
VIZITA OFICIATĂ DE PfilETEME
A COLONELULUI

MOAMMER EL GEDDAFI,
CONDUCĂTORUL MARII REVOLUȚII DE LA 1 SEPTEMBRIE 
Al JAMAHIRIEI ARABE LIBIENE POPULARE SOCIALISTE

Sîmbătă și duminică a con
tinuat vizita oficială de prie
tenie pe care o întreprinde in 
țara noastră, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, colonelul Moammer 
El Geddafi, conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie al 
Jamahiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste.

Sîmbătă, conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, colonel 
Moammer El Geddafi, a depui 
o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului si a pa
triei. pentru socialism.

★
La reședința rezervată con

ducătorului Marii Revoluții de 
la 1 Septembrie al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socia
liste, colonel Moammer El 
Geddafi, a avut loc, sîmbătă 
dimineața, ceremonia inminării 
„Cheii orașului București".

Adresîndu-se Înaltului oaspe
te. primarul general al Capi
talei, Gheorghe Pană, a adus 
conducătorului Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie, in numele 
locuitorilor orașului București, 
un cald salut si un profund 
omagiu.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a vizitat, 
sîmbătă, împreună cu colone
lul Moammer El Geddafi, con
ducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socia
liste, Centrul national de fizică 
de pe platforma Măgurele, 
prestigios complex ce reunește

unități do cercetare, invătămlnt 
și producția.

★
Sîmbătă seara, tovarășul 

Nicolae Ceausescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună ea colonel Moammer 
El Geddafi, conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, a sosit la 
Sinaia.

Numeroși locuitori ai orașu
lui Sinaia au inttmplnat cu deo
sebită căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe condu
cătorul poporului libian, expri- 
mindu-și satisfacția fată de a- 
ceastă nouă Intllnlre la nivel 
Înalt menită să contribuie la 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie si cooperare dintre popoare
le român si libian.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, șl colonel 
Moammer El Geddafi, condu
cătorul MarU Revoluții de la 
1 Septembrie al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socia
liste, au continuat duminică 
dimineața, la Sinaia, convorbi
rile oficiale tn probleme de In
teres comun.

Desfășurată In aceeași at
mosferă de caldă prietenie si 
înțelegere reciprocă, ce carac
terizează dialogul la nivel Înalt 
româno-libian, intîlnirea dintre 
cei doi conducători a prilejuit 
un nou schimb de vederi asu
pra unor aspecte ale situației 
internaționale actuale, fiind ex
primată dorința de a se Întări 
conlucrarea pe plan extern 
dintre Republica Socialistă 
România șl Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă, in 
interesul păcii si cooperării, al 
înțelegerii in lume.

Schi-fond pe Valea Rîșnoavei:

PE PlRTIILE ÎNTRECERILOR „DACIADEI
CAMPIONII IȘI CONSOLIDEAZĂ POZIȚIILE

Elena Oncioiu a adus o contribuție impor
tantă la victoria ștafetei C.S. Tractorul I

toare situația în 
cursă. Elena Reit 
s-a desprins ime
diat după start, iar 
după 1 500 m, tină- 
ra Elena Haugan 
se afla pe poziția 
a doua, vizînd u- 
nul din locurile de 
pe podium. In con
tinuare, elevele an
trenorului Jean 
Sumedrea (Elena 
Reit, Iulian» Po- 
poiu și Elena On
cioiu) s-au desprins 
și au ocupat pri
mele locuri, dar 
în imediata lor a- 
proplere s-au cla
sat mai multe ti
nere, cu frumoase 
perspective de pro
gres : Angela Rîș- 
noveanu (C.Ș.Ș. 
Brașovia), Elena 
Hangan (C.S.Ș. Bis
trița), Valeria Un- 
gureanu (C.S.Ș. 
Vatra Dornei) și 
VaJerla Badiu
(C.S.Ș. Bistrița), 
toate pregătite, în 
acest sezon, la lo
tul național, de 
antrenorii Horia

Ilieșu și Ștefan Berbecaru.
Cursa masculină a fost do

minată de dinamovistul Ion 
Lungodu (antrenor Nicolae 
Dudu). Acesta a impus un riitm 
susținut, căruia nu i-au făcut 
față dedt Gyula Kiss ți biat- 
lonistul Vasile Băjenariu, am
bii de Ia A.S. Armata Brașov, 
care au și sosit tn această or
dine (în proba de 30 km Bă
jenariu s-a clasat pe locul 2). Șl 
în această probă este de re
marcat prestația unor tineri 
care, îndrumați bine In conti
nuare, pot Înregistra frumoase 
progrese’: Attila Csala și Ba-
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intilnirile cu tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,

lecfii de viafâ pentru tinerele generații 1

PĂRINTE IUBIT, ÎNDRUMĂTOR NEPREȚUIT 
AL TINERETULUI, AL TUTUROR SPORTIVILOR

In aceste zile de atmosferă sărbătorească, car* marchează împlinirea a 50 de ani de 
activitate revoluționară ți aniversarea Zilei de naștere a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, gindurile întregului nostru popor se îndreaptă cu respect șl aleasă recu

noștință spre secretarul generai al partidului, președintele României socialiste.
In dialogul permanent și eficient cu poporul, în multitudinea contactelor directe, nemijlocite, 

cu masele de oameni ai muncii din toate sferele de activitate ale patriei noastre, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general ai partidului, președintele țârii, cel mai iubit fiu 
al poporului român, s-a adresat șl sportivilor, tehnicienilor și activiștilor mișcării sportive, cu 
îndemnuri mereu vii, mereu actuale, pentru o muncă susținută, calitativ superioară, pentru o 
sporită competitivitate și o tot mai inaită reprezentare a sportului românesc in arena 
internațională.

Intilnirile tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucitul nostru conducător de partid și de stat, 
cu sportivii de frunte ai țării au onorat munca șl performanțele acestora, dar au și constituit 
adevărate lecții de viață pentru tînăra generație, privind marile răspunderi sociale ale mișcării 
sportive, prilejuri da fermă angajare pentru atingerea unei noi calități in performanța sportivă.

SINAIA, 23 (prin telefon). 
După o binemeritată zi de 
pauză, participanții ia finalele 
„Daciadei" și ale campionate
lor naționale de schi-fond, 
pentru seniori și senioare, 
și-au reluat întrecerile sîmbă
tă, pe pîrtiile din Valea Rîș
noavei. Pe o vreme rece, în
chisă, au avut loc cursele de 
5 km pentru fete și 15 km 
pentru băieți. La start s-au a- 
liniat 52 de sportive, dintre 
care peste 40 nu depășeau 
vîrsta junioratului sau chiar a 
copilăriei. Disputa lor a fost 
urmărită cu deosebit interes, 
deoarece tinerele schioare in
tenționau să răstoarne ierarhii
le prestabilite. Antrenorii, in
și ruiți de-a lungul traseului, 
comunicau prin radio-emiță- (Continuare in pag. 2-3)

CUVINTELE PREȘEDINTELUI ȚĂRII, 
CĂLĂUZA MEA ÎN VIAȚĂ

Sentimentul că ai îndeplinit o misiune care 
face cinste patriei și poporului tău este unul 
din cele mai puternice simțăminte, care pot cu
prinde ființa noastră. Un asemenea sentiment 
am încercat in acel fierbinte iulie 1976, cînd in 
vestitul Forum din Montreal tricolorul româ
nesc a urcat de trei ori pe cel mai înalt ca
targ în onoarea gimnasticii românești. Fără În
doială ca triplă medaliată olimpică cu aur am 
încercat atunci mari satisfacții. -

Dar bucuria de a ști că succesele noastre au 
fost apreciate in țară, că au fost privite cu via 
satisfacție de însuși președintele țării noastre, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a fost ne
asemuită. Acolo, departe, la mare depărtare de 
țară, telegrama pe care ne-au adresat-o tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu ne-a umplut inimile de o mare feri
cire și nu vom uita niciodată momentele emo
ționante pe care le-am trăit atunci. Iar acasă, 
in. acea minunată seară a lui 19 august 1976, la 
marea sărbătoare a sportului românesc, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, părintele iubit al ti
neretului patriei noastre, ne-a felicitat pentru 
succesele obținute și ne-a îndemnat să muncim 
in continuare și mai bine, pentru că numai ast
fel vom putea obține rezultatele pe care le do
rim. Stringerea de mină și îmbrățișarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. in momentul, de 
neuitat pentru mine, al inminării titlului de 
Erou al Muncii Socialiste și Medaliei de aur

NADIA COMANECI
Erou al Muncii Socialiste, 

campioană olimpică

(Continuare in pag 2-3)

ADÎNC UMANISM, ÎNCREDERE 
DEPLINĂ ÎN FORJA POPORULUI
Deși au trecut de atunci aproape 15 ani, acea 

dimineață de noiembrie 1964 imi este mereu vie 
În memorie și in suflet, ea mareîndu-mj viața 
printr-un moment de bilanț și, totodată, de an
gajare fermă pe drumul de viitor, ca sportivă 
și cetățeancă. Atunci, am avut cinstea, alături 
de cei care au adus medalii olimpice din Me
xic pentru delegația ■ României, să ne întilnim 
pentru prima dată cu cel mai iubit fiu al po- 
porului nostru, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
în cadrul solemnității decernării unor ordine și 
medalii ale României socialiste, la Consiliul de 
Stat

Am încercat atunci marea emoție de a-mi fi 
inminat de către președintele țării „Ordinul 
Meritul Sportiv" clasa I, de a primi direct Me
sajul pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a 
adresat sportivilor. Subliniez doar una dintre 
ideile transmise atunci, idee care m-a mișcat 
profund ca sportivă și femeie : „Faptul că pri
ma medalie a fost cucerită de o sportivă — a 
spus atunci iubitul nostru conducător — este 
încă o dovadă că femeile, care reprezintă peste 
50 la sută din populația României, sint capa
bile, și in domeniul sportului, ca și in alte do
menii, să fie din toate punctele de vedere pe 
picior de egalitate cu bărbații, să aducă o con
tribuție prețioasă Ia dezvoltarea societății noas
tre socialiste". Se află și în aceste cuvinte re
flectate adîncul umanism, Încrederea puternică 
in forța creatoare a poporului, caracteristice ale 
gîndirii și acțiunii secretarului general al par
tidului nostru.

LIA MANOLIU 
vicepreședinte al C.N.E.F.S.

