
VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN UNITĂȚI ALE INDUSTRIEI 
ALIMENTARE DIN CAPITALĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, vineri dimineață, o 
vizită de lucru în unele uni
tăți ale industriei alimentare 
din Capitală.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit în această 
vizită de tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Ion Dincă, Ale
xandrina Găinușe, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Stoica, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în unități ale indus
triei alimentare se inscrie in 
cadrul preocupărilor constante 
ale _ secretarului general al 
partidului de a ridica acest 
sector de activitate la nivelul 
cerințelor unei bune aprovizio
nări a populației, de a dezvolta 
și diversifica producția de bu
nuri alimentare, in conformi
tate cu_ necesitățile de consum 
ale cetățenilor. Dialogul de lu
cru al secretarului general al 
partidului cu specialiștii din 
ministere, cu cei ce lucrează 
în acest domeniu de mare im
portantă al economiei naționa
le a avut ca obiect analiza 
programelor de aprovizionare 
cu carne, preparate din carne, 
precum și cu produse de pani
ficație a. Capitalei, îmbunătă
țirea calității și diversificarea 
gamei acestora, asimilarea uti
lajelor menite să asigure me
canizarea operațiilor din pro
cesele de producție și crește
rea, pe_ această bază, a pro
ductivității muncii, a eficienței 
întregii activități.

Colectivele de oameni ai 
muncii de la întreprinderile 
vizitate au făcut secretarului 
general al partidului o entu
ziastă și caldă primire, manl- 
festîndu-și, asemenea întregu
lui popor, sentimentele de 
profundă recunoștință pentru 
grija statornică a conducerii
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In conștiința întregului nos
tru popor rămîne întipărită 
marca sărbătoare prilejuită de 
împlinirea a 50 de ani de acti
vitate revoluționară și aniver
sarea zilei de naștere a celui 
mai iubit fiu al națiunii noas
tre, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul ge
neral al partidului, președin
tele României socialiste, emi
nent conducător de partid șl 
de stat, înflăcărat revoluționar 
și patriot, militant de frunte 
al mișcării comuniste și mun
citorești, neobosit luptător pen
tru cauza libertății și indepen
dentei popoarelor, pentru pro
gres social, colaborare și pace 
în lume. Înalta stimă și pre
țuire, dragostea fierbinte și 
recunoștința nețărmurită cu 
care toți cetățenii patriei — 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, bărbafi 
și femei, tineri și virstnici — 
înconjoară, strins uniți în cu
get și faptă, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au făcut ca 
gloriosul jubileu să devină o 
veritabilă sărbătoare națională.

Exprimind mindria întregu
lui nostru popor de a avea in 
fruntea partidului și țării un 
asemenea conducător strălucit, 
de viața și activitatea căruia 
se leagă in mod organic anii 
cei mai rodnici și bogațî in 
împliniri din întreaga istorie 
a României, afirmarea plenară 
a tării noastre in lume, acest 

IN ACEST NUMĂR :

@ Rubricile „Cronica iernii” și 
„De la o săptămînă la alta"

® Azi și mîine, meciuri de pregăti
re ale divizionarelor „A" de fot
bal

(Paginile 2—3)

partidului și statului nostru, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu fată de satisfacerea 
într-o tot mai mare măsură a 
cerințelor populației, pentru 
creșterea nivelului lor de trai 
material și spiritual. Ei au u- 
rat, din inimă, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, asemenea 
tuturor celor ce muncesc din 
patria noastră, ani mulți și fe
riciți, sănătate și multă putere 
de muncă cu prilejul aniver
sării a 50 de ani de activitate 
revoluționară și a zilei sale de 
naștere.

Au fost vizitate întreprinde
rea de preparate și conserve din 
carne — București și întreprin
derea de piinc și blseniți Ber- 
ceni.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in cele două între
prinderi ale Capitalei a prile
juit, ea de fiecare dată, cind 
se află in mijlocul oamenilor 
muncii, o analiză exigentă a 
realizărilor obținute in indus
tria alimentară, a posibilităților 
de creștere și diversificare a 
producției, astfel incit să se 
poată înfăptui programele de 
Îmbunătățire a aprovizionării 
populației. Participanții la acest 
dialog fructuos s-au angajat, in 
fața secretarului general al 
partidului, să facă totul pentru 
transpunerea in viață a sarcini
lor de mare răspundere ce le 
revin din documentele Congre
sului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

Noua vizită de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
unități ale industriei alimentaro 
din Capitală a scos in evidență 
neslăbita preocupare a secreta
rului general al partidului, pre
ședintele Republicii, pentru fe
lul în care se realizează Indica
torii ce definesc nona etapă ee 
o străbate economia națională, 
sporirea eficienței economice și 
trecerea la o nouă calitate su
perioară a întregii activități.

înalt omagiu cinstește o viață 
inchinată cu pasiune și entuzi
asm, din anii tinereții, luptei 
glorioase a partidului, a cla
sei muncitoare, a poporului 
pentru eliberarea socială șl 
națională, pentru edificarea 
socialismului pe pămintul ro
mânesc, pentru progres, bună
stare și civilizație.

Intimpinată cu nețărmurită 
bucurie, marea sărbătoare și-a 
aflat cea mai inaltă expresie 
in adunarea solemnă de la Sa
la Palatului Republicii Socia
liste România, in cadrul căreia 
s-a dat citire Mesajului adre
sat de Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Guvernul 
Republicii Socialiste România 
și cind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-a fost conferită 
MEDALIA OMAGIALA, insti
tuită in mod special pentru 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Ro
mânia, in semn de profund 
omagiu și inaltă cinstire, cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani 
de activitate revoluționară și 
aniversării zilei de naște-e. 
Mesajul adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a sintetizat 
gindurile și simțămintele pe 
care întregul nostru popor te 
nutrește față de conducătorul 
iubit, reliefind înaltele sale

(Continuare in pag. 2-3)
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** IJ ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI 
iNTlLNEȘTE REPREZENTATIVA TURCIEI 

In primul joc interțări al anului
ISTANBUL. H (prin tele

fon). Plecat din București sea
ra tirziu, Lotul reprezentativ 
de fotbal al României a ajuns 
la destinație aproape de mie
zul nopții, astfel că. Imediat 
ce a descins la Hotel „Tara- 
bya“ (unde se află cazat), pri
ma grijă a tuturor a fost.- 
culcarea, pentru că — practic 
— pini ia ora meciului ami
cal cu reprezentativa similară 
a Turciei (14.30 — ora locală, 
13,30 — ora Bucureștiului) nu 
mai rămăseseră decit vreo 13 
ore. Sigur cj nu este prea 
ușor să depășești pragul de 
somn și apoi să te refaci ra
pid, dar toată lumea este de 
părere că dimineață și mai 
ales la ora jocului componenti: 
reprezentativei vor avea tor
tele intacte. Să zăbovim puțin 
asupra acestei partide amica
le cu echipa similară a țării 
gazdă, o partidă care — din
colo de miza palmaresului — 
reprezintă un foarte util mij
loc de pregătire at.t pentru 
jucătorii din ..garda veche’,

In gala de verificare de ieri

SELECTIONABILII (cu o bună pregătire fizică) 
AU OFERIT MECIURI SPECTACULOASE

Un meci strins, spectaculos, au oferit uforii M. Fulger (dreapta) 
și FI. Stan. Foto : Dragoș NEAGU

Azi, in sala

Floreasca

A 108-a ediție a derbyului 
baschetbâlistic Steaua — Dina
mo (acum scorul este favora
bil steliștilor: 54—53) se des
fășoară astăzi, in sala Floreas
ca (ora 17) șt este încadrat de 
alte cinci meciuri divizionare 
„A“ de băieți și fete, dintre 
care unele ar putea figura, la 
rîndul lor, drept „capete de 
afiș" ale etapei (I.C.E.D. —
Rapid la băieți și Voința 
Olimpia la fete, de exemplu). 
Steaua — Dinamo rămîne, în
să. cel mai atractiv meci, pen
tru că Se întîlnesc candidatele 
la titlul național (deținut de 
16 ori de Dinamo și de 14 ori 
de Steaua), pentru că rezulta
tul va cîntărî greu în clasa- 

dacă poate fi numită așa (co
nectați la „priza returului’ cu 
campioana lumii, din prelimi
nariile C.E.) cit și pentru „noul 
val* al selecționabililor.

Iată, acum, în lipsa jucăto
rilor craioveni, acestuia i se 
dă posibilitatea să se rodeze, 
să invete relațiile de joc ale 
reprezentativei; „Ceea ce va 
duce implicit la mărirea „fa
miliei tricolorilor", la forma
rea unor jucători competitivi 
pe plan international, competi
tivitate pe care campionatul 
intern nu prea o asigură incă" 
— socotește directorul tehnic 
al echipelor naționale, Mircea 
Lucescu.

In linii mari, așa se prezin
tă cadrul jocului de la Istan
bul (ca și acela de săptămina 
viitoare, cu reprezentativa Gre
ciei), toți cei deplasați aici 
dorind să confirme așteptările 
conducerii tehnice. Ca să nu 
mai vorbim de marile ambiții 
ale celor care sînt intr-o ade
vărată competiție pentru a îm
brăca pentru prima oară tri

DERBYUL STEAUA — DINAMO LA BASCHET
Duelul „giganților41 Opșitaru - Vinereanu
meatul fina! (in cel actual 
Steaua are 46 p, Dinamo 44 o), 
pentru că din loturile celor 
două echipe fac parte virtuozi 
ai jocului (Costel Cernat, Flo
rentin Ermurache, Gheorghe 
Oczelak, Anton Netolitzchi, 
Virgil Căpușan la Steaua, Dan 
Niculescu, Marian Braboveanu, 
Ion Uglai, Gabriel David, Va- 
sile Popa Ia Dinamo), precum 
ș( cei doi „giganți* ai panoului 
(Roman Opșitaru — Steaua, 
Alexandra Vinereanu — Dina
mo) și pentru că această par
tidă prilejuiește o verificare 
utilă a membrilor lotului na
țional (compus în majoritatea 
sa din jucătorii celor două 
formații). In consecință, dorim 
o întrecere aprig disputată, 
spectaculoasă, cu virtuți teh
nice ridicate, desfășurată în- 
tr-un spirit de perfectă disci
plină.

PROGRAMUL JOCURILOR 
MASCULINE SI FEMININE 

SIMBATA, în Capitală (sa
la Floreasca, de la ora 12,30): 

coul național. Este vorba da 
Stancu, Iordache, Nica șl da 
juniorul Hagl — de ce nuî

Partida cu Turcia, care se 
dispută pe stadionul „AU Saml 
Yen’ și va fi arbitrată de e 
brigadă din Bulgaria, este a 
16-a de pină acum. Palmares: 
7 ciștigato de tricolori, 5 ega- 
luri, 3 Infringer!: golaveraj: 
30—15; 10 partide au avut ca
racter amical; ultima întilnire 
a avut loc în 1978, tot la Is
tanbul, în cadrul Campionatu
lui Balcanic. Rezultat: 1—1
(golul nostru a fost marcat de 
Dudu Georgescu). Boloni este 
„ultimul mohican" al acelei 
formații. „ll“-le care urmea
ză să fie aliniat ar putea fi 
acela din prima repriză a me
ciului „test" cu Dinamo, adică:

Moraru — Rednic, Andone, 
Iorgnlescu, Munteanu II — 
Klein, Boloni, Augustin, Coraș 
— Iordache, Gabor.

