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al F.C.R., 
și Guver- 
Socialisto

a fost exa- 
delegațiel 
România

Sub președinția tovarășului 
Nicoiac Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, simbătă, 15 
ianuarie, a avut loc ședința co
mună a Comitetului Politic 
Executiv al C C. 
Consiliului de Stat 
nului Republicii 
România.

în cadrul ședinței 
minată activitatea
Republicii Socialiste 
la lucrările Consfătuirii Comi
tetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, care s-au 
desfășurat in zilele de 4—5 ia
nuarie 1983, la Praga.

Comitetul Politic Executiv, 
Consiliul de Stat și guvernul 
au aprobat in unanimitate și 
au dat o înaltă apreciere acti
vității .desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cadrul 
consfătuirii, modului strălucit 
în care secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii, a prezentat pozițiile de 
principiu, profund constructive, 
ale României, subliniind că ele 
corespund pe deplin orientări
lor stabilite de Congresul al 
XII-lea și de Conferința Na
țională ale partidului, interese
lor și aspirațiilor 
poporului român, 
popoarelor, cauzei

vitale ale 
ale tuturor 
generale a 

destinderii, securității 
in lume.

Comitetul Politic 
Consiliul de Stat și 
au aprobat semnarea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
Declarației politice a statelot 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, care pune în evi
dență răspunderea manifestată 
de țările socialiste față de 
soarta păcii, hotărirea lor de 
a acționa pentru preinlîmpina- 
rca primejdiei unui război nu
clear, pentru menținerea și 
consolidarea destinderii, înfăp
tuirea dezarmării, întărirea 
securității si dezvoltarea cola
borării pe continentul european 
și in întreaga lume. A fost 
exprimată satisfacția față de 
orientările de bază cuprinse in 
documentul semnat de țările 
participante la consfătuire, care 
se pronunță pentru promovarea 
fermă in relațiile dintre state a 
principiilor deplinei egalități, 
respectării independenței și 
suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, nefolosirii 
forței sau amenințării cu forța.

S-a dat o inaltă apreciere 
sublinierii care se face in De
clarație că, in lupta pentru 
prevenirea războiului, trebuie 
făcut totul pentru unirea efor
turilor popoarelor in vederea 
încetării cursei înarmărilor, tre
cerii la dezarmare, în special 
la dezarmare nucleară. In acest

și păcii

Executiv, 
guvernul 
de cătro

scop, Comitetul Politic Execu
tiv, Consiliul de Stat și guver
nul consideră că o importanță 
deosebită ar avea începerea, în 
cel mai scurt timp, de nego
cieri directe intre statele parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia și statele membre ale 
N.A.T.O., pentru încheierea 
unui acord privind Înghețarea 
cheltuielilor militare și trecerea 
la reducerea lor ulterioară.

Avînd în vedere că chel
tuielile militare ale celor două 
blocuri reprezintă mai mult de 
80 la sută din cheltuielile mi
litare mondiale. Comitetul Po
litic Executiv, Consiliul de Stat 
și guvernul apreciază că o 
mare însemnătate ar avea 
adoptarea de către țările mem
bre ale N.A.T.O. și țările parti
cipante la Tratatul de ia Var
șovia a unei hotăriri privind 
oprirea acestor cheltuieli la 
nivelul anului 1983 și trecerea 
la reducerea lor ca cel puțin 
20 la sută pină in 1985. tn acest 
spirit, a fost reafirmată hotă- 
rîrca României privind aplica
rea măsurilor stabilite de Con
ferința Națională a partidului, 
de a nu spori cheltuielile mili
tare pină in 1983 peste nivelul 
anului 1982.

Avînd in vedere situația 
deosebit de gravă existentă pe 
continentul european, ea ur
mare a acumulării unor imen
se cantități de armi 
nucleare. 
Executiv, 
Guvernul 
România 
făcut totul pentru oprirea am
plasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune, pentru a se 
trece la retragerea și distruge
rea Celor existente. Ia elibera
rea totală a Europei de arme 
nucleare, atit cu rază medic de 
acțiune, cit și tactice.

In legătură cu probleme!» 
europene, a fost, de asemenea, 
relevată importanța creării de 
zone libere de arme nucleare in 
nordul Europei, in Balcani 
in alte regiuni ale 
tutui.

Comitetul Politic 
Consiliul de Stat și 
subliniază însemnătatea deose
bită pe care o are reafirmarea 
in Declarația politică a nece
sității desființării concomitente 
a blocurilor militare — N.A.T.O. 
și Tratatul de la Varșovia —. 
a lichidării bazelor militare 
străine și a retragerii tuturor 
trupelor străine de pe teritoriul 
altor state.

S-a dat o inaltă apreciere 
noii propuneri de pace cuprinse 
in Declarație cu privire la în
cheierea între statele partici
pante la Tratatul de la Varșo
via și statele membre ale 
N.A.T.O. a unui tratat cu pri-

îndeosebi 
Comitetul Politic 

Consiliul de Stat și 
Republicii Socialiste 
consideră că trebuie

Și
continen-

Executiv. 
guvernul

(Continuate in pag. 2-3)

ONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXXIX - Nr. 10 296 I 4 PAGINI - 50 BANI I Luni 17 ianuarie 1983 .1
învingind in meci retur pe A.T.S.E. Graz (26-20), Dinamo s-a calificat

in semifinalele Cupei cupelor la handbal

BILANȚ RECORD AL SPORTIVILOR NOȘTRI, 
ȘASE MECIURI-ȘASE

Spectatori multi, peste 2 000, 
simbătă seara in Palatul spor
turilor si culturii din 
lâ, veniți să asiste la 
sfertului de finală din 
cupelor la handbal 
dintre Dinamo București 
A.T.S.E. W aagner Bir o 
(Austria). Finalmente, 
terii roș-albilor 
cu entuziasm si 
ciștigătorii ..Cupei 
Aveau, design 
dintre ele C

Capita- 
returul 

Cupa 
masculin 

si 
Graz 

supor- 
i-au aplaudat 

căldură pe 
României". 

Două

SA

Discuție

VICTORII!
acest med (Dinamo București 
— A.T.S.E. Grai 24—20, Ia pau
ză 14—11) și calificarea in 
semifinalele Cupei cupelor la 
handbal masculin. După aceas
tă a 6-a victorie a dinamoviș- 
tilor in actuala ediție a pres
tigioasei competiții continen
tale, scorul general realizat 
este 173—122. cel din dubla 
partidă cu A.T.S.E. Graz fiind 
57 —47.

Meciul de simbătă s 
— așa cum era de

Pregătirile divizionarelor

Lansat 
taculos și eficient plonjon

UNIVERSITATEA CRAIOVA IN LUPTA
Căutăm Universitatea Cra

iova. vineri, la Bușteni, sub 
crestele înzăpezite ale Bucegi- 
lor care sprijină un cer înso
rit E un privilegiu profesio
nal reportajul de pregătiri cu 

________ _i mari iubiri", 
o misiune dificilă, pen- 
lumea fotbalului 
cît mai multe 
lumea a auzit

..campioana unei 
dar și 
tru că 
să știe 
olteni,

wea 
despre 
unele

NE UNIM EFORTURILE Șl, UMĂR LA UMĂR,T »

FACEM FRONT COMUN, SĂ LUPTĂM ÎMPREUNĂ
PENTRU GLORIA SPORTIVĂ A ROMÂNIEI

cu general-maior ION AUREL,
Anul trecut, tot în luna ianuarie, ziarul nostru 

in această pagină un interviu luat tot t.___ ,___
general-maior Ion Aurel, președintele clubului sportiv al 
Armatei „Steaua". Coincidență T Simplă intimplare T Nu. 
Coincidența este voită ■ „Sportul" revine pe urmele... 
„Sportului" din motive bine întemeiate. Unitate-fanion 
o sportului românesc, mare unitate republicană, compa
rabilă, ~ dacă vreți, in planul sportului, cu ceea ce re
prezintă, de pildă, combinatul de la Hunedoara în pla
nul economiei noastre, clubul Steauu suscită interesul 
tuturor prin marea pondere pe care o are in țara noastră 
importanta sa „producție" sportivă. Dacă avem în ve
dere și recunoscutul prestigiu intemaționul de care se 
bucură numeroși spdrtivi militari în cadrul unor puternice 
echipe Steaua sau in cadrul echipelor României, inte-

ar putea fi — nu-i așa ? — su
biectivă, vreau să subliniez că 
eu nu am fă.cut altceva decit 
CITIREA rezultatelor cifrice. 
Or, la cifre nu încape subiecti
vismul, 20 e 20, 10 e 10, iar 
1 e 1...

— Apropo de 1... La recenta 
plenară a C.N.E.F.S. am aflat 
că Steaua s-a situat în anul 
1982 pe locul întîi — pe tară 
— în clasamentul unităților 
sportive alcătuit pe baza punc
telor acumulate în 
importante întreceri 
ționale...

— Da, Steaua s-a

— Stimate tovarășe general 
Ion Aurel, exact acum 12 luni 
declarați în ziarul „Sportul" că 
în anul 1981 clubul Steaua a 
realizat cele mai bune perfor
manțe ale sale din ultimii 17 
ani. Cum socotiți, din punctul 
de vedere al performanțelor, 
anul 1982 prin raport cu anul 
precedent ?

— Evident mai bun, asta în- 
semnînd implicit că anul 1982 
a fost cel mai bun — sub ra
portul performantelor — 
ultimii 18 ani ! Și pentru 
se crede, vreun moment, 
este simpla mea părere.

din 
a nu 

că 
care

președintele clubului sportiv al armatei „Steaua" 
fesul „la zi*, interesul constant față de activitatea, de 
preocupările sportivilor și tehnicienilor clubului din Calea 
Plevnei este absolut legitim. Cu atit mai mult cu cit 
un ~ mare număr de reprezentanți ai clubului Steaua se 
află puternic angajați In pregătirea celei mai impor* 
tonte competiții a sportului mondial. Jocurile Olimpice, iar 
anul_ 1983 este realmente hotăritor pentru o reprezentare 
românească de prestigiu la Los Angeles, in vara anului 
viitor. Cum numeroși sportivi de la Steaua vor avea 
în,alta. cinst.e " marea răspundere I - de a purta tri- 

i „foii

gâzduia 
tovarășului

lucruri, ș: le discută, si le vrea 
verificate. E Donose indisponi
bil 2 Tiliboi are si el proble
me T Ce-i cu Tieleanu T Cu 
Kaiserslautern nu va juca nu
mai Bălăci, pentru cartonașul 
acela blestemat, sau nu vor 
juca mai mulți ? Ce gindese 
oltenii, acum ?_ Cu aceste în
trebări am prins lotul craio- 
vsan la telecabină, sub Jepii 
sălbatici. Urcăm la Babele, e 
tranșa a doua, prima scrie a 
plecat cu antrenorul principal 
Constantin Oțet, cu vicepreșe
dintele clubului. Cornel Stroe, 
și cu Comei Simionescu. din 
partea federației. în telecabi- 
nâ. multe chipuri 
„băieți talentați de la 
ranțe", cum spune
Nicolae Ivan, care ne prezintă 
și efectivul aflat in 
la Bușteni : Boldici si 
(de la soeranțe) 
Negrilă, Tilihoi, 
buceanu, Ștefan.
dulescu (ultimii 
speranțe)

neștiute, 
spe- 

..secundul"

pregătiri
Vasile 

oortari ; 
Ciupită. Bâr- 
Oprescu, Ră- 
patru de la 

fundași ; Be'.dea-

cotorul românesc la Los Angeles, scrutarea atentă a „foii 
de parcurs" a clubului militar acum, la inceputul acestui

- .- șoeot-tă o simplă curiczitate, fie și
reprezentind, de fapt, o trecere in 
tot interesul in lumea sportului nostru.

locul I la toate capitolele, rea- 
lizind 49,50 puncte la campio
natele mondiale, 35 la campio
natele europene, 84,50 în clasa
mentul general.