șl al Comitetului Olimpic Român, 
campioană olimpică

(Continuare In pag 2—3)

CEL MAI PUTERNIC STIMULENT, 
EMOJIONANTE ÎMBĂRBĂTĂRI

In cele aproape două decenii de activitate 
sportivă de înaltă performanță, în întreaga mea 
evoluție in reprezentativa masculină de hand
bal a României, am fost adine emoționat de

Din partea președintelui țării — înaltă cinstire 
a performanței sportive

grija părintească, de îmbărbătarea, îndemnul și 
răsplata președintelui Republicii noastre, secreta
rul general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

In toată această perioadă petrecută intre „tri
colori", am avut de citeva ori prilejul de ne
uitat de a-1 intilni pe marele bărbat de stat, 
proeminentă personalitate a lumii contempo-

CORNEL PENU 
maestru emerit al sportului

(Ccntinuarc fn pag. 2-3) 

LA ÎNALTE PREȚUIRI, 
OBLIGAȚII SPORITE

Ce seară minunată, de neuitat ! Era — voi 
ține minte toată viața — în 1976, la 19 august. 
O zi pe care intilnirea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, a celorlalți membri din conducerea 
de partid și de stat, cu „olimpicii" reîntorși, 
de puțin timp, in patrie după triumful spor
tiv de la Montreal, avea s-o transforme în cea 
mai mare sărbătoare a sportului românesc.

M-am numărat, atunci, printre cei care au 
ascultat, cu emoție și mîndrie patriotică, vi
branta Cuvîntare rostită de secretarul ge_neral 
al partidului nostru sub cupola Palatului Spor
turilor și Culturii, unde, în acele clipe memorabi
le, din toate inimile celor prezenți izvorau cele 
mai calde sentimente de dragoste și recunoștință. 
Mărturisesc că am plins de bucurie atunci cind 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a vn-b't ine-

ION CORNEANU 
antrenor emerit

(Continuare In pap. 2-3)



ÎNTÂLNIRILE CU TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
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LECȚII DE VIAȚA PENTRU TINERELE GENERAȚII!»
CUVINTELE PREȘEDINTELUI ȚĂRII ADINC UMANISM, ÎNCREDERE

(Urmart din pag. I) (Urmare din pag. J)

„Secerea și Ciocanul", cuvintele pe care mi le-a 
adresat în acele clipe solemne *-au încrustat 
pentru totdeauna în inima și sufletul meu și 
reprezintă o călăuză pentru conduita mea In 
viată.

Medaliile de aur cucerite la campionatele eu
ropene de la Praga și Copenhaga, la campiona
tele mondiale de la Strasbourg, la campionatele 
mondiale de la Fort Worth și la Jocurile Olim
pice de la Moscova le consider un modest răs
puns la îndemnurile secretarului general al 
partidului, un rezultat al condițiilor minunate 
asigurate in patria noastră practicanților gim
nasticii, sportului, prin grija neobosită a iubi
tului nostru părinte, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
căruia îi port o nețărmurită recunoștință și Ii 
urez din toată inima în aceste zile aniversare 
multă sănătate și fericire spre binele tinerei 
generații, al întregului popor.

CEL MAI PUTERNIC STIMULENT

Și atunci, ca atletă purtătoare a cuvintelor 
de mulțumire a delegației de sportivi pentru 
înalta apreciere cu care ne-a cinstit partidul 
țl secretarul său general, și acum, ca activistă 
a mișcării sportive, îmi exprim convingerea că 
ceea ce ne-a făcut să obținem rezultate valo
roase, ceea ee ne determină să muncim eu dă
ruire este cinstea de a reprezenta • țară pe 
care • iubim din tot sufietul. dorința de a ne 
arăta recunoștința și mulțumirile pentru con
dițiile de muncă, de viață, de sport ți mindria 
că printre multiplele probleme și griji ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu Pe agenda sa de 
lucru figurează ți «portal. Și acest lucru obligă 
pe flecare, pe noi toți, la mat m-.iit, ia mai 
bine. Este angajamentul pe care în aceste zile 
premergătoare glorioasei 
suflarea «port .-ă. odată cu 
sănătate, putere de muncă spre binele țării 
4tl poporului nostru.

LĂ ÎNALTE PREȚUIRI

aniversări U trăiește 
urarea fierbinte de 

Și

(Urmare din pag. 1) (Urmare din pag.
rane, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Am putut 
in aceste ocazii să-mi dau seama cu cită a- 
tenție ne urmărește evoluția In arena interna
țională, cit de mult prețuiește contribuția pe 
care ne-o aducem la creșterea prestigiului 
oportiv internațional al României socialiste ș: 
cit de bine ne cunoaște eforturile, potențialul, 
posibilitățile noastre morale și de voință în a- 
părarea culorilor patriei. Mi-am spus atunci. 
mi-am repetat de nenumărate ori apoi, că e- 
xemplul secretarului general al partidului tre
buie să ne fie permanent călăuză. Dacă in multi
tudinea de preocupări, de griji și de probleme 
Ivite în viitoarea evenimentelor agitatei noastre 
lumi contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
găsește timp și pentru a afla și a îndruma ho- 
tăritor și cursul activității noastre, al sporti
vilor, nu încape îndoială £ă noi avem îndato
rirea patriotică de a ne închina toate efortu
rile, întreaga noastră capacitate îndeplinirii și 
depășirii sarcinilor puse în față de partid. Pot 
afirma că întîlniriie* cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au fost pentru noi, sportivii, cel mai 
puternic stimulent, așa cum magistralele sale 
orientări au însemnat pentru mișcarea sportivă 
românească jalonarea drumului spre biruinți.

La acest ceas aniversar, cind lărbătorim 50 
de ani de activitate revoluționară și Ziua de 
naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, îmi u- 
nesc glasul cu întreg tineretul țării, cu intre- 
gul popor, pentru a-i ura eminentului nostru 
conducător „LA MULTI ANI !“, sănătate și pu
tere de muncă pentru a ne conduce cu fermi
tate pe drumul spre comunism I

galabila noastră campioană. Nadia Comaneci, 
căreia — pentru meritele «ale tirălucite în re
prezentarea prestigioasă a sportului românesc 
— 1 s-a conferit titlul de „Erou al Muncii So
cialiste*. Am trăit, ca român, fericirea de a ve
dea de cită prețuire se pot bucura, prin Nadia, 
tinerii sportivi fruntași ai scumpei noastre pa
trii. Cuvinte cnorar.*e, de felicitare ■ adresat 
secretarul general al partidiiui ți altor perfor
meri ai Jocurilor Olimpice de la Montreal — 
calaciștilor și handbal; ;t—or, b xerilot și — 
apre marea noastri mlndrie — luptătorilor.

Seara ttrziu, după ce avusesem ți satisfacția 
deosebită de a prinde pe reverul hainei ordi
nul „Meritul Sportiv* — clasa a U-a. am ple
cat de la Palatul Sporturilor ți Culturii con
ți nuînd «ă mă glndesc la frumusețea ti semni
ficațiile marii sărbători din viața «certului nos
tru, din viața noastră, a taturcr participanților, 
la înaltele îndemnuri adresate, nouă tuturor, 
de secretarul general al partiduluL Da. mi-am 
spus, va trebui «ă muncesc mai bine, să-mi spo
resc eforturile. ^Argintul' de la Montreal « fost 
prețjos dar ^uru’." are mai rouiA «trMurire 
«i valoare. Da, vom munci ma- bine ; ti nci, 
antrenorii, fl sportivii ! Peste 4 ani, la Jocu
rile Olimpice de la Moscova, luptele greco-ro- 
mane cucereau — prin Ștefan Rusu — titlul »u- 
prem fi medalia de aur.

Anul viitor, este dorința noastră fierbinte, an
gajamentul pentru îndeplinirea căruia vom face 
totul — din nou pe prima treaptă a podiumu
lui alimpie Tot mai tos. pentru gloria spor
tivă a patriei !

A 124-a aniversare a Unirii Principatelor

1N CAPITALĂ, „CROSUL UNIRII
Se împlinesc astăzi 124 de ani de la aeea zi de hotar — 24 Ia

nuarie 1859 —, eare a marcat puternic destinai poporalul nostru, 
prin mărețul act al Unirii Principatelor, zi pe eare • slăvim me
reu cu aceeași vibrantă emoție șl eu entuziasmul ee ne animă U 
sărbătorirea marilor evenimente ți faptelor glorioase ale Istoriei 
naționale. Sportivii patriei l-au dăruit Unirii, conform 
an frumos buchet de competiții omagiale.

a

tradiției,

La Parcul Tineretului, peste 
1000 de participant! Ia „Crosul 
Unirii". La intrare, o pînză 
mare albă1 pe care era scris în 
culori „Daciada", numele marii 
competiții naționale sub însem
nul căreia se Inițiase acest cros 
omagial. La microfon, Gheorghe 
Dumitru, președinte al C.E.F.S. 
al sectorului 4, atenționa con- 
curenții: „Feste cîteva minute 
startul la categoria_ “. „Nu fu
giți tare de la început, erosul 
nu-1 o cursă de viteză.-', „Fe
tele, pînă la 17 ani, să coboare

la start.-'. Și astfel, 
cei invitați : elevi din 
neri din întreprinderi și institu
ții luau startul. Am văzut con- 
eurenți de la Liceele Matei Ba- 
sarab, Ion Creangă, Alexandru 
Sahia, Industrial Buftea, de la 
întreprinderile Flacăra Roșie, 
Vulcan, Electromagnetica, de 
pompe, C.L. Pipera, F.R.B. ș.a. 
Cei mai bine pregătiți, tinerii 
de la asociația sportivă P.T.T. 
cape au fost prezenți aproape 
kt toate categoriile printre 
„primii 10“ în clasamentele fi-

pe riad, 
licee, ti-

In Dldzla „A" 
de handbal feminin

Ia etapa a 7-a a aampiona- 
tolui feminin de handbal, Di
vizia „A“, disputată ieri, gaz
dele n-au lăsat nici o speranță 
«spetelor, „scorul" fiind 6—01 
Impresionantă ascensiunea for
mației Chimistul Rm. VfLcea, 
anul trecut promovată pe pri
ma scenă a handbalului nostru 
feminin. Evident, se vede „nd- 
na“ antrenorului 
■tantin Popescu, 
de handbal 
avea ocazia 
la lucru în 
Progresul.

ȘTIINȚA 
GREȘUL BUCUREȘTI 
(14—13). Cel 2 000 de specta
tori au fost «atisfăcuțl de «pec- 
tacolul oferit de cele două 
formații. Au marcat : Volnea 
T, Hrișcu 7, Lunca 5, Leonte 
ă, Găitan 3, Danilov 1 — pen
tea Știința, Iordache 11, Man
te 4, Oprea 4, Bădeacu 3 șl 
Carsmalău 1 — pentru Pro- 
fresul. (L. HANDLER — co- 
»eșp.).

CHIMISTUL RM. VILCEA — 
A.EJA TIMIȘOARA 14—U

ceanu 
Radu
2, Ma 
bitri :
xa. (
LC.E. 
moviș 
eu se 
rizeaz 
cu 12
vantaj 
rezist 
Ins cri 
nache
cencu
A. Po 
silică

Iată clasamentele : senioare : 
1. Simona Todoiuț (Viitorul 
Cluj-Napoca) 54,090 p, 2. Ga
briela Sencovicl (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 56,380 p, 1. Elena

GmS!