Stelian TRANOAFIRESCU

(Continuare in pag 2-3)

Bucureștenii s.-au dovedit 
din nou mari iubitori ai no
bilei arte. Dovadă, cei 4000 de 
spectatori, care au urmărit 
aseară, în Palatul sporturilor 
și culturii, evoluțiile celor mai 
buni boxeri ai tării, reuniți 
intr-0 reușită gală de verifi
care.

Majoritatea meciurilor au 
fost de bună valoare, reflectînd 
la această oră eforturile de
puse in pregătire.

In prima partidă Nicolae 
Talpoș (pană) a confirmat spe
ranțele care se pun in talen
tul său și după aproximativ 
2 minute de luptă l-a obligat 
pe stelistul Marian Tănase să 
abandoneze.

în următoarea intîlnlre, cam
pionul semiușorilor Viorel 
Ioana a avut ca adversar un

Paul IOVAN

(Continuare In pag a 4-a)

„U“ Cluj-Napoca — Universi
tatea Timișoara (f. 1—6), Cri- 
șul — Sportul studențesc (f. 
1—6). I.C.E.D. — Rapid (m. 
1—6), Steaua — Dinamo (m. 
1—6), Voința București — O- 
limpia (f. 1—6), Sportul stu
dențesc — IMUAS Baia Maro 
(m. 7—12); la Tg. Mureș: Pro
gresul București — Voința 
Brașov, Rapid București — 
I.E.F.S., Comerțul Tg. Mureș 
— C.S.U. Ploiești (toate f. 7— 
12); la Sibiu: C.S.U. — Farul 
Constanța (m. 1—6); la Bra
șov: C.S.U. — Dinamo Oradea 
(m. 7—12); la Cluj-Napoca:
„U“ — Politehnica Iași (m. 7— 
12).

DUMINICA, în Capitală (sa
la Floreasca, de la ora 9) I 
Olimpia — Crișul. Sportul stu
dențesc — „U“ Cluj-Napoca, 
Universitatea Timișoara — 
Voința București (toate f. 1— 
6); la Tg. Mureș: C.S.U. Plo
iești — Rapid, I.E.F.S. — Pro
gresul, Voința B-așov — Co
merțul (toate f. 7—12).



PUTERNICĂ EXPRESIE Finalele concursului republican de judo

A IIN1TĂT11 ÎNTREGULUI POPOR
(Urmare din pag 1)

calități de comunist și revolu
ționar ferm și consecvent, de 
strălucit conducător de partid 
și de stat, contribuția sa 
dezvoltarea impetuoasă, 
toate planurile, a 
ultimii 18 ani.

Aceleași gânduri 
mente străbat și 
felicitare pe care — în cadrul 
aceleiași adunări 
le-au 
Nicolae ____ .. . __
tanții comuniștilor din întrea
ga țară, ai organismelor demo
cratice, ai ministerelor și ce
lorlalte instituții centrale, d*  
stat, ai organizațiilor de masă 
ți obștești, ai colectivelor de 
oameni ai muncii, ai țărănimii 
șl intelectualității, ai tinerei 
generați'*.  Acestora li s-au 
adăugat numeroase alte tele
grame, mesaje și scrisori tri
mise din toate colțurile tării-

Glorioasa aniversare a to
varășului Nicolae Ceaușescu a 
fost puternic marcată și pes
te hotare, în cadrul a nume
roase acțiuni reflecting stima 
ți prețuirea de care se bucură 
in intreaga lume conducătorul

1*  
>, pe 

României in

și senti- 
mesajeie de

adresat 
Ceauș e sc a

solemne — 
tovarășului 

reprezen-

partidului șl statului nostru, 
înaltul său prestigiu interna
tional. In mesajele și telegra
mele trimise de șefi de state 
și de guverne, de conducători 
al parPdeior comuniste și mun
citorești, de proeminente per
sonalități ale vieții politice In
ternationale, de oameni de 
știință și cultură sini relevate 
cu pregnantă eforturile ți de
mersurile președintelui Româ
niei socialiste pentru instaura
rea unei noi ordini economice 
și politice in viata internațio
nală, pentru dezarmare și pa
ce, pentru înțelegere și cola
borare între toate statele lumii.

Entuziasta sărbătorire a to
varășului Nicolae Ceausescu 
s-a constituit intr-o nouă și 
convingătoare dovadă a un'tă- 
ții depline și indestructibile 
dintre gloriosul nostru partid 
și popor, dind expresie hotări- 
rii nestrămutate a tuturor oa
menilor muncii, fără deoseb’- 
re de naționalitate, de a tra
duce in viață politica internă 
și externă a partidului, de a 
nu-și precupeți eforturile pen
tru îndeplinirea obiectivelor 
stabilite de Congresul ai XII- 
lea și Conferința Națională ale 
partidului.

In campionatul de juniori la hochei, un cuplaj doar
Un cuplaj doar pe jumătate 

Interesant a marcat, ieri dupt- 
amliază, pe patinoarul „23 Au
gust**  din Capitală, începerea ce
lui de-al 31-lea 
serii valorice 
republican de 
juniori mari

turneu al primei 
a campionatului 
hochei pentru 

(1B ani). Spunem

doar pe jumătate interesant, de
oarece doar unul din cele două 
meciuri programate ne-a oferit 
o dispută mai vie, cu multe 
valehțe de ordin tehnic. In cea
laltă partidă, din deschidere, s-a 
înregistrat scorul campionatului.
Dar iată rezultatele :

MECIURI FRUMOASE IN PRIMA ZI
In noua și frumoasa sală din 

Giulești, au început ieri fina
lele concursului republican de 
judo pe categorii de greutate, 
o competiție care, chiar din 
stall, a prilejuit numeroase 
partide aprig disputate și de 
apreciabil nivel tehnic. Era și 
de așteptat, deoarece aceste în
treceri se aflau în atenția an
trenorilor iotului reprezentativ 
care vor definitiva, in bună 
măsură, echipa pentru apropia
tele campionate balcanice. De 
asemenea, anul acesta sportivii 
noștri fruntași se vor mai afla 
la alte două importante eveni
mente : campionatele europene 
și cele mondiale.

La mijlocie au fost înscriși 
pe foaia de concurs nu mai 
puțin de 30 de sportivi. Dove
dind că insuccesul din toamnă 
a fost doar un accident. Mi- 
halache 
rești) a 
ră seria 
nala cu 
Diaconu __ _
s-a impus și mai clar.

O finală îndîrjită, dar fără 
prea multe procedee tehnice 
izbutite, a fost cea de la se
migrea dintre Constantin Got- 
câ (Dinamo Brașov) si Vasile 
Anton (Nitramonia Făgăraș) în-

cneiată cu victoria la limită a 
brașoveanului.

în schimb la grea, tabela 
electronică de punctaj , a fost 
aproape plină, atît de multe 
reușite au avut cei doi fina- 
liști, Pavet Drăgoi (Construc
torul Alba Iulia) și Radu Să
rac (Rapid Oradea). A fost, 
poate, cel mai frumos meci al
zilei. în cele din urmă, Dră-
goi a câștigat la puncte.

Iau primii clasați : cat. mlj-
locle : 1. Mihalache Tom» <D1-
namo București), 2. Gh. Diaco-

Toma (Dinamo Bucu- 
ciștigat cu dezinvoltu- 
sa. după care în fi- 
făeărășanul Gheorghe 
(Nitramonia Făgăraș)

nu (Nitramonia Făgăraș), 3. A. 
Bloju (A.S.A. Tg. Mureș) și I. 
Pali (Constructorul Miercurea 
Ciuc); semigrea : 1. Constantin
Gotcâ (Dinamo Brașov), 2. V. 
Anton (Nitramonia), 3. V. Oiței 
(Dinamo Brasov) și c. Năftică 
(Politehnica Iași) ; grea ! 1. Pa
vel Drăgoi (Constructorul Alba 
Iulia), 2. R. Sărac (Rapid Ora
dea), 3. S. Geană (A.S.A. Tg. 
Mureș) și D. Udvarl (Construc
torul Miercurea Ciuc).

Competiția continuă azi, de la 
ora 13, cu întrecerile de la cate
goriile ușoară și semimijlocie, 
iar mîine, de la ora 9, la super- 
ușoară și semiușoară.

Nicolae CHINDEA

PE JUMĂTATE INTERESANT
S.C. MIERCUREA CIUC — C.S.S. 

TG. SECUIESC 28—« (11—0, 11—0, 
6—0). Echipa din Tg. Secuiesc a 
făcut o simplă figurație, prezen- 
tind doar 11 jucători, dintre care 
doi portari ! S-au dictat numai 7 
eliminări, ceea ne ne face să 
caracterizăm Intîlnlrea ca pe un 
joc de antrenament.

DUNĂREA GALAȚI — C.S.S. 
n DINAMO BUCUREȘTI 8—2 
(2—1, 2—0, 2—1). De notat că 

pînâ in min 14 bucureștenii au 
1—G. In continuare, 
Galați — lidera cla- 
— și-a impus supe

condus cu 
echipa din 
samentului 
rioritatea.

Programul de azi și mîine : 
azi — ora 12,30 : C.S.S. Tg. Se
cuiesc — Dunărea Galați, C.S.S. 
II Din. București — S.C. Miercu
rea Ciuc. Mîine — ora 10 : 

C.S.S. II Din. București — C.S.S. 
Tg. Secuiesc și Dunărea Galați 

Miercurea Ciuc<

@ BIATLONISTUL VLADIMIR TODASCĂ PE LOCUL
3 ÎN „CUPA A.S.A."

PREDEAL, 28 (prin telefon). 
Vălea Rîsnoavei a primit pe 
participanțll la concursul in
ternațional de biatlon dotat 
cu „Cupa A.S.A. Brașov" cu 
temperaturi absolut neobiș
nuite pentru luna ianuarie : 
4-12 — 4-14 grade. De aici, 
probleme de ceruire și mal 
ales de dozare a alergării 
prin zăpada udă și grea de-a 
lungul dificilei probe indivi
duale de 20 km. Cel puțin în 
această primă zi, „Cupa 
A.S.A." a însemnat un exa- • 
men foarte greu pe care 
concurenții au trebuit să-l 
treacă pe mai multe planuri: 
pregătire fizică, orientare tac
tică, intrări adecvate în po
ligon, trageri cu cit mal pu
ține rateuri. Oaspeții — nu 
au sosit, in ciuda confirmă
rii, sportivii sovietici și bul
gari — biatloniști de prlmfl 
mină de la Dynamo Zinnwald 
șl ASK Oberhof, principale 
'urnlzoare ale lotului olimpic 
al R.D. Germane, s-au arătat 
a fi redutabili. Cu alergări

excelente și cu trageri din ce 
în ce mai bune, pe măsura 
scurgerii kilometrilor, oaspe
ții din R.D. Germană au a- 
vut în clasamentul final 5 re
prezentanți in primele 6 
locuri.