— Tovarășe general Ion Au
rel, v-aș ruga șă-mi spuneți în 
ce măsură sportivii clubului 
Steaua au reprezentat în anul 
1982 România în cadrul echipe
lor naționale ? De 
în ce măsură vor

de parcurs* < 
an, nu poate fi 
gazetărească, ea 
revistă demnă de

cele mai 
interna- Marius

situat pe

asemenea, 
reprezenta

POPESCU

(Continuare în pag. 2-3)

teptat — permanent la dis
creția handbaliștilor antrenați 
de Ghiță Licu și Valentin Sa- 
mungi. Ei s-au impus îndeo
sebi printr-o mare varietate a 
atacului si prin eficienta cva- 
Sigeneralâ (doar Grabovschi șl 
Stefan n-au marcat), dind însă 
oerecari șanse... partenerului 
prin graba în apărare și prin 
Upsa de inspirație a portari
lor. Scorul a curs permanent 
în favoarea roș-albilor : 3—1 
(min. 6). 7—2 (min. 12), 8—3
(min. 14), 12—7 (min. 23). 16— 
11 (min. 32). 18—13 (min. 42), 
26—19 (min. 56). Fără ’ ‘ 
lă. dinamoviiștii puteau 
ga la un scor și mai 
dar nu rezultatul era 
pala țintă a gazdelor (care a- 
veau calificarea in buzunar), 
ci rodarea echipei, exersarea 
unor scheme si — nu in ulti
mul rînd — crearea unor faze 
care să-i răsplătească — prin 
frumusețe — pe statornicii lor 
suporteri. Si. apoi, tinăra 
chipă austriacă n-a vrut 
facă doar un act de prezen
ță la București. Incepind cu 
portarul Hoferning, continu
ând cu Hojdelewicz și Huber, 
și Încheind cu jucătorul-antre- 
nor Vass, majoritatea 
baliștilor din Graz au

j. 
îndoia- 

ciști- 
mare, 

princi-

e- 
să

hand- 
luptat

Hristoche NAUM

(Continuare In pap. 2-3)

fotbal

CU... ÎNĂLȚIMILE
nu. Donose, Irimescu, Cioroia- 
nu. A. Popescu și Firănescu — 
mijlocași ; Crișan, Geolgău, 
Cîrțu, Bicu și Vlădoi (ultimii 
doi de la speranțe) — atacanți. 
Se subînțelege că Lung, Ștefă- 
nescu, Vngureanu, Bălăci șl 
Câmătaru se află cu lotul re
prezentativ, la Poiana Brașov. 
In telecabină, un „Sportul" 
proaspăt e disputat, a apărut 
rezultatul lui Kaiserslautern, 
la Paris. 3—3 cu Șt. Germain, 
echipă franceză calificată în 
sferturile de finală ale Cupei 
cupelor. „Niciodată amicalurile 
din pregătiri nu spun mare 

Geolgău. „Am 
ceva experiență 

nu ne mai spe- 
completează Iri- 

, după cum măr- 
nu rămînă doar

lucru!" spune 
căpătat și noi 
internațională, 
rie oricine! — 
mescu, hotărit, 
turisește, să 1 
om din lotul lărgit al lui M. 
Lucescu. Mi s-a oferit o șansă

Mircea M. IONESCU

(Continuare In pap 2—3)
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Dinamovista Victoria Niculescu găsește o breșă in blocajul vo
leibalistelor băimărence Foto : N. DRAGO.Ș
(Citiți in pag. 2—3 cronicile campionatelor de volei).
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vire la nefolosirea reciprocă a 
forței militare ți menținerea de 
relații pașnice, tratat deschis 
tuturor celorlalte state.

Comitetul Politic Executiv, 
Consiliul de Stat și guvernul 
consideră necesar să se acțio
neze pentru lichidarea subdez
voltării și reducerea decalajelor 
în dezvoltarea economică, pen
tru așezarea relațiilor economi
ce mondiale pe o bază echita
bilă Și democratică, pentru în
ceperea urgentă a negocierilor 
în vederea instaurării noii or
dini economice internaționale.

Comitetul Politic Executiv, 
Consiliul de Stat și guvernul 
reafirmă poziția României so
cialiste, care se pronunță pen
tru începerea negocierilor, eu 
participarea tuturor statelor, in 
vederea opririi cursei înarmări
lor și convenirea de măsuri 
practice, concrete in domeniul 
dezarmării — in primul rind al 
dezarmării nucleare.

Comitetul Politic Executiv, 
Consiliul de Stat și guvernul 
apreciază că Declarația politică 
a statelor participante la Tra

Din zori pină n scări id „Uband Tclckric"

PE PÎRTIILE DE SCHI, LA ORELE 
DE... MATEMATICĂ Șl MUZICA
înainte de a intra în Brașov, 

la Dîrste. virăm la dreapta pe 
o șosea îngustă, acoperită de 
zăpadă (ce minune pentru noi 
bucureștnii !) și mergem 
citeva sute de metri. La ca
pătul drumului in lumina fa
rurilor. ne apare „Cabana Te
leferic" situată la poalele pir- 
tiei de schi Bunloc. Peisaj de 
basm : in albul strălucitor al 
zăpezii — cabana neagră, cu 
ferestrele luminate — semn 
că la această oră (19) locatarii 
sint acasă.

— Poftiți, ne intimpină z:m- 
bitor. cabanierul Petru Dinu, 
gazdă bună după cite aveam să 
constatăm. Aici sint elevii din 
Cimpina, e o tabără de va
cantă...

Sintem conduși Înăuntru^
printre schiuri și săniuțe, in' 
camerele frumoase. Încăperi
pline cu rucsacuri, bocanci de 
schi, costume multicolore si— 
dulciuri. Pretutindeni, pe săli, 
in diferitele camere băieți ți 
fete, preocupați cu repararea 
schiurilor. aflarea orei de ma
să. împrumutarea unei cârti 
ș.a. Facem cunoștință ca con
ducătorul taberei, profesorul 
de limba engleză Alexandru 
Blank, cunoscut pentru pa
siunea de a organiza tabere 
de vacanțe cu elevii în mijlo
cul naturii. Este profesor la 
Liceul de matematică — fizică 
„N. Grigorescu* din Cimpina și 
a venit aici cu elevii săi. cu 
alții de la Liceul industrial 1 
(petrol). O tabără, ne explică. 
In care, în mod special, ele
vii fac schi sau se inițiază In 
practicarea acestui sport. La 
fiecare sfirșit de asemenea 
ciclu, concursuri atît pentru 
Începători cit și pentru a- 
vansați. Nimerim la el in ca
meră in momentul în care se 
consuma un mic... proces pornit 
de la o aparentă abartere disci
plinară. La masa de prînz, intir- 
ziaseră 8 elevi. Răzvan Tu- 
dose se justifica : „Nici o 
problemă deosebită. Am ple
cat in timp de sus dar s-a 
oprit telescaunul cu noi, timp 
de 15 minute". Aflăm că toți 
sint liberi să-și organizeze cum 
vor programul... după ce au 
anunțat profesorul. Din două 
in două ore au însă datoria 
să anunțe la „cartierul gene
ral" că „totu-i în ordine".

Cam ce fac elevii aici într-o 
zi ? Se scoală la oră 8 dimi
neața, nu mai fac înviorare 
fiindcă... se vor mișca destul 
pe pîrtie (deci, zilnic 6—10 ore) 
și multă preocupare pentru în
vățătură. Aflăm, de pildă, că 
Sorin Preda si Răzvan Tudose, 
elevi în clasa a 12-a care pre
gătesc intrarea în facultate, 
s-au învoit. citeva ore pentru 
a pleca în Cimpina, la cursuri 
de pregătire ; pe mese, în ca
mere, am văzut cărți si caiete 
de școală. Gazeta Matematică ; 
am auzit că toți fac ceva, 
după-amiezele, pentru școală 

tatul de la Varșovia constituie 
• bază pentru ca ele să În
ceapă negocieri eu țările 
N.A.T.O. și celelalte state — fără 
condiții prealabile —, să se ac
ționeze in direcția dezarmării, 
a salvgardării păcii și întăririi 
securității.

Pornind de la gravitatea deo
sebită a situației de pe conti
nent, de la aspirațiile popoare
lor europene de a trăi la adă
post de orice amenințare de 
război, Comitetul Politie Exe
cutiv, Consiliul de Stat și Gu
vernul Republicii Socialiste 
România consideră eă acum, 
mai mult ca orieind, este ne
cesar să se treacă fără intir- 
ziere la tratative, la acțiuni 
concrete penlru dezarmare, des
tindere și pace.

Comitetul Politic Executiv 
Consiliul de Stat ți guvernai 
reafirmă hotărirea României 
socialiste de a acționa impren- 
nă cu celelalte state de pe con
tinent. de a faee totul și de 
a-și aduce întreaga contribuție 
la politica de paee ți dezar
mare, de destindere, respect al 
independenței tuturor pspoire 
lor, de înțelegere și eolaberare 
internațională.

