere justețea politicii partidului 
nostru care aplica in mod creator adevărurile 
generale la condițiile concrete din țara noastră, 
reprezintă o expresie a forței creatoare a clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectualității, a întregului 
nostru popor, care, stăpin pe destinele sale, iși 
făurește în deplină libertate propriul său viitor 
socialist și comunist.

Acum, la încheierea unui an de muncă eroică, 
plină de dăruire pentru progresul și propășirea 
patriei, adresez clasei . noastre muncitoare, țără
nimii, intelectualității, tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, întregului popor 
cele mai calde felicitări și urarea de noi și

(Continuare in pag. 2-3)

Mesajul de Anul Nou adresat 
întregului nostru popor de to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretei- general al partidului,
președintele Republicii, cel mal 
Iubit Cu al poporului,
ne-a îndemnat la calitate, la
muncă fără preget In anul 1983.
Caiaciștii și canoiștiL-români 
care se pregătesc pentru cam
pionatele mondiale din Finlan
da nu vor precupeți nld un 
efort pentru a reprezenta cu 
cinste culorile țării la această 
importantă confruntare de la 
Tampere, ultima mare escală 
Înaintea Jocurilor Olimpice pro
gramate anul viitor La Los An
geles.

DORESC SĂ ONOREZ
ȘCOALA ROMANEASCA DE ȘAH

Anul 1982 a fost pentru mine 
fructuos. Am reușit să cîștig tur
neul interzonal de Ia Tbilisi șl 
să mă calific la meciurile can
didatelor din actualul ciclu al 
luptei pentru campionatul mon
dial feminin, ceea ce a repre
zentat, fără Îndoială, o fru
moasă victorie, dar și o mare 
obligație.

In anul 1983 voi susține me
dul cu marea maestră sovietică 
Lidia Semenova, obiectiv pen
tru care am Început pregătirea 
mal de mult cu antrenorul și

CLUBUL MUNCITORESC „TRACTORUL"
VA CONTRIBUI LA MAREA PERFORMANTĂ

A SPORTULUI ROMÂNESC
Am fericirea să-mi desfășor 

munca de activist pe tărimul 
sportului lntr-un club muncito
resc, pe ale cărui baze sportive 
vin mii de mundtori, care lu
crează la „Tractorul" Brașov, 
să-și petreacă, împreună cu 
familiile, ore de destindere și 
recreare. Clubul nostru dispune 
și de un puternic corp de 
sportivi de performanță. Mulți 
dintre ei s-au afirmat In ma
rile competiții ale anului 1982 
atît interne dt și internaționale. 
Dorim însă ca acest an să fie 
și mal bun pe planul perfor
manțelor. Mă gtndesc la faptul 
că sabrerul dubului nostru Vil- 
moș Szabo, sperind să participe 
la C.M. de la Viena, să obțină 
medalie cu echipa României. El 
va fi — credem — prezent și

In Finlanda voi visli alături 
de ambițiosul, de tenacele To
ma Simionov. Sperăm ca la a- 
ceastă ediție ’83 a C.M. să cu
cerim medaliile de aur in pro
bele de C 2 — 1000 și 10 000 m. 
în urmă cu. 10 ani, tot la Tam
pere, la C.M. din 1973. urcam 
— după finala cursei de C 1 
1 000 m — prima treaptă a po
diumului de premiere (aveam 
atunci 24 de ani !). Cunosc, 
vreau să spun, „culoarul" care 
duce spre aur. Va trebui, in 
vară, să 1-1 arăt și lui To
ma-

Ivan PATZAICHIN 
multiplu campion olimpic 

' și mondial

Șl PE MAI DEPARTE

secundatul meu, maestrul Șer- 
ban Neamțu. Îmi dau seama, 
cunoscînd valoarea adversarei, 
că va fi o luptă foarte grea. 
Voi depune însă toate efortu
rile pentru a învinge și a mă 
califica In semifinalele compe
tiției supreme, onorînd astfel 
șahul românesc și răspunzînd 
condițiilor excelente care mi-au 
fost asigurate.

Margareta MUREȘAN 
mare maestră internațională 

la șah

la C.M. de juniori de la Buda
pesta, unde poate obține unul 
din Iodurile fruntașe. Rămînind 
In domeniul scrimei, o vom 
pregăti astfel pe talentata și ti- 
năra Coretistă Lazar Relta pen
tru a obține titularizarea în e- 
chipa României la campionatul 
mondial de senioare, și tot ea 
să-și mențină supremația In 
Balcani. în ceea ce-i privește 
pe boberi, Dorin Degan. Con
stantin Obreja și Daniel Deicâ 
au condiții pentru ca la Jocu
rile mondiale universitare să 
obțină, alături de schioarele 
Elena Lagusis și Iuliana Po- 
podu, medalii și puncte pentru 
sportul românesc.

Petre DUMITRESCU 
președintele clubului „Tractorul" 

Brașov

NOAPTEA DE REVELION, NOAPTEA MARILOR SPERANȚE IN NOI VICTORII, SPRE CREȘTEREA PRESTIGIULUI SPORTIV AL PATRIEI
Un an a trecut in amintire, altul, plin de speranțe, l-a luat locul. 

In noaptea de cumpănă dintre cei doi ani — însemnată. in inimile tuturor 
românilor de Mesajul adresat națiunii de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — clipele sale unice, irepetabile, s-au constituit pentru 
noi toți în momente de bilanț și de priviri optimiste spre viitor. 
Aflați Și ei in lupta continuă de autodepășire, pentru atingerea unei 
noi calități, in lupta cu secundele, cu centimetrii, cu partenerii de 
întrecere dreaptă, pentru obținerea victoriei in arenă, sportivii țârii, 
cei aflați Ungă ei cu sfatul și cu fapta, au dat frîu liber tn noaptea 
de Revelion viselor cu ochii deschiși, și-au exprimat cu entuziasm 
și luciditate încrederea in propriile forțe, convingerea că tricolorul 
românesc va flutura în ’83 pe catarge de victorie. Spre gloria patriei, 
spre bucuria noastră, a tuturor™bucuria noastră, a tuturor™

ȘTEFAN RUSU PROMITE, IAR CIND PROMITE.
r. Pe 
1982. _____  _________  _ _ „___
In Rădăuțiul natal, cu familia'’ sa, 
cu cei trei băieți jur-împrejur, 
curioși să afle ce a mal făcut pe 
unde a fost tatăl lor. El a mers 
în orașul începuturilor chiar mal 
înainte de Revelion, revăzîndu-1 
pe meșterul Gherasim, pe mulțM 
săi prieteni. Dinamovistul de azi, 
aflat, la cei aproape 27 de ard 
te plină maturitate sportivă, prl-

cel dintîl sportiv român In 
noaptea dintre ani l-a găsit

vește spre noul an cu siguranța 
campionului trecut prin atitea

Încercări, deși, vorba lui, „de fie
care dată in asemenea momente 
e ca și cum ai lua-o de la ca
păt". A trăit din plin clipe de iz- 
bîndă (știe cum să fii și cam
pion olimpic, și mondial, și mon
dial universitar, și european, șl 
național!) și simte că ele se mai 
pot repeta: „Nu se poate altfel 
eind ți-ai făcut cu atîta trudă un 
nume, trebuie să crezi mereu în 
victorie, mai ales cind victoria 
ta e una pentru (ară. Aceasta-i 
credința mea, speranța pentru 
mine, colegii și antrenorii noștri, 
drept care ridic paharul așteptînd 
cu Încredere bătăliile sportive 
Uoare".

UN MIEZ DE NOAPTE INTR-UN AN
în casa de pe Calea Văcărești 

numărul 270, lumina s-a stins mal 
tîrziu ca altădată. A fost, de fapt, 
singura dată dintr-un an dnd o 
mare campioană șl antrenorul ei 
au zăbovit pînă dincolo de mie
zul nopții. Maricica Puică, proas

vi-

pătă maestră Internațională 
sportului, și Ion Puică, la fel 
proaspăt antrenor emerit, au de
pănat numeroase amintiri în sin
gura noapte cînd singurătatea

de

(Continuare in pag. 2-3)

Tovarățl de viață, coautori ai marilor performanțe, toții 
Maricica ți Ion Puică fși urează un an bun și fericit ii» 

1983, cu gindul la— 1984 (Jocurile Olimpice !)



MESAJUL DE ANUL NOU 
adresat întregului nostru popor, 

la posturile de radio și televiziune, de 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare lin pag. 1)

strălucite victorii In măreața operă de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate ți de 
înaintare a României spre comunism I

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai. României socialiste,

Intrăm in noul an 1983 cu un program clar 
de muncă privind dezvoltarea armonioasă eco- 
nomico-socială a țării, in vederea infăptuirii 
neabătute □ hotăririlor Congresului al Xll-lea, a 
programelor ți hotăririlor Conferinței Naționale a 
partidului.