Cel mai bun dintre biatlo- 
niștii noștri a fost Vladimir 
Todașcă, clasat, în final, pe 
un onorabil loc 3. El s-a 
putut lăuda chiar cu cea mai 
eficientă tragere din tot con
cursul (2 minute penalizare). 
Această realizare îl recoman
dă pentru Întrecerile Univer
siadei de iarnă, mai cu sea
mă dacă el își va îmbunătăți 
timpul de alergare...

REZULTATE TEHNICE, 
km individual : 1.
Schmidt (Dinamo) Zinnwald) 
lh22,41 (3 min. penalizare), " 
Ștefan Kauswald 
Zinnwald) 11126,16 (4), 
dimir Todașcă ’ 
lh27,40 (2), 4.
(ASK Oberhof) 
Frantz Lohde 
nwald) lh22,01 
Ritzmann 
Ih31,26 (3) ; juniori.
1. I. Nagy (\S A) lhOSJȚ^ (2),
2. F. Karlskarsten
lh07,52 (3). 3. I.
(ASA) lh08,53 (7), 4.
(AS A) lh09,05 “
Cristoloveanu ( 
lhll,20 (2), 6. 
Bv) lhl2,09 (5).

2.
(Dinamo 

. 3. via-
(Sel. Brașov) 

Remo Krug 
lh28,51 (5), 5.

(Dynamo Zin- 
(4), 6. Frantz 

(ASK Oberhof) 
* 15 km :

(6), 
(CSȘ 
Popa

(R.D.G.) 
Lestyan 

V. Pelin 
5. D.
Rîșnov) 

(Dinamo

Radu TIMOFTE

• TABELA ELECTRONICA LA PĂLTINIȘ
La Păltiniș, pe plrtla On- 

ceștl, se va desfășura, intre 
3 șl 6 martie, campionatul 
național de schi (probe alpi
ne), pentru copii. In vederea 
acestui eveniment Comisia de 
achl a C.J.E.F.S. Sibiu a în-

• CE VALOARE INTERNAȚIONALA AU REZULTA 
TELE PATINATORILOR NOȘTRI ?

la 
Pe- 
pls- 

sA 
de

Judecind după victoriile in
ternaționale și după rezulta
tele obținute in concursurile 
de peste hotare, SE PARE 
CA PRACTICANTH PATINA
JULUI VITEZA SE AFLA PE 
UN DRUM ASCENDENT 
acest început de sezon, 
rioadele de pregătire pe 
le artificiale au inccput 
dea roade. într-o lună
concursuri au căzut 5 recor
duri naționale de seniori, 
unul de senioare, 7 de ju
niori șl unul de junioare. Cel 
mai merituos vitezist s-a a- 
rătat a fi Tibor Kopacz, au
tor a 4 victorii internaționale. 
Pentru a aprecia mal corect 
valoarea rezultatelor realizate 
de Kopacz, am comparat tim
pii obținuți de el în acest se
zon cu cele mai bune rezul
tate obținute pe plan mon
dial in Întregul an trecut. Cu 
2:00,36 la 1500 m, Kopacz ar 
fi ocupat locul 56 în clasa-

mentul sezonului 1981—82 ; cu 
7:16,02 la 5 000 m s-ar fi cla
sat pe locul 48, Iar cu 4:12,43 
Ia 3 000 m — proba sa forte 
— ar fi „venit" pe poziția a 
13-a. Alte două puncte de re
per : Kopacz are victorie di
rectă asupra austriacului 
Werner Jăger (locul 13 la 
C.E. șl locul 12 la C.M., In 
1962) la poliatlon șl l-a în
vins, pe cel puțin o distanță, 
pe toți patinatorii care s-au 
clasat Între locurile 10 șl 20 la 
aceleași competlțll-etalon ale 
sezonului trecut (Rd. T.)

treprins o serie de măsuri. 
Printre acestea, trebuie rele
vată inițiativa cîtorva membri 
ai Comisiei (Radu Vartolomei, 
Viorel Timpănariu, Rolf 
Speck) de a confecționa o 
tabelă de afișaj electronică. 
O parte a instalației — care 
va fi montată pe o cabină — 
a fost terminată și urcată la 
locul de concurs. O primă ve
rificare tehnică a dat rezul
tate satisfăcătoare.

• BULETINUL ZĂPEZII
Stratul de zăpadă în prin

cipalele zone montane : Stî- 
na de Vale — 47 cm, Viadea- 
sa — 22, Semenic — 73, -Țar- 
cu — 55, Paring — 55, Pălti
niș — 25, Vf. Omu — 43, Ba
bele — 40, Predeal — 30, Lă- 
căuți — 58, Ceahlău Toaca — 
69, Rarău — 43, Iezer — 15, 
Sinaia — Cola 1500 
pă cum se 
cam puțină 
schiului.

28. Du-
observă, zăpadă 

pentru iubitorii

• „CUPA RiȘNOV- A 
BRAȘOV I

Pe pîrtiile din Poiana Bra
șov (la Rîșnov nu este ză
padă!) s-a disputat, zilele 
trecute, tradiționala competi
ție de schi-fond pentru ju-

AVUT LOC LA... POIANA

• O NOUĂ PIRTIE DE
PIRIUL RECE (prin tele

fon). In primul an de clnd 
este director al Stațiunii ti
neretului de la Pirtul P.ece, 
Ion Rădulescu a avut satis
facția de a trăi, acum cîțeva 
săptămîni, inaugurarea unei 
noi pîrtii de schi, competiti
vă, capabilă să găzduiască 
chiar șl concursuri oficiale. 
„Putem oferi, acum, oaspe
ților Predealului supraaglo
merat — ne-a spus interlo
cutorul — condiții de practi
care a schiului mal bune 
chiar declt pe Clăbucetul 
Taurului : administrăm un 
centru de închiriere cu mate
riale specifice de cea mai 
bună calitate ; cinci monitori 
se află Ia dispoziția celor ce

SCHI LA PIRÎUL RECE
ar dori să învețe schiul ; un 
teleschi ultramodern, unic în 
țară, cu semnalizare electro
nică asupra încărcăturii, stă 
la dispoziția tinerilor vizita
tori “.

Iată caracteristicile noii pîr
tii : 800 m lungime și 180 m 
diferență de nivel. Tradițio
nalei ospitalități de la Pî- 
rîul Rece (aici ceaiul cald 
este oferit, schiorilor înghe
țați fără ostentația --------
ciantuiui pentru care 
rentabilitatea economică 
tează...) 1 3-au adăugat 
acest sezon posibilități 
practicare a sporturilor 
lamă în cele mai bune 
dițil. (T. RADU).

comer- 
doar 
con

ta 
de 
de 

con-

niori și copii dotată cu „Cu
pa orașului Rîșnov44. Au fost 
prezenți peste 200 de schiori 
și schioare. CÎȘTIGATORI : 
jun. I, 15 km : Geza Szekelyi 
(Dinamo) 54:31: jun. II, 10 
km : Eftimie Pop (CSȘ Baia 
Sprie) 35:51 ; băieți I, 10 km: 
Ion Diaconcscu (CSȘ Rîșnov) 
36:32 ; băieți II, 5 km : Sorin 
Stoian (Dinamo) 20:30 ; ju
nioare I, 5 km : Gabriela
Niiă (CSȘ Rîșnov) 20:34 ; ju
nioare II, 5 km : Eliza Aldea 
(CSȘ Predeal) 20:13 ; fete I,

5 km : Maria Bratu (Dinamo) 
20:11 ; fete II, 2,5 km : Lili
ana Coti (CSȘ Baia Sprie) 
10:49; ștafete, jun. ’ 
km : CSȘ Bîșndv uuv-;M 
jun. II, 3X7,5 j<m : CSȘ Rîș
nov lhl6:41 ; băieți, 3X5 km : 
CSȘ Rîșnov 51:08 ; junioare 
I, 3X5 km : CSȘ Predeal
lh00:30 ; junioare II, 3X3 km:
CSȘ Brașovia 43:56 ; fete 
3X3 km : Dinamo I 43:50.
(Carol GRUIA, coresp.)

I, 3X7,5 
lh20:25 ;

Gcor- 
antre- 
nume,

la 
clnd in

9 TELEGRAF

Grig

Timi
- TRACTORUL
- STEAUA

- EXPLORĂRI
- UNIVERSITATEA
- MOTORUL

12. C.S.U. Oțelul Galați 17 
(19:38). Programul etapei:

O UNDE SINT... CONCURSURILE
Există o federație unică — 

de haltere și culturism. E- 
xistă și o indicație a forului

O AGENDA care va fi cu 
siguranță căutată de iubitorii 
fotbalului a fost editată re
cent de clubul Steaua. E și 
practică — cuprinzînd un 
program competițional —, e 
și instructivă • *
te, între altele, reflecții 
genul : „O echipă nu 
seamnă 11 viori 
piane ; o echipă 
chestră44 (Alfredo

ÎN ECHIPA de 
namo București, , _ 
Cupei României, o promovare 
spectaculoasă : juniorul Con
stantin Ștefan, elev în ulti
mul an de liceu. Antrenorul 
Ghițâ Licu l-a introdus, ca 
o confirmare a talentului său, 
în echipa care a evoluat în 
compania formațiilor Bortds- 
spaarbank de Gazellen Doe- 
ttochen (O’anda) și A.T.S.E. 
Waagner Biro Graz (Austria), 
în optimile și sferturile de fi
nală ale Cupei cupelor 
handbal masculin. Pe 
echipa națională ?

