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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar 
Comunist 
Republicii 
împreună 
Ceaușescu, 
dimineața, 
rilor celei 
rințe a Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Româ
nia, eveniment de însemnătate 
deosebită, 
profunde 
a tinerei 
noastră.

Sosirea 
Ceaușescu, 
Ceaușescu 
Adunări Naționale, unde 
desfășoară lucrările Conferința 
U.A.S.C.R., a fost salutată cu 
deusebită bucurie, cu entuziasm.

Un mare număr de studenți, 
de tineri din întreprinderi și 
instituții bucureștene au venit 
pe aleea 
Adunări 
saluta pe 
partidului 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu. Ti
nerii scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — tinerii !“, 
„Ceaușescu și studenții !“. For
mații și ansambluri artistice 
studențești interpretează dan
suri și cîntece patriotice. Coru
rile intonează „Al țării noastre 
drag președinte", „Partidul — 
Ceaușescu — România", precum 
și imnul „Gaudeamus". Se 
cîntă „Ceaușescu — la mulți 
ani !“ Tineretul studios, îm
preună cu întregul popor, 
omagiază împlinirea a 50 de 
ani de activitate revoluționară 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și aniversarea zilei sale de 
naștere.

în numele studențimii româ
ne, al întregului tineret, to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu sentimente de aleasă 
stimă și recunoștință de Pante- 
limon Găvănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., Nicu
Ceaușescu, secretar ai C.C. al 
U.T.C., Tudor Mohora, pre
ședintele Consiliului Uniunii A- 
sociațiilor Studenților Comuniști 
din România, secretar al C.C. al 

studenți 
Nicolae

Elena

general al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste România, 

cu tovarășa Elena 
a participat, vineri 
la deschiderea lucră- 
de-a XIII-a Confe-

cu semnificații 
in viața studenților, 
generații din țara

tovarășului Nicolae 
a tovarășei 
la Palatul

Elena 
Marii

și pe platoul Marii 
Naționale pentru a 
conducătorul iubit al 
și statului nostru.

U.T.C. Studente și 
oferă tovarășului 
Ceaușescu, tovarășei _____
Ceaușescu frumoase buchete de 
flori.

în aceeași atmosferă însufle
țită, de puternic entuziasm ti-

neresc, este salutată apariția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei Elena Ceaușescu in 
rotonda Palatului Marii Adu
nări Naționale. Minute in șir 
răsună puternice aplauze și 
indelungi urale, ovații prelun
gite. Se scandează cu însufle
țire „Ceaușescu la mulți ani !“, 
„Ceaușescu și studenții", „Stima 
noastră și mîndria, Ceaușescu 
România".

Ia cuvintul tovarășul Tudor 
Mohora, președintele Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România.

In numele tuturor studenților 
din țara noastră, expresie a do
rinței lor unanime, secretarul 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este invitat 
să ia cuvintul la cea de-a XIII-a 
Conferință a Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști din 
România.

Primit cu cele mai alese sim
țăminte de dragoste și prețuire, 
in atmosfera vibrantă, entuziastă 
ce domnește in sală, ia cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului, președintele 
Republicii, a fost urmărită eu 
deosebită atenție și viu interes, 
cu profundă satisfacție și de
plină aprobare, fiind subliniată, 
în repetate rinduri, cu puternice 
și îndelungi aplauze. S-a_sean- 
dat din nou.
„Ceaușescu 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu —

La plecare, miile de tineri au 
aclamat din nou pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. dind expresie 
dragostei fierbinți și recunoș
tinței profunde față de partid și 
secretarul său general, pentru 
condițiile minunate de viată, 
muncă și studiu asigurate stu
denților, iniregului tineret ai 
patriei noastre socialiste, voin
ței nestrămutate a întregii stu- 
dențimi de a contribui cu entu
ziasm, abnegație și spirit revo
luționar, împreună cu toți ti
nerii țării, cu întregul nostru 
popor. Ia înflorirea multilate
rală a României socialiste.

★

In ședințele de dimineață și 
de după-amiază ale conferinței 
au avut loc dezbateri pe margi
nea documentelor prezentate.

cu însuflețire.
P.C.R.!-. 

poporul 
studenții

Și
Si 

la multi ani!1
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DUELUL CELOR DOUĂ RECORDMANE MONDIALE,
VALI 10NESCU - ANIȘOARA CUȘMIR, CONTINUĂ

concursuri. bunc sdrlturl

lruitilKi marile ocazii • Cele mal bune

• 13 8 pcniru Anișoara in iniilnirilc directe • Tali

au probleme eu elanul..Mihai ZahariaVali Ionescu p
mulfumiti 

m. Fotografii

Amșoara Cușmir 
rint 
632

Moroiu 
dupd săritura de 
de Dragoș NEAGU

Devenit un .clasic" al atle
tismului mondial contemporan, 
duelul VALI IONESCU — A- 
N1ȘOARA CUȘMIR are. azi, 
puține corespondențe in rindul 
celorlalte probe și este unie in 
istoria săriturii in lungime fe
minine. S-a vorbit și s-a scris 
mult despre seniifondiștii_ en
glezi Sebastian Coc $i 
Ovetl, dar 
mai mult—

Stere 
rivalitatea lor — 
indirectă, pentru 

că in arenă nu prea s-au in- 
tilnit, in afară de C.E. 1978 
Praga și J.O. 1960 — s-a stins 
ia sezonul trecut, tocmai ci nd 
se perfectaseră citeva curse 
directe, din cauza problemelor 
de sănătate ale combatanților, 
A fost, pină acum' 3—1 ani.

După „Europa Top 12" la tenis de masă

LA TEMELIA SUCCESULUI OBȚINUT DE OLGA NEMES, 
TALENTUL, MUNCA Șl 0 MARE DORINȚĂ DE A ÎNVINGE 

icdcrdlâ Ella ConsianiincscuConvorbire cu proaspăta
De Ia aflarea răsunătorului 

succes obținut „la scor" de ti- 
năra noastră jucătoare de te
nis de masă Olga Nemeș în 
marea confruntare cu cele mai 
vestite jucătoare din Europa, 
sportul cu cea mai mică min
ge a luat locul celui cu min
gea cea mare (fotbalul fireș

O

9

laurcaia și cu antrcnoarca
te...) în apelurile telefonice 
primite, in aceste zile, la re
dacție. Iubitorii tenisului de 
masă — și nu numai ei — do
reau să afle cum a fost la 
„EUROPA TOP 12“ 1 Sincer 
vorbind, doream și noi același 
lucru, dar în seara sosirii din 
Anglia, colegul ■ de rubrică nu

Un sfat la pauză, transformat in puncte in setul următor 
Foto : Dragoș NEAGU

a insistat prea mult, ținind 
seama de oboseala drumului 
(adăugată la cea a concurru- 
Iui) care marca evident pe e- 
roina succesului și pe secon
danta sa, antrenoarea federa
lă Ella Constantinescu. Așa 
că ne-am dat int.Inire la fe
derație, să discutăm mai pe 
Îndelete.

Olga este numai in aparen
tă o fetită tăcută. Convorbi
rea cu ea este plăcută, alertă, 
un adevărat schimb de „con- 
.re“, ca la masa de joc.

— A fost greu. Olga ?
— Da, a fost, dar a mers 

bine. Nu m-a mai durut bra
țul...

— Te-ai gindit la un aseme
nea succes ? „

— De gindit m-am gindit 
să... nu mă fac de minune. Dar 
la primul loc am visat, să mă 
credeți. Se spune că intr-un 
concurs mare poți bate pe ori
cine și poți lua bătaie de la 
oricine... Am urmărit insă pri
ma variantă a „zicalei*.

— Cum a fost începutul ?
— Am luat un set, ușor, la 

Popova. Mi l-a luat greu pe 
al doilea și am ciștigat deci
sivul. Nu prea greu...

— Pe urmă cu prima candi
dată, Vriesekoop...

Interviu realizat de 
Mircea COSTEA

(Continuare In pag 4—5)

dxielul Rosemarie Ackermann 
— Sara Simeoni '.a înălțime, 
apoi, pentru sci-xtă vreme, cel 
dintre Marita Koch și Jar mi la 
Kratocnvilova la 403 m, tran
șat net la Atena de Koch. cu 
un excepțional record mondial 
(48:16), aproape intangibiL La 
fel. cel dintre decatloniștii Da
ley Thompson (Anglia) — Jur
gen Uingsen (R.F.G.), în care 
britanicul are avantaj in intil- 
nirile directe și pe tabelă.

Se-pot face destule speculații 
pe marginea „fenomenului Iq- 
nescu — Cușmir", unic, la a- 
cest nivel, in istoria atletismu
lui românesc. Pentru că el este 
încă abia la început, cele două 
camp.nane fiind foarte tinere, 
pentru că rivalitatea lor poate 
fi comparată cu altele, celebre, 
din diferite sporturi — cu evi
dență strictă — si pentru că. 
la urma urmei, atletismul este 
sportul exactității, vă oropu- 
nem o analiză comparativă a 
celor două cariere in cifre s’ 
date statistice.

Practic, duelul Vali — Ani- 
roara începe in sezonul de sală 
tfttl. prefațat de sfințitul sezo
nului in aer liber 1980. pe care 
Vali il incheie cu 6,54 m (9

doua săritoare ro-august), a
năncă a anului, iar Anișoara 
cu 633 m (4 septembrie, re
cord național de junioare). In 
cele trei intilniri din 1980, Vali 
a ciștigat două iar Anișoara 
una ; 5,07, Pitești (camp, tine
ret) . AC. 6,46 m — V.I. 6,35 
m ; 13.08 (meci tineret Româ
nia — R.D G.) ; V.L 6,51 m — 
A.C. 6,30 ; 20.08 (camp, seni
ori) ; V. L 6,41 — A. C. 6,31.

in 1381. Vali și Anișoara au 
concurat 
mezina 
Vali 
A.C. 
lă) : 
23.»5 
6.91 (record) — V.I. 6,59 
(camp, seniori) : 
A.C. 6.45 ; 11.07 : 
V.I. 0 (3
(JMU) : AC. 
2S.08 (camp. 
6.83 - V.I.
6.65 — ’ 
A.C. 6.64 — V.I. 6,56.

Anul trecut, cele două ve
dete s-au intilnit de 6 ori.

de 9 ori, 
G intilniri, 

V.I. 6,67 — 
(camp, sa- 
AC. 6,50 ;

împreună 
ciștigînd 

19.01 (s) : 
6.28 ; 14.02

V.I. 6,75 — 
(cone, primăvară) : A. C

; 17.06 
V.I. 6,72 — 
A.C. 6,59 — 

depășite) ; 25.07
5,77 — V.I. 6,61_; 
tineret) :

6.63 ; 2.09

3 :

A. C.
V .1. U.OO , «>.V7 : A.C,

V.I. 6,64 ; 19.09 (J.B.) :

Vladimir MORARU

(Continuare In oag 4—5)

UN NOU PRESTIGIOS TROFEU 
PENTRU NADIA COMĂNECI

La inapoderea de la Roma, 
unde i s-a înmînat prestigiosul 
trofeu „Trinacria d’oro", Nadia 
Comăneci s-a bucurat, ieri, la 
Aeroportul internațional Oto- 
peni, de aceeași frumoasă și 
călduroasă primire ca și atunci 
cînd aducea în patrie cele cinci 
medalii olimpice de aur sau 
cele trei titluri de campioană 
absolută a Europei. Cei care 
au venit s-o Intlmpine — 
reprezentanți ai conducerii

C.N.E.F.S., ai federației, rude, 
prieteni —, au felicitat-o și 
îmbrătișat-o cu dragoste pe 
marea noastră gimnastă, bucu- 
rîndu-se din inimă de această 
nouă recunoaștere internațio
nală a prestigiului de care se 
bucură în întreaga lume gim
nastica românească si marile eî 
talente, urîndu-i Nadiel noi și 
frumoase izbînzi pe tărimțil 
gimnasticii. (Foto: L MIHAICA)



INDIFERENT DE VIITOAREA PROFESIE,
SPORTUL RÂMÎNE O „MATERIE" 

DE BAZĂ PENTRU TOȚI STUDENȚII!
Pentru studenții Institutului 

de mine Petroșani, ca și pen
tru ceilalți studenți ac țărb, 
practicarea în mod sistematic 
a exercițiilor fizice și sportu
lui prezintă o dublă necesita
te. Mă gîndesc că prin aceste 
activități se realizează deopo
trivă menținerea și întărirea 
sănătății, ca și dezvoltarea ca
lităților peitiice și morale atit 
de necesare viitorului specialist 
din industria extractivă, îț ca
re se cere o bună rezistență la 
efort.

Tocmai de aceea, în cadrul 
Institutului nostru se acordă 
o atenție deosebită organizării 
și desfășurării, la un nivel ca
litativ superior, a activităților 
de educație fizică și sport, prin 
catedra de educație fizică, prin 
Asociația studenților comu
niști, ca și prin clubul sportiv 
Știința. Catedra de educație fi
zică — de pildă — a elaborat 
modele de instruire sportivă a 
studenților adaptate la cerin
țele profesionale, profilelos. din 
viitoarele locuri de muncă. Ele 
se realizează atît prin orele de 
educație fizică, în temele de 
lucru pentru activități indepen
dente, die acasă, cit și prin 
disciplinele sportive alese pen
tru participarea la competițiile 
sportive de masă din cadrul 
„Daciadei".

întrecerile marii competiții 
naționale desfășurate in Insti
tutul nostru, unele devenite 
tradiționale, atrag marea masă 
a studenților și studentelor. în
tre cele mai îndrăgite compe
tiții se află „Cupa anilor 1“ — 
la volei, fotbal, tenis de masă, 
și care au întrunit la start în 
acest an de invățămînt 140 de 
participant, „Crosul bobocilor" 
și „Crosul de toamnă" — cu 
peste 2100 concurenți, precum 
și campionatele universitare la 
șah. schi, tenis de cîmp și de 
masă, badminton, judo, atletism, 
orientare turistică și jocuri 
sportive, cu circa 1700 de stu
denții. Recent a avut loc, cu 
un deosebit succes, „Cupa a 
XIII-a Conferință a U.A.S.C.R." 
la diverse ramuri de sport. 
Normele Complexului „Sport și 
sănătate" au fost trecute în ul
tima vreme de 960 de stu
denți.

Convingerea noastră este că, 
indiferent de viitoarea lor pro
fesie, studenții trebuie să con
sidere sportul ca o „materie" 
de bază, să participe în număr 
cît mai mane la asemenea ac
țiuni, ca și la drumeții șl ex
cursii, care prin bogatul lor 
conținut recreativ și educativ, 
contribuie la formarea lor mul
tilaterală pentru muncă și via
ță. Iată de ce, aproape în fie
care duminică și, firește, în

vacanțe studenții noștri sînt 
prezenți în număr mare — 
34 de acțiuni cu peste 2 500 de 
participanți numai în ultimul 
an — la asemenea acțiuni în 
locuri pitorești, cum sînt cele 
de la cabanele Paring, Straja, 
Lunca Florii, Cîmpu lui Neag 
ș. a.