In centrul activității din anul viitor se află reali
zarea obiectivului strategic, economic și politic, 
de trecere a patriei noastre la un nou stadiu de 
dezvoltare, de realizare a unei noi calități a 
muncii și vieții in toate domeniile. Planul unic 
de dezvoltare economico-sociaiă pe 1983 prevede 
dezvoltarea producției industriale intr-un ritm mai 
inalt decit in primii doi ani ai actualului cincinal, 
creșterea mai puternică a producției agricole ve
getale și animale, realizarea programului privind 
outoconducerea și autoaprovizionarea, ridicarea pe 
această bază a nivelului de trai material ți spi
ritual al poporului - țelul suprem al politicii 
partidului, esența societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Deși condițiile economice internaționale conti
nuă să fie grele, avem in vedere să acționăm 
cu toată hotărirea pentru diminuarea tot mai mult 
a influențelor crizei economice mondiale, pentru 
îmbunătățirea activității in toate sectoarele, asi- 
gurînd astfel dezvoltarea, in continuare, economi- 
co-socială a patriei.

In înfăptuirea acestor obiective va trebui să 
punem pe primul plan realizarea programelor pri
vind dezvoltarea mai puternică a bazei energetice 
și de materii prime, recuperarea ți refolosirea ma
terialelor, reducerea consumurilor energetice și 
materiale, a cheltuielilor de producție in general, 
creșterea mai puternică a productivității muncii, 
ridicarea nivelului tehnic ți al calității produselor, 
perfecționarea mecanismului economic, creșterea 
eficienței economice și întărirea autoconducerii 
muncitorești. O atenție deosebită trebuie să acor
dăm științei, invățămintului ți culturii, ridicării ni
velului de pregătire profesională ți tehnică, pre
gătirii politice, educării ți formării, omului nou. 
Este necesar ca toate colectivele de oameni ai 
muncii, consiliile de conducere, adunările gene
rale, organele centrale de stat ți organismele de
mocratice naționale să acționeze intr-o deplină 
unitate, cu întreaga răspundere, pentru realizarea 
neabătută a planului in toate sectoarele de ac
tivitate.

Vom acționa pentru perfecționarea continuă a 
cadrului democratic al societății noastre socialiste, 
asigurind participarea tot mai activă a oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate, a între
gului popor, la conducerea tuturor unităților eco- 
nomico-sociale, a întregii societăți.

Dispunem, dragi tovarăși ți prieteni, de tot ce 
este necesar pentru realizarea programului de în
florire continuă a patriei noastre socialiste. Acum 
hotăritoare sint activitatea organizatorică, întărirea 
ordinei ți disciplinei, creșterea răspunderii in în
deplinirea sarcinilor in toate domeniile.

Să facem totul ca anul 1983 să asigure depă
șirea unor greutăți vremelnice, să ducă la reali
zarea in cele mai bune condițiuni a planului 
de dezvoltare economico-sociaiă, de ridicare a 
bunăstării materiale ți spirituale a poporului, de 
înaintare mai fermă a patriei noastre spre piscu
rile tot mai inalte ale civilizației comuniste.

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai României socialiste,

In anul 1982 viața politică internațională s-a 
agravat și complicat ți mai mult. S-a accentuat 
criza economică mondială, au avut loc manifes
tări ale politicii de forță, de amestec in trebu
rile interne ale altor țări, s-au agravat unele con
flicte militare ți au izbucnit altele noi, s-a inten
sificat cursa înarmărilor, a crescut pericolul de 
noi războaie, inclusiv a unui nou război mondial 
nuclear. O caracteristică importantă a vieții po
litice mondiale o constituie mișcarea uriașă a 
popoarelor împotriva Înarmărilor, a armelor nu
cleare, pentru pace.

Trebuie sâ spunem Insă deschis că anul care 
a trecut nu a îndreptățit așteptările ți speranțele 
maselor oooulare. ale popoarelor. O analiză rea

listă, lucidă a vieții mondiale demonstrează că s-a 
ajuns la un asemenea stadiu cind nivelul înar
mărilor, uriașele arsenale nucleare pun grav in 
pericol însăși civilizația, ezistența, pacea, însăși 
viața întregii omeniri.

In asemenea împrejurări, problema fundamen
tală a epocii noastre este împiedicarea războiului 
nuclear, a războiului in general, asigurarea păcii 
pe planeta noastră. Acum, considerăm că există 
posibilitatea reală, că popoarele dispun de forța 
necesară pentru a schimba cursul evenimentelor, 
pentru a obține in 1983 oprirea cursului politicii 
spre catastrofă. Este necesar ca toate forțele pro
gresiste, antiimperialiste, popoarele de pretutindeni 
să-și întărească unitatea, solidaritatea și colabora
rea, sâ acționeze cu toată fermitatea - pină nu este 
prea tirziu, pină nu au inceput sâ cadă bombele 
nucleare - pentru realizarea dezarmării generale 
și, in primul rind, a dezarmării nucleare, pentru 
o lume fără arme, fără războaie, a colaborării 
pașnice, egale, intre toate națiunile lumii.

Este necesar ca toate statele, guvernele, șefii 
de state, toate forțele politice să acționeze cu 
întreaga răspundere în fața propriilor popoare, 
in fața întregii omeniri, pentru asigurarea drep
tului suprem al oamenilor la libertate, la inde
pendență, la existență, la viață, la pace.

Considerăm că trebuie să facem totul ca, in 
1983, să se încheie în cel mai scurt timp reu
niunea de la Madrid prin adoptarea hotâririi de 
convocare a unei conferințe consacrate dezar
mării și increderii în Europa și continuitatea reu
niunilor începute la Helsinki.

Să facem astfel incit in anul 1983 să fie 
oprită amplasarea rachetelor cu rază medie de 
acțiune ți sâ se treacă la retragerea ți distru
gerea celor existente. Sâ se acționeze pentru noi 
măsuri privind încrederea ți cooperarea In Eu
ropa, pentru realizarea unei Europe fără nici un 
fel de arme nucleare, a colaborării ți păcii I

Anul 1983 să ducă la dezvoltarea colaborării 
intre toate țările balcanice in vederea realizării 
unei regiuni a colaborării pașnice, fără arme nu
cleare I

Este necesar sâ se acționeze cu toată hotă
rirea Incit, in noul an, să se treacă la măsuri 
concrete privind lichidarea subdezvoltării, Intâri- 
tea colaborârii și solidarității țărilor in curs de 
dezvoltare, realizarea unor înțelegeri corespunză
toare intre țările sărace și țările bogate în ve
derea realizării unui sprijin mai puternic pentru 
țările in curs de dezvoltare, pentru făurirea unei 
noi ordini economice ți politice internaționale.

Fie ca anul 1983 sâ ducă la întărirea conlu
crării și mai puternice a tuturor statelor, fârâ 
deosebire de mărime sau orinduire socială, să 
crească rolul Organizației Națiunilor Unite și al 
altor organisme internaționale în soluționarea tu- 
tuturor problemelor complexe in interesul tuturor 
națiunilor, al pâcii ți colaborârii I

Fie ca noul an sâ ducâ la încetarea conflictelor 
existente ți la trecerea la soluționarea tuturor 
problemelor litigioase dintre state numai ți numai 
pe calea tratativelor I

Acum, la începutul noului an, doresc sâ reafirm 
hotărirea României socialiste, a poporului nostru 
de a dezvolta relațiile cu toate țările socialiste, 
cu țările In curs de dezvoltare, cu toate statele 
lumii, fârâ deosebire de orinduire socialâ, in ve
derea realizării unei lumi mai drepte șl mai bune 
pe planeta noastrâ. Reafirm hotărirea poporului 
român de a conlucra activ cu toate forțele 
antiimperialiste ți realiste, cu popoarele de pre
tutindeni, avind convingerea că stă in puterea 
unită a acestor forțe, a popoarelor de a da un 
nou curs evenimentelor mondiale spre destindere, 
spre colaborare, spre întărirea independenței na
ționale și asigurarea pâcii.

Dragi compatrioțt,

Intrind In noul an de muncâ și luptă pentru 
dezvoltarea economico-sociaiă a patriei, pentru 
pace, sâ ridicăm paharul pentru clasa muncitoare, 
țârânime, intelectualitate, pentru toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru 
întregul nostru popor, pentru noi împliniri pe dru
mul socialismului, al bunăstării ți fericirii, pentru 
scumpa noastrâ patrie, pentru libertatea, inde
pendența și măreția Republicii Socialiste România.

Vâ urez tuturor, dragi tovarâși ți prieteni, un 
an nou de muncâ ți împliniri, de succese ți sa
tisfacții tot mai mari, multă sânâtate ți fericire.

LA MULp ANI I

plus,

lă-

I»1

URĂRILE INEGALABILULUI CAMPION

(dar ce nu 
de ani!) ți

Song, 
muzică, de

ROMÂNIA I"
Parcă nu-ti 

nici acum că 
lor nu a fost 
lă! Acel buclucaș „ac de
că“ în minus a făcut-o 
mai ambițioasă pe a 
schifistă a lumii (titlul 
în orice caz, înseamnă și

că se va putea bucurie 
mare".