PROFESORUL Ștefan 
gescu (nu e vorba de 
norul emerit cu acest 
fost căpitan al echipei Ro
mâniei de Cupa Davis, ci de 
vicepreședintele grupării spor
tive a Academiei de 
economice din Capitală) 
tenționează să înființeze 
secție de tenis. Și nu 
oarecare : Șt. Georgescu 
funcționat la Institutul 
construcții pe vremea 
echipa mixtă a acestuia 
cucerit 
națională...
• MEREU TlNĂRUL DINU CRISTE

Septuagenarul Dinu Cristea, 
maestru emerit al sportului 
— care între anii 1934 și 1958 
a fost nelipsit de la concur
surile oficiale de atletism — 
a fost recent sărbătorit de 
clubul bucureștean Metalul. 
Dinu Cristea este unul dintre 
sportivii care, cea mai mare 
parte a activității a desfă-

fiind Insera- 
de

In
și nici 11 
este o or- 

Di Ștefano). 
handbal Di- 

cîștigătoarea

studii 
in- 

o 
una 

a 
de 

clnd 
a 

titlul de campioană

în campionatul Diviziei „A“ de volei

ETAPA SUB SEMNUL DEPARTAJĂRILOR,
Astăzii și mîine se desfă

șoară o nouă etapă în campio
natele de volei ale Diviziei 
„A". în campionatul feminin 
este programată etapa a 20-a, 
antepenultima, toate cele 
partide prezentînd mare
portanță, fie pentru desemna
rea echipelor care vor parti
cipa la turneul final al frunta
șelor (locurile 1—4), fie pentru 
evitarea retrogradării. în zona 
superioară, (de remarcat due
lul dintre bucureștencele Di
namo și Flacăra roșie pe de o 
Darte și constănțenele Farul șl 
Chimpex pe de altă parte, în 
timp ce în zona periculoasă 
se înscriu toate celelalte întil- 
niri, șapte din cele opt echipe

(excepție face C.S.M. Liberta
tea Sibiu) fiind candidate la 
retrogradare. Iată situația în 
clasament, după 19 etape : 1. 
Dinamo 38 p (57:10, setavera- 
jud), 2. C.S.M. Libertatea Sibiu 
32 p, (46:23), 3. Flacăra roșie 
București 30 p (40:32), 4. Farul 
Constanța 29 p (40:30), 5. Chim
pex Constanța 28 p (32:36). 6. 
C.S.U. Oțelul Galați 27 p 
(35:38), 7 Penicilina Iași 27 p 
(35:41), 8. Calculatorul Bucu
rești 27 P (34:42), 9. Știința Ba
cău 26 p (32:44), 10. Maratex 
Baia Mare 26 p (32:44), 11. „U" 
Cluj-Napoca 25 p (28:45), 12. 
Rapid București 24 p (22:49). 
Programul etapei :

București : 
Constanța : 
Sibiu : 
Cluj-Napoca : 
Baia Mare : 
Bacău :

DINAMO 
CHIMPEX
C.S.M. LIBERTATEA 
.,U*
MARATEX
ȘTIINȚA

- FARUL
- FLACĂRA ROȘIE
- C.S.U. OȚELUL
- PENICILINA lASi
- RAPID
- CALCULATORUL

masculin auîn campionatul
loc jocurile etapei a 15-a (din
tre care partida Silvania Șim- 
leu Silvaniei — Dinamo a fost 
amînatâ 
re). Și 
partide 
semnul 
jare în 
mai ales al depărtării de ulti
mele două locuri. în clasa
ment : 1. Dinamo 28 p (42:7), 
2. Steaua 23

pentru vinerea viitaa- 
aici, toate cele cinci 
programate stau sub 

luptei pentru departa- 
cele două plutoane, dar

p (32:25), 3. U-

niversitatea Craiova
(29:19), 4. Explorări Baia Mare 
22 p (33:24), 5. Silvania Șim- 
leu Silvaniei 22 p (29:23), 6. 
C.S.U. Aluminiu Oradea 22 p 
(27:29), 7. Calculatorul Bucu
rești 20 p (28:29), 8. Tractorul 
Brașov 20 (24:31), 9. Motorul
Baia Mare 19 p (23:32), 10..
C.S.M.U. Suceava 19 p (19:32), 11. 
Carpați Rm. Vilcea 18 p (20j36),

P

Oradea : 
București :

Rm. Vilcea
Galați : 
Suceava :

C.S.U. ALUMINA 
CALCULATORUL 
(srmbătă, sala Olimpia, ora 17,30) 
CARPAȚI
C.S.U. OȚELUL
C.S.U.M.

CITIȚI Nr. 1 (IANUARIE 1983)
AL REVISTEI ILUSTRATE

Din sumar :
FOTBAL
Cum intră 

1983 ?
Prezentarea

geș), Coraș
cîteva din „_______ ___ ______ ___

Anticipări 1983 în arena internațională.

tricolorii1

jucătorilor
(U.T.A.) și 

,numele noi“

SPORTURI DE IARNA

în anul decisiv

Slancu (F.C. Ar- 
Iordache (Dinamo), 

ale lotului.

Baschetul nostru 
La Sinaia între s 
Printre boxerii di 
Popice : De la o j 
Două pagini de „ 

_ Două pagini de fot 
tivitatea sportivă de

Reportaj de sezon la loturile reprezentati
ve de schi și hochei.

ORIZONT EXTERN : 
schi, Caleidoscop fotb 
sportului, Agenda 
internațional.



r>â la alta
| nu știm să se fi organizat

competiții pe plan local. Nici 
Ize, la Cluj-Napoca (cu două sec- 
lm- ții cunoscute dealtfel!), nici la
luă Onești, nici la Reșița, nici...
a- Or fi ele antrenamentele

I 8* * foarte bune, importante» și

Despre gazde, foarte puține 
lucruri la această oră tîrzie. 
Prin amabilitatea unui confra
te de la ziarul „Millyet”. am 
aflat că antrenorul Kun Ora 
Ozari are în pregătire 15 ju
cători din 11 cluburi (doar trei 
de la echipa Fenerbahce!, li
dera campionatului).

Meciul prezintă aici un du
blu interes: 1) gazdele se pre
gătesc și ele pentru apropiata 
partidă cu Irlanda de Nord,

SÎMBĂTA : Dluamo — Sportul 
studențesc (stadionul Dinamo, 
ora 15), F.C.M. Brașov — Steaua 
(stadionul Municipal, ora 15), 
Politehnica Timișoara — Bekes- 
csaba (Ungaria) — stadionul j,l 
Mai44, ora 14,30 (formația din 
țara vecină va juca mîine, la 
Lugoj, cu divizionara „C44 din 
localitate Vulturii I.U.R.T.), C.S. 
Tîrgoviște — Flacăra automeca- 
nlca Moreni (stadionul Municipal,

• ASTAZI — ULTIMA ZI DB
PARTICIPARE : e De la agen
țiile Loto-Pronosport se mai pot 
procura numai astăzi bilete cu 
numerele alese de dv. pentru 
tragerea Loto 2 de mîine SO ia
nuarie 1983, care beneficiază de 
un substanțial report la cate
goria I (64.558 lei). Cei ce do
resc să asiste la desfășurarea 
tragerii sînt invitați la ora 16,00 
în sala Clubului sportiv Progre
sul din București, str. dr. Stai- 
covîci nr. 42 ; numerele cîștigă- 
toare vor fi transmise la televi
ziune și radio In cursul serii • 
Astăzi este, de asemenea, ultima 
zi pentru depunerea buletinelor 
de participare la concursul Pro

re2 necesare, dar, se cam știe
in general, competiția rămî-

Lj ne... competiție. Oare anlma-
tm terii, din diferitele localități,
ie- ai Halterelor să nu știe a-
te, ceasta ?

LIPSITOARE
ke- țeaua sa. Desigur, ideea nu e <
bs- ușor de pus în practică —
de trebuie găsite, de exemplu,
rșa cadrele specializate. Mai im-
e : portantă decît orice ni se
in- pare însă luarea unei ase-
ri), ,menea inițiative. Iată că pil-
ri. da Ministerului transporturi-
n- lor și telecomunicațiilor, care
ac- organizează de ani buni un
Laț campionat pentru școlile din
f rețeaua sa, este urmată la
Fea Mirșa. O vor urma și alții ?
re- Ne place să credem că da...

[ în sportul cu mingea pe apă, 
b Steaua ? Din cîte se aude, se

fi, nu chiar peste mult timp, 
lua are deja, grație pasdun.ii an- 
rișan, o campioană republicană 
iă toate probabilitățile, puternica 
kteană își va reînființa secția, cu 
Ioane. Consemnăm cu bucurie 
pariția Stelei în circuitul polo ți
pai aport la dezvoltarea acestui 
1 — de ce nu ? — internațional.

LE, ETERNA POVESTE
ne-au vizitat la redacție în 

ba- această săptămînă, repetăm
I ei acum, în plină iarnă (cel
kre puțin calendaristic), o do

leanță mai veche, în perspec- 
I tiva primăverii, a sezonului
Li competițional: necesitatea or-
Fel ganizării de cuplaje rugbysti-
e- ce în Capitală. Argumentele,
de numeroase, care susțin o ase-
pst menea idee nu le vom mai
Er’ repeta. Le știm cu toții, le
u_ cunosc adică și cei în mă-
5U1 sură să treacă la fapte. Așa

dar...

e handbal feminin

’TAPEI A 9-a:
- RULMENTUL

pri- tașe. Rulmentul și-a învins
apei joi, pe teren propriu, princi-
inin pala rivală din campionat, Ști-
rizi- înța Bacău, în timp ce Chi-
șov. mistui a scăpat printre degete

de un egal la București, în par-
sin- tida cu Progresul. ‘ Și de vină
for- n-au fost sportivele pregătite

un de antrenorul emerit Constan-
fiMk tin Popescu, ci arbitrul buzo-

ian Traian Ene, care s-a lăsat 
jitia păcălit de abilitatea lui Pîs-
ipa- laru în simularea faultului ți
ătu- a acordat — gratuit - un 7 m
run- gazdelor.

etapei de mîine :
- MUREȘUL TG. MUREȘ
- RULMENTUL BRAȘOV
- PROGRESUL BUCUREȘTI
- A.E.M. TIMIȘOARA

NICA - C.S.M. SF. GHEORGHE 
k - C.S.M. SIBIU
:a, de la ora 16,30)

I 
I 
I
I
I 
I

leul că (Rulmentul Brașov) cite 41,
iacul 12. Genoveva Voinea (Știința
dntă Bacău) 38, 13—14. Rodica Ma-
EA- rian (Rulmentul Brașov) și
) 86 Maria Corban (TEROM Iași)
•dica cite 37, 15. Zoranca Ștefano-
esti) viei (A.E.M. Timișoara) 36.
dro- • Cel mai bun atac: Chi-
Hag- mistui Rm. Vilcea — 176 de
ireș) goluri (este posibil, însă, ca pe
E.M. primul loc să treacă Știința
anta Bacău, care are acum 172 de

7. goluri înscrise, dar un joc mai
icău) puțin) • Cea mai bună apă-
5xti- rare: Textila Buhuși — 142 de
8r8k goluri primite • Cel mai bun
jO_ golaveraj: Chimistul cu +20;

urmează Rulmentul +19, Știin- 
'țFe‘ ta +12, A.E.M. +8, Progresul
Ga“ +7, TEROM +3 și Confecția

___ +1 • Cel mai slab golaveraj: 
C.S.M. Independența Sihiu cu 
—-33, urmată de Textila Bu
huși —12, C.S.M. Sf. Gheorghe 
—12, Mureșul Tg. Mureș —11 
și Hidrotehnica —2 • Media 
golurilor pe meci înscrise de 
Chimistul este de 22!