— ceea ce nu-i chiar de mi
rare fiind vorba de elevi frun
tași la învățătură. Deși la 
început de tabără. Cătălina 
Gherman, de pildă, despre care 
ni se spunea că se dovedește 
talentată pentru schi, rezolva
se 48 de probleme din cele 150 
cit ișî propusese. Tot după-a
miezele s-au făcut mid plim
bări prin preajmă, s-a mers 
la' Brașov pentru cumpărarea 
de mici atentiî părinților. iar 
aproape in flecare seară s-a 
dansat. Participant! au fost 
totL fără excepție, pierind de 
la cel mai mic de statură (Aa- 
drei Popa, de 12 ani) si Piuă 
la cel mai— înalt (Adrian Di- 
au. fiul cunoscutului soeit 
stomatolog din Cîmptaa. Fte- 
rea Dinu, de L56 m, in du
sa a U-a). Muzina este asi
gurată de o state adusă 6e 
către elevi si de doi „consa
crat!” : chitarist» - Mirel J«*eă- 
biae și Ovidis Barei — din or
chestra Casei pKXuer.lcr ți 
șoimilor patriei din Cimpina 
(«Sint prieepuți ciumă. A- 
veam anul trecut nn chitarist 
care na știa deeit un rintec. 
Ne înnebunise. Era ceva eu 
un haiduc").

Am părăsit cabana la ora 
22 tind se term;nașe dansul. 
La jumătate de oră de «stin
gere". Peste puțin timp «Ca
bana Teleferic” se scufunda 
in liniște. în zori, bineînțeles, 
totul de la început, adică des
tindere. veselie, sport multă, 
multă mișcare In aer liber.

Modesto FERRAR’NI

„Cupa Predeal'1 la

JUNIORII RUNCEANU Șl
PREDEAL, ÎS (prin telefon). 

Pe trambulina de pe Cioplea 
s-a disputat duminică «Cupa 
Predeal" la sărituri cu schiu- 
rile. La întrecere au fost pre- 
zenți cei mai buni specialiști 
ai genului de la juniori la se
niori. întrecerile au fost ur
mărite de un mare număr de 
spectatori. Dintre concurenți 
o bună impresie a lăsat junio
rul Ion Runceanu din Râșnov, 
care a cîștigat locui 1 la ca
tegoria sa de vîrs*ă, dar parti- 
cipînd și la disputele seniori
lor a obținut un onorant loc 
doi. O comportane remarcabilă 
a avut și un alt junior, Wil
helm Gross, care înregistrează 
de la un concurs la altul pro
grese evidente. Dintre seniori 
s-a desprins dinamovistul Lo- 
renez Balint, care a realizat 
cele mai lungi sărituri din 
concursul de la Predeal. RE
ZULTATE TEHNICE, juniori 
II : 1. Radu Ramon (Brașovia) 
167,8 (sărituri de 46+39 m). 2. 
Lajos Baczi (Dinamo) 147.2 
(37,5-j-42), 3. Atila Mezei (Dina-

Divizia nafionalâ la floreta feminin

ATiT ÎN „A“ CIT Șl iN „B“, LUPTĂ
MAI ECHILIBRATĂ CA IN ALȚI ANI

Simbătă si duminică. în sala 
de scrimă Floreasca. din Ca
pitală. s-a desfășurat prima 
etapă a Diviziilor naționale 
„A" și „B“ la floretă feminin.

După ce. vineri, proba in
dividuală din cadrul primei fa
ze a campionatului national 
fusese dominată de floretistele 
Clubului sportiv din Satu 
Mare, sufragiile specialiștilor 
mergeau, firesc, spre echipa 
acestui club, campioană na
țională în ediția precedentă si 
principala furnizoare a Iotu
lui reprezentativ. Opinie va
lidată. dealtfel, in cele două
zile de întreceri, formația an
trenată de Stefan Haukler 
reușind să se instaleze după 
prima etapă in fruntea clasa
mentului. fără a cunoaște În
frângerea. Chiar si fără Rozalia 
Oros (accidentată) in echipă, 
ți cu alte două foarte tinere 
ser.mere în pragul performan
ței (Cornelia Moise — 14 ani 
și Mihaela Tomul — 16). dar 
cu un cvartet valoros de titu
lare (Marcela Zsak, Csila Ru- 
paresics, Otilia Hoehdorfer, 
Gabriela Betuker), C. S. Satu 
Mare n-a înthnpiaat decit o 
singură replică care să-i dea 
de gindît mai mult. In meciul 
eu Dinamo. In această partidă, 
după ce a condus cu 6—2. 
campioana s-a văzut egalată 
la T1 Victoria Gabrlelei Betu
ker apoi. In asaltul decisiv, cu 
Georgeta Beca. a adus avan
tajul asigurător al victoriei, 
întrucât sâtmărenoele condu-

Beplica echipei Dinamo n-a 
o intimpiare. meciul eu 

formația campioană m-fctne a- 
nuntmd veț^r-ațrt« p. , •_
mantă ale nori echipe ferv- 
nine de Eccetă. întinerite. a 
clubului dina— - v-y» Benefi
ciind din acest an de zpztj

DIVIZIA „A“ LA HOCHEI (seria a Iha)
MIEICV1LK CTUC, 1« (prâ

PKtamrai artificial 
dx a rlrxlrtt
ftrrMtA aițisseSe dz-sâ etape ale 
eeîx de al IV-iea tur dz ea-
±r*_ serre. seede valorice a Di- 
■nxje a la boe&ei. In general

ae te aeene douâ etape:
Esapa a IV-* (TioerU : 

1 M,a a A Sf. Gheergbe — Sp. 
sn4estesc ASE 18—3 <•—L 4—L 
€—1). tetr-cs Jac fc care boco-

*- • - MK3£--a-. •.___
repnxe: Awtecat Gfiesrsteai —■ 
YtaATa Oietfl 11—1 (3—• 1—1.

A—IJ. Ia atare vervA. fersația din 
Gbecrg^eni a docr.jnat ret • 
par: dâ. ±:teresactâ. totuși- ta 
rtada dțferenic de «cor : Prx>-

aadfrt 4 o—t, f—2,
«7 aoarol era de 4—4 ți 

atancl. tatr-z oiinm.
Progres ă a aiareat S ;

Etapa a V-a : Sp.
sradesțese ASE — Metalul Bâ- 
dântl >-l o—i, i—A i—o ia 
capitul unui Joc foar:e ectLii- 
brat ; Ttrnava Odorhel 
I-M..A.SUC 8f. Gheorghe 4-3 
(3—1. •—1, 1—•>, aorperaa eta
pei. tarii de la Timava eîs- 
xigizd La dar pe zaerit :

sâritiri a scbiirile

GROSS, ÎN PRIM-PUN
mo) 140. f (36+38) ; juniori I: 
L Ion Runceanu (Rișnov) 222,1 
(55 +55). 2. Wilhelm Gross (Bru
sova) 2C9J (51+50), 3. Gabor
Nagy (Brașovia) 204 (49^-49) ; 
seniori : 1. Lorenez Balint (Di
namo) 248.8 (59+59), 2. Runcea
nu 234.1 (56 +58), X W. Gress 
223.8 (53+53). (Ion CODLEANV 
— coresp.). 

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 16 IANUARIE

INFORMEAZĂ L Avellino — Torino 
II. Catanzaro — Fiorentina

1
2

XIII. Genoa — Ascoli
NUMERELE EXTRASE IV. Intemazionale — Verona X
LA TRAGEREA I.OTO 2 V. Juventus — Sampdoria X
DIN 16 IANUARIE 1983 VI. Pisa — Cesena 1

VII. Roma — Cagliari 1
EXTRAGEREA I: 58 75 VIII. Udinese -- Napoli X

32 56 IX. Atalanta — Milan X
EXTRAGEREA A X. Bari — Palermo 1

II-a : 67 4 51 40 XI. Catania -— Lazio X
EXTRAGEREA A XII. Pistoiese — Foggia 1

III-a : 24 70 61 44 XIII. Varese — Perugia 1
FOND TOTAL DE FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :

CÎȘTIGURI : 953.882 lei. 958.148 LEI.

tinerelor si talentatelor Cor
nelia Chelaru, Georgeta Beca 
$i Cristina Mihăilă, elevele 
antrenorului R. Pellegrini de 
la Energia București (ultime
le două sportive, cu dublă le
gitimare). si bizuindu-se în 
continuare pe experiența com- 
petițională a Aurorei Dan 
(care se anunță a fi element 
de bază pentru reprezentativa 
care se pregătește pentru U- 
niversiada de la Edmonton, 
din vară), si a lui Carmen Do- 
ean, Dinamo revine în lupta 
pentru titlu.

„Statu quo" în ceea ce pri
vește echipa Steaua, pentru 
că eforturile Elisabetei Guz- 
ganu si Magdalenei Chezan 
nu-și găsesc echivalent în e- 
voiuția celorlalte coechipiere 
(N. Crăiniceanu, M. Stegăres- 
ea), pentru că la debutantele 
A. Cotuțiu si A. Motea pre
tențiile sint mai mici. Echipa 
Energia, lipsită acum de cele 
mai bune trăgătăoare. încheie 
plutonul fără victorie, anun- 
țindu-se candidată la retro
gradare. pentru cel de al doi
lea loc din subsolul clasamen
tului luptind Tractorul și 
CS.Ș. Satu Mare.

Dar iată clasamentul șl re
zultatele primei etape la flo
retă feminin. Divizia „A" : 1. 
C. 8. Satu Mare 10 p. (12—4 CU 
Energia si CS.$. Satu Mare, 
11—5 cu Steaua si Tractorul, 
I—8. 62—55 td. cu Dinamo).
2. Dinamo Bue 8 p. (10—6 cu 
Steaua și C.S.$. Satu Mare. 
14—2 cu Energia. 16—0 cu 
Tractorul), 1 Steaua Buc. 6 p 
(14—2 Energia. 13—3 C.S.S. Sa
tu Mare. 10—6 Tractorul). 4. 
Tractorul Brașov 4 p (8—8 
63—56 si. respectiv. 54—51 
td. cu Energia si C.S.S. Satu 
Mare). 5. C.S.Ș. Satu Mare 2 o. 
a»—« Energia). 6. C.S.Ș. E- 
■ergia Bue. 0 p.

îrs Divizia „B". pe primele 
locuri. „Mondiala- S. Mare si 
C.T.A. Steaua (cu 8 p). Farul 
Constanta (6 p). lupta pentru 
cele două locuri care asigură 
promovarea anunțindu-se foar- 
î® strînsă.

Paul SLÂVESCU

Araial Chtorabrai — Progresul 
Miercurea Ciuc 4—Î (•—«. 2—2,
2—4», victorie ce a redeschis 
lupta pentru primiH loc. dup.1, 
uv. meci frumos, in care jocul 
colectiv al învingătorikx' a avut 
ris'-g de cauză.