între prieteni, cu logod- 
ei: „S-a dus un an bun, 
înir-unul și mai bun, in 
voi munci cu indirjire

NOAPTEA MARILOR SPERANȚE IN

Hie NAȘI ASE
31 decembrie 1982 — 1 ianuarie 

1983
O CUPA DE ȘAMPANIE PENTRU... VIITOR

(Urmare din pag 1)

de la hotarul dintre ani, 
am

.Nicăieri nu e mai frumos 
acasă! Mai ales în clipe

Prieteni din copilărie, colegi Intr- 
Andrei Preda, Emil Ruja, Marian 
îndrăgit deopotrivă și rugbyul. Ir 
Revelionului, eu gindurile deveni

alergătorului de cursă lungă a 
rămas doar o expresie de as
pră frumusețe. Spre bucuria 
invitatelor lor, foarte tinerele 
Milica Gavriliuc ți Lenuța Ra
ță, alergătoare și ele (tot la 
Olimpia), moldovence ți ele, 
talentate și ele. Aveau șl ce 
spune soții Puică, după un an 
de muncă și izbîndă, făcîndu-le 
tare visătoare pe cele două 
fete ce se simțeau ca acasă ți 
trăgeau, din cînd în cind, cu 
coada ochiului spre multele 
cupe, medalii, plachete din vi
trina cu trofee a Maricicăi, în- 
fiorîndu-se la gîndul că ți ele, 
cîndva, nu peste multă vre
me. ..

Mai mult s-a vorbit insă de 
viitor. De acest an 1983 in care 
campioana mondială de cros, 
dublă medaliată cu argint a 
Europei pe 3000 m, recordma
nă a lumii la o milă, îți va 
„încărca bateriile", mai. cu sea
mă din punct de vedere psihic. 
Va merge la destule competi
ții, se va „bate" cu ambiția-l 
bineștiută, însă gîndul Marici- 
căi Puică va zbura tot mai des 
spre un moment ce se va pe
trece abia în '84: Jocurile O- 
limpice. E visul său cel mare. 
Ceea ce nu înseamnă că nu 
Iși dorește să mai urce un loc 
în topul sportivelor românce 
chiar în anul abia început 
Adică...

LA SLĂNIC MOLDOVA, UN STUDENT DINTR-O MIE
1000 

campionul- 
a

De bună seamă, printre cei 
mai căutati parteneri de dans din 
tabăra studențească de la Slă- 
nic Moldova s-a numărat și O- 
vidiu Foișor. Ieșeanul e băiat 
drăguț și mai purta In .' 
în noaptea de Revelion, aura 
proaspătului campion în spor
tul minții, a ultimului campion 
al României (cronologic vor
bind desigur) din ’82. Că Ovi- 
diu a făcut parcă mai multe 
dansuri cu o anume fată, asta 
e altceva, e posibil 
e posibil cind ai 23 
e chiar firesc...

Ascultînd grupul 
sîndu-se purtat de

voioșia generală a celor 
de participanți, t—
surpriză al șahului nostru 
făurit — dar cine nu a făcut 
la fel într-o asemenea noapte? 
— tot felul de planuri de vi
itor. Pe primul plan va fi se
siunea de examene de la sfîr- 
șit de ianuarie, „sesiune foar
te grea”, cum spune studen
tul in electrotehnică, „apoi, cu 
prima ocazie, să-mi onorez ti
tlul. Iar dacă cit de curînd se 
va vorbi frumos despre Româ
nia, la marile turnee, și dato
rită lui... Ovidiu Foișor, atunci 
nici 
mai

VALERIA RACILA : „DIN DUELUL CU SANDA TOMA^;

SĂ CIȘTIGE *..........
vine să crezi 
aurul mondiale- 

al Valeriel Răci- 
bar- 
însă 
doua 
care, 

el 
foarte mult). O recunoaște, in 
cea mai lungă noapte, petre
cută 
nicul 
cred 
care 
sporită, convinsă că strălucirea 
medaliilor o dau numai cea
surile de pregătire cind simți 
că nu mai poți, dar îți spui că 
trebuie să mai poți". Valeria 
știe că în ’83 va fi o luptă 
foarte aspră pentru suprema-

ție, ce nu va începe de fel la 
mondiale, ci aici, la noi, unde 
a reintrat celebra Sanda To
ma. „Această reintrare va de
termina o concurentă teribilă. 
Cred că din acest duel va câș
tiga... România! Iar dacă eu 
voi merge la campionatele lu
mii în schiful de simplu — 
cum, o spun cu sinceritate, 
sper cu întreaga ființă — vă 
asigur că Ia premiere va ră
suna Imnul țării". Si, zicînd 
acestea, sportiva de la U.T.A. 
zîmbea tare frumos, privind 
într-un punct numai de ea 
știut, departe. Visa, poate, cu 
ochii deschiși, că va fi stu
dentă, că va fi1 nu a doua, ci 
prima in lume, sau cîte și mal 
cite...

ca
ca acestea, mereu emoționan
te.
pe care le-am petrecut, 
dorit să le petrec, alături de ai 
mei, de părinții iubiți. I-am 
îmbrățișat în primele secunde 
ale lui 1983, dorindu-le sănăta
te și bucurii, așa cum le do
resc acum tuturor iubitorilor 
sportului din țara noastră, din

România! La mulți ani și cit 
mai multe împliniri!“.

A mai fpst un sportiv — a 
sportivă mai precis, chiar so
ția sa, cunoscuta baschetbalis- 
tă Ecaterina Stingă, subingine- 
ră la Fabrica de sticlă — in 
casa în care Vasile Stingă a 
așteptat schimbul de ștafetă al 
anilor. Dar cel mai mult s-a 
vorbit despre handbal, lucru 
firesc, din moment ce totul se 
petrecea în casa președintelui 
secției de handbal a clubului 
Steaua. Petre Bota. Si In cli
pa cînd cei de față au închi
nat paharul pentru alegerea 
golgeterului absolut al campio
natelor mondiale în rîndul ce
lor mai buni sportivi români 
ai anului, viitorul profesor de 
educație fizică le-a mulțumit 
frumos, ținînd însă să adau
ge: „Eu unul ridic cupa de 
șampanie mai cu seamă pen
tru viitor. Echipa națională — 
dar și cele mai bune formații 
de club de la noi — pot mai 
mult decit au arătat in ’82. E, 
cu siguranță, Ioc pentru mai 
bine. Trebuie să stringent rin- 
duriie, să repunem handbalul 
românesc pe locul eiștigat cu 
atîta trudă de cei dinainte".

S-a discutat, se înțelege, de

multe altele, tinăra familie 
Stingă pregătindu-se de mu
tare în casă nouă, tntr-un a- 
partament cocfibt din Drumul 
Taberei, dorindu-șl de-acum 
un copil.
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• Obiectivul hocheiștilor juniori pentru 1983 : C.E. de la 
București (grupo C) £ De la ce nivel pornesc „alpinii* 
noștri in sezonul international ? • Patinatorii artistici In cău
tarea unui... acoperiș I
• HOCHEI

T1NARA _ GENERAȚIE DE HOCHEIȘTI debutează In 
1983, odată cu luna ianuarie : „Cupa cluburilor sportive 
școlare” (Suceava, 4—8 ianuarie), la care vor participa cele 
mai autorizate purtătoare de cuvint ale generației (C.S.S. 
din Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Suceava și nr. 2 Bucu
rești și din Galati), Concursul republican al juniorilor II 
(Galati, 4—8 ianuarie) și Campionatul national al juniori
lor I (București, 6—8 ianuarie). „Intrueit nucleul lotului 
national de juniori, participant la campionatele europene 
de la București, grupa C, — ne-a spus abordînd aceste 
evenimente Dumitru Iordan, antrenor secund al reprezen
tativei. de juniori — este, in mare, alcătuit, îi rămine co
legului meu, loan Tlron, antrenor, principal, sarcina de a 
mai urmări — în meciuri — alti cițiva juniori posibil de a 
fi selecționați. Printre ei:Demidov de la Dunărea Galati șl 
Dragomir de la CSȘ IMASA Sf. Gheorghe*.
• SCHI ALPIN
• NU E LIPSIT DE INTERES ca acum, la începutul se