Ni se pare necesar să sub
liniem că viața sportivă a In
stitutului nostru se împletește 
în mod organic cu cea a Petro
șanilor și a celorlalte localități 
miniere dimprejur, stimulînd 
atragerea întregului tineret la 
practicarea continuă și sistema
tică a exercițiilor fizice și spor
tului, ca și dezvoltarea spor
tului de performanță într-o se
rie de discipline, cum sînt 
rugbyul, schiul, orientarea tu
ristică, handbalul și baschetul.

Dar, fără îndoială, cel mai 
important lucru este contribu
ția pe care sportul de masă și 
de performanță o aduce legătu
rii tot mai strînse a studenți
lor cu oamenii muncii în mij
locul cărora se vor afla la 
terminarea studiilor, la locurile 
de producție pentru care se 
pregătesc astăzi eu toată «răs
punderea.

conf. dr. ing. CORNEL HIRIAN 
decanul Facultății de mine 

din Institutul de mine
Petroșani

■ iff ni

SPORTURI TEHNICO-APLICATIVE
rrȘCOALA11 DE KARTING DIN CĂLIMĂNEȘTI...

Pentru sute de copii și ti
neri din Călimănești kartingul 
reprezintă pasiunea sportivă 
numărul 1. O dovedește acti
vitatea Intensă pe care cercul 
de karting de la Casa pionie
rilor și șoimilor patriei o des
fășoară, sub conducerea mais
trului instructor Ladanail Pe
trescu.

Maistrul de karting, este o 
cunoștință mai veche. A debu
tat în această profesiune tot 
într-o așezare vilceană, la Bre- 
zoi, unde a inițiat în acest 
sport tehnico-aplicativ zeci și 
zeci de copii și tineri. Cea 
mai mare parte dintre ei au 
ajuns mecanici în cadrul unor 
„service“-uri sau conducă
tori auto în unitățile I.F.E.T. 
Cristian Drăgoescu și Ilie Albu 
ar fi doi dintre ...șefii de pro
moție. îneîntați de felul cum 
l-a instruit maistrul, simt ne
voia să-1 revadă, să-i poves-

din munca șitească crîmpeie 
viața lor.

Acum, stabilit 
nești, este gata 
tativa de a forma o adevărată 
școală de karting. Cu felul său 
meticulos, cu priceperea și 
ambiția de care dă dovadă 
maistrul Petrescu nădăjduiește 
să reușească.

Iată, a creat cercul 
ting din Călimănești, 
de la... nimic. Acum 
de trei karturi, de un 
fier mecanic, c

la Călimă- 
să repete ten-

de kar- 
pornind 
dispune 

mic ate- 
mecanic, de o rezervă su

ficientă de piese de schimb 
(inclusiv cauciucuri) și, mai 
ales, de încrederea tuturor ce
lor cu care lucrează, copii, ti
neri, părinții acestora. încre
dere finalizată prin amenaja
rea unui minikartodrom. Acum 
există perspectiva de a ame
naja un altul, în lunca Oltu
lui (domolit odată cu crearea

Pe culmile Călugărenilor

IC AR II MODERNI IȘI CĂLESC... ARIPILE
Pregătiri intense pentru „Cupa U. T. C.“

înlacului de acumulare situat 
zonă). Un kartodrom care va 
însemna foarte mult. Nu mai 
pu(in de 12 grupe lucrează in 
cercul său. Maistrul vine di
mineața la „Casă" și pleacă 
tîrziu, cînd se lasă inserarea. 
Program zilnic, inclusiv dumi
nica, dedicat cursurilor. Nu
mai așa, printr-un curs inten
siv i-a format pe „așii" cer
cului, Gicu Ungureanu și Ion 
Gripcea, pe Carmpn Nicoară 
și Liliana Gripcea, pe Vasile 
Stîrcu și Aurelian Lincan, 
printre fruntași în ..Daciadă", 
la interjudețene și la Piatra 
Neamț, anul trecut.

Acum, în așteptarea prime
lor concursuri, de la Rm. Vîl- 
cea, între toate „casele" din 
județ și la Cisnădie-Sibiu, 
motoarele karturilor din Căli
mănești rulează neobosite.

„ÎNCEPUT DE DRUM11

PE AERODROMUL CUNCENI
Soniaj-fulger printre membrii lotului reprezentativ de acrobația aeriană

La Clinceni, piloții acrobați au 
început antrenamentele. Se pre
gătesc pentru viitorul sezon care 
se anunță bogat. Concursul de 
zbor cu motor al piloților din 
țările socialiste (din iulie) și 
campionatul european (august), 
competiții cu grad valoric foarte 
apropiat, îl vor supune unor 
examene dificile, „promovarea" 
fiind în strînsă corelație cu acu
mulările.

Acum, în etapa inițială a pre
gătirilor. am efectuat un sondaj- 
fulger cu întrebările : „Ce obiec
tiv vă fixați 7“ și „Ce anume 
credeți că trebuie să faceți în 
afara orelor de zbor pentru a vă 
perfecționa adresate fiecăruia 
din membrii lotului reprezenta
tiv.

Începem cu fetele și aceasta 
nu numai din politețe, ci și da-

rală și studiul teoretic al exer
cițiilor le consider absolut nece
sare".

Maria CALCEANU : «Echipa 
fiind formată din trei sportive, 
s-ar putea să-mi revină rolul de 
rezervă, concurind doar la indi
vidual unde, firește, în raport cu 
„vechimea", inii doresc un... de
but onorabil. Știu că trebuie 
să-mi îmbunătățesc echilibrul e- 
moțional, hotărîtor pentru o com
portare bună în concurs".

Băieții, deși și-au menținut po
ziția în ierarhia mondială (locul 
8 la C.M.), n-au reușit să dea 
maximum de randament în 
trecutul sezon competițional. A- 
nul acesta așteptăm de la ei li
chidarea „restanțelor".

Mielu FETEANU : „Așa cum
am pornit, dacă vom continua

Antrenament la sol pentru vrie. La aparat Maria Șulean 
asistată de Maria Calceanu (stingă), Ludmila Avramescu și 
Elisabeta Coca.
torită prestațiilor bune in trecu
tele confruntări pe echipe : locul 
3 la C.E. 19S1 și locul 4 la 
C.M. 1982.

Maria ȘULEAN : „In întrece
rea individuală vizez un loc mai 
bun decît la ediția precedentă, 
iar In clasamentul pe echipe îmi 
doresc să „sărim" pe locul 2. 
Orele de zbor le completez cu 
studierea teoretică a programe
lor de acrobație".

Ludmila AVRAMESCU : „Prima 
confruntare cu elita pilotajului 
feminin am avut-o la „mondiale". 
Acolo am depășit-o pe una din
tre componentele formației fran
ceze, clasată Înaintea noastră. 
~ “ ___ :..;1 un

echipa noastră va mai 
Ioc. Este un deziderat,

Dacă acum voi realiza încă 
„pas", echipa noastră va 
urca

fără „sincope", vom urca în cla
sament. Situarea in prima trei
me la individual și locul 5 pe 
echipe ne sînt accesibile la „eu
ropene", dar nu va fi ușor. In 
ceea ce privește concursul țărilor 
socialiste, acolo „bronzul" nu 
trebuie să ne scape. In rucît 
zbor și la TAROM. plusul' față 
de antrenamentele de specialitate 
va consta in menținerea unei 
pregătiri fizice constant bune".

Ioan DIACONU . „Am debutat 
la „mondiale", unde mi-a reușit 
cel mai bine programul liber 
ales. Doresc ca la „europene" să 
Je aduc la aceiași nivel de exe
cuție pe celelalte două, impus 
necunoscut. Nu exagerez, ■*-- 
ceasta îmi apare 
bilitatc.

și 
dar a- 

ca o responsa- 
lucrat în

De o bună bucată de vre
me, locuitorii comunei Călu- 
găreni sint, duminică de du
minică, martorii unui spectacol 
aerian inedit : de pe fruntea 
culmilor de dincolo de Neaj- 
lov își iau zborul „păsări" 
ciudate, cu aripi imense, care, 
după plutiri line în văzduh, 
poposesc in luncă, in uralele 
copiilor ce se adună acolo. 
Sînt zburătorii cu planoarele 
ultra-ușoare, cum sînt nomina
lizate de F.A.R. aparatele cu- 
noscute pînă acum sub denu
mirea de dellaplan, cîteva 
zeci de tineri, precum »i oa
meni în puterea viratei veniți din 
Capitală să-și petreacă timpul 
liber dedicindu-se 
siunl — zborul.

Stăm de vorbă 
tre acești Icari 
vechi și statornic practicant al 
«porturilor tehnîco-aplicatlve, 
modelist ți ptanorist, George 
Craioveanu, antrenor emerit. Cu 
puțină vreme în urmă am vi
zitat secția de construcții 
aero de la Institutul național 
de motoare termice, unde lu
crează. l-am aparatul

marii lor pa-

cu unul dln- 
modemi, un

Sportul

„Carpați 11“ in 
acum îl găsim, 
printre zburători.
fie și a unui singur zbor, răs
plătește pe deplin lungile ore 
de studiu, de lucru in atelier, 
de pregătire teoretică și. nu 
în ultimul rind, de antrena
ment sportiv — nez spunea 
George Craioveanu. Pasiunea 
pentru acest sport deschide ce
lor ce-1 practică largi orizon
turi spre tehnică, le 
dragostea 
temeritatea.
lucru, iată, acești sportivi mul
tilaterali". “
ne-ar vorbi ți dirigintele cla
sei a XII-a a Liceului indus
trial de aviație, prof. Radu 
Predescu, prezent ți el cu e- 
levii la zbor, și Cornel Bula- 
eu, unul dintre animatorii ac
tivității delta-clubului da la 
INCHEST, venit la Călugă- 
reni cu colegii săi fi cu un 
splendid ți original aparat 
„Grifon", gt studenții Facultă
ții de aeronave din Institutul 
Politehnic, In frunte cu Fran- 
eise Burger și al lor.„ „Excel
sior".

Grupuri, grupuri se adună 
pe culmi, scot din saci apara
tele pliate, cărate In spate cu 
o admirabilă sirgulnță. neobo
siți ți veseli, le asamblează 
șl— „liliacul" eu aripile des
făcute plonjează In văzduh cu

construcție 
ca de obicei, 

„Satisfacția,

Și

cultivă 
pentru muncă și 

Probează acest

Poate că la fel

fața în vînt, purtind 
piept" pe efite unul din grup. 
Zboruri line, zboruri maiestu
oase ... Ajuns în vale, pilotul 
își va plia în grabă „mașina 
de zburat" și va urca iar pe 
culmi, să dea „liber la deco
lare" altuii zburător. Dacă are 
cineva emoții ? Da ! Emoțiile 
clipelor de satisfacție, departe 
de ceea ce se cheamă frică, 
pentru că mulți dintre ei au 
făcut lansări mult mai îndrăz
nețe, de pe Postăvarul sau 
Vîrful Furnica, de pe culmile 
Ozunului.

Cum să interpretăm febra 
acestor pregătiri, George Cra
ioveanu ? „Cu totul firească — 
ne răspunde —, doar ne aș
teaptă în vară competiția re
publicană dotată cu „Cupa 
U.T.C.". Sportul nostru este 
în plină ascensiune, sprijinit 
cu deosebit interes de nume
roși factori de decizie din uni
tățile în care ființează secții 
cu acest profil".

Un fapt meritoriu, demn de 
subliniat.

Viorel TONCEANU

Tiberiu STAMA

ȘTIRI DIN
• începând cu 1 martie își reiau 

activitatea și parașutiștii de per
formanță. Primul stagiu de an
trenament se va desfășura pe 
aerodromul Clinceni sub Îndru
marea antrenorului coordonator 
Gh. Lancu, de Lotul feminin răs- 
punzlnd Gh. Dima, iar de cel 
masculin Traian Șurariu.
• A încetat din viață gen erai- 

maior (r) Grigore Baștan, unul 
dintre pionierii parașutismului 
românesc. Deținător al recordu-

In carlingă loan Diaconu, lingă el Mielu Fețeanu ii amintește 
de schema programului impus, 
Anghel și Mihai Zamfir.

sub privirile „bobocilor" Traian 
Fotografii de Ion MIHAICA

dar trebuie ținut eont că noi, în 
raport cu rutinatele partenere de 
întrecere, sintem niște „boboei". 
Numărul orelor dc zbor ale unui 
pilot, simplă statistică la prima 
vedere, atestă de fapt experiența 
înmagazinată, iar sportivele din 
U.R.S.S. și Franța ne depășesc 
cu mult la acest capitol. In afa
ra antrenamentului propriu-zis 
voi acorda atenție pregătirii fi
zice și studiului comparativ".

Elisabeta COCA : „Anul acesta 
cred că voi debuta In competi
țiile internaționale. Nu pot emite 
pretenții, dar îmi doresc o com
portare care să susțină efortul 
coechipierelor mele mal experi
mentate. Știu că In afara antre
namentului de specialitate trebuie 
să-mi îmbunătățesc orientarea în 
teren, iar pregătirea fizică gene-

PARAȘUTISM
Iul național de altitudine, maes
tru emerit al sportului, In cele 
patru decenii de activitate a 
contribuit cu entuziasm șl pri- 
oepere la dezvoltarea șl Întărirea 
acestei discipline, oferind un mi
nunat exemplu de dăruire. Prin 
dispariția sa parașutismul româ
nesc pierde o personalitate mar
cantă, dar mal ales omul de 
omenie, prețuit și regretat de 
către toți, cel mulțl, care l-au 
cunoscut.

ceea ce privește constanța com
portării in concurs".

Mihai ZAMFIR : „Mi-am dorit 
— și cred că anul acesta îmi 
voi realiza visul — să concurez 
alături de așii pilotajului. La 
bruma de experiență pe care o 
dețin, n-am dreptul la veleități, 
dar vreau să execut programele 
de la cap la cap fără greșeală. 
Vom vedea, la toamnă, dacă am
biția n-a fost exagerată. Pentru 
nivelul meu de pregătire, stadiul 
aerodinamic al exercițiilor îmi 
apare ca o necesitate imperioa
să4.

Celor șapte de mai sus li se 
vor alătura Nina Iuniță, Marcel 
Mitu și Aurel lana, toți piloți 
cu experiență. Dintre aceștia (5 
băieți și 5 fete). Constantin Ma- 
nolache, antrenorul coordonator 
al lotului de zbor cu motor, va 
alege. In funcție de formă și 
stadiul pregătirii, titularii echi
pelor, rezervele urmind să con
cureze pentru clasamentul indi
vidual. Demn de relevat este, 
Insă, faptul că asemenea anilor 
trecuți, zburătorilor cu experien
ță 11 se alătură debutanți, asigu- 
rind continuitatea firească șl 
confirmlnd munca de perspec
tivă.

