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EXECUTIV El U El P.C.U.
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, marți, 8 februarie, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. Au luat parte membrii 
Biroului Permanent al Consi
liului Suprem ai Dezvoltării E- 
conomice și Sociale și Guvernu
lui Republicii Socialiste 
România.

In cadrul ședinței, au fost 
dezbătute și aprobate Raportul 
și Comunicatul cu privire la 
îndeplinirea planului national 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1982.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că activitatea desfă
șurată pentru îndeplinirea pre
vederilor planului pe 1982 a 
avut loc în condițiile continuării 
eforturilor clasei muncitoare, 
țărănimii și intelectualității, ale 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, 
strins uniți în jurul partidului, 
al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru realizarea obiectivelor Con
gresului al XII-lea al parti
dului privind trecerea la dez- 
SMtarea intensivă a economiei 
ș>7 realizarea unei calități su
perioare în întreaga viață eco- 
nomico-socială, creșterea pro
ductivității muncii și a eficien
ței economice.

S-au înregistrai rezultate 
bune in consolidarea realizări
lor obținute în dezvoltarea e- 
conomică a țării, în creșterea 
cu prioritate a unor sectoare de 
activitate, în progresul mai 
rapid al bazej proprii energe
tice și de materii prime, redu
cerea consumurilor de materii 
prime, combustibili și energie, 
valorificarea superioară a re
surselor materiale și de muncă.

întreprinderile, centralele, or
ganele de conducere economică 
au acționat cu mai multă ho- 
tărire pentru soluționarea pro
blemelor și învingerea greută
ților, determinate, îndeosebi, de 
influența crizei economice mon
diale. Ca urmare, față de pla
nul precedent, au fost obținute 
creșteri importante la producția 
industrială și agricolă.

S-a relevat că, prin desfășu
rarea unei activități eficiente, 
producția industrială a crescut 
in 1982, față da anul precedent, 
obținindu-s» a reducere conti

nuă a cheltuielilor materiale, 
ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, accele
rarea procesului de Înnoire a 
acestora. S-a evidențiat, toto
dată, faptul că, In anul 1982, 
productivitatea muncii a cres
cut, constituind nn factor activ 
in sporirea producției indus
triale, in creșterea eficienței eL 

S-a apreciat, de asemenea, ca 
o realizare deosebită, obținerea 
unei producții de circa 1 000 kg 
cereale boabe pe locuitor, rea- 
lizîndu-se astfel unui diq o- 
biectivele importante ale pro
gramului de dezvoltare și mo
dernizare a agriculturii noastre 
socialiste.

O activitate remarcabilă s-a 
desfășurat in domeniul cerce
tării științifice, tehnologiei și 
introducerii progresului tehnic, 
care a fost orientată Îndeosebi 
spre soluționarea problemelor 
ridicate de dezvoltarea econo
mică și socială, in toate ramu
rile, în vederea creșterii cali
tății și sporirii eficienței în 
toate sectoarele. De asemenea, 
s-au dezvoltat invățămîntul, 
cultura și ocrotirea sănătății, 
factori de însemnătate majoră 
pentru progresul general al 
patriei noastre socialiste, pen
tru ridicarea pe o treaptă su
perioară a calității vieții între
gului popor. O atenție deose
bită s-a acordat acțiunilor pen
tru promovarea continuă a ex
porturilor, a cooperării in pro
ducție și tehnico-științifice, 
care au permis realizarea unei 
balanțe comerciale excedentare.

Comitetul Politie Executiv a 
apreciat că rezultatele obținute 
in producția materială au asi
gurat creșterea venitulni na
tional și, pe această bază, a 
fondului de consum destinat ri
dicării permanente a bunăstării 
populației. Au sporit veniturile 
bănești obținute din retribuirea 
muncii și fondurile sociale, 
s-au diversificat desfacerile 
de mărfuri șl serviciile către 
populație. In conformitate cu 
programului aprobat, s-a gene
ralizat in întreaga economie 
săptămîna redusă de lucru de 
45 de ore.

Comitetul Politie Executiv a 
adresat clasei muncitoare, țără
nimii, intelectualității, tuturor 
oamenilor muncii de la orașe și 
sate calde felicitări pentru re
zultatele obținute in anal tre-

(Contlnuare bi pap. a 4-a)
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Scrimerii români pe planșele internaționale ale lunii februarie

SABRERII STELEI ÎȘI APĂRĂ TITLUL EUROPEAN
an în 

începutul 
luni, fe- 
forma ția 
multipla

.Ioan Pop (stingă) fi Marin Mustață

Luna februarie programează 
multe competiții Internațio
nale importante, la oare vor 
fi prezenți șl acrimeri români. 

Cupa Europei la sabie 
este urmată, simbătâ și 
duminicâ, de concursul Indivi
dual dotat cu „Trofeul Hun- 
garla“. Tot sabrerii vor par
ticipa, la 19—20 februarie, la 
patrulaterul Franța — Italia — 
România — Ungaria, In Fran
ța (Carpentras). Spadasinii 
vor fi pe planșele patrulate
rului (cu aceleași protagonis
te) de la Udine (Italia), la 13 
februarie, apoi la concursul 

• de la Tallin (U.R.S.S.), Intre 
18 și 21. Iar tloretlștll vor 
concura la patrulaterul de la 
Sorento (Italia), din 13 fe
bruarie, pentru ca Intre 18 șl 
20 ale lunii să evolueze la 
București, tn cadrul Campio
natelor Internaționale ale Ro
mâniei

Tinerii acrlmeri au In tra
diționalul ooncurs „Prietenia" 
un exoelent prilej de verifi
care șl confirmare, ediția din 
acest an desfâșurlndu-se In
tre 13 șl 20 februarie, la 
Oschatz (R.D.G.).

Cu un 
urmă, la 
aceleiași 
bruarie. 
Steaua,
noastră campioană, 
reprezentanta scri
mei românești la 
Cupa Europei, se 
dovedea a fi cea 
mai bună echipă 
continentală, in- 
trind, pentru pri
ma dată, in pose
sia prestigiosului 
trofeu. Acolo, pe 
planșele sălii Kis- 
sstadion din Buda
pesta. sabrerii clu
bului militar bucu- 
reștean au dat a- 
devărata măsură a 
posibilităților lor. 
intr-o confrunta
re de inalt nivel, 
cu adversari de 
renume interna
tional — cum 
sint reputatele 
formații Dozsa-
Ujpest și Honved Budapesta. 
Ț.S.K.A. Moscova și Fiammo 
Oro, reprezentante ale unor 
renumite școli de scrimă.

Ioan Pop, căpitanul echipei 
și primul trăgător al finalei 
'82, Marin Mustață, Cornel 
Marin. Alexandru Chiculiță, 
Florin Păunescu au fost anul 
trecut autorii frumoasei și 
prestigioasei performante a 
scrimei românești. Și iată-i a- 
cum pe sabrerii de la Steaua 
<în aceeași componență, alătu- 
rîndu-li-so tinărul Laurențlu 
Filipolu) gata de start la 
noua ediție a Cupei Europei, 
care se va disputa vineri, în

capitala Ungariei. Sub condu
cerea proaspătului antrenor 
Alexandru Nilca (pînă mal 
ieri coechipierul de club șl 
echipă națională al actualilor 
trăgători) și a reputatului teh
nician Constantin Stelian, 
sportivii noștri vor încerca să 
reediteze succesul de la edi
ția precedentă, sperind ca loan

Pop (accidentat la recentul 
turneu internațional de la 
Moscova, în meciul cu repre
zentativa orașului gazdă. In 
fapt reprezentativa U.R.S.S., 
campioană mondială, și ciști- 
gat de echipa României) să 
fie In plenitudinea forțelor.

Paul SLAVESCU

PENTRU CA „TOAMNA 
BOBOCILOR ATLETISMULUI"

’’fDupă recentele finale ale concursului republican de judo
SĂ FIE BOGATĂ...

CAN NULTE SENNE DE ÎNTREBARE
ÎN PRIVINȚA

Lotul reprezentativ de judt 
seniori ara In față anul acesta 
întreceri importante: campio
natele balcanice (martie, k> 
Belgrad), „europenele" (mal 
la Paris) și „mondialele* (oc
tombrie, la Moscova). Iar cel 
care vor absolvi cu bine aceste 
examene se vor putea gîndi cu 
Îndreptățire la J.O. ’84, de la 
Los Angeles.

Nu ne-am dus la Poiana 
Brașov, unde-și are lotul o 
temporară „reședință", deoare
ce a venit el la București, zi
lele trecute, pentru a participa 
la finalele concursului republi
can pe categorii de greutate.

Costin CHIRIAC

LOTULUI REPREZENTATIV...