zonului competițional, să publicăm configurația părții su
perioare a ierarhiilor naționale ale schiorilor alpini, alcă
tuite după sistemul de punctaj F.I.S.: SLALOM, MASCU
LIN: 1. Z. Balazs (ASA Brașov) 0 p, 2. AL Manta (AS.A.) 
3,86 p, 3. C. Adorjan (A.S.A.) 3.87 p. 4. V. Podara (Dina
mo) 4.71, 5. C. Portik (Dinamo) 6,17 ; FEMININ : L Uliana 
Ichim (CSȘ Vatra Dornei) 0 p, 2. Carmen Koszma (CSȘ 
Miercurea Ciuc) 2,58 p, 3. Suzana Nagy (CSȘ Miercurea 
Ciuc) 7,50 p, 4. Erica Codrescu (Steagul roșu Brașov) 11,48 p, 
5. Maria Balasz (I.E.F.S.) 15,56 p: SLALOM URIAȘ MAS
CULIN : 1. Z. Balasz 0 p. 2. V. Podara 1.64 p. 3. M, Biri 
(D'namo Brașov) 1,51 p, 4. C. Adorjan 3,19 p. 5. A. Manta 
3,45 p; FEMININ: 1. Carmen Kozsma 0 p, 2. Uliana Ichim 
2,56 p, 3. Maria Balazs 10,47 p, 4. Suzana Nagy 16,51 p, 5. 
Elisabeta Stroie (I.E.F.S.) 14.48 p. Pentru a ilustra compa
rativ valoarea schiorilor noștri alpini in context interna
țional, iată și punctajele din clasamentele F.I.S.: SLALOM: 
Balazs — 71,5 p, Podara — 81.12 p, Portik 81.36 p. Bîră 
89,87 d. Manta — 102.25 p: SI.ALOM URIAȘ: Balazs 68.73 
p, Podaru — 75,87 p, Portik 82,72 p. Bîră — 88.19 p, Ador
jan — 91,86 p. Singura dintre fete care punctează este 
Carmen Koszma: 118,68 p Ia slalom și 127,34 p la slalom 
uriaș, in acest sezon, vor intra în lupta pentru punctaj: 
Liliana Ichim, Suzana Nagy, Delia Parate, L Frătilă si 
D. Foiciuc. Primul concurs cu adittune de puncte F.I.S. 
(internaționale) a fost Intre 27 și 29 decembrie, la Loriska 
Plarina (Iugoslavia).
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Bucureștenii n-au putut da uitării nici in primele rile 
ale lui 1983 tradiționalele lor legături cu sportul, eu miș
carea, cu 
reporterul nostru Dragoș NEAGU, la patinoarul „23 Au
gust" din 
miilor de copii fi de oameni maturi față de alunecarea 
pe gheață. Mai mult sau mai puțin— artistic, patinajul 
pentru toți rămine mereu o importantă sursă de sănătate 

oferită generos de sezonul hivernal.

© PATINAJ ARTISTIC
FEDERAȚIEI ROMÂNE DE PATINAJ i s-au acordat în 

luna ianuarie 1983, pentru sportivii din lotul republican, 
două ore de pregătire la patinoarul acoperit „23 August* 
din Capitală: de la ora 6 la 8 dimineața. Ore cam ma
tinale dar cînd vrei din tot sufletul să faci ceva nu con
tează ora la care trebuie să te scoli pentru a fi prezent 
la programul de pregătire. Numai că două ore de antrena
ment pe o gheață bună, cum este aceea a patinoarului 
amintit, SÎNT CU TOTUL INSUFICIENTE pentru buna 
pregătire a unor sportivi. Ce se întîmplă de la ora 8, pe 
„23 August”? Se antrenează hocheiștii. Toți- hochelștii din 
Capitală, seniori, juniori și copii, ai tuturor cluburilor bucu- 
reștene. Nu s-ar putea, oare, ca federația de hochei să fie 
ceva mai înțelegătoare dînd posibilitate, cel puțin pati
natorilor fruntași, să se pregătească pe gheața de la „23 
August” 4—5 ore zilnic? Așa cum patinatorii artistici se 
antrenează la patinoarul Floreasca — descoperit — ar fi 
normal ca și hocheiștii, nu seniorii, ci juniorii șl copiii din 
secțiile cluburilor sportive școlare să-și transfere locul de 
antrenament, în aer liber, iar spațiul de timp de la „23 
August” să-1 lase la dispoziția „artisticilor”, din lotul na
țional de seniori. Ar fi o soluție echitabilă pe care o dorim 
luată in considerare de cei in drept (Gh. ȘT.).

recrearea. Imaginea surprinsă, ieri, de foto-

Capitală, este o elocventă dovadă a dragostei I

I
I

I

I
J

Ora bilanțurilor a trecut I Im
presie finală a lui ’82 a fost 
una dintre cele mai frumoase 
din ultimii ani. Această ultimă 
impresie înseamnă insă prima 
premisă pentru viitorul intil, 
care a și început, acum. In ia
nuarie.

„Perioada sentimentului o- 
menesc”. a euforiei, a trecut. 
Am intrat In „perioada rațiu
nii”, a judecăților reci, echili
brate. Fotbalul românesc și-a 
creat prin talent, dăruire și mo
bilizare ,o bună premisă pentru 
îndeplinirea (în sfîrșit) a ma
rilor’ obiective propuse, a in
vestiției uriașe de speranțe a 
miiîoanrff de suporteri. Res
ponsabilitățile *□ crescut, toc
mai pentru că am dovedit că 
avem o valoare, că putem fi ci
neva in arena internațională și 
prin fotbaL Disponibilități exis
tă. Condiții de pregătire dintre 
cele mai bune. Material uman 
_  unanim apreciat de tehnicie
nii străini, după excelentele 
rezultate ale naționalei și ale 
formației craiovene. Acum insă 
trebuie să demonstrăm eă nimic 
nu a fost intimplător. Aram, 
trebuie sâ vizăm altitudini su
perioare. Autodepășiri pe toate 
planurile. Acum, ta început de 
an, AȘTEPTAM...

Așteptăm o cursă de regula i- 
tate a echipei națioBale, cec 
rare în primăvara lui "83, mai 
exact la 16 aprilie și 15 mai, 
are de susținut două examene 
extrem de dificile. aca vă, cu re
prezentativele Italiei și Ceho
slovaciei, in cadrul prehtr.inar.- 
Eor campionatului european. 
Medul cu Italia se anunță foar
te greu, pentru că Enzo Bear- 
zoț Și campionii luma țintesc 
nu numai revanșa după acel 
#—o de la Florența, dar și „re- 
nașterea* lor după acest —2 ta 
.clasamentul adevărului*. După 
acei >gzU de răsunet (pentru 
noi) de la Florența. Antognoni 
dec* ara In Corriere dello Sport- 
StadiO : .Dacă România învinge 
Cehoslovacia ta București, soar
ta grapei este pecetluita Să 
sperăm că Mircea Lucescu $1 tt- 
ttara noastră echipă națională 
vor demonjtra că au Învățat 
din ratarea calificării la Mun- 
diaiul soanăoL and o generație 
talentată și ea a risipit ta două 
part.de. la București, poate șan
sele care erau de partea noas
tră... La ora actuală, cele două 
meciuri din primăvară înseam
nă o răscruce de drumuri pen
tru fotbalul românesc, pornit 
spre piscurile fotbalului inter
national. Italia și Cehoslovacia 
reprezintă „probe de foc* pen
tru moralul echipei naționale. 
Pentru antrenori, pentru jucă
tori, pentru spectatori, pentru 
toți cei care trebuie să abor
deze „marile obstacole* cu se
riozitate deplină, cu prudență, 
dar și cu calmul necesar gindi- 
rii și găsirii soluției optime 
pentru un pas in elita fotbalu
lui mondial. Bălăci. Ștefăneseu. 
Cămătaru. Boloni. Lung, Ti- 
eleanu, Iorgulescu, Rednic, Au
gustin si ceilalți au devenit nu
me cunoscute la această oră In 
soccerul continental. De ei de
pinde, ta primul rind, dacă vor 
străluci puternic In constelația 
Europei.
_ Așteptăm un start lansat al 

echipei olimpice, al cărei drum 
spre Los Angeles (unde dorim 
cu toții să ajungă !) începe 
foarte curind. ia 30 martie, in 
Iugoslavia. Olimpicii lui Gbeor- 
ghe Staicu au de revanșat și ei 
atitea calificări ratate cînd ne 
era lumea mai dragă. Valoarea 
lotului olimpic. In fapt o na
țională secundă, acel 3—3 reali-

MONDIALA
zat de el fa toamnă ta R. D. 
Germană, cu reprezentativa si
milară a țării gazdă, ne obligă 
să sperăm ta reușită. Sigur, 
din grupa noastră preliminară 
mai face parte, alături de Iugo
slavia, și o puternică reprezen
tativă a Italiei, cu jucători din 
prima ligă peninsulară. De por
nirea în cursă, de pregătirea 
acestui 
kkavla, 
foarte 
noștri

„Juniorii sînt cu un pas ta 
turneul final din Anglia. Au 
remizat în Cipru, nu ne putem 
Închipui că vor rata victoria 
calificării, acasă, cu adversarul, 
să recunoaștem, destul de mo
dest. Ceea ce așteptăm de La 
juniorii noștri In acest nou an 
este acum redescoperirea ambi
ției spre performanțe notabile. 
Să nu uităm frumosul bronz 
australian, care reprezintă „mo
neda forte” morală pentru ta
lentata. dar și... risipitoarea 
generație a schimbului de mii-
ne.

„Examenele internaționale •- 
le noului an ineep insă la 2 
martie. Această frumoasă echi
pă rare este Universitatea Cra
iova va deschide sezonul in
ternațional la Kaiserslautern, 
Inoercind să obțină un rezultat 
rare să-i permită, după returul 
din Bănie o performanță unică 
ta fotbalul românesc : califica
rea ta semifinalele unei com
petiții europeae. După Fiorenti
na ri Bordeaux, craiovenii au 
in față o altă valoare certă 
din bătrinul continent, o echipă 
ta fata căreia trebuie să învin
gem mai tatii de toate un com
plex: acela al eliminării unei 
formații reprezentind puternicul 
fotbal vest-german : Kaiserslau
tern este o echipă de calibru, 
dar nu este totuși nici Bayern, 
rid Borussia Moncbengladbach, 
niel Fortuna Dusseldorf. Sau 
nu va fi, pentru că oltenii au 
Învățat, cr«iem. mult din due
lurile pierdute cu cele trei for
mații i ee«-germane. Handicapul 
intrării craiovenilor mai tirziu 
In competiție, ta comparație cu 
Kaiserslautern, care va juca din 
plin ta campionat, in februarie, 
poate t compensat printr-un 
judicios program de pregătire, 
pină la «fîrșitul lui februarie, 
cînd va începe sezonul oficial 
intern ta fotbalul nostru.