LA TENIS DE MASA

următorul clasament :
Moreș) 22 p. 2.

Fejer (A.S.Â, 
19 p, 3. Eu- 

(Universitatea 
Vasile Florea 
Cristinel Ro

Sport
P, 2.

dar in cea de-a 
cauza 

rezultatele

PATINATORILOR DE LAS.C. MIERCUREA CIUC
Pe pista naturală de la 

Miercurea Ciuc a-a desfășurat, 
timp de două zile, competiția 
de patinaj viteză dotată cu 
„Cupa României", pentru se
niori și juniori, la care au 
concurat 89 patinatori din 11 
asociații si cluburi sportive. 
In prima zi gheața a fost ac
ceptabilă, 
doua s-a Înmuiat din 
încălzirii vremii, 
fiind astfel destul de modeste. 
In proba seniorilor lupta pen
tru întiietate s-a dat (In lipsa 
lui Tiberiu Kopacz, care se 
pregătește pentru campionatul 
european), intre L Opincariu și 
D. Jenei. Cupa a fost câștiga
tă de patinatorii de la C. S. 
Miercurea Ciuc, care au ocu
pat primul loc în clasamentul 
general.

Crainiciuc (C.S.M. Suceava) 
58,900 p ; seniori : 1. I. Opin- 
eariu (Petrolul Ploiești) 175,126 
p, 2. D. Jenei (C.S.U.-I.E.F.S. 
Buc.) 176,003 p, 3. A. Erdelyi 
(Tractorul Brașov) 178,052 p ; 
junioare I : Mihaela Timiș 
(Viitorul Cluj-Napoca) 216,833 
p, 2. Rodica Suciu (Viitorul 
Cluj-Napoca) 22 L 432 p, 3. Li- 
via Barbu 
223,482 p ; juniori I : 1. 
Zakarias (S.C. Miercurea 
177,710 p, 2. M. Tigău 
trolul Ploiești 183,010 p, 
Miklos (S.C. Miercurea 
184,119 p. La juniori II au 
gat Judit Bogozi (S.C. 
curea Ciuc) și Daniel 
(Tractorul Brașov).

(C.S.Ș. Sibiu) 
“ * Zs.

Ciuc) 
(Pe- 

3. E. 
Ciuc) 
cîști- 
Mier- 
Csata

Clasament general :
Club
C.S.Ș.
25 p,
P, 4.
C.S.Ș.
șui Tg. Mureș 11 p.

V. PAȘCANU-coresp.

1.
Miercurea Ciuc 27 

Viitorul Cluj -Napoc a 
3. Tractorul Brașov 18 

Petrolul Ploiești 16 p, 5.
Sibiu 12 p, 6. Mure-

OLGA NEMEȘ Șl SORIN CAURI - PE PRIMELE LOCURI 
IN MUREȘUL'‘||M^^^H
In Sala sporturilor din Tlr- 

gu Mures <-*u desfășurat, «îm
băta *1 duminică, întrecerile 
de tenis de masă pentru „Cu
pa Mureșul", care înlocuiește 
in acest an binecunoscutul con- 
c-jtb „Top 12*. Organizatorii — 
CJ.E.F.S. Mures li Federația 
româpă de tenis de masă — 
«u asigurat cele mai bune con
diții Întrecerii, eare s-a înche
iat cu-----11—Z 1
feminin : 1. Olga Nemeș (în
frățirea Tg. ”1 ,1 _. *
Gabriela Kadar (C. S. Arad) 
18 p. 3. Nela Stoinea (Fairaar 
Baia Mare) 18 p. 4. Liana Ur
zică (Faimar B. M.) 18 p. 5. 
Rodica Urbanovici (Metalurgis
tul Cugir) 17 p, 8. Mariana 
Caftea (CJS.M. Iași) 17 p. 7-9. 
Maria Losonczi (Constructorul 
Tg. M.). Maria Păun (Progre
sul București) ti Kinga Lohr 
(înfrățirea Tg. M.) 16 p, 10. 
Carmen Găgtatu (MILMC-CPL)

14 p, 11. Maria Vintilă (Fai- 
mar B. M.) 13 p, 12. Irina Mar
ton (C. S. Arad) 13 p ; mas
culin : 1. Sorin Canri (Progre
sul Buc.) 20 p — înfringeri la 
Cristinel Râmaneacu si Vasile 
Florea, 2. Andras ' ~ ■
Muntenia Buzău) 
gen Florescu 
Craiova) 19 p, 4. 
(U. Cv.) 18 p, 5.
manescu (A.S.A. Muntenia Bz.) 
18 p, 6. Teodor Gheorghe (Me
canică fină Buc.) 17 p, 7. Ște
fan Morarii (Progresul Bdc.) 
16 p, 8. Paul Haldan (U. Cv.) 
18 p, 9. Florin Vaida (înfrăți
rea Tg. M.) 15 p. 10. Aurel O- 
vanez (Stirom Buc.) 15 p, 11. 
Sever Naidin (înfrățirea Tg. 
M.) 14 p, 12. Ioan Buga (Sti
rom Buc.) 11 p.

C. ALBU, coresp.
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Pe aleile din Parcul Tineretului un nou grup da fete « luai 
itartul. Foto : L MIHAlCA

nale. Inedit : in program o pro
bă pentru așa-ziși veterani, 
vînstă de peste 30 de ani.

Iată, în final, pe cei care 
fost premiati, primind ti 
plomele respective, ca învingă
tori în „Crosul Unirii" : Doina 
Bie — Liceul energetic Buftea 
(cat. 14—17 ani) ; Nicolae Va-

In
au 
di-

■Lie — strungar la întreprinde
rea „23 August" (14—17) ; Ma
riana Tretldan — Lie. 18 eon- 
strucții (peste 19 ani); Aurel 
Oiuchite — u— ------------"
T.C.I.A.Z. (peste 17 ani) 
Hagiu — lăcătuș mecanic 
Telefoane (cat. veterani).

Modesta FERRARINI

electromecanîc 
ite 17 ani) Dan 

la

GAZDELE N-AU LĂSAT NICI 0 SPERANȚĂ OASPEȚILOR

emerit Con- 
Joî, ematorffl 
Capitală ror 
vadă echipa

din
«â-1

dificila partidă eu
BACĂU PRO- 

28—22

(11—7). Ou două ore înaintea 
începerii partidei, aproape 
4 000 de «pectatorl se aflau In 
tribunele Sălii aporturilor I 
Interesului major manifestat de 
Iubitorii sportului echipele 
l-eu răspuns printr-un joc 
frumos. Mai clare In atac, gaz
dele și-au adjudecat o meri
tată victorie. Au înscris : Ve- 
rigeanu 11, Popescu 2, Pestrea 
1, Dudaș 1 ți Petre 1 — pen
tru Chimistul, Luțaș 6, Cojo- 
earu 2, Ștefanovici 1, Ștefan 1, 
Zipischka 1 — pentru A.E.M. 
Timișoara. (P. GEORNOIU — 
Coresp.).

TEROM IAȘI — C.S.M. SF. 
GHEORGHE 27—21 (14—8).
Peste 2 000 de spectatori le-au 
aplaudat pe handbalistele de 
la TEROM pentru jocul lor 
frumos, care atestă revenirea 
la forma sportivă din anii tre- 
cuți. Au marcat: Corban 10, 
Sumănaru 4, Avădanei 3, Bo- 
Îanu 3, Marineac 2, Dîseă 2, 
iavin 1, Covaliuc 1 si Vișan 

1 — pentru TEROM, TorOk 12, 
Vișan 8, Florea 1, Andriuc 1, 
drtoaje 1 și Marian 1 — pen-

tru C.S.M. Sf. Gheorghe. (AL. 
NOUR — coresp.).

TEXTILA BUHUȘI — C.S.M. 
INDEPENDENȚA SIBIU 22—17 
(11—10). Meci interesant, vic
torie meritată a gazdelor. Au 
înscris : Ciubotaru 11, Racliș
4, Haitian 3, Leonte 2, Bortaș 
1 și Crețu 1 — pentru Textila 
Buliuși, Coșuițchi 5, Klein 4, 
Macarie 2, Barzu 2, Finea 2, 
Mohanu 1 și Oțelea 1 — pen
tru C.S.M. Independența. (I. 
VIERU — coresp.).

HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA — CONFECȚIA BUCU
REȘTI 18—16 (7—8). Joc mo
dest la Constanța. Gazdele ®u 
ratat enorm și n-a lipsit mult 
ca oaspetele să fructifice (în 
final) inconstanța handbaliste
lor de la Hidrotehnica. Au 
marcat : Bocăneală 5, Dimofte
5, Frîncu 3ț Matarangă 3 și 
Bratu 2 — pentru Hidroteh
nica. Grigoraș 7, Nuțu 3, Con- 
stantinescu 3, Mălureanu 1, 
Moise 1 și Simion 1 — pentru 
Confecția București. (Gh. DRA
GAN — coreso.).

RULMENTUL BRAȘOV —

MUREȘUL TG. MUREȘ 23—18 
(7—6). După o primă repriză 
echilibrată, dar săraci In go
luri, în partea a doua a tntfl- 
nirii, brașovene ele, animate de 
dorința menținerii la șefia 
clasamentului, au forțat și 
s-au distanțat decisiv. An 
marcat: Oacă 10, Marian 8, 
Pătruț 3, Demeter 3, Neică 2 
— pentru Brașov, Fejer 8, Pe
re? 4, Kisg 3, Laszle 2, Bărbat 
1, Kibedi 1 șl Frîncu 1 — pen
tru Tg. Mureș. (V. SECĂREA- 
NU — coresp.).

CLASAMENT
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a eamplooatu-Etapa a Vin-*
Iul feminin de Handbal. XMvlxU 
„A*. cate programată )ot, rt ia
nuarie.

Ieri s-au desfășurat jocurile 
etapelor ■' 18-a (feminin) și a 
14-a (masculin) în Divizia „A" 
de volei. Iată amănunte de la 
meciurile disputate ;

FEMININ
CALCULATORUL BUCU

REȘTI — C.S.U. OȚELUL GA
LAȚI 3—2 (7, —7, 6, —8, 6). 
Bucureștencele aveau toate a- 
tuurile pentru un joc frumos 
*1 un rezultat pe măsură. Ele 
s-au Impus însă mai greu de- 
rft ne așteptam și aceasta nu 
pentru că studentele gălăten- 
ce ar fi jucat foarte bine. 
Dimpotrivă. A fost, de fapt, 
un joc în care au abundat gre
șelile de amblee părți ale fi- 
leului. Înspre final, cind s-au 
convins că numai jocul ..re
pede' le asigură succesul, Mo
nica Șușman (cea mai bună 
de pe teren) și colegele el 
«-au detașat în învingătoare. 
S-au mai remarcat : Severina 
Tudorache și Constanța Mili- 
taru (C), respectiv Crina Rău- 
ță, Maria Muscă ți Marcela 
Gîlcă (cît a jucat) dintre stu
dente. Au arbitrat D. - Negroiti 
(Timișoara) — bine, ajutat 
foarte bine de C. Gogoașe 
(București). (Mihail VESA).