CLASAMENTUL
1. Rulmentul
2. Progresul
3. Chimistul
4. Știința
5. A.E.M.
6. Textila
7. Hidrotehnica
8. Mureșul
9. TEROM

10. Confecția
11. C.S.M.
12. Independența

8 7 0 1 166-149 22
8 5 12 157—150 19
8 5 0 3 176-156 18
7 5 0 2 172—160 17
8 4 1 3 152-144 1-7
7 4 1 2 130-142 16
8 3 1 4 1 54-156 15
8 3 1 4 147-158 15
8 3 0 5 166-163 14
8 2 1 5 1 75-174 13
8 1 2 5 165-167 12
8 1 0 7 136—169 10

I 
I 
I
I 
II
I
I 
I
I 
I

Preparativele juniorilor pentru C. E.

1 SELECȚIONATA UE FA 83 
I SE PREGĂTEȘTE CU SÎRG

In preajma stațiunii Sîn- 
georz-Băi este un deal pe care 
juniorii lotului U.E.F.A. *83  
l-au urcat și coborit de mai 
multe ori, un fel de traseu-o- 
biectiv trecut din vreme în a*  
genda antrenorilor, extrem de 
dificil de străbătut la pas, cu 
afit mai mult alergind. Dar, 
volens-nolens, ei au trebuit să 
răspundă la comenzile antre
norilor și „supunerea" lor a 
fost totală, necondiționată ți, 
din acest punct de vedere, an
trenorii Marcel Pigulea și Cos- 
tică Toma nu au ce reproșa 
vreunuia dintre cei 18 jucă
tori prezenti in pregătire: por
tarii Barba și Iașko, fundașii 
Rus, Achim, Mezaroș, Despa, 
Varga și Roxina, mijlocașii 
Szel, Sindoi, Bică, Trimbitaș, 
Mărgărit și Gagiu, înaintașii 
Țîrlea, Văsii, Videscu și Chi- 
fan. Știam că Hagi este la lo
tul cel mare, la Poiana Bra
șov, chemat acolo de Mircea 
Lucescu. La Sîngeorz nu s-au 
aflat, însă, nici portarul Stin- 
gaciu și nici mijlocașul Ma-, 
teuț! Ce-i cu ei? l-am între
bat, între două antrenamente, 
pe Marcel Pigulea. „Mateuț 
n-a venit la lot. S-a conside
rat că e bine să rămină să 
se pregătească Ia Corvinul și 
să plece cu echipa lui de club 
in R.P. Chineză! Stingaciu a 
venit la Singeorz, dar am pri
mit un telefon — prin clubul 
Gloria Bistrița — ca el să se 
Înapoieze imediat Ia Brasov. 
N-am înțeles de ce. In plus, 
Bănuță a plecat și el acasă, 
fără încuviințarea nimănui, 
cum a mai făcut-o de vreo 
două ori..."

Așadar, Iotul * reprezentativ 
de juniori — care are și el un 
obiectiv deosebit de important 
în această primăvară, califica
rea la turneul final al campio
natului european și, mai~ ales, 
o comportare notabilă pe tere
nurile din Anglia — se pregă
tește fără trei dintre titularii 
cu care a abordat primul meci 
cu Cipru din preliminariile în
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PRIMUL JOC INTERȚĂRI AL ANULUI
(Urmare din pag. 1)

1 CRAIOVENII, VICTORIOȘI Șl IN AL DOILEA MECI DIN GRECIA

I ATENA, 28 (prin telefon). Uni
versitatea Craiova și-a continuat 
turneul în Grecia juctad în com
pania echipei de tineret a cHu- 

ibului Panathinaikos. Cralovenli
au clștigat cu 3—0 (1—0), duipă 
un Joc bun. Gaturile au fost 
marcate de Clrțu, Irimescu șl 

IGeolgău. Iată formația folosită:
Lung (Boldici) — Negrilă, Ștefă- 
nescu (Ciupitu), Tillhol, Ungu-

NOI MECIURI DE PREGĂTIRE ALE DIVIZIONARELOR „A"
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trecerii continentale. „Sigur că 
am fi vrut sâ-i avem pe toți 
atei, in aceste zile in care ur
mărim creșterea treptată a ca
pacității lor de efort, sublinia 
antrenorul Pigulea, dar dacă 
nu s-a putut... Ii vom avea 
insă in a doua parte a pregă
tirilor, in februarie, eind vom 
începe jocurile. îndeosebi pe 
Hagi și Mateut. cele două 
piese de rezistență ale echi
pei”.

Iar perioada jocurilor trebu
ie să fie foarte bine g.nditâ 
de antrenori. Pentru că este 
in afara oricărui dubiu că a- 
ceastâ echipă, ca dealtfel ți 
„sora” ei mai mică (U.EFA. 
’85), are nevoie de cit mai 
multe jocuri, tocmai pentru a 
se putea ajunge la .,U“-le cel 
mai reprezentativ și a-1 roda 
în mod corespunzător, in ața 
fel incit la „ora turneului fi
nal” să se prezinte cit mai bi
ne. Această echipă va juca in 
Anglia (calificarea ei, credem 
noi, nu mai poate fi pusă sub 
semnul întrebării, mai cu sea
mă, după acel 1—1 de la Lar- 
naka), acolo unde juniorii ro
mâni revin după mai bine de... 
20 de ani. Și ei au datoria să 
demonstreze pe terenurile en
gleze că rezultatele anilor ’80 
și ’81 (2—1 și 0—0 în prelimi
narii C.M., 4—0 în C.E. de ti
neret, 1—0 in finala mică a 
C.M. de juniori din Australia) 
n-au fost deloc intîmplătoare. 
Pînă la meciul retur cu Cipru, 
programat la 16 martie, există 
un program stabilit: 16 februa
rie cu Grecia (probabil la Dro- 
beta Tr. Severin), 23—25 fe
bruarie cu Turcia (in depla
sare) și 4 martie cu Iugosla
via (tot în deplasare). Dar și 
în continuare, pînă in mai, 
acest lot va trebui SA JOA
CE, să joace cit mai multe 
meciuri și cu adversari de 
toate categoriile. Pentru a se 
putea alcătui o echipă bine în
chegată, omogenă, competitivă.

Laurențiu DUMITRESCU

de la Belfast (preliminarii 
C.E.); 2) echipa României, 
și-a consolidat firma prin acei 
frumos rezultat de egalitate 
obținut cu campioana lumii, 
Italia — iubitorii de fotbal din 
Turcia abia așteptind s-o vadă 
la lucru.

Să sperăm că băieții noștri 
vor fi la înălțime.

In încheiere, iată și forma
ția probabilă a gazdelor:

Eserl — Erdogan, Prilol, Ha
san, Fatin — Bahattin, Riza, 
Huseyin — Arii, Seiouk, Senol. 
• Meciul se transmite la radio.

reanu — Dumitru, Bălăci, Bel- 
deanu (Ad. Popescu) — Cirțu, 
Cămătaru, Irimescu (Geolgău). 
Cri șan, accidentat în primul meci, 
nu a putut fi folosit.

Universitatea va Juca în con
tinuarea turneului cu echipa 
Kolchida, din liga secundă, la 1 
februarie, iar la 2 februarie cu 
Apollon, din prima ligă.

ora 15,15), „U**  CIuj-Napoca — 
F.C. Bihor (stadionul Municipal, 
ora 15).

DUMINICA : Petrolul Ploiești 
— Rapid București (stadionul Pe
trolul), Dunărea C.S.U. Galați — 
S.C. Bacău (stadionul Dunărea) 
și Cetatea Tg. Neamț — Politeh
nica Iași (stadionul din Tg. 
Neamț). Toate partidele vor în
cepe la ora 11.

nosport de mîine, care cuprinde 
numeroase partide deosebit de 
interesante din campionatele di
vizionare A și B ale Italiei. Așa
dar, un bun prilej de noi Tuc- 
cese pentru cei mai pri ce puți 
iubitori ai concursurilor de pro
nosticuri sportive. PERSEVEREN
TA ȘI INSPIRAȚIA VA POT 
ADUCE ȘI DV. FRUMOASE SA
TISFACȚII !

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 28 IA
NUARIE 1983. Extragerea I : 42 
56 47 36 16 87 15 24 43 ; Extrage
rea a Il-a : 89 66 5 59 90 53 75 
3 21. FOND TOTAL DE CIȘTI- 
GURI : 1.265.974 lei, din care 
212.796 lei, report la categoria 1.

Pregătirile divizionarelor ,,A“

F. C. Al BRAȘOV SE ANTRENEAZĂ INTENS 
PENTRU A DOBiNDI CEEA CE l-A LIPSIT:

FORJA Șl
„De ce, Ștefan Coidum, a 

plecat F.C.M. Brașov de acasă, 
unde mai era și zăpadă, pen
tru a veni să parcurgă etapa 
acumulărilor cantitative la 
Băile Herculane ?“ La această 
întrebare antrenorul „galben- 
negrilor” a răspuns fără nici 
o ezitare :

— Două motive ne-au deter
minat să optăm pentru Valea 
Cernei : 1. Băile Herculane o- 
feră foarte bune condiții pen
tru refacerea organismului atît 
după efort cit și pentru diverse 
tratamente, condiții pe care nu 
le aveam la Poiana Brașov ; 2. 
Aici nimeni nu-i deranjează 
pe jucători, ei avînd posibili
tatea unei concentrări maxime 
Ia antrenamente, unde pe<. _- 
lăm, mai cu seamă, pe reali
zarea unor înalți parametri la 
capitolele forță și rezistență. 
De fapt, acestea au fost unele 
din punctele noastre vulnera
bile care au concurat la cobo- 
rîrea echipei in zona retrogra
dării. Așa că „planul nostru 
de bătaie” a fost întocmit in 
«șa fel incit pentru nimeni să 
nu mai existe un ceas „risi
pit”, ca să mă exprim așa.

Și ca să ne convingă că ju
cătorii din orașul de la poalele 
Tîmpei sînt conectați la priza 
exigentă a pregătirilor fără 
menajamente („Altfel n-avem 
nici o șansă să supraviețuim 
în divizie” — accentuează se
cundul C. Gyorfi), în ziua vi
zitei noastre am fost invitați 
la sala de gimnastică de la 
subsolul hotelului Roman ; 
aici, după ce lotul brașovean 
își luase „porția dimineții” (un 
antrenament de 140 de minute 
pe platoul de la Topleț). s-au 
reluat circuitele clasice, des
fășurate pe ateliere (30 de se
cunde lucru, 30 de secunde 
pauză) ; repetări. repetări la 
haltere, cu mingile medicinale, 
cu corzile, nimeni nu se vaită.