CLASAMENT : 1. Progresul
Miercurea Cine 13 p (133—52) ; l. 
Avtntul Gbeorgneni 33 p (13«—75); 
3 I.M.A.S.A. 11 p (97—41) ț 4. 
Ttma-.a Oder he: ÎS p (77—123) : 
5. Sp. studențesc ASE 12 p 
«9—124 ; «. Metalul Rădăuți Sp 
-c—Ir»). (V. PAȘCANII — co-
resp). •*

CUPA CUPELOR 
LA HANDBAL 

(Urmare din pag. 1)

cu ardoare. au făcut totul 
pentru stăvilirea scorului flu
viu— Așa se tace eă meciul 
a avut si momente de dispu
tă acerbă și faze de reală 
frumusețe, si virtuti tehnice. 
De aceea, victoria diaamoviș- 
tilor dev:.~.-e șj mai prețioasă, 
iar ascensiunea lor de formă 
si de putere de luptă de bun 
augur pentru grelele meciuri 
eare-i așteaptă în semifinale ți 
— de ce nu ? — in finala Cu
pei cupelor.

Golurile partidei au fost 
Înscrise de Durău 8. Bedivan 
5. Roșea 3. Oprea 3. Jiann 2. 
Matei 2. Dogăreseu 2 ți Geor- 
geseo 1 — pentru Dinamo 
București. Huber 7. Hojdele- 
wiez 6. Vass 3. Offner 2, 
Niederbichler 1 și Gerlitz 1 — 
pentru A.T.S.E. Graz.

Au arbitrat : R. Petkov și 
S. Saev (Bulgaria).

în primul conci

MIHAELA LOGHIN —
CONSTANTIN MIL

MIHAELA LOGHIN
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PENICILINA IAȘI iNVIi
Duminică, în Divizia „A“ de 

volei, au fost programate parti
dele etapelor a 17-a la feminin 
și-a 12-a la masculin. De remar
cat victoria realizată la Iași de 
voleibalistele de la Calculatorul 
I.I.R.U.C. București. De aseme
nea, apariția unui nou cuplu de 
antrenori pe oanca formației 
masculine Steaua : Gyula Bartha 
și Virgil Dumitrescu care-i înlo
cuiesc pe A. Drăgan și O. Cretu. 
Iată amănunte de la cele 10 
mtilniri :

FEMININ
PEXICILIN’A IAȘI — CALCU

LATORUL BUCUREȘTI 2—3 (9.
—8. —13, 4, —16). După cum au 
evoluat în primul set, se aștepta 
o victorie clară a ieșencelor. 
Calculatorul a dat însă o replică 
puternică în seturile 2 și 3 pe 
care le-a cîștigat, preluind con
ducerea. Gazdele s-au mobilizat 
în continuare, dominînd copios 
setul al 4-lea și egalînd situația. 
Ele au început și setul decisiv 
bine, conducînd cu 7—3 și 14—3 
și lăsind impresia că își vor 
adjudeca victoria. In continuare 
insă, pe fondul unor greșeli co
mise de localnicele Gabriela Co- 
man șl Gabriela Bordei, bucu- 
renștencele refac handicapul și 
ciștigă în cele din urmă într-un 
final dramatic. La obținerea aces
tui puțin sperat succes și-au a- 
dus o contribuție deosebită jucă
toarele Nicoleta Stanciu, MoDica 
Sușmn, Alirela Zamfir și Viorica 
Niculescu. Arbitri : M. Marian 
din Oradea și Al. Ignat din Tg. 
Mures (Al. NOUR — coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIIN
ȚA BACAU 3—0 (10, 1, 7). Vic
torie meritată și categorică, ob
ținută în mal puțin de o oră de 
elevele Iul N. Humă, care — în 
sextetul de bază : Constanța 
Iorga, Amalia Ene, Mariana Iva
nov. Ileana Tîmovean, Elena 
Grecu, Elena Ilie, neschimbat pe 
tot parcursul partidei — au 
practicat un joc frumos, specta
culos. cu faze aplaudate de nu
meroșii spectatori prezenți în 
sală și care nutresc încă spe
ranța rămînerii echipei lor fa
vorite în primul eșalon. Oaspe
tele au marcat o singură pe
rioadă de evoluție bună, în 

^primul set cînd, conduse cu 
8—1. au reușit să restabilească 
egalitatea la 10. De la acest scor, 
giuleștencele au pus stăpînire pe 
joc și n-au lăsat adversarelor 
nici măcar șansa de a cîștiga un 
set. De remarcat că în setul trei 
Rapid a condus cu 14—0. Bă- 
căuancele ni 8-au părut apa
tice. Au arbitrat foarte bine E. 
Mendel din Sibiu și N. Găleșea- 
nu din București. (GH, DEDIU).

FLACARA ROȘIE — ,.U*
CLUJ-NAPOCA 3—0 (10, 10, 9). 
Partidă echilibrată, dar, din pă
cate, eu puține faxe spectaculoa
se. S-a greșit mult, cursivitatea 
acțiunilor fiind In grea sufe
rință. în final, bucureștenceîe 
— ceva mai mobile în teren, cu 
acțiuni mai bine elaborate de 
coordonatoarea Georgeta Zaha- 
ria și finalizate de Daniela Dră- 
ghief șl Georgeta Lungu, cu 
blocaje sigure ale Simonei 
Enache și Luciei Ettz — s-au 
impus în fața studentelor de 
la care doar Doina Săvoiu a de
pășit nivelul mediocrității. Foar
te bun arbitrajul prestat de V. 
Szakacs din Baia Mare și D.

Rotaru din București (M. VESA).
DINAMO — MARATEX BAT \ 

MARE 3—0 (6, 11, 4). Meci de 
valoare medie. Cu excepția se
tului doi, în care oaspetele au
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de sală al anului I Didloti cu 'lirica Luccscu. antrenorul echipei naționale

A GREUTATE (record), I

,24 m
Ic al anu- 
f a cam- 
' pe teren 

sîmbătă
I „23 Au- 
a adus la 
Lvl (deși
1 juniori), 

cîteva 
deta-

LA ÎNĂLȚIME
I JOCUL OFENSIV Șl SPECTACULOS

hb. 
I
bătă seara 
GSM 
feutâțil — 
lațional de 
rechi oare 
1(19,17 m).
țnceoe se- 
I foarte ri- 
b ducă, în 
E0 de me- 
Itoare. Tot 
I înălțime 
leaua), re- 
l. a cîsti- 
erau pre- 

robei, să- 
centimetri 

bultat an- 
l cu 2 cm 
pl în aer 
Lt 2,24 m 
Ișa cum a 

cînd si-a 
le.), deve- 
Ler român 
Lpurile. o 
pat șl co- 
tugen Po- 
n Mitei si 
r departe 

bun.'
riN : 50 m: 
leaua) 6.3, 
Gina Ghio- 

mg ; Ml-

Cra-

s
na Berbinschl (IEFS) 7,7 ; Înăl
țime : Niculina Vasile (Dlnamo) 
l.M m (s-a accidenta* și nu a 
încercat mal sus), Monica Matei 
(Steaua) 1,78 m, Mihaela BiU- 
nescu (Rapid) î,78 m; lungime: 
Gina Ghloroale 6,15 m (singura 
ooncurentâ !) ; greutate : Mihaela 
Loghin (CSM Craiova) 19,62 m 
— record, Florența Crâciunescu 
(Steaua) 16,20 m, Simona Săpu- 
naru (Dinamo) 14,34 m ; 
tation : Maria Spulber 
3 752 p • MASCULIN : 
Johann Schromm (Rapid) __
Paul stanclu (Știința Constanța) 
5,8, Ion Oltean (Știința Constan
ța) 5,9: 50 mg : Liviii Glurgîan 
(Dlnamo) 6,5, I. Oltean 6,5. Ste- 
lian Florolu (Știința Constanța) 
6,6 : Înălțime : Constantin MiL- 
taru (Steaua) 2,24 m. Eugen Po
pescu (Steaua) 2.15 m. Daniel 
Albu (Steaua) 2,10 m. Adrian 
Proteasa (Steaua) 2.10 m. Sorin 
Matei (Dinamo) 2.10 m. Silviu 
Stafiuc (Steaua) 2,10 m ; lungime: 
Tudorel Vasile (Dinamo) 7,38 m. 
Virgil Costache (Rapid) 7.29 m. 
Lucian Boiț (IEFS) 7,0» m ; 
triplusalt: Bedros Bedrosian (Di
namo) 16,31 m. Dan Simien (Ra
pid) 16,16 m, Vasile Dima (Stea
ua) 15,85 m ; prăjină : • - -
Ligor (Steaua) 4,90 m, 
nea (Steaua) 4,60 m ; 
Iosif Nagy (Steaua) 
Gheorghe Crăciunescu ___

16,68 m, Ion Stroie (Știința Mo- 
reni) 15,71 - --
Buligă (I.E.F.S.) 
cord (50 m — 
6,62 m, înălțime 
mg — 7,3, prăjină 
greutate — 13,60 m)
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— 4.»

4 953
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VI. M.

A“ la volei

'A DE CALCULATORUL!
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Lt obținut 
b, deși au 
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ravel șl 
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pine 

z.
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C.
Mol- 

(N.

brașovenii au condus cu >—4 și 
10—5, dinamoviștii întrebuințin- 
du-se serios pentru victorie, fa
cilitată și de accidentarea lui 
Hirida. Remarcați : Sterea,
Bujilă, Dragu (Tractorul), Câta- 
Chițiga, Gizdavu și Girleanu 
(Dinamo). Arbitri : V. Chioreanu 
din Cluj-Napoca și D. Negroiu 
din Timișoara (C. GRUIA — 
coresp.).
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TENISMANII ROMÂNI 
CIRCUITUL DE IARNĂ 

R.F.G.
în perioada 17 ianuarie

20 februarie, un grup de 6
nismani români vor participa 
la Circuitul de iarnă al R.F. 
Germania, in localitățile Ro
senheim. Buchholz, 
chen, Bietigheim 
Fac deplasarea, 
rea antrenorului 
Bardan, jucătorii 
gărccanu, Andrei 
rențiu Bucur?
Dumitru Hărădău și Emil Hnat. 
Turneul reprezintă un bun 
mijloc de pregătire pentru me
ciul de Cupa Davis cu echipa 
Chile de la începutul lunii 
martie.
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Orașul iugoslav Split a găz
duit. săptâmîna trecută, semi
narul U.E.F.A. ia care au par
ticipat 60 de specialiști ai bă
trânului continent, antrenori ai 
echipelor naționale si respon
sabili cu pregătirea si perfec
ționarea tehnicienilor. „Au fost 
patru zile pline, de lueru — a- 
precia Mircea Lucescu. pre
zent la acest seminar —, pe 
parcursul cărora antrenorii eu 
cele mai bune rezultate la ul
timul Mundial, Bearzot. Der- 
wal, Piechniczek ți Hidalgo 
au prezentat referate, care, ur
mate de discuții aprinse, 
sionante 
de la 
ajuns
— au 
cluzii 
Și

— Două vorbe despre trecut. 
Ce s-a spus despre triumful 
Europei asupra eternei rivale. 
America de Sud ? — a fost 
prima întrebare adresată lui 
Mircea Lucescu.