(Continuare In pap. 3—3)
Mihalache Toma (dreapta), unul dintre sportivii sirguincioși ai 
lotului Foto : Ion MIHĂICĂ

în paralel cu întrecerile 
atleților seniori, juniorii mari 
și-au desemnat și ei campio
nii, la sfîrșitul săptăminii tre
cute, în sala de la „23 Au
gust". Cu acest prilej au fost 
înregistrate 11 recorduri na
ționale pe teren acoperit și 
ne face plăcere să le rea
mintim : Cătălin Margău 6,98 
pe 60 m, George Boroi 8,33 la 
60 mg, Mihaela Chindea 7,73 
și 7,70 la 60 m și Livia Simon 
16,43 și 16,86 m la aruncarea 
greutății. în afara acestora 
înregistrate de juniorii mari, 
alte 5 recorduri au fost opera 
juniorilor mai mici, a celor de 
categoria a II-a. Din acest 
punct de vedere, în primul 
rînd apreciem că întrecerile 
campionatelor '83 au însem
nat o reușită, ca și faptul că 
în concurs s-au aflai numeroși 
tineri reprezentind diferite 
centre din (ară, chiar și unele 
care nu au încă o sală de a- 
tletism I

Dintre noii recordmani al 
juniorilor, o impresie foarte

MIHAELA CHINDEA 
bună a lăsat-o sprintera bra- 
șoveancă Mihaela Chindea 
(antrenor Ion Iminovici), care

S. Bota, tînăr „alpin" petroșenean... 
Foto: Aurel DULA-Petroșani

• PARINGUL, ACEST MARE DAR AL NATURII...
PARING (prin tele

fon). Telescaunul care 
pleacă de la cabana 
Rusu își depune pasa
gerii, după 20 de minu
te, drept în mijlocul u- 
nui posibil paradis al 
sporturilor de iarnă. 
Doar ..posibil", pentru 
că încă NU ESTE, în 
riuda unor condiții na
turale de excepție. Ima
ginile masivilor muntoși 
sint superbe, cu nimic 
mai prejos — zicem noi 
— decit cele ale Alpi- 
lor, care beneficiază, 
însă, de o imensă publi
citate. în aceste locuri, 
zăpada se menține cîte

<—7 . luni din an. Pirtia 
Slima se lungește — 
neîntrebuințată și în 
absența unui mijloc 
mecanic de urcare... — 
de-a lungul a 4 kilome
tri, caracteristică pe care 
nu o au decit cîteva 
pîrtii de „Cupă Mon
dială" in întreaga lume. 
Si tot aici pot fi ușor 
amenajate, cu eforturi 
minime, alte 6—7 pîrții- 
școală. de la citeva sute 
de metri la doi kilome
tri (Pirtia .,B“). Ei b’ne. 
in neexploatarea acestor 
daruri uriașe ale naturii 
se află una dintre cau
zele datorită cărora

schiul românesc nu pro
gresează așa cum ar 
putea !

Secția de schi a C.S.S. 
Petroșani luptă din răs
puteri, în frunte cu di
rectorul E. Feterfy să 
pună în valoare Parîn- 
gul. Beneficiind de re
surse locale (care ră- 
mîn însă, oricum, prea 
mici), elevii petroșeneni 
au muncit intens pen
tru a-și amenaja o ca- 
bană-bază didactică, cu 
120 de locuri, cu sală 
de mese, cu alte săli de 
cursuri, unde să poată
(Continuare tn pag 2-3)

este, în realitate, junioară II, 
fiind născută în 1967. Cu o u- 
șurință excepțională ea a 
dominat cursa alergătoarelor

Romeo VILARA

(Continuare in , pag 2-3)

TIBOR KOPACZ-LA C.M. 
OE PATINAJ VITEZĂ

Numărindu-se printre anima
torii marilor competiții de pa
tinai viteză ale actualului se
zon (a cîștigat probele de 
l 500. 3 000 și 5 000 m la In
zell, Innsbruck. Madonna di 
Campiglio și Berlin, locul 10 
la poliatlon la C.E.). alergă
torul nostru Tibor Kopacz va 
participa la C.M. de seniori, 
care vor avea loc sîmbătă și 
duminică la Oslo. El va fi în
soțit de antrenorul Dan Lăză- 
rescu.



D/4CMD4 LA CIMPINA, 0 MAI BUNA COLABORARE Din jurul Sileului

AR DETERMINA REZULTATE SUPERIOARE
a Este nevoie de mai multă inițiativă din partea tuturor asociațiilor sportive?

— această „poar- 
Valea Prahovei” — 

rădăcini adinei, 
să aflăm — 
vizite făcute 
ce e nou in

in Cimpina 
tă spre 
sportul are

Ne-am propus 
cu prilejul unei 
in acest oraș — 
mișcarea sportivă de aici? Și 
iată ce ne-a spus tovarășul 
Gheorghe Burlacu, președinte
le Consiliului orășenesc Den- 
tru educație fizică și sport: 
„Pasiunea pentru sport a c>m- 
pinenilor este în 
creștere. Avem foarte 
dovezi, toate purtind 
amprenta marii competiții na
ționale -Daciada-. sub generi
cul căreia s-au organ’zat mul
te acțiuni, încununate de suc
ces" Apoi, interlocutorul. cel 
care de 1? ani este în fruntea 
mișcării sportive de De aceste 
meleaguri, ne-a ajutat să gă
tim 
„Ce înseamnă 
tru locuitorii orașului 
na Înseamnă, deci...

...SPORT ÎNTR-O CASA DE 
VIS. Zestrea edilitară cultu
rală și sportivă a Cîmpinei s-a 
îmbogățit de curînd cu o con
strucție impunătoare și anume 
Casa de cultură a științei și 
tehnicii pentru tineret, unică 
In județul Prahova. Ne-a fost 
prezentată de directorul Casei, 
tînărul inginer Gheorghe Pis- 
can. Pe lingă o splendidă sală 
de spectacole, cu 560 locuri, o 
amenajare sportivă: o sală 
modernă de popice (cu insta
lație automată de ridicare), cu 
șase piste. Mai mult, unele 
cercuri tehnico-aplicative, ce 
vor funcționa în cadrul acestei 
Case, sînt sportive : de aero- 
modelism, de pildă, și karting, 
pentru care se preconizează 
chiar amenajarea unui karto- 
drom, in preajmă, la stadionul 
Tineretului. Lingă Casa 
cultură a tineretului va : 
in funcțiune 
liber, situat 
de metri.

„.„CUPA 
PINA”. Este 
anul trecut, 
rat prima ediție a competiției. 
In cadrul ei, tineri și adulți, 
elevi și oameni ai muncii din 
Întreprinderi și instituții s-au 
Întrecut la atletism, fotbal, 
handbal, volei, popice, baschet, 
și înot. Competiții frumoase, 
viu disputate, la startul cărora 
s-au aflat elevi de la liceele 
petrol, mecanic, energetic, fo
restier, oameni ai muncii de 
la Electromotor, Poiana, I.R.A. 
ș.a. Cite 900—950 de persoane 
la fiecare dintre cele opt eta
pe. O competiție In cadrul 
„Daciadei”, care a angrenat o 
mare parte din „suflarea iubi
toare de sport a Cîmpinei”. 
motiv pentru' care In acest an 
ea se va organiza din 
Cîștigătorii ediției din 
1982: Dinamo — Gloria 

treprinderi) și Clubul sportiv 
școlar (licee).

_.ȘI FETELE DIN CIMPI

continuă 
multe 

evident

NA Fetele din oraș au rămas 
in afara pasiunii sportive? 
Nici vorbă!. O singură dovadă 
„Festivalul sportiv al fetelor 
prahovene”, la care au partici
pat cele mai talentate fete 
din județ a fost dominat de 
cîmpinence. care au ocupat 8 
locuri I. 4 tocuri II 
III întrecerile s-au 
Ia atletism. handbaL 
de masă și volei.

...MAI ÎNTH BAZELE SPOR
TIVE. dmpineanul. bun gos- 

’ntîi

$i 4 locuri 
desfășurat 
șah. teris

răspuns la întrebarea : 
■Daciada- pen- 

Cimpi-

și ștrandul 
la numai

de 
fi pus 
in aer 

50—60

CÎM-ORAȘULUI 
un trofeu instituit 
cind s-a desfășu-

nou. 
anul 
(în-

(Urmare din pag. 1)

tace matematică șl română 
intre orele petrecute pe 
■ehlurl. In eurtnd cabana va 
fl dată In folosință, tar Pa- 
rlngul Lșl va pune o parte 
din nenumăratele sale posi
bilități la dispoziția schiului 
de performantă. Și, DEȘI 
MOMENTUL INTRĂRII PA- 
RTNGULUI CU DREPTURI 
DEPLINE IN CIRCUITUL 
PROBELOR ALPINE PRAC

• BIATLON

podar, și-a făcut mai
baze sportive, pentru a-și pu
tea satisface dorința de a se 
mișca In aer liber, de a prac
tica sportul. Așa se explică 
faptul că astăzi Cimpina dis
pune de o modernă pistă de 
motocros pe care se pot des
fășura concursuri internațio
nale. un frumos bazin acope
rit de înot al asociației Elec
tromotor. bine intretinut, ca și 
terenurile de tenis respective, 
o nouă sală de sport la Liceul 
energetic (care, grație înțele
gerii manifestate de directorul 
V. Neda, intră în circuitul 
sportiv al orașului), opt tere
nuri de tenis (baza Neptun) și 
două stadioane — Poiana și 
Tineretului.

...CEI FĂRĂ DE CARE NU 
SE POATE, Mulți sint activiș
tii sportivi, oameni de 
profesorii de educație 
care prin activitatea lor 
viată „Daciadei”. Printre 
Aldea Găină (AS. 
prof. Viorel Stănciuiescu (pen
tru munca cu pionierii), prof. 
Ștefan Stănescu (Lie. Energe
tic). principalul organizator al 
activității sportive din sala de 
sport respectivă, prof. Gabri
ela Gberman (Șc. generală nr. 
1), pentru sprijinul dat creș
terii de înotători ț a.