Cine sînt fotbaliștii ? Iată-1: 
portarii Clipa și Stingaciu 
(cel de al treilea Popa, era 
plecat, la Craiova, pentru ope
rație . de menise) ; fundașii Bă
lan, AnghcL Ștefan, Naghi, 
Panache șl Manciu, mijlocașii 
Spirea, Șulea, Mandoca, Po-

ANTRENAMENTUL... BĂNCII DE REZERVE!
La o primă vedere, titlul 

acesta pare fără sens. Cum 
să se antreneze cei de pe ban
ca de rezerve, care nu cu
prinde numai jucători ?! Mai 
sînt acolo și antrenori, doc
tori, maseuri, delegați. Și 
atunci ?... Atunci și ei trebuie 
să se pregătească pentru re
luarea întrecerii. Pentru că și 
el fac parte din spectacolul 
fotbalistic, pentru că și ei 
contribuie la spectacolul fot
balistic, la menținerea fair- 
play-ului. Că așa stau lucru
rile ne-o (re) demonstrează și 
buletinul „F.I.F.A. News44 din 
decembrie anul tre
cut, care publică 
declarații și decizii 
ale comisiei de ar
bitri F.I.F.A. Prin
tre acestea se înscrie și 
remarca referitoare la an
trenorii, maseurii, delega
ții autorizați să conducă e- 
chipele, jucătorii care ur
mează să-și înlocuiască co
echipierii. Irstrucțiunile date 
de pe bancă, sticlele cu apă 
sau cuburile de gheață ofe
rite combatanților, cînd jo
cul este oprit, sînt conside
rate drept „AVANTAJ NE
LOIAL44 oferit echipei în cau
ză. Astfel ae fapte pot fi 
sancționate c!e arbitri cu a- 
vertizarea sau eliminarea per
soanelor vinovate și cu inter
zicerea de a mai acompania 
echipele în caz de recidivă. 
Mai mult, „dacă vinovății se 
găsesc pe banca de rezerve, 
și intervin repetat sau insis
tent în desfășurarea normală 
a jocului, arbitrul îi poate 
face să părăsească terenul, 
în același timp, el, (n.r. —
arbitrul}^ va raporta faptele 
organismului competent4*.

O precizare care trebuie

„OLIMPICII14 AU PLECAT IERI IN BULGARIA
După cum se știe, în această 

perioadă, lotul olimpic al țării 
noastre va întreprinde un turneu 
de pregătire în Bulgaria. Ieri, 
lotul a plecat din țară, urmînd 
ca in localitatea Petrici să ia 
parte la un turneu la care mai 
participă lotul olimpic al țării 
gazdă și două echipe de club. 
Este posibil ca turneul să fie 
continuat în Grecia.

REZISTENJA
pescu și Gheorghe; ataoanții 
Lăcătuș, Batacliu, Paraschi- 
vescit, Marinescu, Boriceanu și 
Cramer. „Paraschivescu ne 
creează unele probleme, nu-i 
încă refăcut, ne spune dr. 
Laur ian Taus, dar merge spre 
bine; o surpriză neplăcută am 
avut-o și cu Spirea. Descope
risem ceva radiologie, însă cu 
tratamentul pe care i l-am im
pus, acum este și el, in față, 
la pregătiri...”. Pe lingă cei 20 
amintiți mai sus, au mai fost 
incluși în lot următorii: Văi- 
dean, legitimat de la divizio
nara „C“ Chimia Orașul Victo
ria (mijlocaș-atacant), juniorii 
(din producție locală), Pascu 
(fundaș central). Ubelrath 
(vîrf), Cadar (extremă dreap
tă), Lungu (mijlocaș). Toți sînt 
talentați și bine făcuți; det.yre 
unul se zice că-i... Gyorfi, 
despre altul că se va face :nai 
bun decît Ivăncescu sau An- 
ghelini. Rămîne de văzut. Ori
cum. conducerea tehnică are 
mare grijă de acești juniori, 
care vor fi titularizați la e- 
chipa de speranțe.

Alte preocupări ale brașove
nilor la ora pregătirilor: toți 
cei prezenți discută și caută 
soluții (în jocurile amicale) 
pentru eliminarea deficiențelor, 
mai ales ale defensivei. Naghi 
ni se confesează : „în meciuri
le cu Steaua și Politehnica 
Iași, am condus cu 1—0, însă 
în ultimele zece minute, din 
mari greșeli de apărare, 
Steaua ne-a egalat, iar Poli
tehnica ne-a învins. Am primit 
golurile <iin situații de grupaj 
întirziat în apărare”. Marinescu 
îl completează : „Trebuie ea 
și noi, atacanții. să nu mai 
ratăm atîta, să tăiem pofta ad
versarilor de... plocoane”.

...F.C.M Brașov, ca toate ce
lelalte formații, se pregătește 
asiduu, își face calcule. Unii 
spun că totul se va decide în 
partea a doua a campionatului, 
dar, cum zicea Batacliu, „toa
te meciurile sînt grele : im
portant este ca noi să fim 
bine, pregătiți pentru a rămîne 
în divizie”.

Tr. STELIAN

luată în serios de „băncile 
de rezerve* 4! Pentru că, nu 
o dată, acolo, pe margine, 
antrenori, delegați, doctori, 
maseuri, rezerve se întrec în 
fel și fel de proteste, cuvinte 
grele, fie la adresa adversa
rului, fie a propriei echipe, 
fie a arbitrilor, fie a spec
tatorilor. Toate acestea con
travin desfășurării normale a 
jocului și trebuie sancționate 
ferm de arbitri. Nu vom da 
un exemplu sau două de an
trenori sau echipe indiscipli- 
nate pe... banca c*e  rezerve, 
pentru că am fi nedrepți ale- 

gîrd un caz-aouă 
dintr-o listă supă
rător de mare. 
Vrem să credent că 
„vinovății**  din tur, 

din edițiile trecute vor 
medita serios, acum, înd, 
iată*  forul internațional dis
pune ca arbitrii să ia măsuri 
și împotriva celor din afara 
cimpului de joc.

Acum, în perioada meciu
rilor de veiificare, antrenori, 
conducători de echipe, doc
tori, maseuri, rezerve sînt 
chemați să se autoeduce. SA 
RESPECTE SPIRITUL JOCU
LUI, SPORTIVITATEA, SA 
CONTRIBUIE L.A ADEVĂRA
TUL SPECTACOL. Cum și 
arbitrii sînt chemați să nu-și 
mai astupe urechile, să nu 
mai închidă ochii la toate 
acele „elemente44 care împie
dică desfășurarea normală a 
jocului. ..ORză UE EDUCAȚIE44 
A BANCIT DE REZERVE 
TREBUIE ÎNSCRISA NEAPA- 
Rz’iT ÎN PROGRAMUL DE 
PREGĂTIRE AL TUTUROR 
ECHIPELOR NOASTRE, MARI 
SAU MICI.

Mircea M IONESCU

Antrenorii Gh. Staieu și C. Fră- 
țilă au la dispoziție următorii 
jucători : Cavai și Spcriatu — 
portari ; M. Mihai, M. Zamfir, 
Cazan, C. Solomon, Zare, Iovan, 
Stredie — fundași ; Pană, Pa- 
raschiv, Bărbulescu, Majaru, Șt, 
Petcu — mijlocași : Șoiman, Ra
du II, Nemțeanu, Orac — înain-*  
tași.



DUPĂ UN JOC Of EXCEPȚIE,
OLIMPIA-,,U“ 84-74,

PRIMA INFRINGERE
Etapa de ieri a campionatu

lui național de baschet feminin 
— grupa valorică 1—6 — a 
rit publicului prezent în 
Floreasca unul dintre cele 
spectaculoase meciuri (în 
lași timp, de bun nivel 
nic) din ultima vreme, 
tr-adevăr, echipele OLIMPIA 
BUCUREȘTI și UNIVERSITA
TEA CLUJ-NAPOCA S-au în
trecut, la propriu și la figurat, 
în acțiuni rapide, precise, în 
aruncări de la distanță și 
semidistanță, în apărări com
bative, culegind aplauze I- 

’„scenă glcschisă" din 
publicului. Victoria a

ole- 
sala 
mai 
ace-

la 
partea 

____ revenit 
formației Olimpia, dar meri
te egale în realizarea excelen
tului spectacol sportiv 11 au |1 
baschetbalistele de la „U“ a- 
flate, ieri la prima înfrîngere 
în actualul campionat. Scor fi
nal : 84—74 (39—36). _

Partida a debutat într-o no
tă de echilibru, iar intre minu
tele 5 și 12 clujencele au ob
ținut un ușor avantaj (22—16, 
26—20), recuperat, insă, rapid 
de bucureștence care, la Jin
dul lor, au luat conducerea pe 
care au mentinut-o multă vre
me. Baschetbalistele de la „U“ 
au revenit, a urmat o nouă 
perioadă de joc echilibrat 
(70—70 în min. 36), după care 
echipa antrenată de prof. C. 
Paraschivescu s-a desprins de
cisiv in ciștigătoare, dovedind 
un plus de prospețime si clar
viziune ș avînd în Alexan
drina Bîră o excelentă jucă
toare în atac, in apărare șl în 
coordonarea partenerelor. Ală
turi de ea s-au mai evidențiat 
Măndica Ciubăncan, Mălina 
Froiter și Romela. Cristei; la 
„U“, greul disputei l-au dus 
Magdalena Pall, Annemarie 
Kirr, Adriana Lungu, Vergini» 
Popa șj Ghcorghița Bolovan 
(eficientă doar în repriza »e- 
cundă). Au înscris : Ciubăncan 
28, Bîră 21. Froiter 15, Cristei 
13, Stingă 5, Trică 2 pentru 
învingătoare, respectiv Pali 31, 
Bolovan 15. Lungu 12, Popa 8, 
Kirr 6, Schuster 2. La nivelul 
meciului, arbitrajul prestat de 
Em. Nicolescu si I. David.

SPORTUL STUDENȚESC — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
87—52 (19—30). Au
Tocală 19.
12. Ionescu 
resztes 10, 
Netolitzchi

A CLUJENCELOR ! 
toare, respectiv Stamin 10, V. 
Chepețan 9, R. Chepețan 8, 
Catrina 8, Bodea 5, Armion 4, 
Hosszu 4, Neusatz 2, Czmor 2. 
Arbitri : M. Aldea și Z. ~ 
duly.

VOINȚA BUCUREȘTI 
CRIȘUL ORADEA 87—63 
33). Au înscris : Grecu 23, 
19, Stivei 10, Hegheduș 10, Un- 
gureanu 8, Popescu 6, Stru- 
gara 6, Tomescu 3, Soare 2 
pentru învingătoare, respectiv 
D. Perțache 15, Cuiuș 12, Ni- 
culescu 10, Oancea 10, Cigan 
8, Constantineseu 4, Feder 4- 
Arbitri : N. Ionescu șt M. Pe
trescu.