— Chiar iu situația unei 
victorii nete — europenele, cum 
se țtie. au ocupat Întreg po
diumul — marii tehnicieni se 
respectă intre ei. Mai ales 
pentru faptul că nimeni au 
uită cit de puțin a lipsit ea 
Brazilia să se califice ia dau
na viitoarei campioane a lu
mii. Italia. S-a spus doar atit. 
intr-un studiu comparativ în
tocmit de vest-germaaul Bi- 
santz, eă cele două mari școli 
fotbalistice s-au apropiat sub 
diverse aspecte. Sud-americanii 
mai păstrează ceva avantaj in 
planul tehnicii, iar europenii
— in acela al organizării jo
cului. implicit in 
eienței. __

— Și-acum, ce 
tro se îndreaptă 
ultimul Mundial ?

— Spre jocul ofensiv și 
spectaculos. O concluzie — pa
radox. dacă luăm ca reper spe
cificul fotbalului învingător la 
C.M. din Spania, axat pe ri
goare, pe angajament fizic si 
contraatac, dar susținută de in
suși Enzo Bearzot care. ale- 
gindu-și ca temă ’ *
JUL, a pledat in 
marcajului combinat, cel 
in sprijinul jocului de 
înlesnește o recunerare 
tivă a mingii. Tehnicienii fot
balului britanic aflati la 
minar. Bobby Robson, 
Stein. Billy Binghan si 
England, uitind cit a pătimit 
fotbalul britanic, fotbalul luat 
Ia modul general, de pe urma 
marcajului strict, om Ia om. 
â l’italienne. I-au aplaudat in 
final pe Bearzot.

— L-a aplaudat si— Mircea 
Lucescu ?

— Absolut, gindindu-mă, ca 
și Bearzot. la aspectul serios, 
constructiv al problemei jocu
lui ofensiv, de spectacol, pe

. _ »»- 
care au „plecat* 

C. M. din Spania si au 
ia fotbalul vutoraloi 

permis să ce tragă eoo- 
otile despre pregătire

cit de generos, de tentant, 
atit de greu. „Pentru un 
trenor — spunea, Helmuth 
Schon, daeă-mi amintesc bine 
— lucrul cel mai greu este ace
ia de a-și învăța echipa să 
atace*. Se referea, desigur, la 
ofensiva de calitate, adică 
aceea gindită, care ajunge la 
spectaculos prin acțiuni in așa 
fel concepute si înlănțuie incit 
să mărească viteza de joc. 
Șl, a nu se uita, să prevadă 
io situația in care atacul s-a 
rupt, indiferent de porțiunea te- 
renuloi. ți r*>sibilitatea 
perării judicioase a 
Ca orice antrenor 
dintr-on jucător de 
Ui. sint. firește, un

pe 
an- Echipate învingătoare au primit cite o cupă din partea ziarului „Sportul"

acela al efi-

va fi ? înco- 
fotbalul după

MARCA- 
favoarea 

care 
atac, 

coiee-

se- 
Jock 
Mike

recu- 
balonului. 

provenit 
linia in- 
adept al 

jocului de atac. Avind si res
ponsabilități tehnice in cadrul 
F.R. Fotbal, voi depune toate 
strădaniile pentru ca 
jocului ofensiv să prindă 
eficientă si 
■ostru. Fără 
și insuși in 
ternă, jocul 
fi aplicat imediat si 
situație la 
Bearzot. de 
idei noi in 
a jocului de 
ționalâ. încurajat. poate, ți de 
succesele obținute de prietenul 
lai. Liedboim, iu campionat, 
eu formația pe care o pregă
tește. A- S. Roma—

— în afara referatelor. se
minarul ce a mai însemnat ?

— Prilej de dezbateri aprin
se oficial si in particular, eu 
care ocazie cotețul mea Victor 
Stăneulescu a înregistrat pe 
mime'.ofoa multe, foarte 
te dialoguri eu lehnicieni-per- 
soaalităti ai fotbalului euro
pean. Sinteza lor. a acestor 
discuții, o vom prezenta, cit 
de cariud. antrenorilor noștri 
pentru a-i tine Ia curent cu 
tot ceea ee este interesant și 
instructiv

In altă 
am mai 
contacte 
tehnicieni 
perfectat, 
și o serie de jocuri 
echipa națională : eu 
zentativele Turciei și 
pentru sfirsitul 
nuarie. ambele 
nuarei.
(în cazul 
natul balcanic nu 
cu selecționata 
pentru 12 
diff : eu echipele naționale ale 
Franței. Belgiei Elveției, Olan
dei, R- F. Germania. toate 
acestea pentru 1984. Vreau să 
vă spun eâ datorită ultime
lor rezultate obținute de echi
pele noastre in arena interna
țională. partenerii străini 
s-au arătat foarte interesați 
de contacte, sub toate forme
le. eu fotbalul românesc.

Gheorghe NICOLAESCU

BRAȘOV, 16 (prin telefon).
Sîmbătă șl duminică, Sala spor
turilor din localitate a fost gaz
da turneului final al competiției 
de minlfotbal rezervată echipelor 
de copil ale divizionarelor „A“ 
șl a care au luat parte clști- 
gătoarele celor patru grupe pre
liminare. la cele două categorii 
de vlretă. 1969 șl 1970. După două 
zile de întreceri viu disputate și 
spectaculoase, pe primele locuri 
s-au clasat echipele Politehnica 
Iași (categoria 1969) și Chimia 
Brn. VBcea (categoria 1970).

Iată rezultatele Înregistrate șl 
clasamentele finale :

CATEGORIA 1X9
C.S. TTrgoviște — Politehnica 

Timișoara 2—1 (1—1). Politehnica 
Iași — Steaua 3—1 (1—1), Steaua 
— Politehnica Timișoara 3—3 
(3—2), Politehnica lași — C.S. 
Tirgoviște 6—0 (2—0). Poiitehnica 
Iași — Poiitehnica Timișoara 2—1 
(1—1). Steaua — C.S. Tirgoviște 
6—0 (3—0). Clasament :

Golgeterul grupei : Iulian Mines 
(Steaua) 6 goluri.

■ ■- ■ ■■■ I ;
CATEGORIA 1970
Chimia Hm. Vilcea — Politeh

nica Timișoara 5—0 (2—0), Petro
lul Ploiești — F.C.M. Brașov 4—2 
(4—2), Chimia Hm. Vîlcea — Pe
trolul Ploiești 2—1 (2—0). F.C.M. 
Brașov — Politehnica Timișoara 
3—3 (1—2), F.C.M. Brașov — Chi
mia Rm. Vîlcea 4—0 (2—0), Pe
trolul Ploiești — Politehnica Ti
mișoara 3—2 (2—0) Clasament :
1. Chimia Rm. V.
2. Petrolul Ploiești
3. F.C.M. Brașov
4. PoliL Timișoara

3 2 0 1 7— 5 4
3 2 0 1 8— 6 4
3 1119—73
3 0 1 2 5—11 1

La punctaj șl golaveraj egale, 
echipa Chimia s-a clasat pe pri
mul loc grație victoriei directe 
asupra formației Petrolul.

Golgeterul grupei : Mihăită Con
stantin (F.C.M. Brașov).

Premiile competiției : cel mta 
bun jucător — Fiorin Nistor (Po
litehnica Iași) : cea mal tehnică 
echipă — F.C.M. Brașov ; echi
pele câștigătoare — Politehnica 
lași șl Chimia Rm. Vîlcea — au 
primit cite o cupă din partea 
ziarului „Sportul**.
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SĂ LUPTĂM ÎMPREUNĂ PENTRU GLORIA SPORTIVĂ A ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

tara noastră în perspectiva 
J.O. ?

— In 1982, clubul nostru a 
dat loturilor reprezentative 185 
de sportivi, precum și 23 de 
tehnicieni. Vorbind despre 
perspectiva olimpică, avem un 
prolect-sarcină a cărui impor
tantă este sugerată perfect tot 
de mărimea cifrelor .* la Los 
Angeles, Steaua are ca obiectiv 
obținerea a 1/3 din totalul me
daliilor si a punctelor delega
ției României—

— ... Un obiectiv foarte 
pretențios...

— ... Intr-adevăr foarte pre
tențios, Ia care, sinceri să fim, 
nici măcar nu te poți gîndi 
fără ridicarea intregii noastre 
activități la o nouă cotă de 
calitate, o cotă evident supe
rioară. Practic, să știți 
că am ajuns la concluzia că 
numai FAClND DIN ANUL 
PREOLIMPIC 1983 UN AN 
MODEL — atit pe linia activi
tății de pregătire, cit ți pe 
linia realizării unor înalte per
formanțe intermediare — NU
MAI IN ACESTE CONDIȚII 
PUTEM SA NE ÎNDEPLINIM 
SARCINA DE ONOARE PE 
CARE O AVEM LA LOS 
ANGELES. $i pentru că a- 
minteați la începutul discuției 
noastre interviul pe care l-am 
dat anul trecut ziarului „Spor
tul” vreau să vă reamintesc 
ideea de bază a acelui interviu 
și anume dorința sportivilor de

Ia Steaua de a fi competitivi 
pe plan internațional CA O 
REGULA, nu ca • excepție. 
Astăzi, sintem angajați mai 
ferm, ca oricind pe acest 
drum, al marii competitivități. 
Lupta pentru asigurarea com
petitivității internaționale a 
tuturor valorilor românești — 
concepție a României, a secre
tarului general al partidului 
nostru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — este, in planul 
activității sportive, obiectivul 
nr. 1 al clubului Steaua, a 
cărui realizare reprezintă, eta
pă de etapă, oglinda fidelă a 
muncii noastre.

— Ce pîrghii importante mai 
aveți în activitatea clubului ?

— La această întrebare sint 
mai multe răspunsuri. Dintre 
ele voi aminti — pentru ca
racterul său determinant — 
ajutorul permanent al condu
cerii Ministerului Apărării Na
ționale, ajutor exprimat in în
drumarea constantă și in con
dițiile foarte bune de lucru a- 
sigurate sportivilor clubului. 
De asemenea, practica noas
tră a dovedit că munca de 
educație comunistă, munca de 
formare multilaterală a oame
nilor are un rol determinant și 
aici, in planul luptei pentru 
marea performanță. Sigur că a- 
ceastă muncă are și o „bătaie** 
mai lungă, apreciată ca atare 
peste ani, cind performanțele 
rămin amintiri. Atunci se vede 
că la Steaua nu au crescut nu
mai performeri sportivi, ci și

oameni de toată cinstea in so
cietatea noasli â.