ȘI, TOTUȘI, S-AR PUTEA 
REALIZA MAI MULT! 
condiția ca : toate 
sportive să vădească 
re (nu ca acelea de 
generale nr. 4 și 5 
sindicale: Flacăra.
I.R.A.); să se acorde 
tă atenție muncii de selecție: 
organele cu atribuții (sindicate. 
U.T.C.. pionieri, lnvățămînt) să 
nu lase organizarea, inițiativa 
in această direcție, doar 
seama organului sportiv, 
bună colaborare — acum 
prea există — ar da un și mai 
mare avint „Daciadei”...

sport, 
fizică, 

dau 
ei — 

Energia),

Cu 
asociațiile 
preocupa
ta școiile 
sau cele 

Textila, 
mai mul-

pe 
O 

nn

Modesto FERRARIN!

■

c.s.u

tactice,

Astăzi, la bazinul. Floreasca
ALE TURULUI PATRU ÎN Dl

0 NOUA ETAPA INTERMEDIARA
IN CAMPIONATUL MASCULIN
Astăzi este programată o 

nouă etapă intermediară în 
campionatul masculin al Divi
ziei „A” de volei. Au loc 5 
meciuri (cel dintre C.S.U. A- 
lumina Oradea și Universitatea 
Craiova a fost amînat pentru 
miercurea viitoare, sala din 
Oradea fiind ocupată). Partida 
centrală a etapei ni se pare a 
fi cea de la Rm. Vtlcea, unde 
echipa lui L. Stilea, urmărită 
de spectrul retrogradării, are o 
importantă șansă de a părăsi 
penultimul loc In clasament 
șl de a mai spera la salvare. 
Nu-1 va fi deloc ușor în fața 
bucureștenilor de la Steaua ca
re luptă din răsputeri pentru 
poziția a doua in ierarhia fi
nală. In celelalte jocuri, cu 
excepția campioanei, Dinamo, 
care deține prima șansă la 
Galați, gazdele pornesc favori
te. Dar iată programul etapei :

București : CALCULATORUL 
— MOTORUL BAIA MARE 
(sala Olimpia, ora 16) ;

Rm, Vileea : CARP AȚI —
STEAUA ;

Baia Mare : EXPLORĂRI — 
TRACTORUL BRAȘOV ;

Șimleu S. : SILVANIA 
C.S.M.U. SUCEAVA ;

Galati : C.S.U. OȚELUL 
DINAMO.

CLASAMENTUL
1. Dinamo 15 15 0 45: 7 30
2. Universitatea 16 10 6 35 21 26
3. Steaua 16 10 6 36:28 26
4. Explorări 16 9 7 38 129 25
5. CSU Alumina 16 9 7 32:33 25
6. Silvania 16 8 8 29:29 24
7. Tractorul 16 7 9 28:35 23
8. Calculatorul 15 7 8 31:30 22
9. Motorul 16 5 10 27:35 22

10. C.S.M.U. 16 6 10 23:36 22
11. Carpati 16 5 11 23 :41 21
12. CSU Oțelul li 3 13 21:44 19

REIUTATELE DIN DIVIZIA „D1

„TOAMNA BOBOCILOR ATLETISMULUI»
(Urmare din pag. I)

în etapa a 9-a a campiona
telor diviziei secunde de volei 
s-au înregistrat următoarele re
zultate :

FEMININ, seria I : Penici
lina II Iași — Univ. I.E.F.S. Buc. 
1—3. Confecția Buc. — Voința 
Buc. i—3, Prahova I.P.G. Plo
iești — Zimbrul Suceava 2—3, 
I.T.B. — Ceahlăul P. Neamț 
3—0 ; seria a n-a : Spartac 
Buc. — Chimia Tr. Măgurele 
3—2, Braiconf Brăila — Univ. 
Craiova 0—3, Flacăra roșie 
Puc. — Chimpex II Constanța 
3—1, Dacia Pitești — Chimia 
Rm. Vileea 0—3 ; seria a III-a: 
Metalotehnica Tg. Mureș — 
Armătura Zalău 3—0, Univ. Ti
mișoara — Textila Cisnădie

3-1, 
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can

pe plat, demonstrind calități 
care ar putea ajuta-o să a- 
jungă. într-o zi, o vitezistă de 
primă mină. Cîmpulungeanca 
Livia Simon (antrenor Gabriel 
Bădescu), care strălucește... 
izolat, în cercul aruncării 
greutății, a arătat, mai ales a- 
cum, frumoase posibilități, 
progres, ca și colega ei 
școală Petra Mibalache 
trenor Valentina Sîrbu). 
acum s-a văzut mai mult 
ceea ce urmează, de fapt, 
facă la vară, heptatlonul. O e- 
voluție frumoasă a 
bucureșteanca Doina 
reanu, cîștigătoare în 
cu garduri și clasată a 
la lungime, probe atit 
dragi, la timpul ei, și profe
soarei sale Valeria Stefănescu, 
medaliată olimpică. Si au mai 
fost Încă vreo cîteva fete care 
demonstrează calități de per
formere autentice. Tot așa și 
la băieți, lista evidentiaților 
avîndu-i în frunte pe noii re
cordmani Ia alergări, bucu- 
reșteanul Cătălin Margău (an
trenor Adriana Hering), la plat 
și sibianul George Boroi (an
trenor Ilie Popa), la garduri. 
Oricum, lista juniorilor cu re
zultate de subliniat ca și cea 
a seniorilor, dealtfel, • este 
mai mică, în comparație cu a 
junioarelor !...
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DE CALITATE'

TICATE LA CEL MAI 
ÎNALT NIVEL, N-A SOSIT 
ÎNCĂ, Valea Jiului își va 
spori, cu siguranță, produc
ția de elemente oferite lotu
rilor naționale. Pină acum, 
drumul echipei reprezentati
ve n-a fost străbătut decit 
de Simona Cost-'naș. De a- 
cum înainte însă — atenție ! 
— schiorii Jiului vor avea 
un cuvînt de spus in stabi
lirea ierarhiilor naționale ! 
(Radu TIMOFTE).

CIUC? DE CE
LA MIERCUREA 
NU I

Noi centre ale biatlonalui 
nostru par a fl Miercurea 
Cine șl Rișnovul. Sau cel 
puțin așa stau lucrurile dacă 
luăm în considerație faptul 
că la recenta „Cupă a 
4X8.Ș.” la biatlon, desfășura
tă In Poiana Brașov, repre
zentanții eelor două unități 
sportive au dominat întrece
rile la juniori și, respectiv, 
copii. Iată numele sportivilor 
remarcați : Karoly Bohodi 
șt Șandor Csedo (M. Ciue), 
învingători In cele două pro
be ale juniorilor I șt II, șl 
Ion Diaeonescn (Rișnov), 
dublu cîștigător la categoria 
eopii. Întrecerea ștafetelor 
pe distanța de 4x7,3 km a

revenit sportivilor din Mier
curea Ciuc, la peste două 
minute. Să fi sosit, oare, mo
mentul ca, după schi fond și 
probe alpine (ca să nu 
vorbim de hochei), cei din 
M. Ciuc, să-și spună cuvîn- 
tnl, prin rezultate toarte 
bune, și Ia biatlon ? (Carol 
GRUIA — coresp.).

• PRINTRE JALOANE I
• Examen greu, intre 

10 și 13 februarie, pentru a- 
lergătorii pe schiuri români : 
Concursul preolimpie de la 
Sarajevo. Vor participa la 
prima recunoaștere a trasee
lor care vor găzdui, la anul.

Concursurile de sală, inclu
siv un campionat național ca 
acesta, nu reprezintă, totuși, 
altceva decît un serios prilej 
de verificare în vederea sezo
nului competițional in aer li
ber, mult mai important și mai 
încărcat de 
Anul acesta, 
rii vor avea 
te greu : 
EUROPENE.
ÎN AUSTRIA. în perspectiva 
participării cu succes — evi
dent — la această confruntare 
a speranțelor Imediate, trebuie 
să recunoaștem că evoluția de 
acum a unora dintre tinerii 
noștri candidați pentru C.E. nu 
este chiar liniștitoare. Dimpo
trivă, trebuie acționat respon
sabil — chiar de acum ! — 
pentru a-i selecta pe cei apțl, 
capabili să poată face saltul 
de calitate, absolut necesar, 
pentru calificarea, să zicem, 
într-o finală, ca să nu mai 
vorbim de un loc pe po
dium !...

responsabilităti. 
de pildă. junio- 
un examen foar- 
CAMPIONATELE 
din luna august,

Iată cele mai bune performanțe 
înscrise in foile de concurs : 
BĂIEȚI : «0 m : t. Cătălin Mar
gău (Lie. 37 Buc.) 6,98 — record 
de juniori, 2 El. Horea (Ceahlăul 
P. Neamț) 7.011, 3. G. “
(A.S.A. Sibiu: ---- - "
(Dinamo) 7,18. 
(Petrolul PI.) 
George Boroi
— record de iuniori, 2. 
(Steaua) 8,42, Ț
namo) 8,58, 4. M Stanislav (Lu-

Boroi 
7,16. 4. V. Suciu

5. M. Năfomiță 
7.18 ; 60 mg : 1.

(A.S.A. Sibiu) 8,33 
V. Oatu

3. Ad. Tone ("Di-

ceafârul Bv.) 8,63 ; lungime : 1. 
Gabriel Bără (C.S.Ș. Șoimii Si
biu) 7,20 m, î. A. Nicolae (Pe
trolul PI.) 7,15 m, 3. CI. Lăcraru 
(C.S.Ș. 4 Buc.) 7,05 m ; triplu : 
L Daniel Ciobanu (C.S.Ș. 8 Buc.) 
15,33 m, 2. T. Ballot (C.S.Ș. Ce
tate Deva) 15,07 m, 3. S. Gorcea 
(Petrolul PI.) 14,33 m ; înălțime : 
L Gabriel Mărgineanu (Steaua) 
2,06 m, 2. G. lordache (Steaua) 
1,95 m, 3—4. Gh. Marlca (C.S.Ș.A. 
Cluj-Napoca) și Gh. Elade (C.S.Ș. 
Caransebeș) 1,90 m ; prăjină : 1. 
Răzvan Enescu (C.S.Ș. Triumf 
Buc.) 4,40 m, 2. Cr. Strătică 
(C.S.Ș. 4 Buc.) 4,30 m, 3. J. Ga- 
clu (C.S.Ș. I Buc.) 4,10 m ; greu
tate : 1. Costel Grasu (C.S.Ș.A. 
C-lung) 14,55 m, 2. S. Turbă 
(C.S.Ș. 4 Buc.) 14,42 m, 2. I. Mi- 
rică (Dinamo) 14,30 m ;