CHIMPEX CONSTANȚA — 
DINAMO 9—3 (—7, —9, —11). 
Victorie categorică a dinamo- 
vlstelor, în 
nute. S-au 
Mănăilă și 
(C), Irina 
Mirela Pavel (D). Âu arbitrat 
Gh. Ferariu (Brașov) și I. Leî- 
zeriuc (Iași). (S. Nace-coresp.).

MARATEX BAIA MARE — 
FLACĂRA 
REȘTI 2—3 (—7, 4, 8, 
Gazdele au decepționat9

numai 55 de ml- 
remarcat :

Ileana Geambașu 
Fetculeț-Velicu și

Emilia

ROȘIE RUCU- 
-3, -9). 
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRO?
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

SPECIALA „LOTO* DIN 23 IANUARIE 
IS*3: FAZA I: extragerea 1: 45 56 24 
• Jt t 79 *0 11; extragerea a ll-o: 
*5 4* 21 43 52 20 14 »9 51. FAZA A 
l-o: extragerea a litra: 18 *4 87 <3 
X* 23 4 47; extragerea a IVra: 19 53 
K 40 10 54 S5 4. FAZA A 111-a: extra
gerea o Vra: 52 14 90 54 42 33 37 53 
M *5; extragerea a Vira: 45 77 *1 *5 
4» 43 1 12 «7 41 ; extragerea a Vllrat 
9 44 40 3 39 27 40 70 32 62. FOND 
TOTAL D£ CIȘTIGURI: 2.373.886 lei.

REZU 
NOSPO 
1. Axa 
U dines 
JV. Fio 
— Pisa 
VII. Ta 
roea — 
r«so X 
Monza 
Catania 
X. FO 
999.995
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98—61 
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(din tu- 
de aș- 

at. Așa 
disputat 

i pînă 
de scor 
zde. A- 
eînțele- 
r de la 
rin ab
ilă), fe- 
desprin- 
umai 9 
31). Au 
eseu 22,
Plăma-

TI — 
j. Dina- 
trecerea 
caracte- 

ucea<u 
. >i a- 
pina o 
î. Au 
, Mari- 
5, Ivas- 
avid 8,

6, Va- 
tru în-

vingâtori, respectiv Carpen 26, 
Chircă 14, Pogonaru 14, V. 
Constantin 10, Mihaice» 8, Ar
delean 7, Fanaitescu 4, Mari
nescu 2, Voicii 
2. Arbitri : N 
și I. Olaru.

STEAUA —
95—78 (53—35). 
tată, chiar la această diferen
ță. Au înscris : Ermurache 28, 
Opșitaru 15, Oczelak 12, V. Ion 
12, Brănișteanu 8, Netolitzchi 
6, Cernat 6, Bărbulescu 4, Șar- 
lă 2, Căpușan 2 pentru învin
gători, respectiv Palhegyi 18, 
Chirilă 17. Tone» 10. Apostu 
10, Bretz 8, Copăcian 6, Takacs 
6. Dăian 2, Kineses 1. (Danie) 
DIA.CONESCU — coresp.).

GRUPA 7-12
UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 

POCA — POLITEHNICA 
BUC. 81—79 (38—45). După ce 
au fost conduși, clujenii au cîș
tigat datorită prestației de ex
cepție a lui Mircea Barna, ca
re ți-a dus in spate echipa. Au 
marcat: Barna 28, Crăciun 15, 
Nicoară 13, Herbert 11, Ilea 8, 
Trif 2, Szabo 2, Rotaru 2 pen
tru învingători, respectiv A. 
Constantinescu 20, Dăian 17, 
A. Popescu 16, Ionescu 10, Pas- 
cu 10, Georgescu 4, D. Popescu 
2. Au arbitrat bine D. Oprea 
și E. Szilveszter. (Mircea RA
DU — coresp.).

DINAMO ORADEA —IMUAS 
BAIA MARE 85—77 (45—41). 
Au maroat t Antochi 24, 
Gellert 19, Ule 14, Schul
ler 10, Kosa 9, Tavasi 5, 
Nagy 4 pentru învingători, res
pectiv Mara 23, Murășan 13, 
Florea 12, Susanu 6, Ciocan 6, 
V. loan 5, Munteanu 4, D. Du
mitru 4, I. Dumitru 2, Cociș 2. 
Competent arbitrajul lui I. Da
vid și A. Guță. (iile GHIȘA — 
coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — 
C.S.U. BRAȘOV 67—90 (31—44.) 
Joc la discreția oaspeților, ca
re au sesizat șl profitat de for
ma slabă a ieșenilor. Coșge- 
teri : Boișteanu 33 de la Poli
tehnica, respectiv Tecău 
Arbitri : M. Dimancea și 
Raduly. (V. DIACONESCU 
coresp.).

2, Grădișteanu 
Constantinescu
C.S.U. SIBIU 
Victorie scon-

li E.

23.
Z.

AU ÎNCEPUT meciurile amicale

HOLUL A-SPORTUL STUDENJESC 5-1 (1-1)
I echipa de tineret și cu Dinamo

Profitînd de timpul deosebit de frumos, formațiile divizionare 
au susținut sîmbătă și duminică o serie de partide de verificare. 

Iată cîteva amănunte primite duminică la redacție :

PETROLUL UNIVERSITATEA CRAIOVA

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I

I
I

antrena- 
sus ținut 
în com-

A1 doilea joc de 
meat al Lotului A, 
la Brașov, sîmbătă 
pania Sportului studențesc, 
la numai 24 de ore după cel 
de la Sibiu, n-a mai avut am
bianța primăvăratică din ora
șul Șoimilor. A lipsit căldura 
tribunelor Cocul a fost urmă
rit de numai 1 500 de specta
tori, oarecum dezamăgiți de 
forfaitul Universității Craio
va), terenul a fost deosebit de 
greu (înghețat), toate acestea 
purtînd ți amprenta „închi
derii", deoarece imediat după 
fluierul final 
îmbarcat 
București, 
craiovenii 
Bran, „în vinci , mu-o mași
nă condusă de Bălăci, iar hu- 
nedorenii au luat direct dru
mul spre casă, pentru a avea 
— și ei- 
locul familiilor lor, 
de revenirea la lot, cărg 
va produce astă-seară.

La fluierul arbitrului brașo
vean Radu Petrescu, cele două 
echipe au apărut în următoa
rele formații :

LOTUL A : Moraru (singura 
schimbare față de Sibiu) — 
Rednic, Iorgulescu, Ștefănescu, 
Ungureanu — Augustin, B3- 
loni, Klein, Bălăci (care se 
va retrage în min. 5, acuzind 
o ușoară jenă la coapsă și va 
fi înlocuit de Balint) — Ga
bor, Cămătaru.

SPORTUL STUDENȚESC: 
Speriatu — M. Mihai, Pană, 
Cazan, Munteanu II — Șerbă- 
nică, Chihaia, O. Ioncscu — 
Fl. Grigore, M. Sandu, Bucu- 
rescu.

Jocul a început cu un „stu
diu" destul de prelungit, de
terminat de vîntul tăios 
terenul înghețat, care a 
vocat și accidentarea lui 
riatu, la șold, în urma 
plonjon. (El avea să fie 
cuit spre sfîrșitul reprizei, cu 
Gîrjoabă). Lotul a atacat mai 
mult, sub Impulsul liniei de-
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Săvoiu 
Gulniza
1. Ni-

1. Pin- 
focol --

care cei peste 2 000 de specta
tori l-au urmărit in picioare. 
In ultimul set, ieșencele au 
condus cu 12—8 ți 14—11, dar 
n-au reușit »ă-l cîștlge deoa
rece studentele băcăuance s-au 
mobilizat în mod deosebit ți 
au obținut o victorie muncită 
țl meritată. Evidențiate : Doi
na Mangeac ți Marilena Bog
dan (Șt.), respectiv Carmen 
Cuejdean ți Kate Tkacenko- 
Talabă (P). Arbitri : Al. Dra- 
gomir ți I. Șușelcscu, ambii 
din București. (E. Teirău — 
coresp.).

MASCULIN
TRACTORUL BRAȘOV 

MOTORUL BAIA MARE 
(4, —9, 10, —7, 12). Joc foar
te disputat, victorie meritată a 
gazdelor, care au evoluat bine 
în finalul ultimului set. Evi- 
dențiați : Sterea, Crișan, Zam
fir ți Hinda (T), respectiv Mi- 
halca, Chezan ți Marc (M). 
Au arbitrat V. Dumitru și Gh. 
Simulescu, ambii din Bucu
rești. (I. Stanca — coresp.).

3—2

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— CALCULATORUL BUCU
REȘTI 3—0 (7, 10, 7). Remar
cați : Hrinco și Stoian (U), 
Juhasz și Popescu^ (C). Au ar
bitrat sibienii 
C. Pitaru (V. 
resp.).

EXPLORĂRI
— C.S.U.
3—1 (2, 7, —12, 5)., Gazdele 
au fost superioare partenerilor 
de întrecere la toate capi
tolele. S-au remarcat : Staicu, 
Corchcș, Bujor șl Covaoiu (E), 
respectiv Sîrbu și 
(C.S.U.). Arbitri : E.
(Suceava) și I. Rusu 
șoara). (A. Crișan — coresp.).

C.S.U. ALUMINA ORADEA
— CARFAȚI RM. VlLCEA 3—2 
(4, 5, —10, —8, 5). Joc de fac
tură tehnică modestă. Remar
cați : Horje, Dragoș, Popa, 
Băgăian (C.S.U.), respectiv 
Zlotea, Iancu ți Calița 
Au arbitrat bucureștenii 
Găleșanu ți A. Dinicu. 
Ghișa — coresp.).

E. Mendel ți 
Popovici — co-

BAIA MARE 
OȚELUL GALATI 
—12, 5). _ ‘

Cojocarii 
Ududec 
(Timi-

(C).
N. 
(L

. SIBIU
8). Si- 
bine la 

•a. Din- 
remarcat 
a Po- 
d-Ungu- 
•Iea, Iar 
onstanța 
ian. Ar- 
>v) șl L

(I. Io-

■ PEN1- 
, 14, 13, 
tic pe

1EAZA
■UI PRO- 
1IE 1983 : 
logliori — rv<atas X, 
V. Napoli 
• Inter X, 

VIII. Ve- 
BS« - Vo- 
e X, XI. 
Refugia — 
— Arezzo ȘTIGURI :

FINALELE „DACIADEI* Șl ALE CAMPIONATELOR
NAȚIONALE DE SCHI-FOND

(Urmare din pag. 1)
sarab Abriham (Dinamo), Imre 
Lectyan și Mihai Radulescu 
(A.S.A.). •

Duminică, in ultima zi, pe 
un viscol puternic, au avut loc 
cursele de ștafetă. La fete au 

conform așteptărilor, 
de la Tractorul. 