Dumitru STÂNCULESCU

GRUPA 7-11

Ra-

(47- 
Borș

în a 5-a etapă-tur a grupei 
finale din Cupa campionilor eu
ropeni la baschet masculin au 
fost înregistrate, joi. următoarele 
rezultate : Ț.S.K.A. Moscova — 
Ford Cantu 78—77, Maccabi Tel 
Aviv — Billy Milano 69—77. Cla- 
samentul : 1. Ford Cantu 9 p
(5 j), 2. Maccabi Tel Aviv șl 
Ț.S.K.A. Moscova 9 p (6 j), 4. 
Real Madrid și Billv Milano 8 p 
(5 J), 6. Cibona Zagreb 5 p (5 j). 
In C.C.E. feminin s-a jucat re
turul partidelor din etapa a 
doua a sferturilor de finală : 
Daugava Riga — Munting Za
greb 91—66 to grupa „A“ șl 
Agon 08 Dusseldorf — Spartacus 
Budapesta 63—64 in grupa „B“, 
Daugava și Vicenza stat liderele 
celor două grupe, cu cite 10 p 
(5 j).

ÎN SFÎRȘIT, O COBORÎRE!
Din cele 9 curse de coborîre, 

din cadrul „Cupei Mondiale", 
doar 3 s-au putut desfășura. în
tre acestea și cea de ieri, de la 
Sarajevo (803 m diferență 
nivel, “— ~ ------ *
direcționale): 1. 
fenbichler (Austria) 
Steve — 
1:49,02, 
1:49,07, 
1:49,66, 
1:49,78, 
tla)

_______ de 
3070 m lungime, 35 porțl 

Gerhard Pfaf- 
. _____  1:48,81, 2.

Podborski (Canada) : 
3. Franz Klamcr (Austria) 

" Michael Mair (Italia) 
Ken Read (Canada) 
Peter Lilscher (Elve- 

1:30,03, etc.

CALENDARUL 
BIATLONULUI

7 titluri de campion momdtol din 
1978 în 1992 și a două medalii 
olimpice de argint;, marele fa
vorit al concursului. Iată cla
samentul : 1. Peter Angerer
(RFG) 1.11:21.70 (0 minute pena- 

2. Andreas Schweiger 
1.12:42,30 ' (0), 3. Frank
(RDG) 1.12:43,70 (1), 4.

Jacob (RDG) 1.15:21,50 
Jan Matous (Cehoslova-

2.

„EIPOPA TOP 12“ LA TENIS
DE MASA FEMININ

4.
5.
6.

cu-

înscris :
Bărăgan 12, Pîrșu 
11. Zîdaru 10, Kc- 
Chvalal 7. Iile 4, 
2 pentru învingă-

TG MUREȘ, 28 (prin tele
fon). In Sala sporturilor din 
localitate au continuat jocurile 
grupei 7—12, obținlndu-te ur
mătoarele rezultate :

VOINȚA BRAȘOV — LE.F.S. 
BUCUREȘTI 81—88 (28—32), tn 
prelungiri : 56—54, 84—64.
77—77. Joc frumos, cu nume
roase răsturnări de «cor. de 
pildă, în min. 9 16—10, ta min. 
23 30—38. După încheierea ce
lor 40 de minute de joc scorul 
a fost egal 56—56, iar după 
prelungiri 64—64 și 77—TI. în 
prima prelungire Voința a con
dus cu două coșuri dar a fost 
egalată. Au marcat: Nicola 29. 
Pană 26, Anghelina 13. Blindai 
8, Nicolau 6. Barabaș 4 pentru 
I.E.F.S„ respectiv Solavăstru 
26, Grunvald 22, Kiss 12. 
Cleio 11, Keresztes 10. Au ar
bitrat bine D. Oprea (Timișoa
ra) și L Cernat (București).

C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI 
— PROGRESUL BUCUREȘTI 
72—74 (32—39). i'artida a în
ceput în nota de dominare a 
ploieștencelor — au condus ta 
min, 15 cu 28—23 — dar bucu- 
reștencele au preluat inițiati
va și au cîștigat pe merit. Au 
înscris : Pușcașu 12, Simioană 
15, Ivăncscu 20, Stoichiță 19. 
Divoli 2, Parcanschl 4, Tatu 4 
pentru Progresul. respectiv 
Lambrino 20, Stan 18, Oprescu 
14, Ciobotaru 8, Neagoe 4. Bla- 
sutti 6, Vasile 2. Au arbitrat 
corect: C. Damitrache (Bucu
rești) și Gh. Isofaehe (Chsj- 
Napoca).

COMERȚUL TG. MURES — 
RAPID BUCUREȘTI 61—44 
(30-25).
Constantin ALBU

LONDRA, 2s (Agerpres). — In
tre 4 șl < februarie se vor des
fășura la Cleveland (Anglia) ta- 
treceriie tradiționalului turneu 
de tenii de masă ..Europe Top
ii*. oare reunește in fiecare an 
pe cel mai buni jucători și cele 
mal bune jucătoare die Europe. 
Printre participante la concursul 
lemzun >e numără șl sportiva 
româncă Olga Nemes, cam va 
evolua alât'trl de Popova. Bu
latova. Kovalenko (U.R.S.S.). 
Olah, Szab» (Ungaria). Vrlea- 
koop (Olanda). Hammersley (An
glia). Hrarikova (Cehoslovacia). 
Batmtoi (Iugoslavia), Kruger 
(BL Germania) si tandbald 
(Suedia).

„Cupa Mondială" la biatlon 
prinde 10 concursuri, fiecare ou 
cite două curse, pe 10 și pe 20 
km (ștafeta 4X7,5 km nu con
tează în clasament). Se acordă 
cfte 25 p pentru locul I, 24 p 
pentru locul II... 1 p pentru Lo
cul XXV. în calendar figurează, 
între altele, următoarele compe
tiții : 2—5. II la Oberhof (R.D.G.), 
IS—lS.n la Sarajevo, Î1—27.II la 
An terse!va (Italia) — campiona
tele mondiale, 3—6.m la Lahti 
șl 9—U.m la Holmenkollen.

PRIMUL START, PRIMA 
SURPRIZA I

Joi s-a desfășurat la Ruhpol
ding, in Bavaria, cursa de 20 km, 
prima din cadrul „Cupei Mondia
le" la biatlon. întrecerea s-a în* 
ctieiat cu o surpriză, Infringer ea 
lui Frank Ullrich (deținător al 
ultimelor 2 ediții ale „Cupei" și a

DEBUT LA C1CLO-CROS
La jumătatea lunii viitoare, 

la Birmingham, in Anglia, va ■ 
avea loc campionatul mondial 
de ciclo-cros, una dintre 
competițiile așteptate cu mult 
Interes de iubitorii sportului 
cu pedale. La Întrecerile din 
acest an șl-au anunțat par
ticiparea concurențl din 15 
țări : Belgia, Cehoslovacia, 
Elveția. Franța, R.F. Germa
nia, Irlanda, Italia, Luxem
burg. Olanda. Polonia. Spa
nia. Statele ------- --------
Sovietică, 
sigur, șl. 
nia. Din 
sare* va 
un tlnâr 
Mori, care va concura la ca
tegoria amatorilor. Evoluția 
sa la .mondiale* este prece
dată de mal multe starturi 
ta ciclo-crosuri europene ;
pentru Intrarea ta atmosfe
ră—

Unite, Uniunea 
Marea Britaale, de- 
ta premieră— Japo- 
• Tara soarelui ră- 
fi prezent la start 

alergător, UUharu

puțină zăpadă pe pîrtiile 
europene, tradiționalele gaz
de ale competițiilor interna
ționale de schi. De aceea, 
poate mai mult ca oricînd 
calendarul de concursuri, atit 
de minuțios alcătuit, cu 
multe luni în urmă, a fost 
pur șl simplu bulversat, nu
meroase competiții oficiale, 
fâcînd parte din Cupa Mon
dială, trebuind să fie amina
te, sâ 11 se schimbe gazdele 
sau chiar să fie contraman
date. Depllngind această si
tuație, cu seiioase implicații 
organizatonco-financlare, el
vețianul Marc nodler, pre
ședintele Federației interna
ționale de schi, a declarat... 
„Schiul alpin 
in că, pe o 
în următorii 
avea, poate, .
Aș te p tind aceasta să 
jlm Insă lucrurile cum 
permite timpul

□ u se practică, 
pistă acoperită! 

i® de ani vom 
și schi In sală, 

aran-

coresp.

GALA DE VERIFICARE DE IERI
fUrmare din pag. 1)

alt stelist, Haralambie Sultan. 
Confruntarea lor a tost echili
brată pînă în ultimul minut, 
cînd Sultan, acuzînd o lovitură 
la figură, care i-a deschis ar
cada, a abandonat.

Intr-un meci așteptat cu 
multă nerăbdare, s-au întîlnit 
campionul semi mijlociilor, .Mi
hai Ciubolaru, și Carol Ilajnal. 
A fost un adevărat recital o- 
ferit de cei doi reputatl puRi- 
liști. Mihai Ciubotaru a făcut 
dovada unor frumoase calități 
timp de patru minute și jumă
tate pentru a contracara atacu
rile șl eficacitatea lui Hajnal 
care, atit cit i-a permis pre
gătirea fizică, a condus lupta 
din ring. în continuare Ciubo
taru, parcă mult schimbat în 
bine in ceea ce privește mij
loacele tehnice, a lovit din 
toate pozițiile, fără a căuta
».....-..... -________ i . , <

lco.-ul, obținînd o aplaudată 
victorie la puncte. La frumu
sețea partidei a contribuit din 
plin și arbitrul de ring Victor 
Popescu, care a condus 
greșeală această partidă.

Celelalte rezultate, în 
nea disputării meciurilor 
mii sînt boxerii din lot).

Mijlocie : D. Senciuc 
Gh. Beteanu ; cocoș : 
Gheorghișor b.p. V. Stancu ", 
semimuscă : V. Iordache 
R. Geolfan, I. Bălan p.p. 
Crăciun ; muscă : AI. Șchiopa 
b.p. I. Boboc ; grea : P. Go- 
lumbeanu b.ab.2 Z. Ioniță ț pa
nă 1 C. Stancu b.p. A. Văleanu. 
ușoară : L. Sandu b.ab.2 S. Li
curici ; semigrea : P. Bornescu 
b.p. I. Dobre ; mijlocie : M. 
Popa b ab.l T. Enache; mij
locie mică : Gh. Simion b.p. 
(după o întrecere de toată fru
musețea) N. Ciobanu; semi- 
ușoară : L f’tan b.k.o.l I. Bu- 
ciuleac.

fără

ordi- 
(pri-

b.ab.2 
Cr.

Uzare), 
(RFG) 
Ullrich
Mathias
(1), 
cia) 1.15:54,40 (1), 6. Taras Doi
nii (URSS) 1.16:20,80 (4) '
Norvegianul Erik Kvalfoss, cam
pionul mondial la 10 km. s-a 
clasat abia pe locul 16 !

5.

etc.