FETE : M m : L Mlhaela Chin- 
dea (Luceafărul Bv.) 7,70 — re
cord de junioare, 2. Nlcoleta Tinț 
(Steagul roșu Bv.) 7,74, 2. Cris
tina Vlăsceanu (C.S. Tlrgoviște) 
7,17, 4. Carmen Sîrbu (C.S.Ș. 4 
Buc.) 7,89 ; CO mg i 1. Doina Mi- 
horeanu (C.S.Ș. 7 Dinamo Buc.) 
8,»L 2. Teodora Paloșanu (C.S.Ș. 
Bacău) 8,99, 3. Daniela Blzbac
(Viitorul Buc.) 4.06, 4. Marinela 
Scrledu (C.S.Ș. Rm. Vtlcea) 
9,06 ; lungime > L Alina Grecu 
(Steaua) 5,90 m, 2. Doina Mihorea- 
nu 5,86 m, 1. Petra Mlhalache 
(C.S.Ș.A. C-lung) 5,77 m ; Înăl
țime : 1. Octavia Nif (C.S.Ș. 190 
Bue.) 1,75 m, 2. Petra Mlhalache 
1,75 m, 2. Iullana Bogdan (C.S.Ș. 
4 Buc.) 1,70 m, 4. Teodora Palo
șanu 1,70 m ; greutate : 1. Livia 
Simon (C.S.S.A. C-lung) 16,86 m 
— record de junioare, 2. Daniela 
Costian (C.S.Ș. Brăila/Dlnamo) 
15.47 m, 3. Jana Căpăținâ (C.S.Ș. 
Mangalia) 12,74 m.

Divizia

U“-OLIMPIA 79-64, Dl
CLUJ-NAPOCA, 8 (prin tele

fon). In cea de a HI-a zi a tur
neului Diviziei „A- de baschet 
feminin nu s-au mai consemnat 
rezultate surpriză, toate cele 
trei partide avlnd o desfășurare 
oarecum normală.

VOINȚA — CRIȘUL 79—47 
(33—29). Orădencele nu au re
zistat declt o repriză. In partea 
a doua, baschetbalistele de la 
Voința (antrenorul M. Strugaru 
a rulat întreg lotul) s-au des
prins categoric, pe fondul unui 
joc simplu șl eflcaoe. de res
pectare întocmai • disciplinei 
tactice, care le-a adus «titea 
victorii. Ștefanla Borș, Lucia 
Grecii, Liliana Slăvel șl Tatiana 
Popescu și-au făcut din nou da
toria. lnreglstrînd un succes clar,

Au marcat : Slăvel i. Hegheduș 
6, Tomescu 2, Strugaru 4, Borș 
22. Grecu 15, Popescu 10, 
gureanu 2 pentru tavingătoaAm 
respectiv Petrache K, Cutuș iX 
Amlhăeseu 4, Casetti 4, Clgan 4, 
Nagy 2. Au condus bine D. Cră
ciun și I. Breza.

SPORTUL STUDENȚESC — U- 
NIVERSITATEA TIMIȘOARA 67— 
52 (31—32). Aproape 30 de mi
nute studentele de pe Bega s-au
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aflat 
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urma 
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jocul
SĂ sJ 
irezid 
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Pe linia de tragere (m prim plan), tînărul Karoly Bonodl, 
Juniorul din Miercurea Ciue despre care se va mai auzi de 
acum înainte. Foto : Dragoș NEAGU

Jocurile Olimpice de iarnă : 
Eiena-Livia Reit, Iuliana 
Popoiu, Elena Oncioiu. L 
Lungociu, G. Kiss A Csala.
• Printre remarcații „Cu

pei speranțelor” la schi al
pin, găzduită de Valea Do
rului (Sinaia) : Sorana Vă- 
leanu (Pionierul Cimpulitng 
Muscel). Cristina Radu (Di
namo Brașov). EnikS Bog
dan (C. S. Satu Mare), Ca- 
trina Vlad (Pionierul Cluj- 
Napoca). B. Maghiar (C.S.Ș. 
Arieșeni), A. Gedeon (C.S.Ș. 
Petroșani). B. Bokor (Pio
nierul Bălan). Alina Natanail 
(C.S.S. Sibiu). Daniela Soro- 
eeanu (C.S.O. Sinaia). I. 
Magdo (Dinamo Brașov), T. 
Sandor (C.S.S. Predeal), M.

Stinceanu, (C.S.S. Vatra Dor- 
nei). SA VEZI ȘI SA NU 
CREZI : mai multe clasări 
pe podium oferite de locali
tăți ca Bălan, Cimpulung 
Muscel. Arieșeni, Cluj-Napo
ca, Vatra Dornei, in detri
mentul Brașovului, al Pre
dealului, al Slnalel.„ (V. 
FELDMAN — coresp.).

• Intrucit Balcaniada de 
schi a fost devansată cu 
două zile 0—3 martie, în 
Grecia), campionatele na
ționale de schi fond juniori 
vor avea loe intre 23—Î5 fe
bruarie și nu intre 25 șl 27 
februarie, cum inițial fusese 
anunțat

De astăzi și pînă duminică, 
la bazinul Floreasca din Capi
tală se dispută alte șapte etape 
în campionatul Diviziei „A" de 
polo, în cadrul turului patru. 
În ziua inaugurală a acestui 
tur se desfășoară două etape : 
tie la ora 9, etapa a 22-a : 
Crișul Oradea — C.N.A.S.E. 
București. Viitorul Lie. 37 Bucu
rești — Voința Cluj-Napoca. 
Dinamo București — Rapid 
Arad și Rapid București — 
Progresul București ; de la 
ora 17, etapa a 23-a : Rapid 
București — Viitorul ; Rapid 
Arad — C.N.A.S.E., Dinamo — 
Progresul și Crișul — Voința.

Înaintea acestor meciuri, cla
samentul se prezintă astfel :

L O
2. n
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INVITAȚII
LA ODIHNA $1 TRATAMENT

ÎNTREPRINDEREA DE 
TURISM, HOTELURI ȘI 
RESTAURANTE BUCU
REȘTI a asigurat pentru 
locuitorii Capitalei — în 
cele mai renumite stațiuni 
balneoclimatice din țara 
— un mare număr de locuri 
de odihnă și tratament pen
tru trimestrul I al anului 
curent lată cîteva din sta
țiunile pentru care puteți 
găsi bilete cu plecări zilni
ce sau la anumite date : 
AMARA. FELIX, CALIMA- 
NEȘTI, OLANEȘTI, GO
VORA. EFORIE NORD, 
SOVATA. HERCULANE, 
MANGALIA. VATRA DOR
NEI. SLĂNIC-MOLDOVA, 
S1NGEORZ-BAI.
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• IERI, tn ..Regie". Sportul stu
dențesc — Politehnica Iași 3—1 
(0—0). Au marcat : Lala, Bucn- 
rescu, O. Ionescu, respectiv An
ton.

ai lotului. Eugen 
Attila Polint, nu 

nici măcar între

Czegledi 2 pentru învingătoare, 
respectiv Froiter 14, Cristea 14, 
Trică 12, Ciubăncan 9, Biră 7, 
Popa 6, Stingă 2. Au condus bi
ne Fi. Baloșescu șl N.

Paul

plasă.
golul cu care Franța

Drima Darte 
oe tabela

să
a 

a- 
in

Recenta tragere obișnuită Loto 
ianuarie a.c. a prilejuit 
și njmeroase succese, 
care . PATRU AUTOTU- 
,,Dacia 1300“ la categoria

zultate) : 185 variante 100% 
lei șl 2.904 variante 25% 
lei; Cat, ~

continental. ușor
Nu-

Farkaș (locul I)

tă de

.S.S.U. 
Brașov

ransebeș 0—3 ; seria a IlJ-a : 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș 
— Oțelul Or. dr. P. Groza 3—0, 
Voinja Zalău — Voința Alba 
Iulia 3—1, A.S.A. Sibiu — Po
litehnica Timișoara 0—3, Voin
ța Beiuș •— ,U“ Cluj-Napo- 
ca 3—2.