Astfel, actualul „început de 
drum" de pe Clinceni nu este 
de fapt decît una dm et’pcle 
parcurse de către pilotajul nos
tru sportiv spre vîrfurile Ierar

hiei intemațion-Ue.
Dinu COSTESCU



DACIADA ALBA' LA ORA INIȚIATIVELOR
„Decorul meteorologic" nu este, decit in 

pu(ine locuri, în pas cu... calendarul I Vreme 
frumoasă, prielnică adesea practicării spor
turilor in aer liber, dar - cu excepțiile de 
rigoare - nu ți disciplinelor specifice sezonu
lui. Au intervenit, se țtie, șl unele modificări 
in programul finalelor celei de a lll-a ediții 
a marii competiții naționale „Daciada*. Indi
ferent de starea vremii, poate chiar cu accen
te crescute, activitatea sportivă este insă pre
zentă in toate județele țării, factorii cu atri

buții adaptind rapid programul competițlonal 
la condițiile existente in fiecare zonă.

„Daciada albă" nu este prezentă, așadar, 
doar pe pirtii și patinoare, ci se află la ora 
acțiunilor și inițiativelor concrete pentru or
ganizarea cit mai multor întreceri adresate 
tineretului, oamenilor muncii. O oră care se 
cere intens folosită pină la căderea zăpezii, 
pînâ la înghețul de care au nevoie sportu
rile de iama.

In pagina de astăzi, citeva experiențe, ci- 
teva sugestii-

PRESTIGIUL COLECTIVULUI - ÎNTOTDEAUNA LA LOC DL CINSTE!
Pornind de la o realitate so

cială specifică — existența unor 
largi mase de oameni ai muncii 
care-și desfășoară activitatea in 
întreprinderi productive indus
triale •— activitatea sportivă de 
masă din județul Hunedoara a 
căpătat anumite particularități. 
Din multitudinea de forme sub 
care, în general, organizațiile sin
dicale și organizațiile sportive din 
subordinea lor pot pune pe pi
cioare o activitate fizică efi
cientă, Comisia sport-turism a 
Consiliului județean Hunedoara 
al sindicatelor a apelat la citeva 
care să răspundă mai bine sco
pului pentru care ele au fost în
ființate. Dat fiind faptul că în 
industriile minieră, metalurgică 
și energetică — industrii precum
pănitoare în județ — SPIRITUL 
DE ÎNTRECERE în producție este 
deosebit de dezvoltat, s-a apelat 
și în planul sportului la compe
tiții în care prestigiul colectivu
lui ocupă un loc de seamă. S-a 
ajuns astfel ca una dintre for
mele de bază ale sportului sindi
cal de masă hunedorean să fie 
ÎNTRECERILE PE RAMURI DE 
PROFESIE, In 1982, acest județ 
s-a putut mîndri cu un sistem 
de întreceri pe cupe ale mineru
lui, ale metalurgistului și ale 
energeticienilor foarte bine pus 
la punct. întrecerile organizate 
cu regularitate la diferite disci

pline (fotbal, handbal, volei, ri
dicări de greutăți, uneori chiar 
lupte și box), au avut ca urmare 
directă atragerea unui număr 
sporit de oameni ai muncii spre 
terenurile de sport, ca practicanți 
al sportului (sau ca spectatori). 
In anul 1982, peste 60 000 de mi
neri, metalurgiști șl energetici enL 
CU 15 000 MAI MULȚI CA ÎN 
ANUL PRECEDENT, s-au recreat, 
s-au refăcut fizic și psihic pe 
terenurile de sport. Această for
mă competițională de practicare 
a sportului a foet însă întregită 
cu altele, necompetițiortale, care 
au răspuns în egală măsură unor 
necesități de petrecere a timpului 
liber in mijlocul naturii. Comisia 
sport-turism a sindicatelor, în 
colaborare ei organizațiile U.T.C. 
județeană și locale și cu consi
liile pentru educație fizică șl 
sport din Hunedoara, Petroșani, 
Deva și Simeria au depus efor
turi pentru a crea, cu prioritate 
în zone montane, de un pitoresc 
aparte, baze de agrement din ce 
în ce mal căutate de cetățenii 
acestor localități urbane. Lacul 
Cinciș. bazele din Paring și din 
Retezat, cabana Rusu slut unele 
dintre cele mal frecventate din
tre toate obiectivele de acest gen 
din țară.

Nu e mai puțin adevărat, însă, 
că eforturile s-au... oprit aid. 
Aceleași caracteristici ale activi

tății de minerit, cu profil ener
getic și metalurgic, impun nece
sitatea extinderii și LA alte 
FORME specifice de practicare a 
sportului. Bunăoară, a rămas to
tal nerezolvată problema practi
cării unor sporturi la căminele 
de nefamiliști. numeroase șl dens 
populate. Așa se face că mase 
largi de tineri nu găsesc încă 
In sport un aliat de nădejde in 
petrecerea timpului liber, fiind 
mai ușor atrași, in aceste condi
ții. spre activități mai puțin fo
lositoare O seamă de întreprin
deri. cu o pondere mare a tine
retului — termocentrala Mintia, 
L M. Hunedoara, Vidra Orăștie, 
L T. Petroșani, — nu au la dis
poziție Did măcar baze simple 
de practicare a sportului, atlt de 
ușor de amenajat, atunci cînd 
energiile tinereții sLnt corect șl 
eficient dirijate. Sigur, în între
prinderile industriei grele, gim
nastica la locul de muncă nu 
poate fi o soluție, și nid nu este, 
de pildă. In Valea JiuluL Dar, 
dacă așa stau lucrurile, e nevoie 
cu atlt mai mult ca ORICE PO
SIBILITATE — două le-am sem
nalat nai — de a angrena tine
retul și oamenii muncii mai in 
vîrstă într-o formă oarecare de 
practicare a sportului să fie dt 
mal rapid exploatată.

Radu TIMOFTE

Ce plăcută ji reconfortantă- este gimnastica de 
dimineață ! Mai ales in decorul splendid al Și
na ie». unde zăpada te îndeamnă ca după aceste 
minute de „incălzire“ să pornești la drum, pe 
piftiile de schi... Foto : Ion MIHAlCA

DE LA CROS LA FOTBAL...

5000 DE PARIICIPANJI, flORIN PIERSIC Șl ECHIPA EH

Pentru eă la Giurgiu a ninis 
foarte puțin și, oricum, sporturile 
pe zăpadă nu au condiții de re
lief prielnice. Consiliul Județean 
pentru educație fizică și sport și 
Inspectoratul școlar Județean 
și-au propus să organizeze o 
mare întrecere de cros, înscrisă 
sub genericul ,, Da dadei- și denu

mită „Crosul de iarnă ÎS Februa
rie-. După cum ne spunea tova
rășul C Ilina, secretar al 
CJ.E.F.S. Giurgiu, organizatorii 
s-au gin di t să reactiveze activi
tatea sportivă de masă a elevilor 
după reluarea cursurilor, deși — 
la drept vorbind — vacanța de 
lamă, ceva mai lungă ea deobi- 
cei, a fost marcată de bogate 
activități sportive, mai ales în 
aer liber.

La crosul din Parcul pienierilor 
și școlarilor s-au întrecut 850 de 
elevi și eleve între 11 și 13 ani, 
din toate școlile și liceele muni
cipiului, fete și băieți, unii — cei 
mai puțini — la primele lor star
turi intr-o asemenea competiție, 
iar marea majoritate „veterani- 
ai acestui gen de întreceri, în

care aveau să-și dispute vechi ri
valități sportive.

Este interesant de notat, desi
gur, marele număr de concurenți, 
dar oonsiderăm că trebuie re
marcat și faptul că s-a alergat 
pe un soare cu dinți, coloana de 
mercur a termometrului zgribu
lind sub minus 10 grade. în po
fida acestui fapt, nu s-a plîns 
nimeni, nici chiar cei mai mici 
concurenți, nu s-a grăbit nimeni 
să plece acasă după disputarea 
probei în care era înscris. Mai 
mult, la mai bine de două ore 
după încheierea concursului, cro- 
•Iștii 1ucau un fotbal îndrăcit, 
semn că stăteau bine cu rezis
tența, că nu le păsa de frig ca 
sportivi care nu vin doar cînd și 
cînd la cite o întrecere festivă.

Să notăm șl numele cîtorva 
dintre cel aproape 30 de profe
sori de educație fizică prezențl 
duminică la organizarea acestui 
cros : C. Manea, I. Banu, I. Ba
ia rac, A. Andrei, P. Cristea, P. 
Stroie, Natalia Marinovici și Pa- 
raschiva Zimnicaru.

Traian BARB AL AT A, coresp.

DE OID-BOES A RAPIDDEDI EA „SERBĂRIIE CÎMPENESTI PE SIADIOA"
Se poate spune că la între

prinderea de postavuri Bun uși 
sportul este la el acasă. O a- 
testă In primul rtad frumoasele 
lăcașuri pe care cei de-acolo 1 
le-au dăruit ta ultima vreme. 
Lăcașuri care înseamnă o splen
didă sală polivalentă cu aproape 
o mie de locuri ta tribune șl 
unde se joacă handbal, volei, 
baschet Sau tenis de cimp, se 
pot desfășura concursuri de gim
nastică etc. înseamnă un stadion 
cu teren de fotbal șl pistă de 
atletism, in tribunele căruia în
cap 5 000 de spectatori. Mai în
seamnă un complex de terenuri 
cu zgură pentru handbal, pre
văzut cu tribună și casa-dub 
a sportului... Baze ia edificarea 
cărora s-au depus zed de mii 
de ore de muncă patriotică de 
Către Întregul colectiv și îndeo
sebi de muncitorii califirați pm-

tru astfel de treburi din secția 
de autoutilare a Întreprinderii 
(Lng. Nicolae Costandache). A- 
ceste argumente sînt completate 
de atracția pe care exercițiul 
fizic • exercită asupra majorită
ții colectivului, compus cu pre
ponderență din fete șl femei șl 
exprimată în participări masive 
la gimnastica la locul de muncă 
(1800 de muncitoare din 10 secții 
cu muncă statică) și la diverse 
competiții în cadrul campionate
lor interne sau la duminicile cul
tural-sportive organizate pe sta
dion. de pasiunea pentru spec
tacolul sportiv. în speță pentru 
cel handbalistic, care explică de
altfel și ridicarea echipei locale 
de performanță în primul eșa
lon feminin al țării. „Handbalul 
e marea pasiune a textilistelor 
șl textillștilor din Buhuși — ne 
confirma secretarul asociației

sportive

ZIUA SPORTULUI PREFERAT !
' După o rodnică activitate spor
tivă desfășurată în zilele vacan
tei de iarnă, acum, odată eu în
ceperea trimestrului II, elevii din 
municipiul Pitești au revenit la 
unitățile de învățămînt De fapt 
ei n-au părăsit aproape nici o 
za școlile de care aparțin. In 
curțile acestora, pe spații spe
cial amenajate, și-au continuat 
Întrecerile sportive, desfășurate 
sub însemnele „Daciadei* în a- 
ceeași atmosferă entuziastă, spe
cifică tineretului studios. O ates
tă foile de concurs, diplomele 
dăruite celor mai ambițioși !

Trei unități școlare din Pitești 
par să facă o notă distinctă în
tre cele care, atît în vacanța de 
iarnă cît șl acunn, odată cu re
luarea cursurilor, au înțeles să 
facă din marea competiție na
țională o întrecere a TUTUROR 
elevilor, a n gaj în d în acest scop 
aproape toate cadrele didactice : 
nr. 2, 11 și 12. In fiecare dintre 
aceste școli organizațiile de pio
nieri șl colectivele catedrelor de 
specialitate au inițiat competiții 
pe clase (cu predilecție la atle
tism, fotbal, handbal, gimnastică, 
volei și baschet) care au an
grenat elevii, în proporție de 
peste 90 la sută. Trimestrul II 
este marcat de continuarea aces
tor competiții, urmînd ca ultimul 
trimestru să fie consacrat între
cerilor pentru desemnarea cam
pionilor și echipelor campioane 
pe școală.

în sprijinul reușitei competiții
lor se înscrie „Ziua sportului pre
ferat", inițiativă aparținînd ace
lorași școli (extinsă însă șl în 
alte unități din municipiul Pi
tești și din județul Argeș), o 
binevenită acțiune de populari
zare a exercițiilor fizice șl 
sportului, atît prin întreceri pro
priu-zise, cît și prin panouri cu 
fotografii și grafice care reflectă 
modul cum se dezvoltă activi-

tatea sportivă de masă ta uni
tățile respective, cu evidențierea 
elevilor care au îndeplinit nor
mele SUVA cu note de la S tn 
sus. In aceleași școli este per
manent extinsă forma de orga
nizare șl conducere a Întrece
rilor sportive de către instruc
tori șl arbitri voluntari din rta- 

-dul elevilor.
Ar mal trebui subliniat tacă 

un fapt : prin Întrecerile de 
masă din cadrul „Daciadel", e- 
levli cei mal dotați stat tndru- 
mațl către cluburile sportive 
școlare", „Aripi" — ta cazul e- 
levllor de la Școala generală U 
(care este șl gazdă) șl Viitorul 
— eu sediu propriu șl cu o arie 
de selecție care cuprinde Între
gul municipiu. Cum se făcea re
marca, ta concluziile unei bri
găzi a C.N.E.F.S., școlile gene
rale nr. 8, 11 șl 12 din Pitești 
întrunesc toate premisele pentru 
a deveni autentice pepiniere ale 
sportului de performantă ta Ju
dețul Argeș.

a întreprinderii. Gh. 
Sbârcea. Și nu numai din între
prindere, ci din Întregul ©raș“. 

Dar cea mai concludentă do
vadă a dragostei pentru sport se 
exprimă în frumoasele acțiuni 
de masă organizate deseori in 
sezonul cald șl pe care organi
zatorii le-au numit „Serbări cim- 
penești pe stadion". In anul tre
cut s-au * - — • 
asemenea 
bucurat 
tru că 
gusturi 
Sbârcea.
plăcere, 
ticipanți 
fie ca simpli spectatori la com
petițiile de atracție ce figurează 
In program : fotbal (old-boys), 
box, handbal etc. și după-amia- 
za la spectacolele artistice din 
care nu lipsesc scheciurile, mu
zica 
vut 
care
Sofia Vicoveanca. N:cu Constan
tin, echipa de old-boys a Ra
pidului... In patru astfel de du
minici cultural-sportive stadionul 
a fost arhiplin. Cinci mii de 
oameni, tineri și vîrstnici, și-au 
petrecut timpul liber în mod 
folositor, s-au deconectat, s-au 
mișcat In aer liber, și-an 
tărit forțele".

Intr-adevăr, ideea organizării 
acestor „serbări cîmpenești pe 
stadion", care oferă la sfîrșlt de 
sâptămînă textilistelor șl texti- 
llștilor din Buhuși un binevenit 
prilej de odihnă activă, împreu
nă cu familiile lor. ni se pare 
demnă de subliniat, cu atît mal 
mult cu cit frecvența acțiunilor 
este corespunzătoare. In acest 
fel, „serbările- completează mi
nunat celelalte activități sporti
ve de masă de aici..

Aurelian BREBEANU

desfășurat vreo zece 
acțiuni. care s-au 

de larg interes. ..Pen
ele satisfac mai multe 
— ne mai spune Gh. 