Pentru tocul 2, în schimb, a 
avut loc o dispută pasionantă 
între tinerele schioare de la 
C.S.Ș. Bistrița ți sportivele de 
la Dinamo. Pe locul 2, sur
prinzător, dar pe deplin meri
tat, s-au clasat elevele antre
norului Ștefan Berbccaru, de 
la C.S.Ș. Bistrița. La băiăți, 
după o întrecere de toată fru
musețea, prima a sosit ștafeta 

a lntre- 
formația

A.S. Armata II, care 
cut cu 25 de secunde 
Dinamo V.

Rezultate: fete, S km: 
Reit 17:57 ; 3. luliana 
16:41 ; 3. EHena Oncioiu 
toate de Ia Tractorul

1. Elena
Popolu 

10:06 — 
Brașov ;

4. Angela Rîșnoveanu (C.S.Ș. Br>- 
țovla) 1S:18 ; 5.
(C.S.Ș. Bistrița) 
Cep os u (Dinamo) 
nica Ungureanu 
Dornei) 19:48 ; * 
(C.S.Ș. Bistrița) 
11 km : ' * '
«8:31 ; 2. 
Jenariu 
59:15 — 
Todațcă 
Lestyan 
brinam (Dinamo) 50:53 
dtllescu (A.S.A.) 51:04 
4X5 km fete : 
Brașov (Popolu — Rîșnoveanu — 
Oncioiu — Reit) 1.11:27 ; -----------
Bistrița 
vrăjmaș — Badlu) 1.14:22 ; 3. Di
namo I (Bratu — Toma 
ieși — Ceposu) 1.15:40; 4. Miercu
rea Ciuc 1.15:49 ; 5. Tractorul n 
1.17:48 ; 6. C.S.Ș. Topllța 1.20:17 ; 
«Xio km băieți : 1. A.S. Arma
ta II Brașov (Lestyan — Ber- 
dar — Băjenariu — Kiss) 2.04:15;
2. Dinamo V (Todașcă — Cea
ta — Foriko — Lungoci) 2.04:40;
3. A.S.A. I (Bazoo — Cioca — Pe
lin — Rădulescu) 2.10:52 ; 4. C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc 2.11:56; 5. Dina
mo I 2.12:12 ; S. A.S.A. III 2.12:31.

Elena 
19:22 ; I 
19:43 ; 
(C.SJȘ. 
Valeria 
19:52 ;

1. I. Lungociu (Dinamo) 
G. Kiss 49:07 ; 3. V. Bă
le :33 ; 4. Gh. Berdar

toți de la A.S.A. 8. VI.
(Dinamo) 50:30 ; 
(A.S.A.) 50:38 ; 7.

«.
7.

8.

Iian gen
Keaa 
Vero- 
Vatra 
Badlu 
băieți,

(.
B.

». M. Ră- 
ștafeta 

l.'C.S. Tractorul I

I. 
A-

(Hangan
2. c.s.ș. 

Răcită —

Plâ-

tensive, ale cărei eforturi... ex
tensive au fost remarcabile, 
ca ți la Sibiu, fără să găseas
că, însă, continuările logice în 
liniile din față. (Bineînțeles 
că la aceasta a contribuit ți 
obișnuita apărare strinsă a 
studenților, aceștia practicînd 
jocul lor cunoscut, adică au 
așteptat contraatacurile „celor 
trei", aceștia însă nefiind dis
puși să riște, după... plonjo- 

a 
de 
lui

nul lui Speriatu. Scorul 
fost deschis in min. 30 
GABOR, la o centrare a 
Bălani și după un „paravan" 
bine executat de Cămătaru. 
Egalarea s-a produs în min. 
36, cînd, la un corner executat 
de Chihaia, TERHEȘ a 
luat nestingherit cu 
din careul mic, adică 
zona în care portarul e, in ge
neral, stăpîn absolut. După 
pauză s-au produs schimbări 
in ambele tabere ; cele mai 
multe la Lot (craiovenii au ce
dat locul „candidaților" din 
rindul cărora se va forma e- 
chipa pentru meciul de la Is
tanbul (29 ianuarie), în timp 
ce echipa olteană, inclusiv Bă
lăci, își va începe turneul 
„elen" la Atena, in compania 
lui Panathinaikos. In această 
a doua parte, Lotul a accele
rat mult mai mult, jocul de 
mișcare a fost mult mai con
sistent, mareîndu-se patru go
luri (IORDACHE — min. 58); 
RADU II — min. 66 ; BALINT
— min.‘ 71 ; CORAS — min. 
86), două dintre ele — primul 
șl al treilea — avînd insă și 
„contribuția" tracului manifes
tat de Gîrjoabă. In ultimul 
sfert de oră. Lotul avea în te
ren formația Lung — Rednic, 
Andone, Stancu, Munleanu II
— Balint, Coraș, Hagi — Ior
dache, Radu II, Nica, o for
mație care a făcut abstracție 
de terenul greu și s-a anga
jat tinerește, in evoluția ce
lor mai mulți jucători simțin- 
du-se speranța că „porțile ră- 
mîn deschise".

Mîine și miercuri. Lotul 
va susine două noi jocuri 
rodaj cu echipa de tineret 
cu Dinamo. Este posibil 
meciul cu Dinamo să se des
fășoare la Buzău.

loan CHIRILĂ

re- 
capul, 

din

A 
de
ca

1-0
Joc destul de bun pentru 

început de sezon, disputat pe 
un timp splendid și pe un te
ren excedent, sîmbătă după- 
amiazâ, la Plopeni. Petrolul a 
ciștigat cu I—0 (1—0) prin go
lul marcat In min. 42 de Ma
rica, din lovitură de la 11 m 
acordată de arbitrul ploieștean 
Florin Popescu, care a condus 
bine, pentru un fault in careu 
al lui Tilihoi asupra lui Toma. 
Rezultatul — după cum ne-au 
spus și cei doi antrenori, C. 
Oțet și V. Mateianu — a con
tat mai puțin. Ceea ce a inte
resat a fost jocul. Din acest 
punct de vedere, Petrolul a 
fost superioară. Este drept, 
studenții craiovenl au aliniat 
o echipă incompletă. Au lipsit 
nu numai cei 5 internaționali 
(Lung, Ștefănescu, 
Bălăci, Cămătaru), 
tul național, 
nu —
trili.
In linia de mijloc

Ungureanu, 
aflați la lo- 

și Țiclea- 
indisponi- 
a apărut 

. _ fostul in
ternațional Dumitru, recent 
transferat de la U.M. Timișoa
ra. Și Petrolul a prezentat ju
cători noi : Borz (fost la F.C. 
Baia Mare), Hîncu (de la Chi
mica Tirnăveni), Legrade (de 
la Chimia Boldești), ca și cîți- 
va tineri de la „speranțe". 
Chiar în primul minut N. La
zăr Încearcă vigilența lui Bol 
dici, care avea să se remarce 
apoi tn special la șuturile lui 
Marica, șuturi cu traiectorie 
înșelătoare. Așa a fost In min. 
6 (lovitură liberă de la 25 m), 
min. 13 (șut „cu efect", parat 
in extremis de portarul craio- 
vean). Pe Marica avea să-l i- 
mlte Călin : min. 17 — lovitu
ră cu capul, puțin pe lingă 
poartă ; min. 19 — șut puter
nic apărat de Boldici. Craio- 
venii încep să se vadă de prin 
min. 25 cînd Geolgău a șutat, 
din fuleu, peste transversală. 
Tot ei beneficiază de două lo
vituri de la 16 ni: în min. 31 
Mîrzea prinde greu șutul lui 
Beldeanu, iar în min. 38 Du 
mitru ridică balonul peste 
poartă. Va veni apoi faza go- 
lului, descrisă la început. ■ Du
pă pauză Universitatea se ve
de mai mult, dar lipsa piese
lor de bază se face resimțită 
și tot Bolidci este pus la in-

dar
și Donose,
In schimb,

Pregătirile divizionarelor „A“

Cînd am sosit in Poiana Bra
șov am aflat că F. C. Bihor 
va fi la ora 16 în sala de 
sport Ruia. Intr-adevăr, la ora 
15,45, prima grupă (lotul ț-a 
Împărțit in două, pentru a se 
lucra in condiții optime) îți 
făcea apariția in frunte cu an
trenorul secund Gh. Dărăban. 
Timp de două ore aveam să ur
mărim pregătirile bihorenilor, 
in circuitul de sală, pe ateliere, 
care constituia, de fapt, al trei
lea antrenament din ziua res
pectivă. S-a lucrat intens, fără 
nici un rabat de la tematică 
ți cronometru, adeziunea tutu
ror jucătorilor ia o pregătire 
serioasă, fără rateuri ți„. timpi 
morți fiind evidentă. Am În
țeles seriozitatea cu care este 
privită această etapă urmărind 
la lucru prima grupă, alcătuită, 
îndeosebi, din tineri (Fodor, 
Ilea, Filip, Bojtor, Pavel) st 
mai ales, cînd au trecut la 
aparate „bătrinii" Albu, Bigan, 
Nedelcu sau Grosu (deși dimi
neața se alergaseră 7 000 m). De
altfel, prin felul cum s-a lu
crat, Grosu, golgeterul Diviziei 
„A", a oferit un frumos exem
plu între celelalte exemple bu
ne. L-am văzut pe Kun II lu- 
crînd cot la cot cu ceilalți, 
el, care, din acest sezon, a 
fost investit cu această sarcină 
de mare responsabilitate de an- 
trenor-jucător. Iar Romeo Paș- 
eu, din conducerea clubului o- 
rădean, cel care se îngrijește 
ca totul să aibă tot ce-i tre
buie la Poiana Brașov pen
tru o pregătire bună, ne spu
nea că toți jucătorii au primit 
cu încredere numirea la con
ducerea tehnică a unui cuplu 
de antrenori tineri, dornici să 
se afirme. Iar reușita Iui Kun 
II, desigur, va depinde de ei, 
jucătorii, de modul cum se vor 
pregăti și cum vor Juca. A- 
ceste opinii ni le-a confirmat 
și Bigan, fotbalistul cu atîția 
ani de activitate competițională.

Faptul că în Iotul lui F, C. 
Bihor sînt 7 profesori de e-

ducație fizică si 8 studenți în 
aceeași specialitate (o adevăra
tă echipă universitară), consti
tuie o garanție în plus că F. C. 
Bihor are tot temeiul să reali
zeze o pregătire corespunză
toare pentru un retur care știe 
că e greu.