Corespondenți : N. Mateescu, 
W*h- Lazăr, O. Guțu, M. Avanu, 
»C. Crețu, N. Magda, Gh. Rizu,

I. Domuța, C. Albu, Al. Nour, 
Șt. Gurgui, M. Domițian, I. 
Vlad, I. Ionescu, O. Bălteanu, 
I. Fețcanu, I. Soare.
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GRUPA 7—12
I.E.F.S. — VOINȚA

80—69 (33—32). In sala Floreasca, 
in fața simpatizanților (studenți 
al Institutului) care au susți
nut-o frenetic, echipa I.E.F.S. 
a obținut victoria la capătul u- 
nul med deosebit de spectaculos, 
la a cărui reușltâ șl-a adus a- 
portul, tn egală măsură, șl for
mația brașoveană. Scorul s-a 
menținut multă vreme echili
brat, dar in ultima Darte a În
trecerii gazdele s-au desprins de
cisiv. Au Înscris : Nicola (cea 
mai bună de pe teren) 25, Nieo- 
tau 16, Blindul 13, Fană 11, Mă- 
rlnguț 7, Barabas 2, Drăghici 4 
pentru Învingătoare, respectiv 
Solovăstru 34, Clcio 13, Adler 6, 
GrOnwald 6, Keresztesi 4, Anghe- 
lescu 4, Moise 2. Arbitrii Z. Ra- 
duly și C. Cătănescu au condus 
în general bine ; le reproșăm, 
Insă, larghețea exagerată din fi
nalul primei reprize.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
C.S.U. PLOIEȘTI 66—65 (45—41).
Cu noii lor antrenori desemnați 
pe parcursul acestui turneu (Ni- 
culina Grlgorescu la Progresul, 
Gabriel Năstase la C.S.U.), cele 
două echipe au furnizat o dis
pută echilibrată, al cărei rezul
tat a fost hotărit de cele trei 
puncte (coș șl aruncare liberă), 
înscrise de Camelia Tatu.

COMERȚUL TG. MUREȘ 
RAPID BUCUREȘTI 63—27 
14).

Programul de azi : sala 
reasca, de la ora 15,30 : 
țul — C.S.U. Ploiești, ___
— Voința Brașov, Rapid 
I.E.F.S. (D. STÂNCULESCU).

După modelul consfătuirilor 
care s-au organizat de FJt. Fot
bal cu antrenorii și conducătorii 
cluburilor divizionare „A“ și ,.B“. 
de curînd a început șl consfătui
rea cu antrenorii din Divizia „C*. 
In program figurează : a) ore de 
perfecționare a cunoștințelor 
profesionale de specialitate tn 
vederea îmbunătățirii calitative a 
procesului de pregătire ; b) un 
setlimb de experiență între teh
nicieni ; o orientarea federației 
asupra conținutului pregătirii e- 
chipelor din acest eșalon. Toto
dată. sînt prezentate atlt aspecte 
de la Campionatul mondial din 
Spania, cit șl filme de la antre
namentele marilor echipe sau 
care prezintă învățarea anumitor 
procedee tehnice.

In ultima zl a oonsfătuiril are 
loc analiza turului campionatului 
1982—83, la care vor fi prezenți. 
de asemenea, conducătorii secții
lor de fotbal ș: Dreședințil aso
ciațiilor sportive din ,.C“. La con
sfătuire — desfășurată pe zone 
— iau parte membri al biroului 
federal, ai colegiului central al 
antrenorilor, antrenori federali, 
medici de specialitate etc.

Consfătuirea a început Ia Iași, 
unde. Intre 31 Ianuarie și 3 fe
bruarie s-au reunit antrenorii 
formațiilor din zona Moldovei. 
Au fost prezent! și antrenorii Ion 
Mari ca și Mihai Bîrzan. La con
sfătuirea de la CluJ-Napoca, 
cepută luni, part! rină ech 
din zona Transilvaniei. Sint 
zenți antrenori! Aneelo Niculescu 
Șl Constantin Ardeleana. iar 
F.R.F. va fi reprezentată de Flo
rian Dumitrescu, secretar al 
derației. Următoarele două 
țiuni similare vor avea Ioc 
Hunedoara (14—17 februarie) 
unde vor fi eonvocațl antrenorii 
ech-'nelor de Divizia „C“ din Ju
dețele Hunedoara. Arad. Timiș, 
Caraș-Severin. Mehedinți. Brasov. 
GorJ. Sibiu — șl București (21— 
24 februarie), cu prezența antre
norilor echineior din iudetele 
Constanța. Tuicea. Giurgiu, Te- 
'eorman Olt. Doli. VTcea. Argeș. 
Dîmbovița. Călărași. Prahova. Ia
lomița și municipiul București.

Iată o acțiune importantă, or
ganizată de forul de specialitate, 
la care. PENTRU PRIMA DATA, 
stat țnvttati antrenorii tuturor 
echipelor din eșalonul a! treilea 
al fotbalului nostru.

Urmărim de aproximativ 
două luni, de cînd fotbalul 
nostru a intrat tn vacanta 
de iarnă, serialul TV ..Mun
dial ’82“. Secvențele, care 
mai de care mai interesan
te și ma? oilduitoare. prile
juiesc privitorului amin
tiri mai vecbi și mai proas- 

e-pete. Iată-L de pildă, in 
pisodul cel mai recent 
neuitata semifinală de 
SeviEa.
Franța 
Michel
Tresor 
fază fixă. Singur 
cui suprafeței de 
ei a interceptat 
centrat de Giresse și, fără 
nici un gest ta plus. l-a 
expediat cu dezinvoltură ți 
dexteritate ta

lui 
Marius 

atac la o 
ta mjjlo- 
pedeapsă. 

balonul

conducerea In 
a prelungirilor, 
de scor.

Firește. golul 
n bucurase nespus, pe el și 
pe ai lai nouă ne trezea 
însă O— neplăcută aducere 
aminte. trimițlndu-ne cu 
ani ta urmă la un meci 
România — Scolia, disputat 
la 1 iunie 1975 ta prelimi
nariile CLE. Atunci, tot 
fundaș central 
scoțianul Mc Queen, apăru-

ca Trăsor. fără 
fără să stea pe 
geaba tnscrisese 
gescu un gol 
capul. In stilul 

egalizator 
Queen — 

atac după o cursă 
solitară de la o 
poartă !a cealaltă 
— punea capăt i- 
luziilor In califi
carea tricolorilor 
la turneul final, 
faza cu pricina 
petreclndu-se în 
ultima secundă a 
meciului ! Cită în
tristare produsese 
In tabăra noastră 
greșeai» In lanț, 
de marca] și de 
plasament, care i-a 
permis lui Mc 
Queen să zburde 
ta voie, pe gazo
nul de la „23 Au
gust”. nu mai pu
țin de 70 metri—

La puține 
distanți de 
venta „Trasor*, care 
ne readusese în me
morie 
Mc Queen1 
imagine 
înfățișa

preluare și 
gînduri. De- 
Dudu Geor- 
splendid. cu 

lui : 
înscris 

urcat

EXEMPLE...
O ECHIPA SERIOASĂ, co
nectată la imperativele fot
balului competitiv, aptă să 
execute
bele „partituri" 
actual, adică si

fără greșeală am- 
ale jocului 

momentul

Trdsor a înscris .' Bucuria lui e firească...

a

ULTE SEMNE DE

erificare. 
medalii 

la Olim- 
si la 
ondiale. 
primă-

e Szabo 
a „cres- 
-3 reunit 

pomenit 
", vrînd- 
ții... Cu
a con- 
goria sa, 
borît de 
de locul 
e „1“ ar 

că stu- 
I.E.F.S.) 

st mult 
t, totuși, 

la ex- 
fie și 
celor- 

heorghe 
juniorul

La „semiușoară", fostul cam
pion european și cel care de
ține pînă la toamnă titlul de 
vicecampion mondial, Constan
tin Niculae, n-are contracandi
dat, deși antrenorii lotului i-au 
adus în preajmă pe Bie Șer- 
ban, Ion Năstăilă si
Ciuvăt. Da. anul 

Codrea și Dorin Gavra 
motive : campionul 
„șchiopătase" peste 
de a fost. „Eu am 
trecut — ne-a spus 
fiindcă n-am știut 
(sau 
me), 
toate 
sării 
au vrut. La „europene' 
gura mare competiție din *82 
— știau precis tot ce fac pe 
tatami. Amănunt tactic de de
osebită importanță. De regulă, 
sportivii valoroși păstrează cu 
grijă tehnica lor preferată 
pentru marile competiții. Ceea 
ce n-am făcut eu".

La celelalte categorii, lucru
rile sînt puțin controversate. 
Favoriții de la „ușoară", Si- 
mîon Toplicean și Fetre Mo-

George 
trecut Iacob 

aveau 
european 

tot ne un- 
greșit anul 
Niculae — 

esențialul 
la vre- 

aproape 
și adver- 

.,fotografiat" cum
— sin-

ofen-

se (nemarcat) din propriul 
careu pînă în „16“-le nos
tru, de unde a înscris, tot

„Printre noi nu se trece , par 
spună Bălăci și Klein mijlocașului 

siv Ardizoglu...

„secvența 
o altă 

(foto) ne 
un mo

ment din recenta
partidă Grecia — 
România, disputa
tă In orașul La
rissa : momentul
ta care experimen
tatul mijlocaș de 
atac Ardizoglu se 
lansase Intr-o ac
țiune de pătrunde
re II dispozitivul 
advers. Tentativă 
nereușită... Deși 
se afla la o apre
ciabilă distanță de 
poarta lui Lung, 
jucătorul grec s-a 
văzut încolțit, tn- 
tr-o clipă, de doi 
adversari, Klefa și 
Bălăci, primul fă- 
ctad un marcaj 
strict, celălalt — 
unul de suprave
ghere.

„Documentul" ni 
se pare semnifica
tiv ți ilustrativ 
pentru ceea ce ur

să devină foarte cu-

posesiei mingii și pe acela 
al recuperării ei.

în cea de a doua ima
gine. este evidentă superio
ritatea numerică, doi contra 
unu, în favoarea formației 
noastre. în timp ce Klein 
se pregătește să scoată ba
lonul de sub „stăpînirea" 
lui Ardizoglu. ' coechipierul 
său Bălăci este gata să-I 
sprijine la deposedare și 
apoi Ia relansarea atacului 
spre poarta echipei gazdă.