Oamenii vin cu mare 
fie in calitate de par
ia diverse concursuri.

ușoară și populară... A.m >- 
și invitați de marcă, intre 
Florin Piersic. Ana Szeles.

in-

FINALELE LA

Tiberiu STAMA

Marea competiție sportivă na
țională „Daciada", ediția a in-a, 
programează azi șl milne finalele 
pe țară la patinaj viteză (catego
ria 14—15 ani) la sport de masă, 
întrecerea se va desfășura pe

CAMPION A TE NON-STOP"
Una dintre cele mai de seamă 

realizări obținute ta Județul Con
stanța de te lansarea marii com
petiții sportive naționale „Da
ciada" este permanentizarea, ta 
strînsă legătură cu producția, a 
activității de masă din marile 
întreprinderi. Intr-un timp se 
spunea că ta Întreprinderile cu 
mare întindere, cum stat — de 
pildă — cele de 1a Canal cu lo
turi dispersate ta diferite puncte 
de lucru, cu obiective majore ale 
economiei naționale, este greu 
să se organizeze activitatea spor
tivă de masă, trebuind să ne 
mulțumim cu riteva competiții, 
mal ales ta preajma sau cu „ 
cazla unor zile festive. Ca să se 
facă sport de masă într-o Între
prindere mare, se mal spunea, 
este nevoie ca directorul însuși 
(și nu numai el) să fie un ar
dent iubitor al sportului.

De ta primele Întreceri orga
nizate în cadrul „Daciadel" lu
crurile au Început să se schim
be evident ta bine, marea a- 
tractivitate șl accesibilitate • 
competițiilor, stimularea inițiati
vei locale, ca șl îmbunătățirea 
continuă a calității vieții făctad 
să crească numărul practicanți- 
lor exercițiilor fizice șl sportu
lui. Astfel, campionatul asocia
țiilor sportive se organizează cu 
precădere In marile întreprinderi, 
cum stat I.C. Hidrotehnica, 
Chimpex, S.N.C., Portul Cernavo
dă, I.U.G. BasarabL, C.F.R. Con
stanța, Portul 
Medgidia șa.

Este drept 
sportive din 
pectîve s-au 
pe ta ultimii 
stanța șl Consiliul Județean al 
sindicatelor datorită tecmal nu-

Constanța. LM.U.

că de asociațiile 
întreprinderile res- 
oeupat tndeaproa- 

anl C J.E.F.S. Con-

PATINAJ VITEZĂ
patinoarul artificial din Miercu
rea Ciuc, șl este dotată cu „Cupa 
U.T.C.*. Vor fi prezențl la start 
tinerii patinatori vlteziști — bă
ieți șl fete — oare au câștigat 
primul loc în etapa județeană.

ALERGAREA DE FIECARE... SEARĂ
Vinerea trecută, pe inserat, treceam tnttmplă- 

tor pe strada Dr. Stalcovlci din Capitali. Nici 
țipenie de om. Deodată, am auzit tn spate pași 
grăbiți, cineva alerga gtfllnd. Am tntors instinc
tiv capul șl, prin negură, am văzut profllindu-se 
două fete tn treninguri. Au trecut ca nălucile 
pe lingă mine, topindu-se curtnd tn negură.

Sportive nu erau — veneam dinspre Stadionul 
Republicii — se vedea $< după cum alergau. 
Atunci t

Curtnd au făcut cale întoarsă, tn aceeași aler
gare vioaie. Sportive t le-am strigat. ..Nu 1“ A-

tund, de ce alergați așa ? „Ca să fim sănătoasei*
Iată un subiect pentru reporter, mi-am zis. 

Am făcut cîțiva pași tn urmărirea lor. Aș vrea 
să vă cunosc l le-am mai strigat. „Lasă-te de 
goange !* au răspuns din fugă. Peste citeva 
clipe a început să licărească lumina violetă tn 
becurile cu mercur de pe stradă.

Așa că, tn loc de reportaj, 
simplă însemnare. Dar le voi 
tn altă seară și poate atunci 
rios.

mărului mare 
muncii existenți

Asociația 
de pildă, 
tul Intern 
Intre care 
Îndeosebi) 
sui de clmp și de masă, șahul, 
întrecerile stat organizate ta 
două etape, după calendarul 
„Daciadel" (vara, iarna), înce- 
ptad de la unitățile de bază — 
loturile »au atelierele șl pină Ia 
finala pe întreprindere. Diplomele 
..Daciadel". cupe șl premii ta e- 
biecte șl materiale sportive răs
plătesc pe cei mai buni. Spor
tivii de performanță ai asocia
ției, activi sau retrași din acti
vitatea competiflonală sprijină 
campionatul Intern, ca instruc
tori sau organizatori ia discipli
nele respective, făctad tn ace
lași timp muncă de selecție a 
talentelor pentru tacadrarea lor 
in grupele de performantă, la 
lupte îndeosebi, ștefan Goraș, 
Nicolae Petcu sau Nlcolae Ște
fan. cu succese remarcabile tn 
campionatul national de lupte 
libere, au fost remarcați dintre 
cal ce se întreceau la trîntă

La Chimpex campionatul aso
ciației a dobîndlt de asemenea, 
tradiție, angrentad clrea 60 la 
sută din personalul muncitor. 
Popicele. șahUL, veleluL fotbalul 
șt tenisul de masă au cei mai 
mulțl adepti. La Șantierul Naval 
Constanta campionatul asociației 
angrenează numai la fotbal lă 
echipe, iar etsttcâtorli din ulti
ma ediție (pe cupa transmisibilă 
și-au înscris numele 5 echipe) 
aliniază o formație mal bună do
rit cea care Joacă tn eampiona- 
tuă județean t

Este Interesant de observat că 
permanentizarea activității de 
masă din cadrul campionatului 
asociației a adus după sine 
rezultate bune tn cupele pe ra
mură de producție, la finalele 
pe tară ale multora din -ele re
prezentativele constănțene numâ- 
rtndu-se printre primele cinci 
clasate După cum no e de ne
gi'Jat faptul că eficienta Întrece
rilor de masă se concretizează ti 
tn sportul de performanță oon- 
stănțean. principalele ramuri be
neficiare fiind deocamdată vole
iul, popicele, boxuL handbalul «1 
navomodelismul.

tn prezent stat ta curs de sr- 
plicate măsuri de extindere a 
campionatului asociației ta aetl 
întreprinderi, experiența acumu
lată fiind .............
largă.

de oameni ai 
acolo.

sportivă Hidrotehnica, 
organizează campiona
te 19 ramuri de sport, 
atletismul (crosurile 
fotbalul, trtata. tenl-

folosttâ pe acari

am rămas ea o 
tnttlni cu siguranță 
mi vor lua tn ro

Mircea COSTEA

$eful 
a 

al

DUMITRU PISICA 
comisiei sport-turism 

Consiliului județean 
sindicatelor Constanța
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Mîine, în ultima etapă a turului Diviziei ,,A“ de handbal feminin

ȘilIMÂ BACĂU Șl MIUL BHAȘOV ÎNCEARCĂ SĂ St DETAȘEZE
Turul celei de a 25-a edilii 

a campionatului feminin de 
handbal, Divizia „A", se în
cheie mîine, odată cu desfă
șurarea etapei a Xl-a. Runda 
finală a turului poate lămuri 
un singur lucru : dacă vom a- 
vea un lider ferm detașat de 
a doua clasată, sau dacă re
turul va începe (la 20 martie) 
cu un clasament în care pri
mele două echipe se vor afla 
la egalitate. Ambele formații 
— situate pe primele două 
locuri ale podiumului. acum.

cînd cursa se apropie1 de po- 
tou — susțin grele partide în 
deplasare : Știința Bacău evo
luează la Iași în compania 
ambițioasei TEROM. iar Rul
mentul Brașov la Buhuși, unde 
va întîlni pe Textila, una din
tre revelațiile acestei editii - 
Trei puncte (sau măcar două) 
realizate de una dintre aceste 
performere ale campionatului. 
Știința și Rulmentul, ar asi
gura primei divizii un șef de 
coloană.

Un eveniment sportiv de Larg interes ;

„UNIVERSIADA ALBĂ“ DE LA SOFIA DO

Rm. Vilcea : 
lași : 
Buhuși : 
Constanța : 
Sibiu : 
București :

Programul etapei de mîine :

CHIMISTUL - MUREȘUL TG. MUREȘ
TEROM - ȘTIINȚA BACAU
TEXTILA - RULMENTUL BRAȘOV
HIDROTEHNICA - PROGRESUL BUCUREȘTI 
C.S.M. - C.S.M. SF. GHEORGHE
CONFECȚIA - A.E.M. TIMIȘOARA

(sola Floreasca, de la ora 11)

• Săptămîna viitoare este 
dedicată întrecerilor „Cupei 
României". La fete. între 18 
și 20 februarie, se dispută — 
în sălile din Alexandria, Plo
iești, Rm. Vilcea si Odorhei — 
etapa a doua, principală, la 
care participă și divizionarele 
„A". Mai avansați, băieții vor 
participa la 19 și 20 februarie 
la etapa a treia a semifinale
lor. Partidele se vor disputa în 
sălile din Pitești și Tg. Jiji.

• în sala ..Dacia" din Baia 
Mare, ne informează cores
pondentul nostru Aridrei Cri- 
șan, s-a desfășurat. în orga
nizarea C.S.Ș. 2, competiția 
rezervată echipelor de junioare 
dotată cu „Cupa Nordului". 
Clasament final : 1. C.S.Ș. Dej 
9 p ; 2. C.S.Ș. Bistrița 8 p :
3. C.S.Ș. Sighetu Marmației 6 
p. Golgetera turneului : Ma
riana Ulici (C.S.Ș. Sighetu 
Marmației) — 37 goluri ; cel

mai bun portar : Iuliana Mo
hora (C.S.Ș. Alba Iulia).

• Dinamovistul Mircea Gra- 
bovschi, component al repre
zentativei masculine secunde a 
României, a fost declarat gol- 
geterul „Trofeului Serdica" la 
handbal masculin. El a în
scris 56 de goluri.
• Datele ferme ale întîlni- 

rilor dintre Dinamo București 
și Zelezniciar Ni$ (Iugoslavia), 
programate in cadrul semifina
lelor „Cupei cupelor" la hand
bal masculin : 26 martie — la 
Niș Și 3 aprilie — la Bucu
rești. Apropo de Zelezniciar 
Niș, revista ..Rukomet". care 
apare la Varazdin, ne infor
mează în numărul său pe luna 
februarie că formația iugosla
vă se află Pe locul 8 (conduce 
Metaloplastika) al primei di
vizii. cu 12 meciuri susținute. 
5 cîștigate. 3 egale si 4 pier
dute. 303 goluri înscrise și 301 
primite. 13 puncte.

• Antrenorul Vasile Mărgu- 
lescu (Progresul) a fost sus
pendat o etapă pentru protes
te în timpul meciul cu TEROM.

• Două cupluri de arbitri 
români oficiază in aceste zile 
la întreceri internaționale. 
Bucureștenii Marin Marin si 
Ștefan Șerban arbitrează la 
turneul feminin de la Cheb 
(Cehoslovacia), iar ieșenii D. 
Gherghișan și C. Drăgan la 
turneul de junioare al Polo
niei.

AM VĂZUT LA LUCRU CELE MAI BUNE HANDBALISTE JUNIOARE
la încheierea turneului internațional „Cupa C. S Ș. 2“ București

Frumoasa Inițiativă a Clubului 
sportiv școlar nr. 2 din Capitală, 
aceea a organizării unui turneu 
internațional de handbal pentru 
junioare, s-a bucurat de succes 
și la ediția din acest an — a 
Vl-a. La start au fost prezente 
15 dintre cele mai valoroase for
mații din întreaga țară, precum 
și echipe ale ’tnor cluburi spor
tive de peste hotare : E.B.T. Ber
lin și A.S.Z. Wroclaw (Polonia). 
Mulți iubitori ai handbalului au 
ținut să asiste ia meciurile — 
disputate in sălile Floreasca. Ra
pid și Progresul — în care s-au 
confruntat echipe de nivel valo
ric cu perspectivă și în rîndul 
cărora au evoluat unele dintre 
jucătoarele care, peste puțin 
timp, vor fi chemate chiar la lo
turile naționale de senioare. 
„Acest turneu de trei zile — ne 
spunea antrenorul Bogdan Maco- 
vel — ne-a permis o trecere în 
revistă a tuturor valorilor de 
care dispunem acum In întreaga 
țară**.

De astă dată turneul a fost 
clștigat de reprezentativa C.S.Ș.

2 din București (s-a mai clasat 
pe locul I în 1978). Handbalis
tele antrenate de prof. Bogdan 
Macovei au cîștigat 6 din cele 
8 partide ale turneului (18—12 cu 
C.S.Ș. Piatra Neamț, 17—10 cu 
C.S.Ș. 1 Constanța, 24—8 cu E.B.T. 
Berlin, 23—7 cu C.S.Ș. Baia Mare, 
14—13 cu C.S.Ș. Dinamo Brașov 
și 14—13 cu C.S.Ș. Sibiu), două 
meciuri încheindu-se cu rezultat 
egal (16—16 cu Progresul Bucu
rești și 14—14 cu C.S.Ș. Făgăraș). 
Această din urmă partidă a și 
contat, dealtfel, pentru stabilirea 
ocupantei locului I în clasamen
tul final, bucur eșten cele deta- 
șîndu-se- de partenerele de în
trecere în urma executării unor 
aruncări de la 7 m (C.S.Ș. 2
București a transformat 5, iar 
C.S.Ș. Făgăraș — 2). Handbalis
tele făgărășence (antrenoare Ma
ria Ciulei) au lăsat șl ele o foar- 

, te bună impresie.
Iată și câștigătoarele trofeelor 

speciale oferite de organizatori : 
golgeteră — Liliana Țopea (C.S.Ș. 
Făgăraș) W de goluri înscrise, 
cea mal bună jucătoare — Mi-

rcla Panait (Progresul București), 
cel mai bun portar — Stela Rupă 
(C.S.Ș. 2 București) cea mai tî- 
nâră jucătoare — Malgorzsata 
Kurysko (A.Z.S. -Wroclaw). Cla
sament final : 1. C.S.Ș. 2 Bucu
rești, 2 C.S.Ș. Făgăraș. 3. Pro
gresul București, 4. C.S.Ș. Sibiu, 
5. C.S.Ș. Dinamo Brașov, 6. C.S.Ș. 
Baia Mare, 7. C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca, 8. C.S.Ș. Mihai Eminescu 
Iași. 9. C.S.Ș. Dej, 10. C.S.Ș. 1 
Constanța, 11. C.S.Ș. Tg. Mureș. 
12. C.S.Ș. Piatra Neamț, 13. A.Z.S. 
Wroclaw (Polonia), 14. E.B.T. 
Berlin, 15. C.S.Ș. 2 n București.

fon GAVRILESCU

CONCURSURI
Duminică d.minea.a. la 

Băile Felix, se va desfășura 
concursul republican de cros, 
prilej de selecție a loturilor 
din care vor fi alcătuite e- 
chipele pentru Crosul Balcanic 
(Ankara, 15 martie). Vor avea 
loc următoarele alergări : se-

UNIVERSITATEA CRAIOVA - EXPLORĂRI BAIA MARE,
cap de afiș In Întrecerea masculină la volei

Ultima etapă în 
campionatul feminin
Campionatul feminin de vo

lei programează mîine ultima 
etapă. Apele s-au limpezit : se 
cunosc participantele la tur
neul final de la Constanța, 
pentru locurile 1—4 (Dinamo, 
C.S.M. Libertatea, Farul si 
Flacăra roșie) ; doar în pri
vința celei de a doua retro
gradate mai există unele... dis
cuții, teoretice, de schimbare a 
ordinii actuale. Dar, este greu 
de crezut că Maratex va pier
de pe teren propriu în fata 
studentelor din Galați, singura 
variantă In care clujencele se 
mai pot salva de la retrogra
dare, bineînțeles lnvingind pe 
Calculatorul, iar în această si
tuație. alături de Rapid, ar pă
răsi prima scenă voleibalisti- 
că a tării și băimărencele. în 
rest, partide de orgoliu. In pri
mul rînd Chimpex — Farul. 
Întrecerea masculină a ajuns 
la etapa a 18-a. Două meciuri 
rețin atenția : C.S.M.U. Su
ceava — Calculatorul, în care 
avantajul terenului propriu 
poate fi anihilat de valoarea 
superioară a lotului bucu- 
reștean, după cum, la Craiova, 
studenții vor avea o misiune 
dificilă In fața băimărenilor 
de la Explorări, In accentuată 
revenire de formă.