Noua promovată a avut tn 
toamnă, in general, o compor
tare bună. Jocul ei a plăcut 
de multe ori. dar nu țînt ui
tate nici meciurile mai slabe, 
„hopurile" peste care nu s-a 
putut trece sau unele... potic
neli neașteptate.

Si acum noutățile de ultimă 
oră din tabăra bihoreană. • 
Lotul aflat în pregătiri este 
compus din următorii : Albu, 
Balasz, Bojtor (portari) ; Nițu. 
Zare, Kiss, Rosza, Mureșan, Bi- 
gan, Cabai, Szucs (fundași) ; 
Kun, Grosu, Pușcaș, Biszok 
(mijlocași) ; Dianu, Roatiș, Ne- 
delcu, Georgescu, Dosza, Ilea, 
Filip, Pavel (înaintași). • Așa
dar. a revenit Georgescu, unul 
dintre cei mai buni jucători ai 
echipei. El s-a refăcut după 
fractura de tibie ți peroneu 
suferită la meciul de la Bra
șov, ți-a reluat antrenamentele 
(desigur, după un program a- 
decvat) si speră să reintre in 
echipă la sfîrșitul lunii martie. 
• S-a refăcut după repetatele 
accidentări ți fundașul Kiss. 
Dealtfel, medicul Gh. Bonihay 
ne spunea că starea de să
nătate a tuturor jucătorilor este 
bună ți că toți fac față soli
citărilor chiar cu trei antrena
mente pe zi. • Noii veniți sînt 
Ilea (de la Bihorul Beiuț), 
Szucs (Unirea Valea lui Mihai), 
Filip (Pandurii Tg. Jiu) ți Pa
vel (înfrățirea Oradea).

F. C. Bihor șl noii săi an
trenori, deși știu că nu e ușor, 
doresc să fie mai competitivi 
(jucătorii se gîndesc și ne vor
beau de încheierea campiona
tului pe un loc în prima parte 
a clasamentului) si să aducă, 
prin Grosu, titlul de golgeter 
la Oradea.

Constantin ALEXE

cercare (Toma — min. 46. Li- 
biu — min. 52, Cozarec — min. 
78). Petrolul combină mai efi 
cient, joacă mai ofensiv, iar 
echipa lui C. Oțet ripostează 
prin cîteva atacuri ale lui Cri- 
șan și cîteva șuturi semnate 
de Geolgău (min. 76), Irimes- 
cu (min. 78) sau Cîrțu (min. 
86).

PETROLUL : Mirzea — Cojo
caru (min. 72 Hindi), Borz 
(min. 60 Cozarec), Butufei, To
rn» — N. Lazăr, Stanciu, Pan- 
cu (min. 79 Radu) - 
(min. 52 Pană), Călin 
Legrade), Libiu (min.

UNIVERSITATEA :
— Negrilă, Tilihoi 
Cioroianu), Ciupitu, Bărbucea- 
nu — Dumitru, Beldeanu, Iri- 
mescu — Crișan (min. 86 Bî- 
cu), Cîrțu, Geolgău (min. 79 
Ad. Popescu).

Mircea TUDORAN

- Marica 
(mirt. 79 

77 Nuță). 
Boldici 

(mtn. 81

C.S.M. REȘIȚA — F. C. AR-
echipe, a-GEȘ 0—0. Ambele

fLate în pregătire la Băile^ Her- 
culane, au susținut.
un reușit meci de
In repriza a doua, în formația 
piteșteană au jucat și antreno
rii Dobrin
FUCHS).

la Reșița, 
verificare.

și Cirstea. (P.

RM. VlLCEA — 
MOLDOVA NOUA

Golurile au fost '
Pred» (min. 26),

CHIMIA 
MINERUL 
5—1 (2—1).
marcate de _
Basno (min. 34). Gingu (min. 
62), - ’ ..........
cariu (min. ( 
pescu (min. 
vingătoare : 
Nedea, min. 1 
no (min. 68 
(min. 62 Iovan). Preda, Cincă 
— Alexandru (min. 65 Velcu), 
Carabageac, Neculce — Teleș- 
pan (min. 46 Verigeanu), Gin
gu (min. 66 Vacariu), Udrică 
(min. 62 Ancuța). Noul pre
ședinte al clubului vîlcean este 
Ilie Pleșanu, iar antrenorul I. 
Oblemenco este ajutat acum^ de 
Dumitru Anescu. (S. 
NOIU).

Verigeanu (min. 66),
68), respectiv
68). Formația 
Pavel (min.

70 Roșea)
i Ciofîcl'.

Va-

40 
Bas- 
Savu

GEOR-

DINA- 
(2-2).

C. S. TlRGOVIȘTE — 
MO BUCUREȘTI 3—3 
Au înscris : V. Radu (min. 20), 
I. Marin II (min. 38), Cojoca- 
ru (min. 65) pentru gazde. Dinu 
(min. 30), Orac (min. 37), 
tov (min. 55) în favoarea 
peților. (Mișu AVANU).

Cus- 
oas-

CHI- 
Golu- 
Wai-

FEROM URZICENI — 
MIA BRAZI 1—1 (0—0). 
rile au fost realizate de 
heimer (min. 50) pentru Ferom, 
respectiv Ghitescu (min. 61). 
(M. TABARCEA).

GLORIA BISTRIȚA — 
STEAUA BUCUREȘTI 1—3 
(1—2). Ambele echipe au reușit 
un meci frumos. Au cîștigat 
bucureștenii. care au avut o 
condiție fizică mai bună, prin 
golurile marcate de V. Turcu 
(min. 25). Barbu (min. 40), Ad. 
Ionescu (min. 75). Pentru Glo
ria. Coman (min. 35). Steaua : 
Iordache — Anghelini, Iovan, 
FI. Marin, Fodor — Stoica, Mu- 
reșan, Cimpeanu II 
nescu, V. Turcu, 
mal jucat : Majaru, 
meș și ȘL Popa. (I. TOMA).

— Ad. Io- 
Barbu. Au 
Minea, Sa-

POIANA CÎMPINA — RA
PID BUCUREȘTI 2—5 (1—3). 
Joc frumos, disputat pe un 
timp foarte bun. Au marcat : 
Cojocaru. Manea, Damasehin șl 
Iancu (2) pentru Rapid, Mușat 
și Preda pentru Poiana. (C. 
VIRJOGHIE).

„CUPA UNIRII" LA DRO- 
BETA TR. SEVERIN. In pri
mul meci. Celuloza Drobeta Tr. 
Severin a terminat la egalitate 
cu Politehnica Timișoara : 1—1 
(1—0). Au înscris : Amîrtișoae 
(min. 16 — penalty) pentru Ce- 
d0?3' Murar (min. 78) pentru 

••Poli". In al doilea meci :
, ■ Drob«ta Tr. Severin — 

F.C.M. Brașov 0—0. (V. MA- 
NAFU).

ANUNȚ
Universitatea cultural-științi- 

fică București, în colaborare 
cu Centrul de Cercetări al 
C.N.E.F.S., și Consiliul muni
cipal pentru educație fizică și 
sport anunță ținerea cursului 
de reciclare cu tema : „Per
spectivele sportivilor bucu- 
reșteni de la caiac-canoe la 
J.O. din 1984“.

Masa rotundă, condusă de 
cont. dr. Nicu Alexe, ți cu 
participarea antrenorilor clu
burilor Steaua și Dinamo, va 
avea loc luni 24 ianuarie 
1963, la ora 12,30, în sala „Dal
les”.



in campionatul de floretă

STEAUA S-A INSTALAT IN FRUNTE
la Divizia „B“, C.S.U. Tg. Mureș a încheiat etapa neînvinsă
Prima etapă a Diviziei „A" 

de floretă bărbați a scos în re- 
lief potențmlu’. reni al echipei 
Steaua (Kuki, Roca, Ilusti, 
Oancea, Buzan), care a înche
iat cu 5 victorii meciurile sus
ținute : 13—3 la Politehnica Ti
mișoara, Crișul Oradea si C.S. 
Satu Mare (intr-un fel, der- 
by-ul etapei), 10—6 cu I.E.F.S. 
și 9—7 cu Progresul București. 
Victorii clare, dar nu facile! 
In partida cu Progresul (Kuki 
și Roca cite 3 v, Husti 2 v, 
Buzan 1 v, respectiv Roșu, 
Nicolae și Georgescu cite 2 v, 
Marcvart 1 v), victoria ar ti 
putut surîde și „bancarilor", 
excelent conduși din margine 
de Gh. Burlca. Ei au pierdut 
nu mai puțin de 5 asalturi la 
limită... Sub semnul echilibru
lui s-a aflat și partida cu
I.E.F.S.  în care Molea, cel mai 
activ trăgător din formația 
studențească, a realizat 3 vic
torii «4 a fost la un pas de 
victorie in asaltul cu Kuki 
(4—5!) Iar Nicuiestu, cu 2 vic
torii n-a fost prea departe și 
de a treia ți—5 la Buzan). Nu
mai ieșirea din cadență a lui 
Lorinczi — Înlocuit cu Alexia, 
autor al unei frumoase victorii 
— și emoțiile lui B. Soroccanu 
au privat echipa I.E.F.S. de 
un rezultat mult mai strins. 
Oricum, Steaua rămîne forma- 
ția-fanion în floreta româ
nească, fapt demonstrat mai 
ales în meciul cel mai dificil 
al etapei, cei cu C.S. Satu Ma
rc pe care l-a eiștigat detașat.

Etapa n-a fost, însă, lipsită 
de surprize. Cea mai mare a 
realizat-o Progresul București, 
care a dispus cu 11—5 de 
C.S. Satu Mare, principala (teo
retic) urmăritoare a liderului. 
Floretiștii bucureșteni au avut 
meciul la discreție (au condus 
la un moment dat cu 11—3), 
dovedind un spirit ofensiv re
marcabil, prin Marcvart, Roșu 
și FI. Nicolae îndeosebi, toți 
cu cite 3 victorii; Roșu (cu 
2 v) a completat totalul pînă 
la 11. De partea cealaltă, File 
a fost cel care a dus greul (3 
v). în timp ce colegii săi de 
echipă au evoluat sub aștep
tări (Costa și Szentkiralyi cîte

CONCURSUL REPUBLICAN 
DE EIJPLf IIBEIIE

In sala Armata din Brașov 
s-au desfășurat, timp de trei 
zile, întrecerile primei etape 
a concursului republican de 
lupte libere pe categorii de 
greutate, la care au fost pre- 
zenți 198 de concurenți din 45 
de secții din peste 30. de loca
lități. Competiția a fost de un 
bun nivel tehnic, majoritatea 
sportivilor folosind numeroase 
procedee tehnice. Au dominat 
sportivii cluburilor Steaua și 
Dinamo Brașov, care au cîști- 
gat majoritatea locurilor frun
tașe. In renuniunea finală, cele 
mai spectaculoase meciuri au 
avut loc la categoriile 62 kg 
între A. Neagu (Nicolina Iași) 
șl A. Șutcu (Steaua); 68 kg 
între Tr. Marinescu (Dinamo 
Brașov) și C. Dănăilă (C.A. Tg. 
Jiu) și 90 kg intre I. Ivanov 
(Steaua) și D. Zuz (înfrățirea 
Oradea), primii cerminind vic
torioși.