Momentul — until singur 
prins de fotoreporter pe 
parcursul celor 90 de mi
nute — a fost, fără 
ială. îndelung 
antrenamente, 
ilustrativ (o 
și rezultatele 
tre reprezentative tn 1982) 
în ceea ce privește schim
barea de atitudine, de men
talitate care a survenit în 
concepția despre pregătire 
și joc a fotbaliștilor noștri 
fruntași.

îndo- 
exersat la 

El ni se oare 
demonstrează 

echipei noas-

4

în această perioadă de acu
mulări în vederea startului, 
cînd totul gravitează între 
lentila de contact a lui Ticlea
nu, care nu a fost aplicată 
încă, între modul în care Du- 
cadam șj Turcu se vor integra 
în echipa aproape nouă a Ste
lei, între rolul pe care Movilă 
l-ar putea avea la întărirea e- 
chipei campioane și între mul
te altele, legate de calitatea 
adversarilor din turneele peste 
hotare ș.a.m.d.. una din temele 
care scapă atenției este aceea 
a comportării sportive pe țe

sau ce uită,
ren, care grevează de 
ori potențialul echipelor 
tre.

Nu mai departe decît 
cîteva zile, aflam cu surprin
dere că internaționalul Crișan 
a primit un cartonaș roșu la 
Atena, intr-un meci oarecare 
cu Apollon, un simplu meci 
de antrenament. Acest carto
naș roșu nu poate avea Justi
ficări. El poate fi interpretat 
doar ca o reacție 
tip vedgtist.

Să fie doar o 
faptul că în mai

tiu, au cedat tatîietatea tânăru
lui (22 de ani) Nicu Rusu (O- 
telul Tirgoviște), neselecționat 
la lot și. respectiv, lui Stefan 
Nagy (18 ani), din lotul de 
juniori.

Semimijlociul Mircea Frăti- 
că nu are contracandidat, deși 
campionul 
accidentat, n-a concurat, 
mai Imre 
ne-a arătat cite ceva.

Neîndoios. Mihalache Toma 
(locul I) este cel mai capabil 
„mijlociu". „Anul acesta 
ne-a spus el — trebuie 
prind «ultimul tren» pentru 
merge la Olimpiadă. După 
ceea voi pune kimono-ul 
cui. Va fi. probabil, și timpul. 
Acum am 28 de ani...". Ceilalți 
doi judoka 
Lăcătușu și 
s-au clasat 
primii 6 !?!

La semigrea. Constantin Got- 
că, Costel Năftică și Valentin 
Oiței nu l-au lăsat să se „stre
coare" pe podium decît pe Va- 
sile Anton (Nitramonia Făgă
raș), locul 2. Cu toate aces
tea. antrenorul emerit

Botez (Arad), aflat ta sală, a 
apreciat că -nici unui dintre 
ei nu poate face față in arena 
internațională. Oiței, insă, e 
foarte tînăr (21 de ani) și dacă 
ar munci mai mult — mă și 
întreb de ce n-o face, că la lot 
are toate condițiile — poate 
intra în discuție". Să precizăm 
noi că Oiței este sub limitele 
categoriei cu 3—4 kg, handicap 
însemnat dacă avem în vedere 
practica folosită de cei mai 
multi concurenți — care, por
nind de la o greutate corporală 
superioară limitelor categoriei, 
slăbeau doar în preajma cînta- 
rului oficial.

Nimic concludent la
categorie, grea, mai ales 
absenta tinărului Mihai 
devenit In ultimul moment 
disponibil (de ce?!).

Trăgînd linie, 
spunem că este 
trenorilor și a 
să intensifice 
ritor la toate 
timpul ne care
disnozitie. Sugerăm, de 
menea, Biroului F.R. Judo 
analizeze comportarea unor se
lecționați a căror prezență la 
lot nu este justificată.

două luni echipa craioveană a 
înscris in Jurnalul său dubla 
suspendare a lui Bălăci, eli
minarea lui Ticleanu la Flo
rența și, acum cartonașul roșu 
al lui Crișan ?

Oricum am privi lucrurile 
(și e de discutat asupra mo
tivelor care au dus la elimi
narea lui Ticleanu). aceste a- 
cumulări denotă o stare de 
irascibilitate nu prea compati
bilă cu valoarea.

Acum, cînd Universitatea se 
află în preajma unui asalt de
cisiv, care ar putea să modi
fice pînă și cursul istoriei ei 
europene, JUCĂTORII CRAIO- 
VENI — ȘI NU NUMAI EI — 
AU DATORIA SĂ-ȘI ONO
REZE VALOAREA PRINTR-O 
REALA SOBRIETATE PE TE. 
REN. CARE AR SUBLINIA ȘI 
MAI MULT JOCUL DESEORI 
STRĂLUCITOR AL ECHIPEI.

Un mare jucător poate și 
trebuie să aibă o atitudine su
perioară față de conflictele ine
rente ale jocului 1 Chiar dacă

arbitrul 
arbitrul 
jute pe 
scris și 
care unii dintre arbitrii 
sfat deseori sentimentali 
de Jucătorii români. în 
dele amicale susținute 
sparring-partneri străini).

Un mare jucător trebuie 
mereu în fată riscurile 
le presupune un gest gra- 
la urma urmelor. (Cămă- 
regretă și astăzi acea per-

greșește. Chiar dacă 
atenian a vrut să-i a- 
cei de la Apollon. (Am 
noi despre situațiile ’ în 

noștri 
față 

parti
al

să 
oeaibă 

care 
tult. 
taru 
siflantă trimitere de balon din 
meciul retur cu Bordeaux, 
o minge banală), 
trebuit să reacționeze 
dezul eliminat gratuit 
tida cu Spania, dacă 
drept reper subita 
irascibilitate ?

Cartonașul face 
fotbal, pentru că 
e badminton. Dar 
primești un cartonaș Intr-un 
suprem efort necontrolat care 
să salveze echipa și alta e să 
plătești (angrenînd și intere
sele echipei), pentru vanitatea 
copilărească, vanitatea vedetei 
care vrea să-și păstreze cu 
orice risc dreptul la răsfăț din 
partea tribunei.

loan CHIRILA

la
Cum ar fi 

irl an
in par
am lua 
noastră

dinparte 
fotbalul nu
una e să

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEATA

trebuie 
de datoria 
snortivi’or 

ritmul nregăti- 
capifo'ele 
îl mai au

din 28 
mari 
printre 
RISME
I, obținute pe bilete achitate in 
cotă de 25 1. sută (!) de parti- 
clpanții Bogdan Silvia din Arad, 
Drăguț Sergiu din Pitești. Stei 
Aurel din Baia Mare și Vlăs- 
ceanu Marin din București. 27 
CIȘTIGURI IN BANI de valori 
cuprinse intre 23.000 șl 4.000 Iei 
la categoriile a U-a șl a IlI-a 
etc. Așadar, Încă o dovadă eloc
ventă asupra marilor avantaje 
oferite de acest atractiv sistem 
de Joc. La tragere» Loto de vi
neri 11 februarie 1983 puteți obți
ne și dv. succese asemănătoare. 
Nu uitați, Insă, că numai astăzi

șl miine se mai pot procura bi
lete cu numerele alese de dv. 1 
La cererea particlpanților, agen
țiile Loto-Pronosport 
poziția acestora și 
completate.

pun la dis- 
bilete gata

PronoexpreaTragerea obișnuită 
de astăzi, 9 februarie 1983, se te
levizează in direct inceptnd de la 
ora 16,25.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 6 FEBRUA

RIE 1933

Cat. 1 (13 rezultate) : 23 varian
te 100% a 2.543 lei șl 230 varian
te 25% a 636 lei ; Cat. 2 (12 re- 

....................a 270
.. _______ .. a «7

Iei ; Cal, 3 (11 rezultate) : 1.701 
variante 100% a 56 lei șl 19.479 
variante 25% a 14 lei.
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cut, împreună cu chemarea de 
a acționa și în 1983 cu Întreaga 
energie și pricepere, cu dăruire 
și abnegație patriotică pentru 
înfăptuirea exemplară a preve
derilor planului pe anul in curs 
și pe întregul cincinal, pentru 
transpunerea neabătută în viață 
a hotârîrilor Congresului al 
XII-lea și Conferinței* Na
ționale a partidului, pentru ri
dicarea națiunii noastre socia
liste pe culmi tot mai înalte de 
bunăstare și civilizație.

Rezultatele bune obținute în 
anul 1982, în condițiile grele 
determinate de criza economică 
mondială, ilustrează cu forța 
faptelor deosebit de convingă
tor superioritatea economiei 
noastre socialiste, planificate. 
C jmitetu! Politic Executiy a 
evidențiat, totodată, că succe- 
sele realizate puteau fi mai 
bune dacă in toate sectoarele de 
activitate s-ar fi acționat cu 
mai multă răspundere pentru 
mobilizarea tuturor forțelor ma
teriale 
pune 
listă.

Deși 
ritmul 
Comitetul Politic Executiv 
apreciat că — pe ansamblu 
s-a obtinut o creștere impor- 
tantă a economiei naționale, 
existind toate condițiile ca in 
anul acesta și in perioada ur
mătoare să se asigure un ritm 
inlens de dezvoltare economico- 
socială și, pe această bază, în
făptuirea obiectivelor stabilite 
de Congresul al XII-lea pentru 
ridicarea bunăstării matviale și 
spirituale a poporului.