*
Partidele Tractorul Brașov 

— Silvani» Șimlcu Silvaniel 
li Dinamo — Carpațl Rm. Vîl- 
eea se vor desfășura In zilele 
de 1T »i, respectiv, 35 februa
rie a.e.

PROGRAMUL JOCURILOR

FEMININ

Constanța :
București :

Baia Mare : 
Cluj-Napoca : 
Sibiu :

Suceava : 
Baia Mare : 
București :

CHIMPEX
FLACARA ROȘIE

(sala Lie.
DINAMO

- FARUL
- RAPID

ind. M.I.U., ora 10)
- PENICILINA IAȘI

(sala Dinamo, ora 10,30)
MARATEX - C.S.U. OȚELUL GALAȚI
UNIVERSITATEA - CALCULATORUL BUC.
C.S.M. LIBERTATEA - ȘTIINȚA BACAU

MASCULIN
C.S.M.U. - CALCULATORUL BUC.
MOTORUL - C.S.U. OȚELUL GALAȚI
STEAUA - C.S.U. ALUMINA OR.

(sala Rapid, ora 10)
UNIVERSITATEA - EXPLORĂRI BAIA MARECraiova :

Eveniment sportiv de mare 
importanță pentru sportul 
studențesc mondial. Univer
siada de iarnă se va desfășura, 
la Sofia, între 17 și 28 fe
bruarie. Ajunsă la a X-a sa 
ediție (prima s-a desfășurat in 
1960, la Chamonix), competi
ția cuprinde în program intre- 
ceri de schi alpin, schi fond, 
sărituri cu schiurile, combina
tă nordică, patinaj artistic, 
hochei și biatlon, disciplină 
asupra căreia s-au oprit or
ganizatorii (după modelul edi
ției de vară, și la „Universiada 
albă" studenții din țara gazdă 
își exprimă o preferință : în 
1981, la Baka, • in Spania, a 
fost ales patinajul viteză). 
Performeri de clasă ai spor
turilor de iarnă și-au inscris 
numele pe lista campionilor 
mondiali universitari, printre 
aceștia figurînd Claudia Cior
dim, Perrine Pelen și Petar 
Popanghelev — la probe alpi
ne. Ivan Lebanov și Liuba 
Zabolotskoi — la schi fond. 
NataFa Karamișeva și Ros 
Sinițin — la patinaj artistic.

Dintre performanțele de 
pină acum ale sportivilor stu-

lui mondial studențesc (de
numirea de atunci a competi

denți români se remarcă în
mod deosebit cea reușită în
1951. de Mihai Bâră, care a
cîștigat proba de slalom la
ediția din acel an a Concursu-

ției). precum și clasarea pe 
locul 2 la ediția din 1956.

Pregătirile reprezentanților 
sportivi ai studențimii noastre 
pentru ediția sofiotă au in
trat în faza finisării. Iată care 
este componenta loturilor — 
SCHI ALPIN : Z. Balasz, V. 
Podaru, M. Bâră, C. Portic, K. 
Adorjan (antrenori : K. Gohn, 
L. Predeleanu) ; SCHI FOND 
(mase.) : I. Lungoctu, G. Kiss, 
A. Csala, V. Bejenariu (antre
nor : N. Dudu) ; SCHI FOND : 
(fem.) Tdvia Reit, Iuliana Po- 
poiu. Elena Oncioiu (antre
nor : H. Ilieșu) ; BIATLON : 
Gh. Berdar. V. Todașcă, I. 
Lestyan, M. Radulescu (F. Fo- 
riko) (antrenor : C. Argh’ro- 
pol). Din delegație vor mai 
face parte medicul Monica Pl- 
clu, antrenorii Șt. Sava, Gh. 
Gîrniță și C. Enache. Dacă la 
PATINAJ ARTISTIC, Adrian 
Vasile, Bogdan Krulii, Viorica 
Micu și Irina Nichiforov sînt 
titulari cerți, în schimb la 
HOCHEI, antrenorul principal 
al reprezentativei studențești, 
Eduard Pană, urmează să de
finitiveze Iotul pentru Sofia 
cu ocazia meciurilor din „Cupa 
federației", care se desfășoară 
în aceste zile la București. O 
știre de ultimă oră : echipa 
României va juca în prima 
serie, în compania selecționa
telor Cehoslovaciei, Bulgariei și 
Coreei de Sud.

FESTIVALUL ȘAHIST „HERCULES '83"
BĂILE HERCULANE. 11 

1 (prin telefon de la trimisul 
..Agerpres" Albert Berger) : 
După disputarea a patru run
de în turneul masculin din ca
drul Festivalului șahist ..Her
cules ’83", care are loc la 
Băile Herculane. pe primul 
loc in clasament a trecut 
maestrul român Constantin 
Ionescu cu 3,5 p. urmat de 
Gyula Forgacs — 2,5 p, Parik 
Stefanov, Dan Bârbulescu cu 
cite 2 p (1), Cornel Busu — 
2 p etc. în runda a 4-a. în- 
tr-o frumoasă partidă de atac 
C. Ionescu l-a învins, cu pie
sele negre, In 26 de mutări.

DE ATLETISM
niori (12 000 m). senioare
(6 000 m), tineret (8 000 m) 
juniori (6 000 m). junioare
(2 000 m). Concursul începe la 
ora 10.

★

Astăzi și mîine se dispută. 
Ia Focșani, concursul republi
can de sală al Juniorilor de 
categoria a H-a (băieți născuti 
1964—1965, fete 1965—1966).

pe fostul lider al clasamentu
lui Gyula Forgacs. Jivanovici 
(Iugoslavia) a c.ștlgat la Ott 

■(R.F.G.). iar in partidele Vais- 
man — Biriescu și Orev (Bul
garia) — Busu a fost consem
nată remiză. Partidele Un- 
gureanu — Nicolaide și Ștefa- 
nov — Bârbulescu s-au între
rupt intr-o poziție complicată, 

în concursul feminin. Euge
nia Ghindă a remizat cu Sla- 
bodanska Milivojevici (Iugo
slavia). Rezultatul de egali
tate fiind înregistrat și in par
tidele Gertrude Baumstark — 
Marta Kovacs (Ungaria) și 
Emilia Chis — Miroslava 
Gostovici (Iugoslavia). Cele
lalte trei partide s-au între-

Pe primul loc in clasament 
se menține Slobodanska Mili- 
▼ojevici (Iugoslavia) — 3
puncte. urmată de Gertrude 
Baumstark — 2.5 puncte. Edit 
Ștefanov 2 puncte (1), Euge
nia Ghindă — 2 puncte. Sma- 
randa Boicu — 1.5 puncte (2) 
etc.

ir
La Băile Herculane au in- 

eeput finalele eamnionatelor 
republicane studentesti de șah 
la care participă 53 de jucă
tori și 18 jucătoare.

DUELUl CELOR DOUĂ RECORDMANE
(Urmare dtn caș O

Anișoara ciștigînd primele trei 
runde, Vali pe următoarele, in
tre care și cele două mari în- 
tilniri ale anului : campionatele 
naționale, în care s-au stabilit 
cele două recorduri mondiale, 
și C.E. de la Atena : 8.02 : A.C. 
6.67 — V.I. 8,42 ; 20.02 (eamp. 
sală) : A.C. 8,81 — V.I. 6,71 ; 
29.05 (cone, primăvară) : A. C. 
7,00 (record) — V.I. 6,71 ; 1.08 
(camp, seniori) : V.I. 7,20 (re
cord mondial) — A.C. 7,15 ; 
7.09 (C.E.) : V.I. 6,79 — A.C 
6.73 ; 3.10 (R.S.F.S. Rusă —
România) : V.I. 6,70 — A. C. 
6,62.

In sfirșit, actualul sezon in
door a consemnat trei victorii 
succesive ale Anișoarei : 22.01 
(Sindelfingen) ; A.C. 6,64 —

V.I. 6,50 ; 29.01 (Sindelfingen) : 
A.C. 6,77 — VX 6 56 ; 5.02
(camp, sală) : A.C. 6.92 (re
cord mondial) — V.I. 6.79.

Scorul general al celor 21 de 
întilniri directe este, de 13—8 
în favoarea Anișoarei Cușmir. 
E drept, insă, că recordmana 
mondială a cîștigat concursurile 
mai importante, intre care și 
trei titluri consecutive de cam
pioană de senioare, Anișoara 
avîndu-le pe ultimele două de 
sală.

în tabelele alăturate am ex
tras cele mai bune 10 con
cursuri din carierele celor două 
săritoare, precum și cele mai 
bune 10 sărituri reușite vreo
dată. Aici Vali este superioară, 
avînd o medie a celor 13 con
cursuri de 6,907 ni (Anișoara 
6,86 m) și a săriturilor dc 8,999

Irin* Petculeț-Vellcu ataci peste blocajul defectuo» ridicat de 
Ileana Tlrnovean» (1) și Mariana Ivanov (10). FazA din meciul 
Dinamo — Rapid. Foto : Ion MIHAICA
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CELE MAI BUNE 10 CONCURSURI CELE MAI BU
VALI IONESCU VALI 1

7,20 m (1) 1.06.1902, București 7,20 m 1.06.82, București
7,05 m 00 12.06.1962, Debrețin 7.05 m 12.06.82, Debrețin
7,04 m (1) 14.06.1982, București 7,04 m 14.06.82, Bucureșt
6,92 m (1) 20.07,1962, Potona Brașov 7,01 m 1.06.82, București
6,90 m (1) 14.09.1962, Roma 6,99 m 1.06.82, București
6,80 m (T) 30.06.1982, Budapesta 6,98 m 14.08.82, Bucureșt
6,79 m (1<)20.08.19B2, Berlinul Occid. 4,97 m 12.06.82, Debrețin
6,79 m (1) 22.06.1962, Rimini 6,92 m 20.07.82, Poiana
6,79 m (1) 7.09.1982, Atena 6.90 m 14.09.82, Roma
6,79 m (2) (») 5.02.1963, București 6,90 m 14.09.82 Roma

ANIȘOARA CUȘMIR ANIȘOA
7,15 m (2) 1.08.19*8, București 7,15 m 1.08.82, București
7,00 m (1) 39.05.1992, București 7,02 m 1.06.82, București
5,92 m (19 («) 5.08.1083. București 7,01 m 1.08,82, București
4.91 m (1) 23.05.1981. București 7,01 m (vf.) 29.05.92, Bu
4.83 m (1) 28.08.1981. București 7,00 m 29.05.82, Bucureșl
5,31 m (1) (•) 20.02.1988. București 6,99 m 1.08.82, București
5.77 m (2) 23.07.W81. București 6,92 m (s) 5.02.83, Bucu
4.77 m 09 (e) 29.01.1983, Sindelfingen 6,91 m 23.05.81, Bucureș
«J» m (3) M.B9.WB2. Alene 6,86 m 23.05.81, Bucureș
*.W ■> (1) 2.04.1982, Orlroxo 6,86 m (») 3.02.83, Bucu
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DINAMO (7-3 cu Ranid) A FĂCUT
PASUL CEL MARE SPRE IlflU FA POLO

fost unul dintre cele mai fru- 
moașe meciuri văzute in ulti
ma vreme la București. Ambele 
echipe au înclinații deosebite 
spre un joc rapid șl in forță, 
ceea ce a furnizat o partidă 
foarte frumoasă, în care com
binațiile subtile au alternat cu 
șarjele în forță, dar în limite
le regulamentului. După primele 
10 minute, toți cei prezenți a- 
veau impresia că masivii jucători 
sovietici vor avea dificultăți 
cu tinerii jucători cehoslovaci. 
Dar în finalul primei reprize, 
maturitatea și abilitatea în fața 
porții adverse și-au spus cuvin- 
♦ul, aducînd sportivilor sovietici 
un avantaj de două puncte. în 
continuare, cu toate eforturile 
hochediștilor cehoslovaci, victo
ria a revenit echipei mai rea
liste în joc, care a „lichidat" 
repede momentul defensiv trans- 
formîndu-1 mereu in foarte in
cisive atacuri. Victoria lui Tor
pedo e meritată, echipa sovie
tică prezentîndu-se la o frumoa
să cotă valorică în fața spec
tatorilor bucur eșteni. Au arbi
trat competent Antti Kostinen 
(Finlanda), ajutat de Gh. Mure- 
șan și M. Presneanu (ambii Ro
mânia). Au marcat : Ceceli 2, 
Kuznețov 2, Soloviov, Nejebitski, 
Novojenîi pentru învingători, res
pectiv Burger și Bahula.

PROGRAMUL ULTIMELOR DO
UA ZILE : sîmbătă, ora 15 : Ro
mânia tineret — Tornedo Usti 
Kamenogorsk ; ora 17.15 : Româ
nia A — Cehoslovacia tineret, 
duminică, ora 15 ; România 
tineret-' — Cehoslovacia tine
ret : ora 17.15 : Român lq A — 
Torpedo Usti Kamen ogorsk.

Câlin ANTONESCU 
Radu TIMOFTE

NUT
joc 

prima 
5 să

gîn-

Ha- 
meci, 

m-am 
i „ac- 

dar 
nu 

a... 
uger...

pen
am 

um o 
îenko, 
leală" 

mai

timul 

așnic. 
cui I 
I pe

se

Este, 
n că 
lume 
;rfor- 
abele
Ani- 
7 m 

iar 
e, și 
i are 

să- 
din 

nfir- 
ei“.

?
;-am 
sală 

ă în 
am-

* ni- 
u tem 
ibele 

pe-
1 de 
cris- 
em...