Iată primii clasați : cat. 43 kg:
1. Gh. Neagoe (Steaua), 2. V. 
Avram (Unio Satu Mare), 3. D. 
Drăgnlcl (C.S.ș. Slobozia): cat. 
52 kg: 1. N. Ilincu (Steaua), 2.
B. Uveges (Lemnarul Odorhel), 
3. D. Birou (Dinamo Brașov), cat. 
57 kg: 1. Gh. Bircu (St. r. Brașov),
2. I. Hincu (C.S. Onești), 3. V.
suclea (Dinamc Brașov): cat. 

62 kg : 1. A. Neagu (Nicolina
Iași), 2. A. Șuteu (Steaua), 3. 
P. Gheorghe (Vulcan Buc.); cat. 
68 kg: 1. T. Marinescu (Dinamo 
Brașov), 2. C. Dănăilă (C.A. Tg. 
Jiu), 3. L. Gergely (Steaua) : 74 
kg : 1. Ci. Tamăduianu (Steaua), 
2. O. Dușa (Steaua), 3 N. Petcu 
(Hidrotehnica C-ța); 82 kg: L 
Gh. Fodore (Dinamo Brașov), 2.
C. Mărăscu (Steaua), 3. I. Rîș- 
noveanu (Hidrotehnica C-ța): 
cat. 90 kg: 1. I. Ivanov (Steaua), 
2. D. Zuz (înfrățirea Oradea), 3. 
T. Velișcă (Nlcohna Iași); cat. 
100 kg : 1. V. Pușcașu (Steaua),
2. A. Panalt (Dlnamo Brașov).
3. Gh. Broșteanu (Nicolina Iași); 
cat +100 kg : 1. E. Panait (Stea
ua), 2. v. Drosz (înfrățirea Ora
dea). 3. A. Janko (Dinamo Bra
șov).

C. GRUIA-coresp.

1 v) sau au făcut simplă figu
rație (Mătușan 0 v).

La capătul celor 15 partide 
disputate, pa locul I se află 
Steaua (5 meciuri — 53 asal
turi cîștigato — 10 puncte) ur
mată de Progresul (11—5 cu 
C.S. Satu Mare, 9—7 cu Cri
șul Oradea, 10—6 cu Politeh
nica Timișoara și 3—3, 64—55, 
cu I.E.F.S.: 4—45—8 p), C. S. 
Satu Mare (10—6 cu Crișul O- 
radea, 11—5 cu Politehnica Ti
mișoara și 12—4 cu I.E.F.S.: 
3—41—6 p), I.E.F.S. (10-0 cu 
Crișul Oradea și Politehnica 
Timișoara : 2—38—4 p).

Ultimele două locuri le ocu
pă Politehnica Timișoara, cu o 
singură victorie, meritată, dar 
muncită, la Crișul Oradea, cu 
9—7 (Pordea, Burtă și Peree- 
zenl dte 3 v, Lengyel 0 v, res
pectiv Albert, Bereczi și Hor
vath dte 2 v, Ruff 1 v; la orădenl, 
cel mai experimentat trăgător, 
Ruff, a „mers" sub cota obiș
nuită) ; așadar, o singură vldo- 
rie și 2 puncte, in timp ce 
Crijul Oradea Încheie etapa 
fără nid un succes la adlv. 
Atit Politehnica Timișoara, dt 
șl Crișul Oradea au o misiune 
dificilă în etapele următoare, 
dnd vor trebui să forțeze rit
mul, știut fiind că anul aces
ta, conform regulamentului, 
vor retrograda cits două for
mații. Valori există in fiecare 
echipă, rămine doar ca antre
norii să-și stabilească o mal 
bună strategie in fiecare asalt.

In Divizia „B“, C.S.U. Tg. 
Mureș a luat o primă opțiune 
la revenirea in eșalonul de 
frunte al floretei masculine, 
încheind fără nici o jnfringere 
prima etapă : 9—7 cu C.T.A.S. 
București, 11—5 cu C.S.M. 
Cluj-Napoca, 12—4 cu C.S. Șco
lar Oradea și C.S.Ș. Constan
ța și 14—2 cu C.S.M. Iași. Prof. 
Ștefan Bloz, care promite să 
devină un tehnician valoros, a 
folosit în această etapă pe 
Henter, Deese, Orban, Mesza- 
ros, Peter și Balogh.

O ultimă remarcă vizează 
arbitrajele, mult mai aproape 
de ceea ce se așteaptă, cu 
mențiuni pentru cele prestate 
de Andrei Vîlcea, Sorin Poe- 
naru, Zoltan Gered, Eugen 
Turcu și Petru Habala. Ținuta 
fermă a arbitrilor (promptitu
dinea în deciziile pe care le 
iau șl plusul de personalitate 
cu care apar pe planșă) nu pot 
decit să contribuie la creșterea 
valorii scrimei noastre !

Tiberiu STAMA

AGENDA SĂPTĂMÎNII
MJ AUTOMOBILISM : Continuă Raliul Monte Carlo (pînă la

29.1) ; TENIS : Turnee internaționale la Detroit (WCT) șl 
Guaruja (Marele premiu).

25.1 BASCHET : sferturi de finală (tur-re*ur) in Cupele euro
pene (șl 26.1).

26.1 FOTBAL î Portugalia — Franța In campionatul european 
(juniori) ; SCHI : Cupa Mondială la sărituri, la St. Moritz.

27.1 SCHI : Coborîre In Cupa Mondială (m), la Sarajevo ; Cupa 
Mondială la blatlon (plnă la 30J), la Rupholdlng (RJ.G.).

28.1 SCHI : Cupa Mondială la sărituri, la Gstaad (Elveția) ; 
ÎNOT : Concurs internațional la Amersfoort (Marea Brlta- 
me).

29.1 BOX : Meci pentru titlul mondial (WBA) Jeff Chandler — 
J. B. Camlzales, cat. cocoș, la Atlantic City ; PATINAJ 
VITEZA : Campionatul european masculin, la Haga (șl
30.1) ; SCHI : Slalom (m) In Cupa Mondială, la Kranjeka 
Gora (Iugoslavia) șl coborîre (f) la Las Dlablenets (Elveția).

30.1 SCHI : Slalom uriaș (m) la Kranjska Gora șl slalom (f) 
la Les Dlablerets ; Cupa Mondială la sărituri, la Engelberg 
(Elveția).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

ATLETISM • Trei noi recor
duri mondiale pe teren acoperit 
au fost Înregistrate in concursul 
de sală de la Los Angeles: Bill 
Olson (S.U.A.) 5,76 m la săritura 
cu prăjina (săptămlna trecută, la 
Ottawa, sărise 5,75 m), Evelyn 
Ashford (S.U.A.) 5,77 la 50 yarzi 
(vechiul record era de 5,80 și a- 
parținea din 1978 atletei engleze 
Andrea Lynch), Mary Decker- 
Tabb 9:31,7 in proba de 2 mile. 
Alte rezultate: masculin: 60 yg: 
Greg Foster 6,93 (al doilea rezul
tat din toate timpurile); milă: 
Eamin Coghlan (Irlanda) 3:55,4, 
Thomas Wesslnghage (R.F.G.) 
3:58,3; 2 mile: Doug Padilla
8:35,6; lungime: Larry Myricks 
7,94 m; feminin: 60 y: Evelyn
Ashford 6,70.

AUTOMOBILISM • 250 de echi
paje au luat startul in cea de-a 
51-a ediție a raliului Monte Car
lo, care se va Încheia la 28 ia
nuarie. Conform regulamentului, 
startul s-a dat din 7 orașe: Lon
dra, Paris, Monte Carlo. Bad 
Homburg (R.F. Germania), Lau
sanne, Roma șl Barcelona.

HEERENVEEN (OLANDA). 
Campionatul feminin european 
de patinaj viteză a fost eiștigat 

de Andrea Schoene (R.D. Germa
nă) care a stabilit un nou record 
mondial în proba de 5000 m cu 
7:10,97 (vechiul record, 7:49,49, 
aparținea compatrioatei sale 
Karin Enke). Proba de 500 m 
a fost cîștigată de Enke cu 
42,51, urmată de Natalia Hle- 
bova (U.R.S.S.) 12,70, Natalia 
Petrușeva (U.R.S.S.) 43,02, Va
lentina Lalenkova (U.R.S.S.) 
43,64 și Schoene 43,33, iar cea 
de 3 000 m de Schoene, 4 -.28,18, 
urmată de Gaby Schoenbrunn 
(R.D.G.) 4:31,02, Enke 4:36,19 și 
Petrușeva 4:36,67.

KITZBUEIIEL (AUSTRIA). 
Cea de-a doua coborîre mascu
lină din cadrul Cupei Mondiale 
(3 510 m, 810 m diferență de 
nivel) a fost cîștigată de ca
nadianul Todd Brooker in 
2:01,96. Pe locurile următoare: 
Urs Raeber (Elveția) 2 02,19, 3. 
Ken Read (Canada) 2:02,47, 
Todd Brooker (23 de ani) ob
ține prima sa victorie intr-o 
cursă pentru Cupa Mondială,

MEGEVE (FRANȚA). Proba 
feminină de coborîre din ca
drul Cupei Mondiale, desfășu
rată simbătă (2060 m lungime,

In „Turneul campionilor"

FINALĂ LENDL-McENROE
NEW YORK, 23 — Ultimele 

două zile dinaintea finalei 
Masters-ului, la Madison Squa
re Garden, au stat sub semnul 
performanțelor obținute de 
Ivan Lendl, decis să-și apere 
titlul cucerit la precedenta edi
ție a întrecerii care încheie 
tradițional sezonul marilor 
turnee de tenis. Vineri seara, 
In sferturile de finală, cam
pionul cehoslovac a dispus de 
celălalt reprezentant £1 conti
nentului european, francezul 
Yannick Noah, in „primul meci 
cu adevărat intciesant...“ — 
cum l-au caracterizat comen
tatorii agențiilor Internaționale 
de presă — din actuala compe
tiție. Cu puternicele sale lovi
turi de dreapta și cu o caden
ță foarte sigură a serviciilor, 
Lendl a anihilat orice încerca
re a adversarului de a întoar
ce cursul partidei, cîștigînd la 
scor strins, dar suficient de 
clar : 6—4, 7—5. în celălalt 
meci din „sferturi" șl ultimul, 
Jimmy Connors a dat dovadă 
de insuficient aplomb, in fața 
agresivului Johan Krick, de

BASCHET • Federația iugosla
vă a desemnat un nou selecțio
ner al echipei naționale mascu
line: Joslp Dzerdja, antrenor — 
și fost jucător — al echipei Za
dar. Dzerdja, care va pregăti na
ționala iugoslavă pînă la Jocurile 
Olimpice de la Los Angeles, n 
Înlocuiește pe cunoscutul tehni
cian Ranko Zeravlca.