Comitetul Politic Executiv 
a stabilit să fie dat publicității 
Comunicatul Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și So
ciale, Consiliului de Miniștri, 
Comitetului de Stat al Planifi
cării și Direcției Centrale de 
Statistică cu privire la înde
plinirea planului național unic 
de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România 
pe anul 1982.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat, de aseme
nea, Raportul privind asigura
rea și controlul calității pro
duselor și activitatea de me
trologie in anul 1982.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că, prin mobilizarea 
susținută a forțelor din cerce
tare. proiectare și producție, in 
anul 1982 s-au obținut succese 
însemnate în direcția îmbunătă
țirii calității produselor.

Apreciind rezultatele bune 
obținute în 1982, Comitetul Po
litic Executiv a criticat, în a- 
celași timp, faptul că unele în
treprinderi au realizat produse 
cu abateri de la normele de 
calitate, pentru a căror reme
diere s-au făcut cheltuieli su
plimentare ce au grevat asu
pra eficienței activității aces
tor unități.

și umane de care dis- 
economia noastră socia-

in 1982 nu s-a realizat 
de creștere planificat, 

a

Pornind de Ia hotănrile adop
tate de Conferința Națională a 
partidului, de la creșterea ce
rințelor economiei naționale. 
Comitetul Politio Executiv a 
hotărit elaborarea, pentru toate 
ramurile economi-e, a unor 
programe speciale, care să con
ducă la îmbunătățirea continuă 
a calității produselor.

în continuare, Comitetul Po
litic Executiv a examinat și 
aprobat propunerile privind va
lorificarea unor materii prime 
și materiale recuperabile cu 
conținut de elemente utile. în 
spiritul indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, 
au fost analizate căile și moda
litățile prin care pot fi înde
plinite importantele obiective 
prevăzute în acest domeniu.

Comitetul Politic Executiv 
a analizat și aprobat Ra
portul privind balanțele prin
cipalelor produse agricole 
din recolta anului 1982. 
S-au stabilit măsuri care să 
ducă Ia o bună gospodărire șl 
utilizare a acestor produse, 
pentru îndeplinirea integrală * 
prevederilor programelor apro
bate de Conferința Națională a 
partidului, în vederea asigurării 
necesarului de materii prime 
pentru economie și a satisface
rii corespunzătoare a cerințelor 
de consum ale populației.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut o 
informare cu privire la vizita 
oficială de prietenie pe care a 
întreprins-o In țara noastră, tn 
perioada 21—24 ianuarie 1983, 
colonelul Moammer El Geddafi, 
conducătorul Marii Revoluții de 
la 1 Septembrie al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare So
cialiste.

Comitetul Politie Executiv a 
dat o înaltă apreciere rezulta
telor fructuoase ale noului dia
log la nivel înalt româno-11- 
bian, rezultate consemnate în 
Tratatul de prietenie și coope
rare dintre România și Libia, 
precum și în celelalte documen
te semnate în timpul vizitei, 
manifestlndu-și convingerea că 
acestea asigură o perspectivă 
nouă, de importanță istorică, in 
dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre cele 
două țări — pe plan politic, 
economie, tehnico-științifie și 
cultural —, în folosul progre
sului economie al ambelor state, 
al prosperității popoarelor ro
mân și libian.

Aprobind în unanimitate do
cumentele șl ințelegerile con
venite cu prilejul vizitei, Co
mitetul Politie Executiv a sta
bilit măsuri pentru realizarea 
în bune condiții a obiectivelor 
de colaborare și cooperare pre
văzute, pentru lărgirea conti
nuă a raporturilor româno-Ii- 
biene, potrivit dorinței și as
pirațiilor ambUor țări și po
poare.

Comitetul Politic Executiv a 
rezolvat, de asemenea, unele 
probleme curente ale activității 
de partid și de stat

In ..Troleu! scrdica" la handbal masculin
ECHIPA „B" A ROMÂNIEI — PE LOCUL II

Desfășurată între 1 și 6 fe
bruarie la Sofia, 
internațională de 
masculin dotată cu 
Serdica" a reunit 8 reprezen
tative naționale, între care și 
selecționata secundă a Româ
niei. Echipa asastră, 
tltă r - - - 
de anirșaoi 
Ghijă Licu $i Cezar Nica, s-a 
clasat pe locul fi, lâ egalitate 
de puncte și gojâteraj cil cîș- 
tigătoarea, dar cu un număr 
mai mic de goluri înscrise. 
Clasamentul final al acestei 
tradiționale competiții arată 
astfel :

întrecerea 
handbal 
„Trofeul

.----------, pregă-
și condusă în competiție 
inirijnoffl Eugen Trofln,

1. Cehoslovacia 4 p (80—70) ; 
Z Rom&rl* B 4 p (75—65) î »- 
Bulgaria A 4 p (70—67) ; 4. 
Ungaria 0 p (grupa 1—4) ț 5. 
U.R.S.S. tineret 4 p; 6. Bul
garia B 4 pi T. Cuba4 p ; 5. 
Belgia 0 P (grupa 5—8).

înregistrate 
secundă a 

.Trofeu! Serdi- 
30—22 (14—10) cu U.R.S.S.

LA FESTIVALUL ȘAHIST „HERCULES '83"
BĂILE HERCULANE, 8 (prin 

telefon, de la trimisul „Ager- 
pres“ Albert Berger) . La Băi
le Herculane au început între
cerile tradiționalului festival 
șahist „Hercules ’83“ la care 
participă peste 200 jucători și 
jucătoare din țara noastră și 
de peste hotare. în runda 1- 
naugurală a principalului tur
neu feminin maestra româncă 
Gertrude Baumstark a invins-o 
cu piesele negre pe 
Miroslava Gostovici, 
Ghindă a ciștigat la 
Gogâlea, Slobodanka 
vid (Iugoslavia) a
pe Cristina Bădulescu, iar 
partidele : Emilia Chiș — 
tonlna Dragasevid (Iugoslavia) 
și Edit Stefanov — Marta Ko
vacs (Ungaria) a fost consem-

iugoslava
Eugenia 

Eleonora 
Milivoje- 

întrecut-o 
In 

An-

nată remiza. Partida Smaran- 
da Boicu — Eva Karhkhs (Un
garia) s-a întrerupt.

în concursul masculin, C. Iu. 
nescu a obținut victoria în 
partida cu Ivan Jivanovici 
(Iugoslavia), Cornel Bușu l-a 
învins pe Wolfgang Ott (R.F. 
Germania). Dan Bărbulescu a 
pierdut la Gyula Forgacs (Un
garia), în timp ce partidele 
Parik Ștefanov — Volodea 
Vaisman și loan Biriescu — 
Valeriu Nicolaide s-au înche
iat remiză. S-a întrerupt par
tida Petar Orev (Bulgaria) — 
Emil Ungureanu.

Paralel se desfășoară In 
sistem elvețian alte 4 turnee 
„open“ (două feminine și două 
masculine) pe diverse catego
rii de clasificare.

mai orecia 
decer- 
„suui- 
recom- 
pe cel 
amator 
presti-

Zilele următoare, 
la 21 februarie, va fi 
nat tradiționalul trofeu 
van Haward". Acesta 
pensează, în fiecare an, 
mai merituos sportiv 
din Statele Unite. La 
giosul trofeu candidează ac im 
10 reputați sportivi, cunoscuți 
prin performantele lor' de ex
cepție, cum sint : Alberto Sa
lazar — „recordmanul" lumii 
la maraton, atleta Mary Dec
ker-Tabb, multiplă recordma
nă în cursele pe distanțe me
dii și lungi, Scott Hamilton, 
campion mondial Ia patinaj 
artistic. înotătoarea Mary Mea
gher, călăreața 
— ciștigătoare
Mondiale", Phil Mahre — de
ținătorul „Cupei Mondiale" Ia 
schi alpin și pugillstul Tyrell 
Biggs, campion al lumii la 
Mtinchen.

Laureatul ediției trecute a 
trofeului este cunoscutul atlet 
Carl Lewis.

Lanic Smith 
a „Cupei

„CUPA MONDIALA*

După 
concurs 
Austria, 
ral al .. 
schi alpin 
modificări, 
importantă

desfășurarea recentului 
de la Șt. Anton, din 
In clasamentul gene- 

.,Cupei Mondiale* la 
au intervenit unele 
Intre care, cea mai 
este cea a lideru-

iul : L Phil Mahre 
146 p. 2. Peter Ldscher 
veția) 135 p, 3. Peter 
(Elveția) 123 p.

Norvegianul 
myhr a devenit 
Mondiale* de 
(„Worldloppet")

(S.U.A.) 
(El- 

Miiller

Magnar 
liderul 

mare
cu 52 p.

Ris- 
Cupei 
fond 

Pe

locurile următoare : 2. Walter 
Mayer (Austria) 43 p, 3. Jiri 
Beran (Cehoslovacia) 43 p.

CAMPIONATE NAȚIONALE*^ '

LA HOCHEI: SELECȚIONATĂ STUDENȚEASCĂ
TORPEDO USTI KAMENOGORSK 12-8!