DE OLGA NEMES
— M-au felicitai toate, cu 

prietenie. Chiar $i Vriesekoop, 
care nu a felicitat în viata ei 
pe nimeni, asta și pentru că 
ieșea mereu prima in ultimii 
ani... Sînt fericită că am adus 
patriei mele acest succes, care 
face să se vorbească frumos 
despre România.

Am felicitat-o și noi și am 
invitat-o să ne spună ..cum a 
fost ?“ pe prof. Ella Constan- 
tinescu.
’— Succes, intîmplător, de 

conjunctură ? Nu facem decît 
să reproducem o întrebare 
care ni se pune și nouă...

— Nu, categoric ! Vom mai 
vorbi despre asta...

— întrebarea e de înțeles, 
în fața unei asemenea surpri
ze...

— Da, acest succes a fost o 
mare surpriză, mai ales la un 
procentaj de victorii atît de 
mare, neobișnuit. Hai, nna- 
două adversare să fi fost ieși
te din formă... Dar nouă ?! 
Nu ?

— Așa este...
— Și eu am fost surprinsă, 

pentru că mă mai gîndeam Ia 
accidentarea suferită de Olga 
Ia brațul de joc, la perioada 
de inactivitate... Dar ea s-a 
refăcut extraordinar. E o ade
vărată jucătoare de valoare !

— Care au fost atuurile ei ?
— Marea capacitate de a 

transforma două obișnuite 
handicapuri ale ei in două 
atuuri forte, surprinzătoare : 
constanta in concentrare și 
mobilizare pe parcursul unei 
competiții-maraton atît de pu
ternice — ceea ce e formidabil 
pentru virsta ei (a fost cea 
mai tînără jucătoare) — precum 
și tăria, acumulată în pregăti
rea din ultima perioadă, de a 
depăși bariera-i cunoscută in 
jocul contra apărătoarelor. Și 
asta la toate capitolele : psihic, 
tehnic și, ca urmare, tactic...

— Cu adevărat, ieșit din co
mun. ceea ce ne spuneți...

— După înfrîngerea la Jil

DIVIZIA „A" DE BASCHET (m)

Ajuns la etapa a 26-a, cam
pionatul national de baschet 
masculin programează astăzi

PROGRAMUL ETAPEI

GRUPA 1-6
BUCUREȘTI : Steaua - Farul Constanța

(sala Floreasca, ora 16)
Dinamo — Rapid București 

(sala Floreasca, ora 17,30)
SIBIU : C.S.U. - I.C.E.D. București

GRUPA 7-12
BUCUREȘTI : Sportul studențesc — C.S.U. Brașov

(sala Politehnica 303, oro 17) 
CLUJ-NAPOCA : Universitatea — IMUAS Baia Mare
IAȘI : Politehnica — Dinamo Oradea

Zi lungă, zi plină (două reu
niuni). ieri, la bazinul Floreasca 
din Capitală. Și tribune supra
populate seara la ora derbyului 
Dinamo — Rapid, din cadrul 
turului patru al campionatului 
de polo. Iar derbyul a fost cu 
adevărat derby cel puțin două 
reprize ambele formații purtînd 
un duel la înaltă tensiune, cu 
faze succedîndu-sp rapid la cele 
două porti. apărate cu strășnicie 
de dinamovistul Tudor și, în 
prima parte (mai puțin sigur a- 
poi), de feroviarul Simion. A 
cîștigat Dinamo. 7—3 (1—0,
1—2, 3—0, 2—1), victorie a u- 
nei garnituri mai bine dotată și 
mai bine pregătită fizic, îno- 
tind mai iute și avînd în plus 
atuul de a fi mai tînără. Atît 
cit au ținut-o forțele, echipa 
rapidistă a dat o replică vigu
roasă’ — dar a și ratat foarte 
mult, uneori, în cele mai bune 
situații. în această partidă 
golurile au fost, aproape toate, 
de reală frumusețe : a punctat 
mai întîi dinamovistul Ciobă- 
niuc, a egalat Schervan. Moi- 
ceanu a adus-o din nou pe 
Dinamo în avantaj, dar același 
Schervan a refăcut echilibrul ; 
Hagiu, Ardeleanu, Rus, iar 
Ardeleanu au reușit punctele 
desprinderii campioanei. Gaiță 
a redus handicapul din lovi
tură de la 4 m. pentru ca 
golgeterul Hagiu (tot din 4 m) 
să stabilească scorul final. Au 
condus R. Silha și R. Timoc.

Prin această incontestabilă 
victorie, Dinamo (antrenor luliu 
Capșa) a făcut pasul cel mare

Hammersley-Parker, împotri
va căreia, zic eu, nu a jucat 
cu suficientă convingere, Olga 
a învins-o pe Kovalenko și 
ăsta a fost momentul hotări- 
tor pentru menținerea în frun
tea clasamentului. In această 
partidă, Olga s-a concentrat 
remarcabil, a făcut un joc de 
așteptare, cu atacuri prin sur
prindere, foarte reușite. A 
pindit ca o mică leoaică și nu 
a iertat nimic, fără să ajungă 
însă la „activizare", care a 
fost pe aproape în toate me
ciurile...

— Sorții i-au. adus din ple
care două adversare ofensive...

— Cu prima, cu Popova, a 
făcut o partidă mare. Olga a 
fost mai iute ca oricînd, cu 
„contre" fără replică. Indemi- 
narea cu care a direcționat 
mingile pe colturile mesei, 
fulgerător, a fost una din 
principalele arme cu care 
le-a învins pe ofensive. Al 
doilea meci, cu Vriesekoop, 
care a venit acolo in chip de 
mare vedetă, insolită de o a- 
devărată caravană publicitară, 
cu reclame și suporteri, cu 
parteneri de antrenament a- 
duși special, a fost, poale, cel 
mai frumos, din intreaga com
petiție...

— A existat un meci-cheie ?
— Finala competiției a con- 

stituit-o, de fapt, penultimul 
meci, cu BuIatoVa. Olga era 
pe primul loc, sovietica pe 
cel secund. Totul conta, îndeo
sebi. mult rivnitul loc intii pe 
podium. Olga s-a acomodat cu 
jocul contra „iarbă-soft" de 
pe paleta adversarei, eare al
ternează des și neașteptat cele 
două fete. Sala era cu O!ga 
Nemeș, cea mai mică concu
rentă. care a și eiștigat meciul 
și trofeul. Seara, Olga a fost 
sărbătorită de toți partici
panta, de toți arbitrii, de an
trenorii și ceilalți specialiști, 
care au fost unanimi, in apre
cierea că „EUROPA TOP 12" 
ediția 1983 a revenit unei ju
cătoare de excepție. Dar, fi
rește, cum am mai spus, greul 
abia acum incepe.

PARTIDE ECHILIBRATE ÎN GRUPA 7-12
șase meciuri, dintre care cele 

mai echilibrate se anunță a fi 
unul singur din grupa valorică 

spre titlu, avînd acum oct 
puncte avans față de Rapid.

Etapa a 26-a a mai avut o 
dispută tensionantă: C.N.A.S.E.
— Progresul 6—5 (1—2,
0—2, 3—0, 2—1). Se părea, la 
un moment dat. că totul mer
ge spre o victorie a Progre
sului, însă foarte tinerii ju
cători de Ia C.N.A.S.E. au re
născut parcă după două „lun
gimi" — Diaconu a apărat ex
celent, Șerban (3 goluri). G. 
Geantă (2), Fruth (1), Grancearof
— răsturnind rezultatul. Pen
tru învinși au înscris Gh. Ion 
(2), Mușat, Tătaru, Florinces- 
cu. Au arbitrat : R. Niehiia — 
St. Karacsony.

In celelalte partide ale după 
amiezii s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Crișul — 
Viitorul 15—7 (3—1, 6—1,
3— 2, 3—3). Contraatacurile tă
ioase ale orădenilor au fost 
determinante. Au înscris : 
Gordan (6). Garofeanu (3), 
Costrăș (3), Raț, Ursutiu, Bone, 
pentru învingători, respectiv 
Gbită (2), Oprișan (2). Ragea, 
Marinescu, Toma. Au condus 
V. Burdea — V. Goian ; Vo
ința Cluj-Napoca — Rapid 
Arad 14—6 (5—1, 1—2, 4—0 ,
4— 3), victorie clară, punctele 
fiind realizate de Kovacs 3, 
Sebiik 3, Colceriu 3, I’on 2, 
Gyarfas, Olpretean. Tritcanu 
respectiv Aconi 2. Brinzei, 
Chiorean, Szabo, Marc. Arbitri : 
A. Czegeny — M. Ștefan.

Derbyul dimine'ii — și, tot
odată, al etapei cu numărul 
25 — a fost pe deplin onorat. 
Progresul București a învins 
Voința Cluj-Napoca cu 9—5 
(2—2, 1—1, 2—0. 4—2), o vic
torie surprinzătoare numai 
prin prisma palmaresului în- 
tîlnirilor directe, al cărei 
precedent trebuie căutat vre
me bună în urmă. Pentru că 
Progresul s-a aflat realmente la 
era... progresului, ieri — cu un 
portar Cretu dîndu-i siguran
ță a reușit să fringă in a 
doua jumătate de meci rezis
tența adversă. Au marcat Mu
șat 3, Florincescu 2. Gh. Ion, 
Mădescu. Dingu, Tătaru pen
tru bucureșteni, respectiv Col
ceriu 2, ’ Olpretean, Kovacs, 
Gyarfas. Arbitri : C. Frățilă — 
R. Timoc.

Interesant, mai interesant 
decît se aștepta poate. s-a 
dovedit și jocul Dinamo — 
Viitorul Lie. 37 București : 
13—10 (3—2, 4—3, 4—3. 2—2). 
Sigur, s-a rezervat echipa 
campioană, dar nu-i mai pu
țin adevărat că Ghită, Diaco- 
nescu, Marinescu, Chetan și 
ceilalți au jucat cu nerv, con
struind faze de toată frumu
sețea. Au înscris V. Rus (în 
vervă deosebită) 3, Moiceanu 
3, Hagiu 2, Răducanu 2, Arde
leanu 2, Dan (Dinamo). Ghită 
3, Diaconescu 2, Oprișan 2, 
Marinescu, Toma, Chețan. Au 
condus B. Băjenaru și A. Cze
geny.

In celelalte partide. Crisul a 
întrecut pe Rapid Arad cu 
15—4 (4—0, 6—1, 1—1, 4—2),
după două prime reprize în 
care a evoluat foarte serios, 
punctînd prin Costrăș 5, Gor
dan 4, Garofeanu, Bone, Fcjer, 
Pantea, Rat, Duma, pentru a- 
rădeni mareînd Tur can 2, 
Aconi, Ghitan (arbitri : A. 
Soos și D. Paraschivescu) ; 
Rapid București a dispus, fără 
să forțeze, de C.N.A.S.E. : 
10—6 (2—2, 2—0, 1—0, 5—4),
prin golurile, lui Gh. Ilie 3, 
Nifă 2, Ciomîrtan. Arsene, lo- 
nescu, Tsch’ltsehe, Schervan, 
adversara înscriind prin Șcr- 
ban, Fruth, Grancearof, Geam- 
bașu, Popa, FI. Nifă (au con
dus V. Burdea — Gh. Nistor).

Astăzi, de la ora 16, și miine. 
de la ora 9. au loc ultimele 
două etape ale turului 4.

Geo RAEȚCHI

1—6 (C.S.U. Sibiu — I.C.E.D.) 
și toate trei din grupa 7—12. 
Dealtfel, trebuie menționat 
că în întîlnirile din tururile 
precedente, în partidele res
pective au fost înregistrate 
victorii reciproce, deci scoruri 
de 1—1.
• Clasamentul campionatului 

național de baschet feminin după 
turneele de la Cluj-Napoca (1—6) 
și București (7—12) :

12. Rapid Buc. 32 3 23 16«1:2196 35

1. „U“ Cj.-N. 32 30 2 2479:1921 62
2. Voința Buc. 32 25 7 2126:1759 57
3. Olimp. Buc. 32 23 9 2156:1884 55
4. Sp. stud. 32 20 12 2230:1985 52
5. Univ. Tim. 32 15 17 1947:1923 47
6. Crișul Or. 32 13 19 2124:2261 45
7. Prog. Buc. 32 20 12 2038:2038 52
8. C. Tg. M. 32 16 16 1744:1734 47
9. I.E.F.S. 32 11 21 2033:2323 43

10. Voința Bv. 32 9 33 1853:2201 41
11. C.S.U. PL 32 7 25 1990:2176 38

BIATLONIȘTII DE LA A. S. A. ȘI C. S. Ș. RÎȘNOV 
AU DOMINAT ÎNTRECERILE CAMPIONATELOR DE JUNIORI
Pe traseele amenajate pe 

Valea Rîșnoavei, din apropie
rea Predealului, au început 
campionatele naționale de 
blatlon pentru juniori. In 
prima zl a competiției au a- 
vut loc cursele lungi pentru 
juniori mici și mari. La ju
niori mari l-au impus biatlo- 
niștii de la A.S.A. Brașov, 
care au ocupat primele trei 
locuri ale clasamentului, 
fiind urmați de alțl trei spor
tivi de la Dinamo Brașov. 
După cum se vede cele două 
secții au dominat cu autori
tate actuala ediție a întrece
rilor, dar, după cum se ob
servă, dacă la alergarea pe 
schiuri rezultatele pot fi a- 
preciate ca satisfăcătoare, nu 
același lucru se poate afirma 
despre precizia tragerilor in 
poligon, unde sportivii res
pectivi au arătat multe lacu
ne. REZULTATE TEHNICE : 
15 km, juniori mari : 1. Im
re Lestyan 1 h 15:21 (5 mi
nute penalizare) — campion 
național, 1. Vincențiu Pelin 
1 h 16:02 (4). 3. lanoș Nagy 
(toți de la A.S.A.) 1 h 18:06 
(3), 4. Basarab Abriham
1 h 19:17 (9), 5. Ioan Moldo
van 1 h 19:32 (7), 6. Toader 
Moga (toți de la Dinamo) 
1 h 19:51 (3) ; 12 km, juniori 
mici : 1. Dan Cristoloveanu

MAREA COMPETIȚIE A CELOR MICI
Comunele Dănești și Mădăraș, mai bine zis patinoarele din 

aceste localități ale județului Harghita, au găzduit o importantă 
competiție de hochei, adresată celor mai mici practicanți ai 
disciplinei și dotată cu „Cupa Elore". S-au înscris în compe
tiție echipe din Remetea, Ditrău, Lăzarea, Bălan, Cirța, Suseni, 
Joseni, Slndominic, Mădăraș, Ciumani și Miercurea Ciuc, ai că
ror componenți nu au depășit încă vîrsta de 14 ani. în finala 
mare : Ciumani — Llc. Miercurea Ciuc 2—0, iar în cea „mică", 

Slndominic — Mădăraș 3—1 (după executarea loviturilor de pe
nalizare) .