„Echipa națională, echipa °“ 
țimpieă. Universitatea Craiova, 
joniorii._ Fiecare, cu cite un 
un program dificiL Dar fiecare 
poate să contribuie prin pregă
tire responsabilă, la parametrii 
moderni, prin autodepășire per
manentă. Ia creșterea prestigiu
lui fotbalului românesc pe plan 
mondial. Anul 1983 se anunță 
un an foarte greu, dar jocmal 
de aceea el reprezintă o mare 
șansă de afirmare a fotbalului 
nostru.

Mircea M. IONESCU

cursă, de pregătirea 
prim meci cu Iugo- 
in deplasare, depinde 
mult drumul olimpicilor

VACANTA 
COMPETITIONALĂ 
DEVINE ACTIVĂ

Vacanța de iarnă a fotbaliștilor 
devine activă. Divizionarii „A* 
vor lua startul pregătirii sezonu
lui de primăvară, bogat in eve
nimente atît pentru prima repre
zentativă a țării, cit și pentru 
ambasadoarea fotbalului nostru 
In Cupa U.E.F.A., Universitatea 
Craiova. Iată un scurt tur de o- 
rizont al primelor pregătiri ale 
celor 18 divizionare „A“, unele 
dintre ele fiind chiar mai dor
nice de a începe pregătirile cu 
cîteva zile mai devreme; in prea
labil toate echipele vor acorda o 
Importanță deosebită unul exigent 
oontrol medical: SPORTUL STU
DENȚESC: 10—23 ianuarie, la Pî- 
rîul Rece; DINAMO: 11—26 ia
nuarie, la Brașov; CORVINUL:
9— 19 ianuarie, la Sovata; F.C.
ARGEȘ: 10—25 ianuarie, la Băile 
Herculane; UNIVERSITATEA
CRAIOVA: 10—25 ianuarie, la 
Bușteni; STEAUA: 10—16 ianua
rie, în București^ 17—29 ianuarie, 
la Bistrița: S.C. BACAU: 14—27 
ianuarie, la Slănio Moldova; 
JIUL: 10—20 ianuarie, la Petro
șani, 21—30 ianuarie la Valea de 
Pești; F.C. OLT: 9—23 ianuarie, 
la Căciulatr: F.C. BIHOR: 11—25 
ianuarie, la Stina de Vale; POLI
TEHNICA IAȘI! 10—15 ianuarie, 
la Iași, 16—31 ianuarie la Tg. 
Neamț; AS.A TG. MUREȘ: 3—16 
ianuarie, la Sovata; PETROLUL 
PLOIEȘTI: 10—15 ianuarie, în lo
calitate: 16—31 ianuarie, la Si
naia: C.S. TlRGOVIȘTE: 10—16 
ianuarie, în localitate, 17—30 Ia
nuarie, la Breaza; F.C.M, BRA
ȘOV: rămine întreaga perioadă 
in localitate; CHIMIA RM. 
CEA: • ...
tate. 
nești; 
RA: 
Herculane; F.C.
10— 14 ianuarie. __ 
15—31 ianuarie, la Sîngeorz Băi.

După încheierea primei părți a 
perioadei pregătitoare, mai multe 
divizionare ,,A" 
nee peste hotare, 
continua antrenamentele și 
susține jocuri de verificare.

________ ___ VIL-
10—14 Ianuarie, In locali- 

15—31 ianuarie, la Călimă-
POLITEHNICA TIMIȘOA- 

10—24 ianuarie, la Băile 
CONSTANȚA: 
In localitate;

au In proiect tur
uri de lșl vor 

vor

ȘTIRI...
• CURSUL DE PERFECȚIO

NARE A ANTRENORILOR DIN 
PRIMUL EȘALON, tnceptod do 
mtine se va desfășura in Bucu
rești cursul de perfecționare a 
antrenorilor princiDali și secunzi 
de la Divizia „A-, precum șl 
cel care pregătesc echipele de 
speranțe. Cursul va dura pină 
în t ianuarie, zi in care va fi 
făcută analiza campionatului Di
viziei _A".

• NOI MAEȘTRI AI SPOR
TULUI. cițiva dintre cel mal 
buni jucători de fotbal Întrunind 
condițiile corespunzătoare, au 
fost tăcuți maeștri ai sportului. 
Este vorba de: Vasile Aelenei, 
Ionel Augustin. Gabriel Boldici. 
Gavril Both, Iosif Caval, Sorin 
Cirțu. Grlgore Ciupltu, Alexan
dru Custov. Costlcă Donose, 
Gino Iorgulescu. Adalbert Cas- 
sal. Michael Klein, Silviu Lung, 
Petre Purima, Mircea Rednic, 
Cornel Sălăjan, Nicolae Tilihoi, 
Aurel Țicleanu, Nicolae Ungu- 
reanu. . '

• COMPETIȚIE DE MINIFOT- 
BAL. între 10 și 16 Ianuarie se 
va desfășura o interesantă com
petiție de mlnlfotbal, în două 
etape, la care vor participa copii 
născuți >n anii 1969 și 1970. In 
prima fază pe grupe, echipele se 
vor Întrece la Ploiești (5 echi
pe), Pitești (5), Brașov (5) și 
Timișoara (4). Turneul final este 
programat la Brașov, meciurile 
dlsputindu-se în zilele de 15 șl 
IC Ianuarie.

W'IIMSIMTIA DL 5TM LOTO PRONOSPORT INTORFIIAIA
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXTRAORDINARA

LOTO A REVELIONULUI DIN 1

Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea

Fond total de cîștiguri :

I 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a

II- a :
III- a :
IV- a :
V- a :
VI- a
VII- a :
VIII- a :
IX- a :
X- a :
XI- a :
XII- a :

50 86 85
1 26 71

52 19 4S
83 45 8t

3 88 8E
34 86 78
30 90 67
65 22 57
47 25 64
40 82 55
80 42 6i
76 47 24

11.176.089 lei.

IANUARIE 1983

70
37
55
35
45
87
33
19
70
27

5
54

33
51
65
5

19
14
72

2
42
61
81
44

28
89
62

8
4

84
54
39
29
66
11
38

23
43
78
63
62
28
38
49
59
71
84
52

90
10 
75 
74 
24
47
34

8
31
78
74

9

54
74
41
53
67
30
36
62
84
62

7
82

A inceput vinzarea biletelor pentru 
TRAGEREA EXTRAORDINARA PRONOEXPRES A NOULUI AN I

Agențiile Loto-Pronosport au început astăzi vlnza- 
rea biletelor pentru tragerea extraordinară Prono- 
expres a Noului An, care va avea loc duminică 9 Ia
nuarie 1983. Formula tehnică prezintă noutăți avanta
joase pentru participant! (între altele, toate extra
gerile cuprind cîte șase numere), oferind șanse con
siderabil sporite de a obține autoturisme „Dacia 
1300“, mari sume de bani variabile și fixe și excursii 
pe rutele RiS.C. — R.P.P. — U.R.S.S. sau R.D.G. — 
R.P.P. (Se reamintește că la tragerea similară pre
cedentă — la care existau și extrageri de numai 
cinci numere — au fost atribuite peste 137.000 de 
premii !). Participarea se face pe variante simple, 
variante combinate sau combinații „cap de pod- a- 
chitate 100% sau 25%. Biletele de 25 lei varianta 
au drept de cîștiguri la toate cele zece extrageri a 
cite șase numere fiecare.

AS LOTO PRONOSPORT

oreaiâ totoror 
participanților

CTȘTIGURILE TRAGERII LO
TO DIN 24 DECEMBRIE 1982

Categoria 1 : 2 variante
25% — autoturisme Dacia
1300 ; categoria 2 : 2 variante 
100% a 20 227 lei și 10 varian
te 25% a 5 057 lei; categoria 
3 : 5 variante 100% a 7.915 lei 
și 26 variante 25% a 1 979 lei ; 
categoria 4 : 29,75 variante a 
3 060 lei; categoria 5: 153,75 
variante a 573 lei ; categoria 
6 : 200 variante a 455 lei ; ca
tegoria X : 1 392 variante a
100 lei.