— Stimate tovarășe general, 
nu vreau să găsesc neapărat 
nod in papură și nici să ..a- 
sortez" discuția noastră si cu 
„ceva negativ*, dar realitatea 
arată că în anul 1982 ați avut 
și nereușite și jumătăți de 
împliniri—

— Vă referiți, bănuiesc, la 
fotbal-

— ... Bănui ți exact, dar nu 
numai la fotbal, ci și Ia volei, 
la scrimă... '

— La volei ca și la scrimă 
— la mondiale — așa a fost 
situația. Slabă. La fotbal, in 
schimb, s-a realizat ceva.. Nu 
avem o situație corespunză
toare in clasament, din vina 
noastră și nu numai a noastră, 
dar ne-am construit totuși e- 
chipa, care astăzi stă, zic eu, 
pe picioarele ei. Iar la primă
vară, o să vedeți, se va ex
prima mult mai convingător.

— Ce-ați dori să-mi spuneți 
în încheierea discuției noastre?

— Aș vrea să spun că în a- 
nul 1983, mai mult ca și pină 
acum, lucrul cel mai important, 
lucrul hotăritor este ca, îm
preună cu celelalte unități 
sportive din țară, să ne unim 
eforturile și, umăr la umăr, 
cum sintem obișnuiți să mer
gem noi, ostașii, să facem 
front comun, să facem o sin
gură — puternică ! — echipă, 
să luptăm împreună pentru 
gloria sportivă a României, pa
tria noastră mamă !

1. Politehnica Iași 3 3 • • 11— 2 6
2. Steaua 3 111 12— 6 3
3. C.S. Tirgoviște 3 1 • 2 2—15 2
4. Pi-t T-mișoara 3112 5-7 1

■pulul urcușului. Piscul e departe, timpul scurt! 
Foto : N. DRAGOȘ

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR ffA"
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care trebuie valorificată prin 
jocari. și cel mai huo prilej il 
reprezintă Kaiserslautern ~ Nu 
va juca insă Bălăci!— „Va 
juca Beldeano 1 Cum a jucat 
ți la Bordeaux, in locul lui 
Hie* — replică— Beldeanu. 
Nici prezența lui Tîcleanu nu-i 
sigură— -Noi sperăm să joace, 
dar dacă no va putea atunci 
absența celor doi ne va mobi
liza și mai mult* — afirmă 
Cri șan. Sint incerți ți Donose 
și Tîlihoi !— . îi recuperează
doctorul Frinculcscu!* — se 
aude vocea lui Cirțu.

Am ajuns la Babele, la peste 
2 000 de metri altitudine. Un 
infinit alb. sub soare, o splen
doare pentru schiori, excursio
niști, „un calvar traseul ăsta, 
mă omoară, îl visez și noap
tea" — monologhează BoIdicL 
Și Boldici, după Tîlihoi, se a- 
runcă cu ceilalți pe panta spre 
Piatra Arsă, drum de patru 
kilometri, la capătul căruia va 
avea loc prinsa miută a pregă
tirilor. aici, la peste 2.000 dp 
metri altitudine, prin nămeți. 
„Dacă gimnastele, atletele, 
luptătorii, boxerii s-au pregătit 
cu succes la mare altitudine, 
de ce n-am încerca și noi, in 
fotbal ?! — zice C. Oțet. Cu 
cit va fi mai greu. aici, sus, 
unde presinnea atmosferică e 
mai scăzută, eu atit va fi 
mai ușor jos, unde numai un 
sezon... ușor nu ne așteaptă". 
La întoarcere spre Babele, 
panta de sub telecabină e o 
adevărată... Colină. „Puștii" 
sint în față, dar cu ei si „ve
teranul" Beldeanu. Tilihoi vine 
la pas, deși plecase tare, l-au 
luat iarăși durerile. „Sciatica!" 
— zice elț însă diagnosticul 
doctorului Vasile Frîncuîescu 
sună altfel : „Hernie intraspon- 
gioasă, ca urmare a unui trau
matism mai vechi**. După masa 
de prînz, cînd tQți se odihnesc 
înaintea programului de sală, 
cu dr. Frînculeseu și N. Ivan 
ne repezim cu Tilihoi la Pirîul 
Rgce, unde se află... Sportul 
studențesc și medicul său Flo

rin Brătilă. specialist .în acu
punctura. E a treia ședință 
pentru Tilihoi. A fost și Do
nose, dar s-a speriat, „n-are 
inimă de fundaș", ride Tilihoi, 
și stringe din dinți. Florin Bră- 
tilă ii înfige ac după^c, pe 
spate, pe mîini. pe picioare, 
plante chinezești, tămăduitoare 
fumegă, Tilihoi e ca un fachir 
răstignit, il doare, suferă, rab
dă pentru că vrea să joace. II 
așteaptă Nilsson, de 1,86 m. îl 
așteaptă campionatul, „dacă în
vingem in prima etapă, Ia 
Constanta, luăm campionatul !“. 
Lui Florin Brătilă nu-i con
vine afirmația asta, el vrea 
„Sportul" campioană, dar el e 
medic, și învirte acele mira
culoase după o știință anume, 
și Tilihoi se ridică voios, „nu 
mai știu ce-i sciatica !**. Și Do
nose ? il întreb pe dr. Frîncu- 
leșcu. „Sechele după entorsa 
genunchiului sting din returul 
eu Bordeaux. Face zilnic fizio
terapie și cultură fizică medi
cală Ia sanatoriul „Păltiniș" din 
Sinaia, merg in fiecare dimi
neață cu el. Va juca la Kai
serslautern !“ Și Țicleanu ?... 
„Totul depinde de verdictul 
oftalmologilor, de la 26 ianua
rie. Eu sint optimist, sper ca 
in februarie Țicleanu să încea
pă pregătirile !“ Cînd ne în
toarcem la Bușteni, se comple
tează formulare pentru turneu1, 
din Grecia si Spania, care va 
incepe la 26 ianuarie. „Patru 
meciuri in Grecia, dintre care 
două cu echipe de „A", aflate 
in plin campionat, unul cu o 
selecționată, altul cu o echipă 
de ,.B“. Două jocuri în Spa
nia. Două in tară, pină Ia ple
carea în turneu. Restanța cu 
Tirgoviște, un joc de Cupă, 
dacă nu două. Asia Înseamnă 
10—11 întîlniri pină la S mar
tie, cînd vom juca cu Kaisers
lautern, care începe campiona
tul la 22 ianvarie. Vizăm semi
finalele euronene, o altitudine 
neescaladată încă de vreo echi
pă românească. Va fi foarte, 
foarte greu, dar încercăm !“ — 
conchide Constantin Oțet. Suc
ces, Craiova !



ii campionatul feminin de handbal, Divizia ,,A“

PROGRESUL BUCUREȘTI ÎNVINGĂTOARE A LIMESULUI,
26-zz cu wtm brașov i

Plină de surprize, etapa a 
VI->a a campionatului feminin 
de handbal, Divizia „A“, a 
produs mari modificări- în cla
sament. Lider — la un singur 
punct diferență — a rămas 
Rulmentul Brașov, dar ea este 
urmată acum de Progresul 
București și Chimistul Rm. 
Vîlcea ! In timp ce brașoven- 
cele au capotat la București, 
în fata Progresului, aflat in 
spectaculoasă revenire, Știința 
Bacău, Chimistul Rm. Vilcea 
și TEROM Iași au ciștigat in 
deplasare...

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— RULMENTUL BRAȘOV 
26—22 (15—13). De multă vre
me la un cuplaj feminin de 
handbal nu au fost in tribune 
atit de mulți spectatori — pes
te 1 000 — cum am văzut du
minică dimineață în sala Flo- 
reasca din Capitală. întilnirea 
vedetă, care a adus față în 
lață două dintre cele mai bune 
echipe ale primei divizii. a
fost un foarte reușit specta
col handbalistic. Trebuie să
spunem din capul locului că 
Progresul s-a dovedit, in a-
ceaștă partidă, cu o clasă su
perioară partenerei. Bucureșten- 
cele au acționat ca o forma
ție bine Închegată, cu acțiuni 

Alertă la poarta Rulmentului ! Maria Manta încearcă să treacă 
mingea peste „paravanul* advers pentru a angaja pivotul.

Foto : Dragoș NEAGU

excelent gindite atît în atac (în 
min. 50 ele conduceau cu 
23—17), cit și în apărare. Toate 
jucătoarele merită felicitări 
pentru modul cum au știut să' 
lupte, pentru dorința lor — 
susținută, firește, de muncă — 
de a reveni la potențialul a- 
firmat în campionatul trecut 
și de a juca un rol de seamă 
in disputa pentru titlul de 
campioană. Rulmentul s-a zbă
tut (de la 18—24 în min. 53 a 
redus la 22—24 în min. 59), dar 
a fost evident că nu putea cîș- 
tiga în fața bucureștencelor. 
Au înscris : lordache 9, Man
ta 7, Bădeseu 4, Pîslaru 2, Ol
tean 2, Sotiriu 1, Gută 1, res
pectiv Oacă 6, Marian 5, Dră- 
gușel 4, Pătrat 3, Călin 2, Nei
că 1, Tache 1. Au arbitrat bine 
C. Drăgan și D. Gherghișan 
(Iași).

ion GAVRILESCU

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
TEXTILA BUHUȘI 26—13 (12— 
7). Textila, care în etapele 
precedente a „scos“ cîteva 
foarte bune rezultate, nu a 
putut face față mult mai ex
perimentatei ei partenere. 
Bucureștencele au „păzit-o“ 
bine pe Elena Ciubotaru (care 
nu a fost în forma ei cea mai 
bună, ratînd si aruncări de la 
7 m), dar în același timp și-au 
construit și atacuri cu., direc
ția Grigoraș, realizatoarea celor

ATLETISM • La Ottawa, ame
ricanul Bill Olson a sărit 5,75 m 
la prăjină, îmbunătățind cu un 
centimetru cel mai bun rezultat 
mondial pe teren acoperit care 
îi aparținea de anul trecut. La 
800 m femei Jane Finch (Anglia) 
a realizat 2;03,6. • Concurs în 
aer liber, lă luckland î 1 500 m : 
John Walker 3:41,98, 5 000 m: 
Ray Flynn (Irlanda) 13:49,5, su

liță : Tom Petranoff (S.U.A.)
84,55 m ; feminin : 100 și 200 m : 
Sandra Cheseborough (S.U.A.)
11,86 și 23,12. • Crosul de la El 
Goibar (Spania) a revenit spa
niolului Antonio Prieto, care a 
parcurs 10,7 km în 31:07. .