ÎN SFÎRȘIT, CONCURSURI DE SANIE !
VATRA DORNEI (prin 

telefon). După ce în lunile 
decembrie și ianuarie vre
mea a făcut nenumărate 
feste practicanților săniei, 
iată că acum, în prima de
cadă a ultimei luni de iar
nă, s-a Izbutit înghețarea 
pîrtieâ (400 de metri lungi
me), de pe Dealul Negru, 
din Vatra Dornei. Aici, har
nicii membri ai comisiei oră
șenești de specialitate au 
organizat .Cupa Bradul" și 
„Cupa Voința", întreceri care 
au desemnat următorii câștigă
tori : „Cupa Bradul", se
niori : V. Carp și Fi. Racz 
(ambii de Ia A. S. Bradul), 
senioare : Mariana Carp- 
Chelsoiu (Bradul), juniori 
I : G. Casian (Bradul), juni
oare I : Ecaterlna Tarnavschi 
(Voința), juniori II : Gh. 
Corduneanu (Bradul). juni
oare n : Elena Gheorglic

FESTIVITATE DE 
PREMIERE : Irina 
Niclriforov (C.S.S. 
Triumf), câștigătoa
rea concursului de 
patinaj artistic „A 
25-a aniversare a 
C.S.Ș. Triumf*, sa
lută publicul la pri
mirea trofeului o— 
ferlt învingătoarei 
Iată șl ceilalți 
clștigătorl : seniori
— Fi. Gafencu 
(I.E.FJ.), junioare 
I — Simona Oprea 
CLE.FJS.), junioare 
n — Carmen Iones- 
cu (C.S.S. Triumf), 
copil I — Nlcoieta 
Cimpoeșu (I.EJP.S.), 
copil II — Codruța 
Modseanu (C.S.S. 
Triumf), speranțe
— Sebastian Gheor
ghiu (I.E.F.S.) șl 
Crenguța Alecu 
(C.S.S. Triumf). Ști
re de ultimă oră : 
gratie bunelor sale 
evoluții din ultimele 
concursuri, Irina 
Nichiforov a fost 
selecționată in lo
tul patinatorilor ar
tistici eare vor evo
lua in întrecerile 
„Universiadei albe* 
de la Sofia. Succes!

PRINTRE JALOANE
• O echipă de electroniști 

din Cluj-Napoca, condusă de 
poloistul (în activitate !) 
Stelian Scurei. mari iubitori 
ai schiului, au oferit pentru 
experimentare o serie de 
componente ale unei IN
STALAȚII DE CRONOME
TRAJ ELECTRONIC. Legă
tura intre start fi sosire 
este asigurată, In premieră 
națională, prin radio și nu 
prin fir, .fapt care facilitea
ză mult organizarea viitoare 
a serviciului de cronometraj 
electronic devenit OBLIGA

(CSȘ Rișnov) 1 li 10:21 (4).
2. Ion Diaconescu (CSȘ Riș- 
nov) 1 h 12 .22 (6), 3. Sandor 
Csedd (CSȘ Miercurea Ciuc) 
1 h 12:33 (9), 4. Dan Cosanu 
(Brașovia) 1 h 13:42 (5), 5.
Nicolae Adrian (CSȘ Rișnov) 
1 h 14:07 (6), 6. Dan Dobre 
(CSȘ Rișnov) 1 h 15:33 (8).

BIATLONIȘTII 
BUCOVINEI

Biatlonul cîștigă noi poziții, 
de astă dată în Țara de Sus 
a Moldovei. De curînd, a fost 
inaugurat la Cîmpulung Mol
dovenesc un poligon care a 
completat fericit traseele de
ja existente, astfel că pe har
ta sportivă a județului Su
ceava și-au făcut apariția 
un complex modern de prac
ticare a acestei spectaculoase 
discipline a iernii. Cu același 
prilej, a fost organizat un 
concurs de biatlon, dotat cu 
„Cupa Bucovinei", la care au 
participat peste 100 de tineri. 
S-au remarcat D. Titinar din 
Cîmpulung Moldovenesc, F. 
Ungur din Fundu Moldovei și 
C. Cozmaciuc din Pojorîta. 
Acțiunea a fost organizată de 
C.o.E.F S Cîmpulung și Co
mitetul orășenesc 'al U.T.C. 
(I. MTNDRESCU — coresp.).

(I.E.F.S.). pe echipe : 1.
A. S. Bradul ; „Cupa Voin
ța" : seniori : FI. Racz, seni
oare : Maria Peter (C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc), juniori I : 
G. Casian, junioare I : Ele
na Gheorghe. juniori II : 
Gh. Corduneanu, junioare II : 
Daniela Anghel (Tractorul 
Brașov), pe echipe : 1.
I.E.F.S.  (Petru TABARCEA 
— coresp.).

BULETINUL ZĂPEZII
Pent, u amatorii sporturilor de 

târnă am aflat de la Institutul 
de Meteorologie grosimea în 
centimetri a stratului de zăpadă 
în principalele zone montane ore 
țârii : 
Sinaia —
Cota 1500 52 Bileo Lac
Babele 61 Semenic 90
Vf. Omu 62 Cuntu 62
Predeal 20 Țarcu 76
Fundata 23 Paring 73

Paltini ș-Sb. 28

TORIU DIN ACEST AN și 
la competițiile interne ofi
ciale de schi alpin.

• Liliana Ichim continuă 
seria concursurilor cîștigate 
pe plan național. Ultima „is
pravă" : locul I, în „Cupa 
C.S.Ș. Predeal", pentru se
niori... Dar nu oricum, ci 
la...-6 secunde diferență față 
de următoarea clasată. La 
băieți, x Alin Năstase se im
pune la aproape 3 zecimi în 
fața lui I. Cavași. (Ion CO- 
DLEANU — coresp.).



DE AICI SE VA RELUA DISPUTA DIVIZIONARELOR „C“
@ Numeroși candidați la șefia seriilor • Doar doi lideri — Partizanul Bacău și Avintul Reghin — au un avans... promițător 9 Este necesară 

mai multă disciplină în al treilea eșalon I 0 Startul în retur — la 20 martie

Prima parte a campionatului Diviziei „C" a evi
dențiat cîteva echipe care, pe tot parcursul turului, 
au avut o comportare remarcabilă, ele ocupînd, pe 
merit, locurile fruntașe în seriile respective. Acestea 
sint formațiile Zimbrul Șiret — nou promovată (an
trenor — cunoscutul tehnician Robert Cosmoc), Par
tizanul Bacău, Carpați Nehoiu, Arrubium Măcin, 
Unirea Slobozia, Portul Constanța, Metalul Plopeni, 
Viscofii București (debutantă în campionat, a con
dus timp de șapte etape în seria a V-a), Chimia Tr. 
Măgurele, Constructorul Craiova. C.F.R. Caransebeș, 
Minerul Lupeni, Victoria Cărei, Avintul Reghin, 
Tractorul Brașov și Nitramonia Făgăraș.

în majoritatea seriilor, forțele sînt echilibrate, ceea 
ce presupune că. în retur, se va declanșa o luptă 
pasionantă, atit pentru locurile fruntașe, cit și pen- 

tru evitarea retrogradării. Dintre cei 12 lideri, doar 
Partizanul Bacău și Avintul Reghin au un avans de 
3 puncte, avantaj care — considerăm — nu este su
ficient pentru a avea, totuși, un retur ușor. Dintre 
fostele divizionare „B“ (12 la număr), numai trei au 
terminat turul pe un loc fruntaș în seriile în care 
joacă : Metalul Plopeni, Minerul Lupeni și Trac
torul Brașov. Unele dintre ele ocupă. în clasamente, 
locuri modeste sau codașe, cum sînt Constructorul 
Iași, Victoria Tecuci, Dacia Orăștie, I.C.I.M. Brașov. 
Pe Relonul Săvinești n-am amintit-o, deoarece a- 
ceastă echipă a fost penalizată cil — 10 p după cam
pionatul trecut, pentru neindeplinirea baremului fi
xat de F.R.F. Ea a obținut in tur 17 puncte și are 
toate șansele să urce in clasamentul seriei a II-a ; 
firește dacă va juca bine, în continuare.

Două dintre formații nu mai au, practic, nici o 
speranță de a evita retrogradarea. Este vorba de 
Rulmentul Birlad și Constructorul Pitești, care, in 
toamnă, au avut comportări nesportive, reprobabila, 
pentru care au fost suspendate pe cite opt etape I 

Sperăm că in retur se va produce o cotitură în ceea 
ce privește sportivitatea, aflată in mare suferință în 
prima parte a campionatului. CONDUCERILE E- 
CHIPELOR, CA ȘI ANTRENORII, TREBUIE SA SE 
OCUPE MAI SERIOS DE ACTIVITATEA EDUCA
TIVA A JUCĂTORILOR, IAR SPORTIVII TREBUIE 
SA ȘTIE CA ORICE GEST NECUGETAT POATE A- 
VEA URMĂRI GRAVE, ATIT PENTRU EI, CÎT ȘI 
PENTRU ÎNTREAGA ECHIPA !

Toma RĂBȘAN

SERIA I 15. Azot Sâvlfi. 15 4 6 11 21-47 8
16. Relon Săvin.* 15 7 3 5 18-15 7

1. Zimbrul Șiret 15 7 5 3 29-17 19 *) echiDă penalizată cu -•132. Chim. Fălticeni 15 8 2 5 28-10 18 nn net#*
3. TEPRO Iași 15 6 5 4 23-12 17 SERIA A :tn-a
4. C.F.R. Pașcani* 15 8 3 4 23-15 17
5. Avintul Frasin 15 8 0 7 19-22 16 1. Chim. Brăila 15 ie 1 4 32-14 216. Sir. Bucecea 15 6 3 6 20-17 15 2. Carp. Nehuiu 15 9 2 4 35-17 20
7. Minerul V D. 15 7 1 7 26-26 15 3. Arrubium M. 15 9 2 4 32-16 26
8. Lamin. Roman 15 7 1 7 16-21 15 4. Ol im. Rm. S. 15 1 2 5 24-26 113. Cetatea Tg. N.* 15 7 2 6 22-21 14 5. Met. Buzău 15 8 1 6 26-21 17

10. Construct. Iași 15 6 2 7 22-24 14 6. Progr. Isaceea 15 8 0 7 24-28 16
11. Celuloza P.N. 15 6 2 7 16-25 14 7. Vict. Tecuci 15 6 3 6 22-26 1512. Met. Rădăuți 15 6 1 8 22-26 13 8 DVA Galați 15 6 3 6 23-28 15
13. Crist. D-hoi • 15 7 1 7 18-25 13 9. FEPA 74 B-lad 15 7 1 7 16-25 15
14. Șiretul P-cani 15 6 1 8 15-28 13 10. Ș.N. Tulcea 15 6 3 6 20-26 1515. A.S.A. C-lung 15 5 2 8 17-23 12 11. Chim. Buzău 15 5 4 6 25-20 14
lk Metalul B-șani 15 4 1 10 16-20 9 12. Lamin Br. 15 5 4 6 15-17 14

*1i echipe penalizate de F.R.F. 13. Avint. Matca 15 6 2 7 21-27 14cu —z punere 14. Ancora GL 15 3 5 7 19-23 11
15. Petr Br. ian ca 15 3 4 8 14-25 10SERIA A Il-a 16. Rul. Birlad 15 2 1 12 9-36 5

1. Partiz. Bacău 15 10 3 2 33-15 23
2. Aripile Bacău 15 8 4 3 33-17 20 SERIA A [V-a
3. Gloria F-șani 15 9 1 5 23-11 19
4. Petrolul M-ști 15 6 5 4 27-15 17 1. Unirea Slob. 15 11 1 3 32- 8 S3
5. Min. Baraolt 15 8 1 6 20-18 17 2. Portul C-ța 15 10 2 3 35- 9 22
6. Min. C-neștl 15 7 3 5 17-15 17 3. Ș.N. Oltenița 15 10 0 5 32-17 20
7. Luceaf. Adjud 15 5 6 4 18-22 16 4 Viit. Chimogl 15 8 3 4 19-14 19
8. Letea Bacău 15 6 2 7 27-23 14 5. Vict. Ț-rei 15 6 6 3 23-11 18
9. Vit. Panciu 15 5 4 6 23-22 14 6. Ciment. M-dia 15 6 4 5 18-16 16

10. Vict. Gugești 15 6 1 8 25-38 13 7. Chimpex C-ța 15 5 5 5 19-18 15
11. Met. Sf. Gh. 15 5 3 7 19-21 13 8. Voința C-ța 15 6 3 6 24-26 15
12. DEMAR M-ști 15 5 2 8 28-32 12 9. FEROM Urz. 15 6 2 7 30-24 14
13. Constr. Sf. Gh. 15 5 2 8 21-29 12 10. Rapid Fetești 15 5 4 6 17-22 14
14. E. Gh. Gh.-Dej 15 4 0 11 16-29 8 11. Constr. CI. 15 6 1 8 17-23 13

12. ISCIP Ulmenl 15 5 2
ÎS. Met. Mangalia 15 4 4
14. Granit. B-dag 15 4 4
15. Șoimii C-vodă 15 4 S
ÎS. Canal B-rabi 15 0 4

1 19-29 12
7 17-27 12
7 14-33 12
8 13-31 11

11 7-28 4

SERIA A V-a

L Met. Plopeni 15 8 4 3 19- 7 26
X Viscofii Buc. 15 7 6 3 14- 1 24
3. Poiana Clmpina 15 9 1 5 23-15 19
4. Chimia Brazi 15 7 3 5 30-16 17
5. Danubiana Buc. 15 7 3 5 21-19 17
6. T eh nomei. Buc. 15 7 2 6 19-14 16
7. Aversa Buc. 15 6 4 5 24-22 16
8. T.M. Buc. 15 6 4 5 21-20 16
9. ICSIM Buc. 15 5 5 5 26-14 15

16. A.S.A. Mizil 15 7 1 7 19-22 15
11. Carpați Sinaia 15 4 5 6 22-21 13
12. Flacăra r. Buc. 15 6 1 8 17-18 13
IX Petr. Băicoi 15 6 1 8 17-21 13
14. Min. Filipești 15 3 5 7 12-11 11
15. Caraim. Bușt. 15 4 2 9 8-31 16
16. Abatorul Buc. 15 3 3 9 16-19 9

SERIA A VI-a
1. Chim. Tr. M. 15 8 4 3 32-16 26
2. Dacia Pitești 15 8 3 4 31-11 19
3. Electrica Titu 15 8 2 5 20-16 18
4. Dim. Zimnicea 15 I 4 4 21-11 11
5. Flacăra Mor. 15 6 5 4 22-16 17
6. Petr. Videle 14 7 2 5 23-17 16
7. Metalul Mija 15 8 0 7 25-23 16
8. Mușc. C-lung 15 6 3 6 24-18 15
9. Electron. C.A. 15 7 1 7 18-23 15

10. Petr. Bolin tin 15 5 4 6 19-17 14

DIN FOTBALUL INTERNATIONAL
PRELIMINARIILE C.M. 

DE JUNIORI
Meciurile din grupa finală a 

preliminariilor C.M. de juniori 
din America de Sud se apropie 
de sfîrșit. Brazilia și Argentina 
sînt deja calificate, cea de a treia 
va fi probabil echipa Uruguayu- 
luL Iată ultimele rezultate : Bra
zilia — Uruguay 0—0, Argentina 
— Bolivia 3—2.