în suita pregătirilor pe care 
selecționata studențească a 
țării noastre le efectuează in 
vederea Universiadei de iarnă 
de la Sofia, meciul desfășu
rat aseară, in compania echi
pei sovietice 
Kamenogorsk, 
„23 August* 
constituit un 
La capătul 
tractive, cu 1 
spectaculoase, de bună 
tate, și mai ales cu goluri ca 
la... handbal Jucătorii noștri
s-au impus cu 12—8 (4—3,
2—3. 6—2). De remarcat faptul 
că începutul 
a adus 
moment 
condus 
parte a 
superioritatea dară a elevilor 
lui Eduard Pană. Tehnicianul

Torpedo Usti 
, la patinoarul 

din Capitală, a 
moment reușit 

unei partide a- 
numeroase faze 

cali-

ultimei reprize- 
cu sine șl singurul 
în care oaspeții au 
(6—7). dar că aceeași 
meciului a reflectat

nostru s-a arătat mulțumit 
de modul general de evoluție 
a echipei și in special de pres
tațiile lui Cazacu și ale li
niei Gherghișan — Gereb — 
Chiriță, autoare a 6 din to
talul golurilor echipei române. 
Au marcat Hăl&ucă 2, Chi
riță 2, Gherghișan 1, Popes
cu 2, E. Antal 1, Gereb 3, 
Cazacu 1, respectiv Cecel 2, 
Strelcluk 1, Grigoriev 1. Kuz- 
nețov 3, Novojenif 1. A arbi
trat bine Fl. Gubernu, ajutat 
de ȘL Enciu șl M. Dinu.

Astăzi, de la ora 17, la 
tinoarul „23 August* are 
reeditarea partidei dintre
lecționata divizionară a Româ
niei și Torpedo Usti Kame
nogorsk. în prima part'dă : 
6—6.

pa- 
loe 
se-

Radu TIMOFTE

„OLIMPICII AGROTIKOS 2-1 (2-0)
Astăzi, un nou joc

Iată rezultatele 
de reprezentativa 
României în 
ca* 
tineret. 25—20 (12—9) cu Bul
garia A, 24—28 (11—15) cu
Cehoslovacia, 26—20 (14—9) cu 
Belgia și 26—17 (15—8) cu Un
garia.

SALONIC 8, (prin telefon). 
Luni «eara. „olimpicii* s-au îna
poiat <5e la Negrită la Salonic 
(80 km) și, la 24 de ore. au sus
ținut un nou joc de verificare. 
De data aceasta, el au IntUnit 
un adversar mal puternic — cel 
mal bun din turneul elen — A- 
grotikos Aster as, locui 3 In Divi
zia B, cu cinci foști jucători de 
A In formație. Fotbaliștii români 
au Învins cu 2—1 (2—0). Meciul 
acesta a fost cei mal dificil, dar 
nu pentru că echipa greacă ar fi 
demonstrat virtuți tehnico-tactl- 
ce deosebite Adversarul princi
pal a fost terenul foarte tare, cu 
un strat de nisip, la discreția via
tului. Jucătorii noștri au tnoeput 
bine partida, cei 1500 de spec
tatori le-au aplaudat pasele și. 
tn mln. 11 s-a deschis scorul, 
IOV AN relulnd din voleu, Ia • 
lovitură liberă executată de Băr- 
bulescu. tn mln. ÎS, scorul a fost 
majorat : Radu n l-a deschis 
lung pe M. Mlhal. zcesta a cen
trat Înapoi șl NEMȚEANU a re
luat de la 4 m. După pauză. Ju-

câtoril noștri au fost prea pru
denți. localnicii au atacat ta—___ _____________ mal 
mult~ șt in min. SS au redus sco
rul (HRISTU), care ar fl putut 
să fie majorat in mln. 85, clnd 
Nemțeanu a trimis peste poarta 
goală.

Selecționata olimpică a aliniat 
următoarea formație :

Caval — M. Mlhal, Cazan, C. 
Solomon, M. Zamfir — Pană 
(min. 76 Zare). Majaru (mln. 
50 Petcu). Bărbulescu (mln. W 
O rac), lovan — Nemțeanu, 
Radu n.

Miercuri (n.r. astăzi), olimpicii 
susțin un nou joc de verificare. 
In compania divizionarei c Cam- 
bariakos. Jocul proiectat cu 
PAOK Salonic a devenit incert.

Constantin ALEXE

TELEX © TELEX • TELEX • TELEX • TELEX• TELEX ®/ELEX 0 TELEX • TELEX
ATLETISM • Maratonul de la 

Beppu (Japonia) a fost ciștigat 
de japonezul Yoshihiro Nishimura 
în 2.13:55, urmat de compatrio- 
țil săi Tetsuo Urakawa 2.14:27 șl 
Hiroshi Munakata 2.16:52.

BOX • Americanul Ray Man
cini, campion mondial (W.B.A.) 

categoria ușoară l-a învins la 
punete in 10 reprize, la San VI- 
cenzo (Italia), pe englezul George 
Feeme/.

CICLISM • Prima etapă a 
cursei internaționale de la Bes- 
seges1 (Franța), disputată de-a

lungul a 123 km, a tost cîștigată 
da olandezul Jan Raas tn 3h09. 
• La 19 și 20 februarie, la Sut
ton Park (Anglia) «e vor desfă
șura campionatele mondiale de 
cidocros pentru amatori șl pro
fesioniști.

JUDO • Turneul Internațional 
de la Tbilisi a fost dominat ' 
judoka sovietici, Învingători 
6 categorii.

MOTOCICLISM • Concursul 
motocidism pe gheață desfășurat 
la Alkmaar (Olanda) a fost cîș- 
tlgat de fostul campion mondial

de 
la

de

Vladimir Llubnicl (U.R.S.S.) eu 
28 p, urmat de Erik Stenlund 
(Suedia) 27 p

TENIS • După desfășurarea 
campionatelor internaționale pe 
teren acoperit ale S.U.A. tn cla
samentul Marelui Premiu FILT 
conduce John McEnroe cu 325 p, 
urmat de Ivan Lendl 227 p. Jose 
Luis - Clerc 225 p, Mats Wilander 
189 p etc.

TENIS DE MASA S La Herve 
(Belgia), in cadrul campionatului 
ligii europene, Belgia a întrecut 
Norvegia cu 4—3.

Canada. Au obținut titlurile 
de campioni la patinaj artis
tic : Brian Orser — bărbați, 
Kay Thompson — femei. Bar
bara Underhill — Paul Martin 
— perechi, Tracey Wilson — 
Robert McCall — dans.

S.U.A. Patinatoarea Rosalynn 
Sumner (18 ani) a ciștigat pro
ba individuală întrecind-o pe 
campioana lumii Elaine Zayak.

HOCHEIUL IN ACTUALITATE

• în capitala Japoniei aro 
loc un turneu triunghiular cu 
participarea echipelor 
Sovietice, 
(ultimele 
adversare 
României, 
campionatului 
primul meci, 
— Japonia 7—5 
2—2).
• Citeva rezultate ale uno*

partide dintr-o nouă rundă a 
campionatului unional : Trak
tor — Salavat 3—3. Ț.S.K.A.
Moscova — Aripile sovietelor 
3—0, Himlk — Torpedo 3—4, 
Dinamo Riga — S.K.A. Lenin
grad 6—4. Clasamentul : L 
Ț.S.K.A. 61 p, 2. Dinamo Mos-* 
eova 55 p, 3. Spartak Moscova^r 
49 p.

Uniunii 
Japoniei, 

slnt viitoare 
reprezentativei 

grupa „B“ a 
mondial). în 

la Tokio. S.U.A. 
(1-2, 4—1,

S.U.A. și 
două
ale 
in

CAMPIONII MONDIALI
JOACĂ SÎMBĂTĂ

LA LIMASSOL
Primul meci al anului, in

grupa a 5-a a preliminariilor 
C.E., va avea loc sîmbătă, la 
Limassol, intre reprezentative
le Ciprului și Italiei. în vede
rea acestei partide, antrenorul. 
Enzo Bearzot a alcătuit un lot 
de 18 jucători, printre care se 
află și cei 
campionatul

Iată lotul : Zoff (Juventus), 
Bordon (Inter) — portari; Ber- 
gomi (Inter), Cabrini (Juven
tus), Collovali (Inter), Gentile 
(Juventus). Scirea (Juventus), 
Vierchowod (Roma) —fundași: 
Ancelotti (Roma), Antognoni 
(Fiorentina), Causio (Udinese), 
Marini (Inter), Oriali (Inter), 
Tardelii (Juventus) — mijlo
cași ; Altobelli (Inter), Conți 
(Roma), Graziani (Fiorentina), 
Rossi (Juventus) — atacanți.

care au ciștigat 
mondial.

DE PRETUTINDENI
din Iugoslavia și înaintată la 
U.E.F.A.

pe-

Se-
E-, 

Din

a început la Buenos 
anchetă privind inci- 
petrecut în vestiarul 

Velez Sarsfield, in

• Argentinianul Oswaido Ar- 
diles (Tottenham) a suferit 
sîmbătă, in meciul cu Man
chester City, o fractură de 
roneu.

• Miercurea viitoare, la 
villa, in preliminariile C. 
Spania va intîlni Olanda,
lotul olandez nu vor lipsi : 
Schrijvers (Ajax), Metgod (Ha
arlem). Hovenkamp (Alkmaar). 
K or put (Torino). Krol (Napoli) 
Schonaker (Ajax) ș.a.

• Echipa iugoslavă Bajduk 
Split s-a oferit să organizeze, 
in 1984, una dintre finalele cu
pelor europene, propunere ac
ceptată de federația de fotbal

• Ieri 
Aires o 
Jentul 
echipei 
pauza meciului cu Estudiantes.
După cum se știe, cu acest 
prilej, au explodat două petar
de și doi jucători au fost ră
niți, iar partida nu s-a mal 
reluat. Federația va decide în 
acest caz, meciul fiind foarte 
important in disputa pentru 
titlu. Indepcndicnte are 51 p, 
iar Estudiantes 50 p (dar un 
joc mai puțin) .'
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