Report la categoria 1 : 
237 651 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ 
de la categoria 1, obținute pe

bilete jucate 25%. au revenit 
participanților : VIRGIL BOR- 
DEIANU din corn. Dărăbani, 
județul Botoșani și GALLISZ 
P. PALL.din Baia Mare.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 2 IANUARIE

I Ascoli -- Cesena X
n. Catanzaro — Avellino X

III. Juventus — Cagliari X
IV. Napoli -- Verona 2
V. Pisa — Torino 2

VI. Roma —- Genoa 1
VII. Sampdorla — Fiorentina X

VIII. Udinese — Inter X
IX. Atalanta — Lazio X
X. Bari — Cremonese 2

XT. Cavese -— Como X
XII. Pistoiese — Palermo 2

XIII. Varese ■- Foggia 1
Fond total de ciștiguri : 738.128

lei.

part.de


CROSURI TRADIȚIONALE DE ANUL NOU
SAO PAULO. Cea de a 53-a 

ediție a tradiționalului cros de 
Revelion, denumit „corrida San 
Silvestro", a prilejuit victoria 
alergătorului portughez Carlos 
Lopes. El a ciștigat clar între
cerea desfășurată pe un traseu 
de 13,548 km fiind cronome
trat în timpul de 39:41,05. Al 
doilea s-a clasat columbianul 
Victor Mora (40:11,08), .care 
are la activ 4 victorii în aceas
tă competiție, iar al treilea a 
fost brazilianul Jose Jcao da 
Silva (40:41,05). Pe celelalte 
Ibcuri fruntașe s-au clasat : 
4. Dave Clark JMarea Britanie) 
40.47,07, 5. Zacharias Barye
(Tanzania) 40:57,02, 6. Antonio 
Silveira (Brazilia) 41:31.00.

Cursa feminină a revenit, ca 
și anul trecut, alergătoarei por
tugheze Rosa Mola (campioană 
europeană de maraton, la Ate
na) înregistrată in 47:21,0. In 
continuare : 2. Martine Bou- 
chonneau (Elveția) 49:13,0, 3.

Cindy VVuss (S.U.A.) 49:24,0,
4. Kathy Melitoi (S.U.A.)
50:31,0, etc.

MADRID. Un alt cros „San 
Silvestro* a avut loc tot de 
Revelion, dar în capitala Spa
niei. Întrecerea, pe 10,500 km, 
a fost cîștigată de englezul 
Steve Harris (29 .*36,0), care l-a 
întrecut pe portughezul Fer
nando Mamede, recordmanul 
european la 10 000 m.

BOLZANO. In sfârșit, al trei
lea cros internațional „San Sil
vestro" a avut loc in italia, de 
Anul Nou : 1. Emiel Putte- 
mans (Belgia) 38:03,5 pe 13 km 
(record al traseului!), 2. Leon 
Schois (Belgia) 38:03,5, 
bert 
38:10,2. In cursa feminină, pe 
primele 3 locuri au sosit aler
gătoarele vest-germane: Chris
tina Finke 22:54,8, Helma Lind
ner 22:55,2 și Heidi Hutterrer 
22:57,1.

3. Ro-
McDonaid (Australia)

REALIZĂRI
ALE SPORTULUI

ROMÂNESC
APRECIATE

DE ZIARE DIN MEXIC
CIUDAD DE MEXICO (A- 

gerpres). — Cu prilejul aniver
sării a 35 de ani de la procla
marea Republicii, ziarele mexi
cane „Excelsior" și „Uno mas 
Uno" au publicat ample artico
le în care sînt prezentate ma
rile realizări ale sportului din 
România în această perioadă.

Din articole reiese grija acor
dată de statul român pentru 
dezvoltarea sportului, fiind evi
dențiate performanțele de 
neuitat ale gimnastei Nadia Co
maneci la Jocurile Olimpice de 
la Montreal, precum și succe
sele obținute de tenismanul Iile 
N&stase ți atleta Vali Ionescu.PE GHEAȚA ȘI PE ZAPADA

clțligal ..Cupa Pondus" - - - - - - - - - - - -nochciștii români au
Davos. T. adiționala competi

ției de hochei dotată cu .Cupa 
Spengler" s-a încheiat cu suc
cesul puțin scontat al echipei 
cehoslovace Dukla Jihlava, care 
In finală a dispus la un scor 
net (5—2) de formația sovietică 
Spartak Moscova.

Zurich. ta sferturile de fina
lă ale „Cupei campionilor euro
peni" la hochei. Dukla Jihlava 
(Cehoslovacia) a întrecut cu 3—1 
(1—0, 2—1, 0—0), formația elve- 
țiană Arosa.

AJma Ata. Patinatoarca sovie
tică Valentina Lalenkova s-a cla
sat prima în concursul de vite
ză de pe patinoarul Medeo, to- 
ta._ .d 176,352 p. Ea a dștigat 
3 d.a cele 4 probe desfășurate.

Ijevsk. Proba de 10 
cadrul concursului de 
revenit lui Vladimir 
(UJUS.?*.) cu £1:42,0.

Sarna. Surpriză de mari pro
porții îr* cursa de seni fond (13 
km) desfășurată vinert. A cîști- 
gat un necunoscut, suedezul 
Gunde Svan, in i<xța favoriților 
suedezul Thomas Wassberg — 
campion mondial pe 50 km și 
norvegianul Oddvar Bra, cam
pionul lumii la 15 km. Clasamen
tul: Svan 58:06,0, 2. Wassberg
58:29,0, 3. Sven Erik Daniels-
son (Suedia) 59:24,0, 
A unii (Norvegia) 59:30,0, 
Anders Blomquist (Suedia) 
59.36,0, 6. Bra 59:38,0. La femei 
(6 km) a cîstieat Stina Karls
son (Suedia) 21:02,0 înaintea fin
landezei Marja Auroma 21:18,0.

Konigsee, pe pista artificială 
din localitate a avut loc con
cursul de bob 2 persoane dotat 
cu „Cupa Națiunilor*. Un frumos 
succes au obținut echipajele din 
R.D. Germană: Bernhard Leh
man — Bogdan Musiol 3:26.07, 
Horst SchOnau- Andreas Kir
chner 
clasamentului : 3. 
rer-Riigg) 3:27.00, 
(Pichler-Leuthold) 3:27,04, 
Clasamentul pe echipe : 1. 1 
Germană 137 p, 2. Elveda 
p, 3. Austria 99.4 p, 4. R-F. 
mania 97 p.

Oberwiesenthal (R.D.G.). 
curenți din 4 țări au participat 
la un concurs de combinată nor
dică • 
(R.D.G.) 
(R.D.G.) 
(R.D.G.) 
(R.D.G.) 
(U.R.S.S.)

Leningrad. Rezultate din cadrul 
campionatului mondial de hochei

km din 
biatlon a 
Barnașov

4. Ove
5.

Germană: Bernhard 
— Bogdan Musiol 

SchOnau-Andreas
3:28,57. în continuarea 

Elveția (Schâ- 
4. Elveția n 

etc.
R. D.

I 129,3 
, Ger-

Con-

1. Gunther Schmieder 
483.05 p. 2. Langer

417,30 p. 3. Opitl
417.28 p. 4. Dotzauer 

411.80 p, 5. Pektubaiev
408.85

P. 
p.

s. 
p-

— grupa .A- pentru juniori (sub 
20 de ani): Canaaa — Finlanda 
6—3, Suedia — S.U.A. 4—1, 
UJl.S.S. — R.F. Germania 12—0,
R. F.G. — Norvegia 4—2, U.R.S.S.
— Canada 7—3, Cehoslovacia — 
Suedia 4—2, S.U.A. — Finlanda 
4—2, Suedia — Norvegia 15—2, 
U.R.S.S. — S.U.A. 5—3, Canada — 
Cehoslovacia 7—7, Finlanda — 
RJ. Germania 9—1. După 5 zile 
de jocuri echipa U.R.S.S. (10 p) 
conduce cu un avans de 3 p în 
fața Canadei și Cehoslovaciei.

Montreal. Reprezentativa de 
hochei a U.R.S.S. care între
prinde un turneu în Canada a 
susținut 3 partide : Edmonton 
Oilers 3—4, Quebec Nordiques 
3—0 șl Montreal Canadiens 6—0.

Battle Creek. In cele două 
jocuri de hochei dintre echipa
S. U.A. șl formația sovietică Tor
pedo Gorki victoriile au 
părțite 1—2 și 3—2.

Grenoble. Un rezultat 
tat în turneul de hochei 
ță : 1FK Helsinki — o 
nată a Canadei 5—1 (2—0, 0—L
3—0)!

Budapesta. Turneu de hochei 
pentru echipe de juniori : Un
garia — Iugoslavia 12—8, Franța
— Olanda 6—5, Franța — Iugos
lavia 15—3, Olanda — Ungaria 
9—3, Olanda — Iugoslavia^ 8—2,

•Franța 
mentul : ...
da 4 p, 3. Ungaria 2 p, 4. Iu
goslavia 0 p.

Katmandou. Alpinistul japonez 
Yasuo Kato, primul om care a 
urcat Everest ui (8848 m) în con
diții de iarnă șl colegul său 
Toshiaki Kobayashi care l-a în
soțit pinâ la 80 m de vlrf (a 
renunțat la asaltul firal din cau
za căderii nopții și a unei ac
centuate oboseli) au plătit eu 
viața acest act temerar. Lipsiți de 
oxigen șl de echipamentul tre
buincios ei au murit înghețați !