ȘTIRI
* „ La antrenamentul de
miercuri, la Bjelasnlca (Saraje
vo) elvețianul Peter Muller, li
der al „Cupei Mondiale", a sufe
rit o căzătură de pe urma că
reia s-a ales cu o., comoție ce
rebrală Spitalizat, de urgență, 
Mtiller este în afară de pericol, 
dar nu va putea reintra to con
cursuri declt (probabil) în luna 
martie 1

• Astăzi șl mîine au toc la 
Ha ga campionatele europene da 
patinaj viteză la care participă 
șl campionul și recordmanul nos
tru. Tibor Kopacz.
• A doua coborîre de la Meri- 

bel (Franța) contind pentru „Cu
pa Europei" a fost cîștigată da 
Henri Feige (Franța) 1:36.03, ur
mat de Bill Johnson (SUA) 
1:38,16 șl Frank Piccard (Fran
ța) 1:33,43. Clasamentul general: 
1. Johnson 95 p, 2. Piccard “ ~
3. Andy Chambers (SUA)
4. Feige 59 p, 5. Gunnar 
risser (Elveția) 40 p etc.

73 p, 
60 p. 
Neu-

In cadrul circuitului de 
tenis „indoor' al R. F. 
Germania, la Rosenheim, 
Florin Segărccanu a ctștl- 
gat turneul individual, tn- 
vingînd in finală pe sue
dezul Edberg cu 7—5, 6—4. 
In cursul turneului urmă
tor, de la Bucholz, in 
sferturi de finală Segăr- 
ceanu a fost învins de 
fostul campion european 
Slobodan Jivolnovlci (Iu
goslavia) cu 6—1, 6—3.

AUTOMOBILISM s Al 51-lea 
raliu de la Monte Carto a fost 
cîștigat de vest-germanul Walter 
Rohrl 7.58:57. El a fost urmat 
de ; Markku Alen (Finlanda) 
8.05:48, 3. Stig Blomquist (Sue-

JUANTORENA 
NU RENUNȚA INCA I

Cunoscutul atlet cubanez 
Alberto Juantorena. f<*t 
campion olimpic. a declarat 
că principalele sale obiective 
pentru acest an stat campio
natele mondiale de la Hel
sinki și Jocurile sportive pa
namericane. ce se var desfă
șura 1a Venezuria. „De ase
menea — a spus J-tintorena 
— Intenționez să particip și 
la Întrecerile Jocurilor Olim
pice de la Los Angeles 1M4, 
unde sper să mă număr 
printre medaliați". P.efer»- 
du-se la anul care a trecut, 
campionul cubanez a decla
rat: „A fost un an bun, ta 
care victoria obținută la 
Jocurile sportive ale Am cri cil 
Centrale șl zonei Caraibilor 
mi-a răsplătit munca intensă 
depusă la antrenamente*.

SCHI IN SALA f
De ani și ani n-a mal fost 

o iarnă ca aceasta, cu nin
sori abundente ta— Iordania 
și Iran și cu doar foarte

(JNSPORT 
LA ALTUL

el a fost căutat apoi, cu mi
nuțiozitate, prin toate creva
sele din zonă. La 2 ianuarie, 
echipa de alpiniști (care n-a 
putut urca mai mult de 7700 
m) l-a considerat mort pe 
Bourgeois și a început cobo- 
rirea la Ka’.mandou, capitala 
Nepalului... La 18 zile de la 
„dispariția" sa, Jean Bour
geois a apărut și el la Kat- 
mandou, bine-mersi! De fapt, 
nu prea bine și nici chiar 
„mersi", dar... in viață 1 Din 
cauza unui edem cerebral (de 
unde și durerile atroce de 
cap!) alpinistul și-a pierdut 
echilibrul și a căzut peste 
100 m pe ghețarul Rongbuk, 
cu o suprafață netedă, " ’ 
roci sau încrețituri, 
pierdut cunoștința, dar 
revenit șl a început să 
nece la vale, înfrigurat, _
fometat, însetat, dar optimist! 
A ajuns, după serioase efor
turi, într-un sătuc tibetan, in 
care — datorită înfățișării 
sale I — locuitorii l-au cre
zut... Yeli, faimosul ..om al 
zăpezilor". Pînă la urmă însă 
aceștia l-au ajutat și alpinis
tul belgian și-a regăsit prie
tenii...

ESTE RÎNDUL LUI MICKEY...

fără 
Șl-a 
și-a 
alu- 

în-

INCREDIBIL DAR ADEVĂRAT!
In Marea carte a muntelui 

a mai fost scris, deunăzi, un 
capitol emoționant, al cărui 
erou este alpinismul belgian 
Jean Bourgeois (44 ani), de 
profesiune inginer electro
nist șl cineast. Bourgeois fă
cea parte dlntr-o 
franceză, de 10 
care-șl pro; 
EverestriuL 
sud-vest. fără... măști 
gen. La 27 decembrie, 
tul belgian, care se 
de violente dureri de 
fost lăsat de echipă 
tabără, la 7U06 m altitudine. 
Din momentul acela nimeni 
nu l-a mai văzut deși < zile

expediție 
de 10 presoane, 
usese ascensiunea 

pe fața de 
de oxi- 
alpinis- 
plingea 
cap, a 
într-o

Deși, in linii mari, scenariul 
este mereu același, totuși de 
fiecare dată ceremonia de 
deschidere a fiecărei ediții a 
Jocurile Olimpice reprezintă 
ceva nou, o manifestare în
cărcată de emoție. In 1930 pe 
marele stadion de la Lujniki, 
ursulețul Mișka a fost gazda 
primitoare a participanților 
Ia Olimpiada moscovită. Anul 
viitor, la Los Angeles gazdă 
va fi Mickey, șoricelul șugu
băț. prieten al atîtor genera
ții de copii și virstnicl. Ce
remonia de deschidere a J.O. 
’84 a fost încredințată com
paniei Walt Disney, cea care 
l-a creat pe Micicey. dar și 
pe Donald, Pluto, Chip și 
Dale etc.

Eubrică realizată de
Romeo VILARA

A MURIT GARRINCHA...
A Încetat din viață unul dintre 

cei mai mari fotbaliști ai lumii, 
considerat, după Stanley Mathews, 
cea mal bună extremă dreaptă 
din toate timpurile. Este vorba 
de brazilianul Manuel dos San
tos, cunoscut sub numele de 
Garrincha. Pe dt de glorioasă 
l-a fost activitatea sportivă, pe 
atlt de zbuciumată a fost viața 
sa de toate zilele. Datorită unei 
conduite dezordonate, după ce

șl-a încheiat activitatea, sportivă 
a devenit alceelic, sfirșiadu-sl 
zilele ta mizerie (a trăit dto 
mâa publică !). la nici 54 de ani 
Împliniți șl lâstad ta urmă nu 
mal puțin de i copii, dintre care 
I fete ! Grandoare șl decadență 
— lată ta două cuvinte caracte
rizarea cea mal plastică. Năs
cut tatr-un cartier mărginaș la 
Rlo de Janeiro (la 13 octombrie 
1933), intr-o familie foarte nevo-

TELEX e TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
dia) 8.10:15, 4. Hannu MikkoiLa
(Finlanda) 8.13:01, 5. Ari Vata-
nen (Finlanda) 8.14:83, 8. Henri 
Toivonen (Finlanda) 8.15:54.

BOX • La Rijeka, iugoslavul 
Marjan Bene» l-a Învins la punc
te. In 10 reprize pe americanul 
Darwin Brewster, ta cadrul ca
tegoriei mljlocle-mlcâ.

HANDBAL • La Alcala de He- 
nares, lingă Madrid, se desfășoa
ră turneul Internațional mascu
lin în cadrul căruia joi. au fost 
înregistrate rezultatele : Iugo
slavia — R.D. Germană 28—24, 
Franța — Spania B 20—18, Polo
nia — Spania A 25—19. In cla
sament conduce R.D. Germană 
cu 4 p. urmată de Polonia. Spa-

Si Franța eunia A Iugoslavia 
cite 2 p.

ȘAH • în runda a 11-a a tur
neului de La Wijk 
derson l-a Învins pe Hulak. Vic
torii au mai obtinut 
Kulikowski, Browne 
See ere n la Speelman,

aan Zee. An-

Nunn la 
la Ree, 

_____  _ ____ Ribli la 
Van Der Wiel, Hort la Olafsson 
și Seirawan la Korctaoi. Clasa
mentul : 1. Andersson 4 p, 2—3. 
Munn și Ribli 7 p, 4—5. Browne 
șl Hort 6,5 p, 6. Seirawan 6 p, 7. 
Ilulak 5,5 p etc.

TENIS • In Brazilia, la Gua- 
ruja, belgianul Bernard Boileau 
a provocat o mare surpriză to- 
vingtodu-1 pe ecuadorlanul An- 
dreș Gomez, In sferturile de fi
nală cu 7—5, 6—1. Alte rezulta
te : Jose Luis Clerc — Francisco

Gonzales 6—I, 6—4, Tomaj Smld 
— Pal Dupre 7—â, 6—2. Mats 
WUander — Ramesh Krishnan
5— 1, S—1 • La Marc» Island, ta 
Rorida, Virginia Ruziri a în
vins-o pe cehoslovaca Sukova 
cu 7—5, I—0. Celelalte rezultate: 
Mandlikova — Benjamin 6—1,
6— 4, Temesvarl — Phella 6—4,
4— 4. Rinaldi — Thompson 6—2, 
8—0, Torres — Antonopolis 
8—1, Fromholtz — Mascarta
5— 3.

3—1,
6—4,

<r
Comitetul Internațional Olimpic 

a respins • nouă cerere de afi
liere la mișcarea olimpică a co
mitetului din Africa de Sud, da
torită politicii de apartheid șl 
discriminare rasială practicată 
de regimul de la Pretoria.

lașă, in copilărie bolnav
de poliomelită, râminînd — par
țial — Infirm (un picior mai 
scurt cu cîțiva centimetri). Sănă
tatea și-a refăcut-o însă ..băttad 
mingea”, de dimineața pînă sea
ra, pe plaja din Rlo, după care 
a fost legitimat la clubul de a- 
matorl „Serrano"

Dorind să joace la celebra e- 
chlpă Botafogo a fost supus unul 
test de căpitanul echipei, fun
dașul Nil ton Santos. Examenul 

strălucit : de 10 ori 
l-a driblat cu atîta 
pe NUton, torit 

a fost imediat anga-

l-a trecut 
consecutiv 
măiestrie 
Garrincha - ----- ----------- -------
jat. „Diavolul șchiop", cum a fost 
poreclit, a fost component al 
reprezentativei Braziliei cîștigătoa- 
raa titlului mondial in 1958 șl 
1962, fiind unul din artizanii a- 
cestor mart victorii.

Abandonînd fotbalul a fost re
pede uitat de societatea în care 
a trăit — și care-1 adulase ta 
momentele de glorie. A pășit, 
astfel, pe un drum greșit, al 
destrîului și decadenței morale 
și fizice. Șl-a părăsit familia. 
Deși a fost internat de trei ori 
pentru dezalcoolizare, nu a tras 
învățămintele necesare 1 Astfel 
s^a stins din viată In mizerie, 
un fost mare sportiv...

Ion OCHSENFELD
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