AUTOMOBILISM • în raliul 
Paris—Dakar, a cărui caravană a 
ajuns la Korhogo (Coasta de Fil
deș), conduce echipajul Jacky 
Ickx (Belgia) — Claude Brasseur 

mai multe goluri. In apărare, 
Confecția a stopat la timp a- 
tacul advers, inchizind bine cu
loarele, dar nu este mai puțin 
adevărat că Textila a ratat 
mult prea mult. Au matcat: 
Grigoraș 13, Simion 4, V. Con- 
stantincscu 3, Mălureanu 2, G. 
Constantinescu 2, Covaci 1, 
Moise 1. respectiv Ciubotaru 6, 
Haidău 2, Bortaș 2, Creta 1, 
Popovici 1, Varga 1. Au ar
bitrat Al. Isop (Pitești) și Gh. 
Mihalașcu (Buzău). (L GV.).

A.E.M. TIMIȘOARA — ȘTI
INȚA BACĂU 21—23 (9—13). 
In zi slabă, gazdele nu au pu
tut rezista ritmului impus de 
oaspete. Cei 3 000 de specta
tori au văzut — in Știința Ba
cău — cea mai bună echipă 
care a vizitat in ultimul timp 
Timișoara. Oaspetele au con
dus de La un capăt la altul al 
intilnirii. Au marcat : Lățos. 
8, Ștefanovici 5, Zipischka 4. 
Cojocaro 3, Popăilă 1 — pen
tru A.E.M., Leonte 7, Hrișcă 5, 
Voinea 5, Călin 3, Lupșor 2, 
Găitan 1 — pentru Știința. (C. 
CREȚU-coresp.).

C.S.M. SF. GHEORGHE — 
CHIMISTUL RM. VÎLCEA 22— 
24 (14—10). După ce au con
dus confortabil Dește 40 de mi
nute (min. 43: 20—16), gazdele 

au scăzut ritmul și s-au lăsat 
dominate de formația, oaspete. 
Elevele* antrenorului Constantin 

"Popescu au egalat în min. 50 
(20—20), au luat apoi condu
cerea, pentru ca în final_ să 
cîștige. Au înscris : Torok 6, 
Vișan 5, Andor 5, Florea 3, 
Marian 1, Laszlo 1 și Andriuc 
1 — pentru C.S.M.. Popcscu 7, 
Androjiache 6, Perșa 3, Băză- 
rincă 4. Verigeanu 3 și Dudaș 2 
— pentru Chimistul. (GH. 
BRIOTA -coresp.).

C.S.M. INDEPENDENȚA SI
BIU — TEROM IAȘI 15—22 
(6—11). Dovedindu-se defici
tară atit la capitolul pregătirii 
fizice, cit și la cel tehnic, gaz
dele au pierdut. Au marcat : 
Barzu 4, Coșultchi 3, Macarie 
3, Klein 2, Ofelea 1, Mila 1 și 
Prică 1 — pentru Indepen
dența, Avădanei 6, Turbata 5, 
Boșanu 4, Corban 3, Vișan 2, 
Covaliuc 1 și Savin 1 — pen
tru TEROM. (I. IONESCU-co- 
resD.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
19—15 (8—7). Joc tipic de cam
pionat, cu unele faze frumoa
se la ambele porți. Disciplina
tă tactic. Mureșul a ciștigat 
meritat. Au marcat : Pereș 5, 
Biro 5, Bărbat 5, Kiss 2, Frîn- 
cu 1, Kibedi 1 — pentru Mu
reșul, Frîncu 7, Dimofte 4, To- 
mescu 2, Bocăneală 1 și Iancu 
1 — pentru Hidrotehnica. (A. 
SZABO-coresp.).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
(Franța) pe „Mercedes 280 GE“, 
urmat de Trossat — Briavoine 
(Franța) pe ,,Lada“ și Metge — 
Gillot (Franța) pe „Range Rover44. 
La motociclete, pe primul loc se 
află francezul Hubert Auriol pe 
„BMW44, urmat de oompatriotul 
său Patrick Drobeck pe ,,Honda“.

BOX • Americanul John 
Tate, fost campion mondial pro
fesionist la categoria grea (ver
siunea WBA), l-a învins pe com
patriotul său Danny Sutton prin 
abandon dictat de arbitru în re
priza a 5-a în gala desfășurată 
la Bristol (Tennessee).

ÎNOT • Rezultate din con
cursul de la Strasbourg : mascu
lin : 200 m fluture : Theophile

TURNEUL CELOR 5
NAȚIUNI LA RUGBY

Secția și Anglia au fost intrecute 
pe teren propriu

Al 54-lea Turneu al celor 5 
nîLțiunl a început simbătâ cu 
două partide de mare interes, în 
care Scoția și Anglia au pier
dut pe teren propriu. La Edim- 
burg, pe ,, Murray field4*, In fața 
a 55 000 de spectatori (timp bum, 
vînt puternic) Irlanda a întrecut 
Scoția cu 15—13 (15—1). Punctele, 
au fost realizate d>e Kiernan (în
cercare min. 35), Campbell (tran
sformare și 3 lovituri de pe
deapsă min. 15, 23 și 40) pentru 
învingători. respectiv Laislaw 
(încercare min. 22), Dods (Lovit, 
pedeapsă min. 56 și 53), Ren
wick (Iov. de picior căzută 
min. 51).

La Londra, pe Twickenham 
(60 000 spectatori, timp rece, vînt 
tare) Anglia a cedat In fața 
Franței cu 15—19, după ce la 
pauză conducea cu 9—3. Au mar
cat : Hare (Iov. pedeapsă min. 
12, 17, 72 și 81), Cuswocth (Iov. 
de picior căzută mim. 40) pentru 
englezi. Esteve (încercare min. 
49), P aparem bord e (încercare 
min. 53), Sella (încercare min. 
61), Blanco (2 transformări) și 
Camberabero (Iov. de pedeapsă, 
min. 10).

♦
PARIS (Agerpres). — Fede

rația franceză a propus data de 
11 decembrie 1963 pentru meeări 
dintre selecționatele Franței și 
României dn cadrul campionatu
lui european de rugby — ..r" 
LLR.A.". Partida se va disputa 
in orașul Toulouse.

COMPETIȚII DE HANDBAL
La sflrșitu) săptămînii trecute 

au avut loc primele partide din 
cadrul sferturilor de finală (me
ciuri retur) la bărbați și optimi 
de finală la femei in competițiile 
europene de handbal, inter-clu
buri. Iată rezultatele care ne-au 
parvenit pină la închiderea 
ediției :

BARBAȚI : CUPA CAMPIONI
LOR : S.C. Magdeburg — Ț.S.K.A. 
Moscova 32—24 (In tur : 17—30), 
CJ. Barcelona — Heim Goteborg 
26—16 (20—16). Pentru semifinale 
s-au calificat deci Ț.SK.A. Mos
cova și C.F. Barcelona ; CUPA 
FEDERAȚIEI : Reinickendorfer
Fiichse (Berlinul Occ.) — Empor 
Rostock L2—14 (18—16), Hasselt
(Belgia) — Karis (Finlanda) 
24—26 (27—26). S-au calificat Em
por Rostock și Karis.

FEMEI : CUPA CAMPIONILOR î 
Vorwărts Frankfurt pe Oder — 
Spartak Kiev 16—17 (11—26), Start 
Bratislava — A.T.V. Basel 27—9 
(32—18), Bayer Leverkusen — 
Enzo Swift Roermond (Olanda) 
16—13 (18—12), Spartacus Buda
pesta — Aiai Tranbjerg (Dane
marca) 37—15 (17—15), Vasas Buda
pesta — Skjeberg (Norvegia) 
22—16 (21—16), Iber Valencia —
Radnickl Belgrad 20—20 (19—29),
Dunkerque (Franța) — Hypobank 
Sfldstadt Viena 16—23 (13—25).
S-au calificat pentru sferturile 
de finală : Spartak Kiev, Start 
Bratislava, Bayer Leverkusen, 
Spartacus și Vasas Budapesta, 
Radnickl Belgrad si Hypobank 
Viena. CUPA CUPELOR s Paris 
U.C .— Magdeburg 18—25 (7—30), 
Sildwest Berlin (Berlinul Occ.) 
— Osijek (Iugoslavia) 18—16 
(19—30). S-au calificat : Magde
burg, Osijek. CUPA FEDERAȚIEI î 
Goteborg — Svendborg (Dane
marca) 15—24 (15—17), Conflans
Sainte Honorine (Franța) — Em
por Rostock 11—30 (8—40), I. F.
Vestar (Norvegia) —. Engelskir
chen (R.F.G.) 19—12 (15—15),
Baku — Aiete San Sebastian 
(Spania) 37—22. S-au. calificat : 
Svendborg, Empor Rostock, I. F. 
Vestar, Baku.

JUVENTUS ESTE PREVĂZĂTOARE 
Șl... OPTIMISTA

Federația italiană de fotbal a 
solicitat forului continental 
(U.E.F.A.) oa in cazul în oare 
Juventus se va califica în fi
nala C.C.E. programată la 26 
mai, meciul dintre Italia și Sue
dia, din preliminariile C.E. din 
25 mal (grupa a 5-a) să fie a- 
minat. Propunerea a pornit din 
partea clubului Juve — care se 
gindește la o eventuală califi
care in finală (primul obstacol 
greu va fi în „sferturi” cu As
ton Villa). După cum se știe, 
la Juve figurează numeroși in
ternaționali, care vor fi incluși

David (Elveția) 2:07,55, 200 m 
mixt : Peter Rohde (Danemarca) 
2:14,38, 200 m spate : David Lar
son (S.U.A.) 2:08,39 ; feminin :
200 m fluture : Petra Zindler 
(R.F.G.) 2:16,80, 200 m mixt :
Elena Deberenova (U.R.S.S.) 
2:21,03, 200 m spate : Yolande van 
dor Straten (Belgia) 2:18,89.

ȘAH • După disputarea a 6 
runde, în turneul feminin de la 
Jajce (Iugoslavia) conduce so
vietica Nana Alexandria cu 5,5 
p, urmată de Veroczy (Ungaria) 
4 p, Dragasevici (Iugoslavia) 3,5 
p, Petrovici (Iugoslavia) 3 p. Le
vitina (U.R.S.S.) șl Verus (Iugo
slavia) 2,5 p (1) etc. în runda 
a 6-a Alexandria a învins-o pe

Beit Im Winkl (R.F. Germania). 
Cursa de fond — 15 km con tind 
pentru Cupa Mondială s-a înche
iat cu victoria surprinzătoare a 
suedezului Jan Ottosson (40:12,4) 
care a întrecut pe mulți dintre 
așii probei. Pe locurile următoa
re : 2. Bill Koch (S.U.A.) 40:22,5, 
3. Stefan Dotzler (R.F.G.) 40:22,6.