Oberstdorf (R.F.G.). ConcurstM 
Inaugural al competiției celor 
.patru trambuline*. Tn mod sur
prinzător victoria a revenit tinâ- 
rolul săritor canaflian Horst 
Bulau (20 de ani. fost campion 
mondial de juniori în 1979) care 
a devenit și recordman al tram
bulinei (v.r. era de 113 m Al
fred Groyer — Austria). Bulau 
a totalizat 2S4.9 avînd sărituri de 
114,5 m și 114 m. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat : 2. Matd 
Nykanen (Finlanda) 261.3 p (1144- 
113), 3. Armin Kogler (Austria)
255.2 p (1144-106.5). * TJ 2
Schallert (Austria) 251.6 p (1114- 
100), 5. Steiner Braaten (Norve
gia) 251,0 p (1134-107), 6. Hubert

Copenhaga. Competiția 
de hochei dotată cu 
.Cupa Pondus- a fos» 
clțtigată de reprezentati
va României care a tota
lizat 4 p, tot atitea cit ți 
Danemarca dar asupra 
căreia a obținut, victoria 
directă, ta ultima zi a în
trecerilor. România a dis
pus de Olanda cu 5—2 
(3—2, 1—0, 1—0). Au mar
cat V. Huțanu și Bălăucă 
— cite 2, plsăru. în celă
lalt joc Danemarca — Iu
goslavia 10—4.

5.

fost im-

neaștep- 
pe ghea- 
selecțio-

- Ungaria 7—3. Clasa-
1. Franța 8 p, X Olan-

4. Richard

REZULTATELE ALTOR ANCHETE DE ANUL NOU
• Cotidianul iugoslav „Viesnlk" 

din Zagreb atribuie anual un 
troleu reprezentati’' : „Oscar-ul 
șahului". Pentru a noua oară 
consecutiv ,Oscar-ul" i-a fost 
acordat marelui maestru sovie
tic Anatoli Karpov, campionul 
lumii. Potrivit publicației Iugo
slave dasamentul șahiștilor ta 
1982 a fost următorul : 1. Kar
pov, 2. Garry Kasparov (S.U.A.),
3. Ljubomir Ljubojevid (Iugosla
via). 4. Ulf Andersson (Suedia), 
5. La jos Fortisch (Ungaria), X 
Jan Hmman (Olanda), 7. Mihail 
Tal (V.R.S.S.), 8. Aleksandr Be- 
liavskl (U.R.S.S.), 
Smislov (U.R.S.S.) 
Ribli (Ungaria), 
(Filipine) și 1 
(U.R.S.S.).
• Clasamentul 

mai buni jucători de tenis 
1982: L John McEnroe, 
my Connors. 3. Ivan Lendl, 
Guillermo Vilas.
• In urma unei anchete

presei sportive din U.R.S.S, 
fost alcătuită cea 
chlpă sovietică de 
dlslav Tretiak — 
tisov, Aleksandr ...^___
Vsevolod Bobrov, Anatoli Firsov, 
Valeri Harlamov.
• Revista argentiniană „EI 

Grafico" a stabilit lista celor 
mai buni fotbaliști sud-ameri
cani ai anului trecut : L Zico 
(Brazilia), 2. Maradona (Ar
gentina), 3. Morena (Uruguay),
4. Socrates (Brazilia).

, 9.
I, 10.
Eugenio 
Boris

VaslU 
z olt an
Torre 

Spasld

atp al celor 
ta

Z, Jlm-
X

a 
a 

mal bună e- 
hochel : Vla- 
Vlaceslav Fe- 

Ragulln —

sarDâloiirca naționala a Republicii Cuba

MARILE TALENTE
ALE ARTEI PUGILATULUI

La 1 ianuarie 1959 a triumfat revoluția cubaneză, care 
a deschis o eră nouă, sub semnul socialismului, in istoria 
multiseculară a acestei țări din marea Caraibilor. Trans
formările economice și sociale petrecute au avut drept 
consecințe firești, intre altele, și o amplă iezvoltare a 
mișcării de educație fizică și sport din Cuba, edificată 
pe baze trainice, noi, cari a repurtat cu fiecare an succese 
tot mai de seamă, atit in domeniul activității de masă 
cil și a celei de performanți.

Ncuper (Austria) 248,7 p (108+ 
107,5) etc.

Garmisch-Partenklrchen. Al doi
lea concurs al săritorilor a 
revenit austriacului Armin Ko- 
gler, campionul lumii, cu 
242,3 p (101,5 m + 97,5 m) la 
mare luptă cu norvegianul Stei
ner Braaten 242,2 !! (99 m + 103,1 
m— record al trambulinei).

Remarcabile succese an 
înregistrat reprezentanții 
Republicii Cuba în arena în
trecerilor olimpice. Dacă, 
spre exemplu, la J.O. din 
1963, de la Ciudad de Me
xico, el n-au cucerit nici o 
medalie dî aur, la urmă
toarele ediții ale supremei 
competiții a aportului bi
lanțul a fost de 3 medalii 
de aur la Miinchen, în 1972, 
6 medalii la Montreal, în 
1976 si 8 medalii la Mo»- 
oova, în 1980. Aceeași linie 
ascendentă poate fi consta
tată țl în bilanțul olimpic 
după numărul total de me- 
dalii: 4 fai 1968, 8 în 1972, 
13 tn 1976 ți 20 în 19801

O contribuție însemnată la 
cucerirea unora dintre a- 
cesta medalii a avut-o pu- 
gilistul de categorie grea 
Teofilo Stevenson, campion 
olimpic la ultimele 3 ediții 
ale competiției, ceea ce 
constituie un record In ma
terie, de fapt o egatart a 
performanței obținută, ou 
ani In urmă, de boxerul 
ungur Laszlo Papp. Dar 
Stevenson nu este d-ecit u- 
nul dintre mulții și valo
roșii pugiliști cubanezi, 
sportivi oare domină cu au
toritate ringurile amatoare 
dta orice colț de lume. La 
Olimpiada moscovită boxe
rii cubanezi au realizat, de 
asemenea, o performanță

foarte rară, fiinid prezenți 
în aproape toate finalele, a- 
diică la 10 categorii de greu
tate !! în disputele din ma
rea arenă „Olimptski**, cu
banezii au cucerit 6 medalii 
de aur, 2 medalii de argint 
și 2 medalii de bronz.

în 1982, La a treia e- 
diție a campionatelor mon- 
dLale de box, La Miinchen, 
reprezentanții Cubei au e- 
volua»t din nou remarcabil 
și au cucerit medalia de 
campion In 5 din cele 12 
categorii, marea vedetă a 
echipei fiind tînârul Angel 
Herrera, un băiat de 25 de 
aai, care de mai bine de 6 
asii n-a șftiut ce este aceea 
înfrîngere. In acest inter
val de timp el a ciștigat ti
tlurile olimpice la Montreal 
ți Moscova și pe cele mon
diale la Belgrad, în 1978, și 
anul trecut, la „O'.ympia 
Halle" din capitala Bavariei.

Boxul cubanez dispune de 
un bogat rezervor de cadre, 
de tineri foarte bine dotați 
ți talentați, apți să aborde
ze cu deplin succes marea 
performanță. Reputatul teh
nician Alcides Sagarra, di
rectorul tehnic al boxului 
cubanez, are la dispoziție 
sumedenie de talents pe 
care prtatr-o atentă și mi
nuțioasă Șlefuire le face să 
strălucească apoi pe ringu
rile marilor competiții in
ternaționale.

CAMPIOANA LUMII
UN CLASAMENT AL ANULUI COMPETIJIONAL 1982 : 

ABIA PE LOCUL... 14 I
Cotidianul sportiv italian „La 

Gazzetta dello sport* a alcătuit 
clasamentul echipelor naționale 
de fotbal din Europa, ta 1982 
lulnd ta calcul toate rezultatele 
Înregistrate de acestea ta me- 
ciume lnterțări. Pe primul loo 
se situează reprezentativa An
gliei, care a susținut 15 partide, 
dintre care a ciștigat U), a termi
nat 4 la egalitate șl a pierdut 
una singură. Formația României 
sa clasează pe locul 11, la egali
tate cu cea a Franței: 11 meciuri,

7 victorii, 3 egalități ți 3 lnfrta- 
geri. ta timp oe campioana mon
dială. Italia, ocupă abia locul 14 
(4—6—3).

Iată clasamentul alcătuit de 
ziarul italian: L Anglia — co
eficient 1,6; X Austria — 1,545; X 
UJLS.S. — 1,454 ; 4. Elveția — 
1.333; 3. Polonia — 1,3; 5. Belgia 
— 1,371; 7. RT. Germania, Spa
nia ți Portugalia — cite 1,1; LX 
Tara Galilor — 1,112; 11. România 
șl Franța — 1.133; IX R-D. Germa
nă — 141 14. Italia — 1.07X

IN PERSPECTIVA VIITOAREI CUPE MONDIALE

Federația de fotbal a S.U.A. 
șl-a depus oficial candidatura de 

organiza campionatul mondial 
a 1666. Secretarul generai ai fe
derației americane, Kurt Lamm, 
a declarat că a expediat prla 
telex la sediul F.I.F.A. de la ZQ- 
rlch cererea candidaturii.