CICLISM • Cursa de șase zile 
desfășurată pe velodromul din 
San Sebastian a fost cîștigată de 
perechea vest-germană Fritz —
D. Thurau, urmată de Zoetemelk 
(Olanda) — Schumacher (R.F. 
Germania) șl Svendsen — Bausa- 
ger (Danemarca).

SCRIMA • Turneul masculin 
de sabie desfășurat la Mosoova 
a fost cîștigat de sovieticul Po- 
gosov, care l-a întrecut in finală 
cu 10—7 pe ungurul Nebald. în 
meciul pentru locurile 3—4: Ge- 
revlch (Ungaria) — Etropolski 
(Bulgaria) 10—7.

ȘAH • Turneul feminin de la 
Jajce (Iugoslavia) a fost cîștigat 
de marea maestră sovietică Na

529 m diferență de .nivel) a re
venit schioarei austriece Eli
sabeth Kirchler cu timpul de 
1:23,31. Au urmat-o. Doris de 
Agostini (Elveția) 1:23,40, Ca
roline Attia (Franța) 1:23,69, 
Sieglinde Winkler (Austria) 
1:23,82, Claudine Emonet (Fran
ța) 1:24,00, Jana Soltysova (Ce
hoslovacia) 1:24,08.

SAINT GERVAIS (FRANȚA). 
Slalomul uriaș feminin pentru 
Cupa Mondială disputat dumi
nică a fost dominat de ameri
canca Tamara McKinney, care 
a realizat cei mai buni timpi 
In ambele manșe : 1. McKinney 
2:29,60 (1:12,28 — 1:17,32) ; 2. 
Christln Cooper (S.U.A.) 2:30,62 
(1:12,92 — 1:17,40), 3. Carole 
Merle (Franța) 2:30,96, 4. Fa- 
bienne Serrat (Franța) 2:31,08, 
5. Irene Epple (R.F. Germania) 
2:31,12, 6. Enka Hess (Elveția) 
2:31,64.

După concursul de la Saint 
Gervais ea a trecut In fruntea 
clasamentului general In care 
conducea, de la Începutul se
zonului, Erika Hess.

KXTZBUEHEL. Cîștigînd sla
lomul special desfășurat dumi
nică pe pista Hahnenkamm, 
suederul Ingenuu Stenmark ■ 
obținut cea de-a 69-a victorie 
din carieri intr-o cursă de sin

cere a dispus destul de greu, 
cu 7—6, 6—2.

Prin prisma acestor din ur
mă rezultate, cele ale semifi
nalelor, In care capul de afiș 
II deținea intîlnirea dintre 
Ivan Lendl șl Jimmy Connors, 
apar ca fiind cu totul normale. 
Intr-adevăr, confirmînd calcu
lele hirtiei, Lendl l-a învins 
pe Connors, dar ia un scor 
surprinzător de sever : 6—3,
6—1. Pentru ca între John 
McEnroe șl Guillermo Vilas, 
cîștig de cauză să aibă cel 
dinții, conform așteptărilor. 
Scorul : 6—3, 6—3 pentru
McEnroe.

Au fost desemnați și finaliștii 
turneului de dublu. In semifi
nale : John McEnroe, Peter 
Fleming — Pavel Slozil, Tomas 
Smld 6—3, o—4 ; Sherwood 
Stewart, Ferdi Taygan — Vic
tor Amaya, Hank Pfister 6—2, 
6—2.

ITALIA (et. 17). Ascoli — A- 
vellino 2—1, Cagliari — Udi- 
nese 0—0, Cesena — Juventus 
2—2, Fiorentina — Genoa 2—1. 
Napoli — Pisa 2—1, Sampdoria 
— Inter 0—0. Torino — Catan
zaro 1—0, Verona — Roma 1—1. 
Conduce Roma cu 25 p, urmată 
de Verona 23 p. Inter 21 p, Ju
ventus 20 p etc

R.F. GERMANIA (et. 18). In 
prima etapă a returului, F.C. 
Kaiserslautern, adversara Uni
versității Craiova în Cupa 
U.E.F.A., a terminat la egalita
te. 0—0, in deplasare cu Hertha. 
Bielefeld — Leverkusen 0—2, 
Eintracht Frankfurt — Karl
sruhe 2—0, Bochum — Fortuna 
Dusseldorf 3—1, Bayern Mun- 
chen — Werder Bremen 1—1, 
Hamburg — Nurnberg 3—0,

na Aleksandrla cu 7 p din 9 po
sibile. Au urmat-o Verdczy (Un
garia) 6,5 p, Levitina (U.R.S.S.) 
8 p, Petrovicl (Iugoslavia) 5,5 p, 
Dragasevlcl (Iugoslavia) 5 p, Ve
rm (Iugoslavia) 4 p etc. In ul
tima rundă Aleksandrla a remi
zat cu VerOczy • în runda a 7-a 
a turneului de la Wijk aan Zee, 
Ree l-a învins pe Hulak, Iar par
tidele Speelman — Nunn, Kull- 
gowskl — Rlbll, Browne — Hori, 
Andersson — Seirawan șl Sche- 
eren — Korcinol au fost remize. 
Conduce Andersson cu 5 p, ur
mat de Rlbll și Seirawan cu dte 
4,5 p, Olafsson 4 p (1).

TENIS DE MASA • Finalele 
campionatelor internaționale ale 
Țării Galilor: simplu masculin: 
Secretin (Franța) — Appelgren 
(Suedia) 3—1; simplu feminin : 
Olah (Ungaria) — Kruger (R.F.G.) 
3—1; dublu bărbați: Orlovski,
Panskl (Cehoslovacia) — Day, 
Fletcher (Anglia) 2—9; dublu fe
mei : Bulatova, Kovalenko
(U.R.S.S.) — Szabo, Fazekas (Un
garia) 2—1.

lom pentru Cupa Mondială (la 
Kitzbuehel este victorios pen
tru a 5-a oară). Clasament : 1. 
Stenmark 1:45,43 (53,70 — 51,73),
2. Christian Orlainsky (Austria) 
1:46,37 (54,58—31,79), 3. Phil
Mahre (S.U.A.) 1:16,56 (55,08— 
51,48).

In urma acestui concurs, in 
clasamentul general masculin 
al Cupei Mondiale, pe primul 
loc a trecut elvețianul Eeter 
Mueller cu 123 p.

THUNDER BAV (CANADA). 
Canadianul Horst Bulau a în
registrat cel de-al treilea suc
ces consecutiv în Cupa Mon
dială la sărituri cu schiurile : 
1. Bulau 263,7 p (sărituri do
91.5 m și 89,5 m), 2. Olav 
Hannson (Norvegia) 256,7 p 
(88,5—90 in), 3. Pentti Kok- 
konen (Finlanda) 255 p (88 și
88.5 m).

INZING (AUSTRIA). Proba 
de simplu masculin din cadrul 
Cupei Mondiale la sanie a 
fost cîștigată de Martin Jud 
(Italia) In 2:41,79, urmat de 
compatrioțli săi Otto Bachmann 
2:42,90 și Lugon Damiano 
2:43,74. Și la feminin s-a înre
gistrat o „triplă" italiană: De
lia Vaudan 2.50,31, Helene Mit- 
terstieler 2:51,47, Paula Peint- 
ner 2:52,27.

TIGNES (FRANȚA). Probele 
de salturi acrobatice din cadrul 
Cupei Mondiale ia schi artistie 
au fost cîștigate de Marie-Clau- 
de Asselln (Franța) — campi
oana lumii, la feminin, și 
Sandro Wirtbe (Elveția) — la 
masculin.

SAPPORO. Combinata nordi
că, a treia etapă din circuitul 
Cupei Mondiale, a revenit nor
vegianului Espen Andersen 
430,290 p, urmat de Kerry 
Lynch (S.U.A.) 410,400 p șl 
Per Bjoern Jan (Norvegia) 
409,275 p. Andersen a eiștigat 
la sărituri, Iar Lynch în proba 
de 15 km fond.

12 CATEGORII DE GREUTATE 
IN TURNEUL OLIMPIC DE BOX

LOS ANGELES (Agerpres). 
— Intr-o declarație făcută pre
sei la Las Vegas, Monique Ber- 
lioux, director al Comitetului 
Internațional Olimoic, a anun
țat că la turneul de box al Jo
curilor Olimpice de vară a fost 
admisă, de către Comitetul E- 
xecutiv al C.I.O., și a 12-a ca
tegorie — suipergrea. Comitetul 
Executiv a limitat, insă, numă
rul de pugiliști ce pot fi în
scriși la 12.

Monchenglandbach — Schalke 04 
0—0, V.f.B. Stuttgart — Borussia 
Dortmund 2—1, FC Koln — 
Braunschweig 3—1. Conduce 
Hamburg cu 28 p, urmată de 
Bayern 25 p, Stuttgart, KOln și 
Bremen 24 p. Kaiserslautern are 
21 p și ocupă locul 7.

ANGLIA (et 25). Aston Villa
— Manchester City 1—1, Bri
ghton — Luton 2—4, Coventry
— Swansea 0—0, Liverpool — 
Birmingham 1—-0, Manchester 
Utd. — Nottingham 2—0. Nor
wich — Everton 0—1, Notts 
County — Arsenal 1—0, Stoke
— Ipswich 1—0. Tottenham — 
Sunderland 1—1, Watford — 
Southamoton 2—0. Conduce Li
verpool cu 56 p, urmată de 
Manchester Utd 46 p, Watford 
și Nottingham Forest cite 43 p.

FRANȚA (et. 22). LiUe — 
Auxerre 1—2, Bordeaux — 
Nancy 3—2, Bastia —Lens 4—9, 
Paris S.G. — St. Etienne 4—1, 
Brest — Nantes 1—1, Laval — 
Monaco 1—0, Toulouse — Tours 
1—1. Clasament : Nantes 34 p, 
Bordeaux 30 p. Lens 27 p, 
Paris S.G. șl Laval 26 p etc.
• In meci amical, la Cairo, 

în fața a 10 000 de spectatori, 
echipa Egiptului a învins pe 
cea a Ungariei cu 1—0 (0—0) 
prin golul marcat de Youssef 
in min. 71.

• Paolo Casarin, conside
rat cel mai bun arbitru 
Italian al momentului (a 
arbitrat și la El Mundia- 
lul spaniol), a fost suspendat 
de Asociația arbitrilor italieni 
în urma unui interviu publicat 
în cotidianul „Gazzetta dello 
sport" în care li acuză de co
rupție pe unii din colegii săi, 
criticlnd totodată o serie de 
conducători de cluburi, jucători 
italieni și străin! care activează 
în Italia.