Zadov (Cehoslovacia). Proba 
feminină de 10 km, a treia etapă 
a Cupei Mondiale, a prilejuit un 
dublu succes schioarelor norve- 
gience : 1. Britt Pettersen 31:53,1,
2. Anne Jahren 31:57,8. In conti
nuare clasamentul se prezintă 
astfel : 3. Blanka Paulu (Ceho
slovacia) 32:05,0, 4. Inge-Helene 
Nybraten (Norvegia) 32:10,2, 5.
Marja-Lilsa Hămălainen (Finlan
da) 32:21,7, 6. Kveta Jeriova
(Cehoslovacia) 32:29,1.

Sapporo (Japonia). Pe trambu
lina de 70 m de la Miyanomori 
au avut loc întrecerile tradițio
nalei competiții de sărituri, aflată 
la a 11-a ediție. Au urcat pe 
podium : 1. Lorenz Wegsheider
(R.F.G.) 223,2 p (sărituri de 84
m 4- 76,5 m), 2. Takafumi Ka- 
wabata (Japonia) 219,4 p (76,5 m 
+ 81 m), 3. Wolfgang Steiert 
(R.F.G.) 213,2 p (74,5 m -f- 81 m).

într-un alt concurs, pe trambu
lina de 90 m, de la Okurayama, 
pe primele locuri s-au clasat : 1. 
Masau Nagaoka (Japonia) 238,9 
p (107 4- 106 m). 2. Manfred 
Steiner (Austria) 237.9 p (106 m 
4- 195 m), 3. Dag no’.men (Nor

MUTĂRI DE ȘAH CU SEMN DE ÎNTREBARE...
Lucrurile nu par să fie atît 

de limpezi în problema orga
nizării turneelor candidaților 
la titlurile mondiale de șah. 
Inițial, F.I.D.E. se angajase, 
prin noul ei președinte Flo
rencio Campomanes (Filipine), 
să publice pină la 3 ianuarie 
lista țărilor care se oferă să 
fie gazde ale meciurilor. Data 
a fost raportată pentru 11 ale 
aceleiași luni, pentru ca atunci 
să aflăm, surprinzător, că in
tențiile forului suprem se 
schimbă radical, în sensul că 
o singură țară va organiza 
toate întâlnirile, atit masculi
ne cit și feminine. Iar ofertau? 
te sint numai trei, anume Spa
nia, Monaco și Elveția. Dat 
fiind că termenul de Jisputare 
a primei faze, a sferturilor de 
finală, este apropiat (pină în 
aprilie !), președintele F.I.D.E. 
a și anunțat că în cel mult 
zece zile — deci pină la 21 ia
nuarie — va definitiva opțiu
nea sa. Ceea ce obligă la o 
anxioasă așteptare pe toți cei 
direct interesați, așa cum sUv- 
tem si noi, avînd-o pe Marga
reta Mureșan printre candida
tele la cununa supremă a șa
hului feminin.

Nu este un secret pentru ni
meni că efervescența creată 
în jurul subiectului are drept 
suport și unele dificultăți a- 
flate fa. calea organizatorilor 
unei asemenea competiții. Me
ciurile candidaților implică o 
serie întreagă de responsabili

PABIS, 16 (Agerpres). — După cum transmit agențiile de presă. 
In eventualitatea în care unul dintre participant! la turneul candi- 
daților la titlul mondial de șah va renunța sau va fi Indisponibil 
din diferite motive, locul acestuia va fl luat de cîștigătorul unul 
meci de baraj ce va reuni trei jucători i foștii campioni al lumii 
Mihail Tal și Boris Spasski și marele maestru român Mlhal Șubă. 
Așa cum se cunoaște. Șubă șl Spasski s-au clasat pe locul 3 la 
turneele interzonale de la Las Palmas șl. respectiv, Ciudad de 
Mexico. Tal a ocupat locul 3, la egalitate cu Andersson (Suedia) 
în interzonalul de la Moscova, iar recent a obținut calificarea în 
urma unul meci de baraj disputat la Malmo în compania marelui 
maestru suedez.

de antrenorul Bearzot în lotul 
pentru partida cu Suedia.

CAMPIONATE
FRANȚA (et. 21) : Derby-ul

dintre Nantes șl Bordeaux s-a 
încheiat cu victoria categorică a 
liderei (Nantes) : 4—0. Astfel, a- 
cum Nantes cu 33 p are un a- 
vans apreciabil față de urmă
toarele clasate : Bordeaux 26 p, 
Lens 27 p, Monaco 24 p, etc. 
Alte rezultate mai importante : 
Lens — Mulhouse 4—2, Auxerre

Erenska, Dragasevici pe Lazare- 
vid, Veroczy pe Petrovici, iar 
Levitina a remizat cu Verus. • 
După două runde, în turneul de 
la Wljk aan Zee (Olanda) con
duc Ribli și Andersson cu 2 p, 
urmați de Hulak, Ree și Olafsson 
1,5 p. în runda a doua Ribli a 
ciștigat la Hort, Andersson la 
Browne, Hulak la Korcinoi.

TENIS • în finală la Auck
land : Alexander — R. Simpson 
6—4, 6—3, 6—3. • în semifinalele 
turneului feminin de la Houston : 
Navratilova — Austin 6—2, 6—2, 
Hanika — Pfaff 7—5, 6—1. • Re
zultate din „Cupa Davis44 : Sri 
Lanka — Hong Kong 3—2 ; Fill
pine — Malaesya 3—0. La Lima, 
Brazilia conduce cu 2—1 în me
ciul cu Peru. • în King’s Cup : 
Italia — Ungaria 1—2, Olanda — 
Danemarca 3—0. 

vegia) 237.8 p (tac,5 m 4“ 106,5 m).
Imst (Austria). Prima zi a com

petiției de săniuțe, din cadrul 
Cupei Mondiale, a prilejuit ur
mătoarele rezultate, după 2 man
șe : bărbați : 1. Ernst Haspinger 
(Italia) 83,575, 2. Paul Hildgartner 
(Italia) 83,770, 3. Noibert Huber 
(Italia) 84,950, 4. Serghei Danilin 
(U.R.S.S.) 84.988 : femei : 1. Marie 
Jasenkacova (Cehoslovacia) 77,387,
2. Maria-Luise Rainer (Italia) 
77,554, 3. Annefried Gdllner (Aus
tria) 77,561, 4. Tngrida Amantova 
(U.R.S.S.) 77,703.

Lake Placid (S.U.A.). Tînărul 
săritor finlandez Matti Nykaenen 
a ciștigat întrecerea desfășurată. 
In cadrul Cupei Mondiale, pe 
marea trambulină olimpică. Din 
cauza vîntului foarte puternia 
organizatorii au fost nevoiți să 
renunțe la manșa a doua a com
petiției. Clasamentul : 1. Matti 
Nykaenen 146.5 p (124,5 m), 2.
Armin Kogler (Austria) 139,1 p,
3. Hastings (S.U A.) 131,2 p.

Schruns (Austria). Proba femi
nină de slalom special, pentru 
Cupa Mondială, a oferit o dispută 
extrem de strînsă așa cum se 
poate vedea si din lecturarea 
timpilor înregistrați : 1. Annl
Kronblchler (Austria) 1:36,36 
(47,18 4- 5i/»7). ?. Marla-Rosa
Quario (Italia) 1:38,54 (47,66 4-
50,86) și Malgorzata Tlalka . (Po
lonia) 1:36,54 (47,08 4- 51,46). 4.
Dorota Tlalka rpolonia) 1:38,95.5. 
Roswltha Steiner (Austria) 1:39,07,

tăți și — 'altfel spus — cer 
bani mulți... Dovadă, imediat 
după difuzarea știrii mai sus- 
amintite a sosit pe telex o a 
doua, anunțind că Monaco nu 
mai figurează printre solici
tante, răminînd doar două în 
cauză. Iar intre Spania și El
veția oferta este mai bine 
susținută financiar de către 
prima.

Trecînd peste partea specta
culoasă a momentului, să re
marcăm efortul noii conduceri 
a F.I.D.E. (pentru prima oară 
extra-europeană) de a găsi 
căile cele mai bune pentru ie
șirea din impas. Important 
este totuși să știm, în tirno u- 
til, cînd și unde se va juca, 
fiindcă totdeauna o pregătire 
trebuie riguros planificată în 
timp, iar problema aclimatiză
rii mai există și ea.

Oricum, foarte probabil, nu 
spre Lucerna, unde abia au 
jucat la Olimpiada șahistă. ci 
spre Palma de Majorca șau 
spre Las Palmas, vor pleca 
mai marii „sportului minții" 
pentru a desemna pe șalangerii 
campionatului mondial.

Dacă nu vor fi și alte sur
prize !

Radu VOIA

— Toulouse 5—1, Monaco —Bas- 
tia 3—0, Strasbourg — Metz 2—1.

ANGLIA (et. 24) : Prim victoria 
obținută în deplasare cu West 
Bromwich Albion, la Birmingham 
CU 1—0 F.C. Liverpool conduce 
îa dlasament cu 53 p, în timp 
ce următoarele, Manchester Uni
ted și Nottingham, au cite 43 p, 
Watford 40 etc. Aston Villa o- 
cupă locul 7 cu 35 p. Cîteva re
zultate : Arsenal — Stoke 3—0, 
Everton — Watford 1—0, Ipswich
— Brighton 2—0. Luton — Totten
ham 1—1, Nottingham — West 
Ham 1—4), Sunderland — Aston 
Villa 2—0.

ITALIA (ct. 16) : Invingînd cu 
1—0 pe Cagliari, Roma și-a mărit 
avansul în clasament. Ea are 
24 p, Verona 22 p. Inter 20 p, 
Juventus 19 p. Rezultate : Ca
tanzaro — Fiorentina 0—1, Genoa 
— Ascoli 0—0, Inter — Verona
1— 1, Juventus — Sampdoria 1—1, 
Pisa — Cesena 1—0, Udinese — 
Napoli 6—0, Avellino — Torino
2— 0.
• Clasament final în turneul 

pe teren acoperit de la Lenin
grad, rezervat juniorilor : U.R.S.S. 
8 p, Franța 7 p, Cehoslovacia 
6 p, R.F.G.’ 4 p etc. în ultimul 
meci u.R.s.s. — R.F.G. o—o.
• în meciuri amicale : Ein

tracht Frankfurt a jucat la Sa
lonic cu form •-'♦Ia Aris, cu
a terminat la egalitate : 0—0. A- 
flată In Belg a, Bayern MQnchen 
a fost învinsâ cu 1—0 (1—0) de 
către S.K. Beveren.