Președintele Federației mexica
ne de fotbal, Rafael del Castillo, 
s-a declarat optimist în ceea cs 
privește atribuirea pentru țara 
sa a organizării turneului final 
al C.M. din 1936. Enumerînd avan-

CAMPIONATE Șl TURNEE

• Iugoslavul Dragan Kicano- 
vid, legitimat, ta prezent, 
duhul italian - ■
pentru a doua 
a fost ales ca cel mai bun 
chetballst european, de un 
Internațional. Clasamentul : 
Kicanovlcl (Iugoslavia) 68 
Mișkin (U.R.S.S.) “ 
zoratl (Italia) 17 
(Spania), Valters 
(U.R.S.S.) 7 p.
Instituit ta 1979 a 
tlgat de 
Tkacenko ta 
Drazen Dalipagici ta 
fete dasamentul este 
1. Boksaj (Ungaria)

la 
Scavollnl Pesaro, 

oară consecutiv 
bas- 
jurlu 

1.
P> X 
Mar- 

Martin
56 p, 3.
p, 4. 1

și Tkacenko 
Acest trofeu 

mai- fost cîș- 
sovlcticul

1979 și

_ fost cîț- 
Vladimlr 

iugoslavul 
1980. La 

următorul: 
. - . 35 p, X

Djurkovla (Iugoslavia) 21 p, X 
Sukarnova (U.R.S.S.) 17 p.

• Cotidianul „La Gazetta del
lo Sport" din Milano a stabilit 
clasamentele celor n.al buni spor
tivi din 1982 : 1. Daley Thompson 
(M. Britanie) — atletism, X Jim
my Connors (S.U.A.) — tenis...
X Paolo Rossi (Italia) — fotbalII, 
femei : 1. Marita Koch (R.D.G.) 
— atletism, 2. Ulrike Meyfart 
(R.F.G.) — atletism.

» Consiliul mondial al boxu
lui (W.B.C.), reunit la Caracas, 
I-a ales pe pugillstul american 
Aaron Pryor cel mal bun boxer 
profesionist al anului 1932. Pryor 
este campionul mondial al cate
goriei super-ușoară. In ultimul 
său meci, pentru titlu, el • 
dispus prin k.o. rep. 14 de A- 
lexls Arguello (Nicaragua).

1.

ALGERIA. După 13 etape ta 
campionatul țării conduce J. E. 
Tizl-Ouzou M p, 1 E. P. Setlf și 
C. M. BeHoourt 23 p, 4. U.S.M. 
Harrach 23 p, 5. M.P. Oran ți 
W.K.F. Collo 27 p etc. In ultima 
etapă Tizi Ouzou a ciștigat cu 
1—<1, ta deplasare, la Setii. în

Brigtitan — Watford 1—L, Ipswich
— Southampton 2—1, Liverpool — 
Notts County 5—1, Luton — Co
ventry 1—X Manchester United — 
Aston Villa 3—1, Nottingham Fo
rest — Sunderland 0—0, Stoke — 
Norwich 1—0, West Bromwich — 
Everton 2—X West Ham — Tot
tenham 3—0. Clasamentul : 1. Ur 
verpool 47 p, 2. Manchester Un. 
3S p, 3. Nottingham Foresf 39 p, 
4, Wattord 37 p. 5. West Ham 
37 p, 8. Coventry 37 p (23 j).

ITALIA. Etapa a 14-a: Sampdo* 
ria — Fiorentina 0—0; Udinese — 
Internazlonale 0—0; Roma — Ge
noa 2—0; Pisa — Torino 0—lj 
Napoil — Verona 1—2; Juventus
— Cagliari 1—1; Catanzaro — A- 
veHino 1—1; Ascoll — Cesena 
1—L In clasament conduce Roma 
cs 81 puncte, urmată de Verona
— 20 punctx Juventus — 18 puno- 
ta eta.

• La Nisa are loc un Intere
sant turneu Internațional pentra 
echipe de juniori. Iată rezulta
tele : grupa „A" t Belgia — Po
lonia 8—L Belgia — Franța 2—ÎS 
grupa ^*: Italia — Israel 2—0, 
Ungaria — Israd 1—0, Ungaria — 
Italia 1—0. In finala eompetiției 
s-en calificat deci - - ■ ■ —
garia.

• în med retur 
Ctopa Spaniei" la 
echipa locală Real 
pioena țării, a 
(după prelungiri) pe Real Ma
drid. deținătoarea „Cupei Spa
niei". Jocul a fost urmărit de 
peste 30 000 de spectatori. Au în
scris Ural de (min. 53 și min. 113), 
Utarte (min. 92) șl Baquero (min. 
U4). ta primul joc. Real Madrid 
dțtlgase cu 1—0. Intîlnirea a tos* 
marcată de durități, doi jucă^bri 
de la Beai Madrid (Juan Jose si 
AngeO fiind eliminați din ioc ta 
minute^ 23 si respectiv 69.

1.

Belgia si Un-

BASCHET • In turneul inter
național masculin de la Crystal 
Palace din Londra, Steaua ro
șie Belgrad a dispus de Sao Jose, 
campioana Braziliei, cu — — 
(52—50), iar Maccabl Tel 
întrecut formația engleză 
cu 92—68. In semifinală 
roșie va juca cu Maccabl, 
vingătoarea va întîlnl, în 
echipa engleză Crystal Palace • 
La Arvika, în Suedia, s-a desfă
șurat un turneu feminin care a 
fost ciștigat de reprezentativa 
Ungariei. Ea a fost urmată de 
Suedia, Cehoslovacia șl Finlanda. 
Cîteva rezultate: Ungaria cu Ce
hoslovacia 73—57 cu Suedia 75—77 
(!), cu Finlanda 83—62, Suedia
89—62 cu Finlanda, Cehoslovacia 
cu Finlanda 77—46 • Turneul de 
juniori de la Lulea (Suedia) a 
fost dștigat de echipa R.F. Ger
mania 10 p, urmată de Belgia 
4 p, 3. Suedia 4 p, 4. Franța 4 p 
și 5. Luxemburg 0 p.

•TELEX»
87—81 

Aviv • 
Solent 

Steaua 
iar în- 
flnalĂ,

CICLISM • Concursul de ddo 
cros desfășurat la Zlzurkfl, îb 
Spania, s-a încheiat cu victoria 
sportivului elvețian Guides Blaser 
cronometrat, pe 19 km, în 56:91.

HANDBAL • într-un med &mi-

cati, la Reykjavik, Islanda a În
vins Danemarca cu 23—20 • La 
Lindesberg, echipa de juniori a 
Suediei a Întrecut echipa ILF. 
Germania ou 30—U (18—10), iar a 
doua zi, la HaUsberg, a obținut 
o nouă victorie eu 24—11 (11—8).

ȘAH • După desfășurarea • 
11 runde dla cadrul campionatu
lui european pentru juniori lider 
M menține aportivul sovietic Jan 
Ehlvest eu N p. In continuare 
clasamentul se prezintă astfel: 
L Hansen 9J p, X Condle 7J p. 
X Greenfdd 7 p (1), 5. Stohl SJ 
p, X Nljboer 8 p (1), 7. Schan- 
dorft țl Gudmundsson 5.5 p (1) 
etc. la această rundă Ehlvest 
I-a Învins pe olandezul Bosboom 
• A Început turneul internațio
nal de la Hastings (Anglia), dte- 
va rezultate: Vaganian — Leta 
1—X Gurertd — Murey 1—0. 
Short — Farage th—'h, Vaganian 
— Short 1—X Șahistul eovletio 
Vaganian ocupă primul loc. du
pă 1 runde, cu 2.5 p, urmat de 
Murey (Irlanda) 1 p. Short (An
glia), Tukmakov (U.R.S.S.) țl 
Kovacevlci (Iugoslavia) 1J p.

tenis • Clasamentul Marelui 
premiu: L Jimmy Connors
(S.U-A.) 3355 p (17 turnee), X
Guillermo Vilas (Argentina) 2495 
p (M). X Ivan Lendl (Cehoslova
cia) 2313 p (12), 4. John McEnroe 
(S.U-A.) 2305 p (12). 5. Mata
WBander (Suedia) 1730 p (20), X 
Vitas Gerulaltis (S.U.A.) 
(16), 7- Jose Higueras 
1*18 P (17), X Johan 
(3.UA) 1220 p (IX).
Goanez (Ecuador) 1196 p (22), IX 
Steve Denton (S.U.AJ 1175 p (21) 
etc. • Turneul de juniori de la 
Port Washington (New York): fi
nala șl-o vor disputa Ronald 
Agenor (Haiti) șl Goran Prpld 
(Iugoslavia). In semifinale ei aa 
dispus de Massimo Jampieri 
(Italia) 5—4, 1—5, 8—2 și, respeo- 
tiv, Erio Amend (S.U.A.) 6—X
8—X în turul 3, la junioare, a- 
merlcanca Melissa Brown a ta- 
vtna-o eu 8—4, 5—7, 8—2 pe Da
niela Molse (România). • Finala 
de dublu a turneului de junioare 
de la Ciudad de Mexico a fost 
câștigată de capiul cehoslovao 
Giga Votavova — Andrea Holiko- 
ve care a dispus de perechea 
spaniolă Laura Garels. Georgina 
Maressma cu 8—3, 8—2.

9.

1680 p 
(Spania) 

Kriek 
Andrea
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