Au mai rămas de disputat jo
curile Uruguay — Bolivia și Bra
zilia — Argentina.

ȘTIRI • REZULTATE
• In turneul de la Bangkok, 

rezervat juniorilor, meciurile din 
semifinale s-au desfășurat tur- 
retur : Coreea de Sud — U.R.S.S.

1—0 și 1—1, Thailanda — Polonia 
0—0 și 1—0. Astfel, in finală, 
s-au calificat reprezentativele 
Thailandei și Coreei de Sud.
• Echipa Rapid Viena a susți

nut un nou meci In Honduras, 
învingtad cu 1—0 formația Com- 
binados din Tegucigalpa, prin go
lul marcat de cehoslovacul Pa- 
nenka (min. 66), care activează 
in formația austriacă.
• In Brazilia există, In prezent, 

269 de cluburi profesioniste. In 
cadrul cărora activează circa 
12 000 de jucători. In urma insuc
cesului suferit de brazilieni la 
C.M. din Spania, calendarul com- 
petițlonal intern șl extern a foat 
redus cu o treime ! Să-și fi pier
dut popularitatea fotbalul in Bra
zilia sau la baza acestei decizii

stau motive financiare, care a- 
fectează cluburile și echipa re
prezentativă î
• In campionatul brazilian Co

rinthians Sao Paulo a surclasat 
cu scorul de 10—1 pe Tikhdentes, 4 
goluri fiind marcate de Socrates, 
itr-un alt meci Flamengo a În

vins cu 5—1 Fortaleza.
• O selecționată din Singapore 

a dispus cu 2—0 de formația vest- 
germană Sonthofen, care acti
vează Intr-o ligă inferioară.
• Fostul internațional portu

ghez Mario Coluna (de 60 de ort 
selecționat) care a jucat la Ben
fica (de două ori ciștlgătoare a 
C.C.E.), este acum antrenor tn 
Mozamblc, la echipa Maputo, 
câștigătoarea campionatului șl 
finalistă a Cupei țării.

11. Cimentul Fieni 15 7 0 8 20-23 14
12. Chimia Găești 15 7 0 8 19-28 14
13. F.C.M. Gr. 16 5 3 7 14-20 13
14. Prog. Topolov. 15 5 2 8 15-26 12
15. Cetatea Tr. M. 14 4 2 8 19-24 10
16. Constr. Pitești 15 3 1 U 10-29 7

• Meciul dintre Petrolul Videle
fl Cetatea Tr. Măgurele, din e-
tapa a n-a (pe teren 3—1) nu s-a
omologat, deoarece nu s-ai rezol-
vat contestația depusă de echipa
Cetatea.

Seria a Vil-a

L Constr. Craiova 15 5 1 5 27-18 19
L Electro putere 15 8 2 5 30-13 18
3. Armăt. Streh. 15 8 2 5 20-24 18
4. Prog. Corabia 15 7 3 5 18-15 17
5. Sp.tn. Caracal 15 6 3 6 25-18 16
6. C.F.R. Craiova 15 6 3 6 18-16 15
7. Pet. Țidenl 15 7 1 7 14-18 15
X Viit. Drăgășani 15 7 1 7 13-19 15
9. Lotru Brezol 15 4 6 5 21-21 14

10. I.P.C. Slatina 15 6 2 7 12-15 14
11 Jiul Rovlnari 15 5 4 6 12-15 14
12. Minerul Horezu 15 7 0 8 17-25 14
13. Mecaniz. Șim. 15 6 2 7 13-23 14
14. Metalurg Sadu 15 5 3 7 17-16 13
15. Dun. Calafat 15 5 3 7 13-23 13
16. Recolta Stoic. 15 6 0 9 31-22 12

Seria a VTII-a

L C.F.R. Caran. 15 9 2 4 31-16 20
X Minerul Anina 15 9 1 5 39-15 19
3. Șoimii Lipova 15 8 3 4 24-19 19
4. Min. Oravița 15 8 1 6 21-15 17
5. Min. Certe? 15 8 0 7 30-17 16
6. Construe Tim. 15 7 2 6 24-17 16
7. Victoria Ineu 15 8 0 7 23-18 16
8. D’.erna Orșova 15 8 0 7 22-23 16
9. Unirea Tom. 15 8 0 7 15-26 16

10. Metalul Bocșa 15 6 1 8 27-26 13
11. C.F.R. Arad 15 5 3 7 16-16 13
12. Vulturii Lugoj 15 5 3 7 15-25 13
13. Celuloza Dr.T S. 15 6 1 8 20-31 13
14. Mln. Mold. N. 15 6 1 8 18-32 13
15. Unirea Sînnlc. 15 5 2 8 13-20 12
16. Front. Curticl 15 3 2 10 11-33 1

Seria a IX-a

L Min. Lupeni 15 8 3 4 26-11 19
2. Explorări Deva 15 6 7 2 24-14 19
3. Unirea A. Iulia 15 8 3 4 23-16 19
4. Min. Ghelar 16 8 2 5 22-14 18
5 Metalul Alud 15 7 3 5 22-12 17
6. Dacia Orăștie 15 7 2 6 28-16 16
7. Șurianul Sebeș 15 7 2 6 32-25 16
8. Inter Sibiu 15 6 4 5 24-18 16
9. Mec. A. Iulia 15 6 3 6 22-23 15

10. Min. St. Vulc. 16 6 2 7 16-18 14
11. Min. Paroșenl 15 4 6 5 19-24 14

12. Vict. Câlan 15 6 1 8 13-26 18
13. C.F.R. Slmerla 15 4 5 6 12-27 13
14. Soda Ocna M. 15 5 2 8 17-29 13
15. Min. Aninoasa 15 3 4 8 12-22 13
16. Textila CU. 15 4 1 10 23-40 9

Seria a X-a

1. Victoria Căreii 15 8 5 2 29- 8 21
2. Min. Or. dr. P.G. 15 9 1 5 23-14 13
3. C.F.R. Cluj-N. 15 8 2 5 28-16 13
4. Oțelul or dr. P. Groza

15 8 1 6 19-15 17
5. Chimia Tășnad 15 6 4 5 20-21 13
6. Olimpia Gherla 15 7 2 6 15-17 16
7. Sticla Turda 15 7 1 7 33-17 16
8. Voința Oradea 15 6 3 6 23-20 16
9. Oașul Negrești 15 7 1 7 20-18 16

10. Bihorul Beiuș 15 6 3 6 24-25 13
11. C.M.E. Cj.-N. 15 6 2 7 13-23 14
12. Silv. Cehu S. 15 5 3 7 19-37 13
13. Unirea V. Mihai 15 5 2 8 26-27 13
14. Min. Sărmășag 15 5 2 8 17-27 16
15. Bih. Marghita 15 5 1 9 16-25 11
16. Rapid Jibou 15 3 5 7 12-27 11

Seria ai Xl-a
L Avintul Reg. 15 10 1 4 32-16 21
2. Min. B. Sprie 15 8 2 5 24-13 16
3. Mureșul Lud. 15 8 1 5 28-15 17
4. Min. Rodna 15 8 1 6 22-10 17
5. Fores ta Bis 15 8 1 6 21-15 17
6. Min. Borșa 15 8 1 6 23-23 17
7. Min. Băița 15 8 1 6 22-23 17
8. Min. Băiuț 15 7 2 6 27-21 16
9. Oțelul Reghin 15 7 1 7 25-26 13

10. Bradul Vișeu 15 7 1 7 19-23 15
11. Text. Năsăud 15 6 3 6 16-26 16
12. Lăpușul Tg.L. 15 7 0 8 15-27 14
13. Metalo. Tg.M. 15 5 3 7 30-17 13
14. CUPROM B.M. 15 4 3 8 19-22 11
15. Sticla Bis. ÎS 4 3 8 13-23 11
16. Unirea Seini 15 3 0 12 8-44 6

Seria a XlI-a
1. Tractorul Bv. 15 :10 2 3 26- 6 32
2. Nitramonia 15 10 2 3 22- 6 23
3. IMIX Agnita 15 8 1 6 18-14 1T
4. Metalul Sig. 15 8 1 6 17-15 17
5. Unirea Cristur 15 7 3 5 20-21 17
6. Prog. Odorhei 15 6 4 5 18-16 16
7. Chim. Victoria 15 7 2 6 21-21 16
8. Măg. Codlea 15 6 4 5 17-17 16
9. Mureșul Top. 15 6 3 6 17-16 16

10. Utilajul Făg 15 6 2 7 19-19 14
11. Torpedo Zăr. 15 6 2 7 15-19 16
12. Tex. Prejmer 15 4 4 7 7-20 11
13. Min. Bălan 15 5 2 8 12-26 16
14. I.C.I.M, Bv.* 15 3 6 6 15-13 16
15. Met rom Bv. 15 3 4 8 12-18 16
16. Trac. M. Cluc 15 3 2 :10 14-23 8

• jechlpâ penalizată cu -1
puncte.

RflSPUWDg^T^^.
NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Un 

catren dedicat patinatorului de 
viteză Tibor Kopacz care, la cam
pionatele europene, a realizat cea 
mai bună performanță obținută 
vreodată de un patinator român :

Prin efort suprem
— Rt>d al tinereții —

Un progres vedem
Și-n „oglinda ghețli* !

CORNELIU DIMA, BIRLAD. Nu 
știu dacă băiețelul dv. este re
cordman In materie, pasionațil 
fotbalului șl al statisticilor le
gate de acest sport numărindu-se 
cu miile printre cel mici dar, ori
cum, apreciem performanța lui, 
dacă la 12 ani el poate răspunde 
la orice Întrebare legată de me
ciurile echipei naționale și de 
Jucătorii el. Am transmis iul 
Mircea Luces iu și lui Cristian 
Țopescu felicitările băiețelului dv.

VIRGIL PLEȘA, BRAȘOV. 
Dacă, intr-un meci de fotbal, un 

jucător aflat In propria sa su
prafață de pedeapsă lovește un 
adversar, el se expune următoa
relor sancțiuni : 1. Dacă în acel 
moment mingea nu era in joc; 
el va fi sancționat disciplinar, cu 
eliminarea de pe teren ; 2. Dacă 
mingea se afla tn joc în acel 
moment, fie și la poarta adversă, 
arbitrul va recurge atit la o sanc
țiune disciplinară, cit și la una 
tehnică, elimintndu-1 pe jucătorul 
vinovat și dlctind Împotriva echi
pei sale o lovitură de la 11 me
tri. Un asemenea caz (punctul 2) 
s-a și tntlmplat in toamna tre
cută, la un meci de juniori, și 
el a fost relatat, dealtfel, in zia
rul nostru.

HTU FILIPIDESCU, BUCU
REȘTI. O... împunsătură la adresa 
unui baschetbalist care aruncă 
hlrtille lingă coș, pe trotuar :

Lumea l-a certat, dar ei 
N-a prea înțeles reproșul, 
Pentru că la meci, la fel. 
Nu prea nimerește coșul !

PENTRU AMATORII 
DE ODIHNA 

Șl TRATAMENT

Întreprinderea de 
TURISM. HOTELURI ȘI 
restaurante bucu
rești a asigurat pentru 
locuitorii Capitalei — In 
cele mai renumite stațiuni 
balneocllmatice din țară — 
un mare număr de locuri 
de odihnă și tratament 
pentru trimestrul I al a- 
nului curent. Iată cîteva 
din stațiunile pentru care 
puteți găsi bilete cu ple
cări zilnice sau la anumi
te date : AMARA, FELIX, 
CALIMANEȘTI, OLA-
NEȘTI, GOVORA, EFORIE 
NORD, SOVATA, HERCU- 
LANE, MANGALIA. VA
TRA DORNEI, SLANIC- 
MOLDOVA, SÎNGEORZ- 
BAI.

A APĂRUT NR. 1/1983 AL REVISTEI 
„EDUCAJIE FIZICĂ Șl SPORT"

Spicuim din sumarul acestui număr :
• Știința sportului și raporturile ei cu matematica, de 

conf. univ. dr. Alexe Nicu, prof. Ilie Stuplneanu, bțofizi- 
cian Pierre de Hillerin, matematician Dumitra Negoiță, îng. 
Vladimir Schor, îng. Dorin Constantinescu ;
• Studiu privind învățarea jocului de rugby cu elevii 

ciclului gimnazial, de prof. Alexandru Zota, prof. Ivan 
Bodnar ;
• Educarea calităților fizice combinate (III), de praf. 

Lazăr Baroga ;
• Prima etapă în drumul spre recordul mondial la să

ritura în lungime al atletei Vali Ionescu, de prof. Dumitru 
Gărleanu ;
• Aspecte ale instruirii programate aplicate Ia factorul 

fizic al fotbalului, de prof. Ioan Emest Dea.
Revista „EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT* s-a pus tn 

vînzare' la centrele și punctele de difuzare a presei din 
Capitală și din țară.

Reamintim că ABONAMENTUL este calea cea mal si
gură de procurare a revistei „Educație fizică și sport", re
vista profesorilor de educație fizică, a antrenorilor, a tu
turor activiștilor mișcării sportive.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 1010 PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ASTAZI — ULTIMA ZI DE 

PARTICIPARE ! • Se reaminteș
te că numai astăzi mai pot fi 
procurate bilete cu numerele 
preferate de dv. pentru tragerea 
Loto 2 de duminică 13 februarie 
1983 — prilej de noi și mari suc
cese pentru tot mai numeroșii 
participanți Ia acest avantajos 
sistem de joc. Cel ce doresc să 
asiste Ia desfășurarea tragerii 
sînt invitați la ora 16 în sala clu
bului sportiv Progresul din Bucu
rești. s_tr. dr Staicovlci nr. 42 ; 
numerele câștigătoare urmează a 
fi transmise la televiziune șl ra
dio în cursul serii. • De aseme
nea. astăzi este ultima zi 
de depunere a buletinelor 
pentru atractivul concurs Pro
nosport de mîine, care eu-

prinde meciuri din campionatul 
divizionar B al Italiei. MAI 
MULTE VARIANTE — MAI MUL
TE ȘANSE DE A VA NUMĂRĂ 
MIINE PRINTRE MARII ClȘTI- 
gAtori la ststemul de joc 
PREFERAT !

CIȘTIGUl ESTE MARE, 
SECRETUL ESTE MIC

PagjiGa Sportul

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA. LOTO DTN 
11 FEBRUARIE. Exti agerea I : 
74 55 44 70 21 15 71 66 )8 : 
extragerea a IT-a : 53 4 6 5? 
62 9 3 17 54. FOND TOTAL 
de cîștiguri : 1.055.661 lei.

INVITAȚIE LA NEPTUN
Incepind cu 1 februarie s-a redeschis 

hotelul „Doina“ (categ. lux).
Hotelul dispune de 600 locuri în camere 

cu 1 sau 2 paturi, piscină cu apă de mare 
încălzită, restaurant, bar de zi. Accesul 
la baza de tratament se face diiect din 
hotel.

Cele două importante secții ale policli
nicii balneare din stațiune — de balneofi- 
zioteiapie și geriatrie — sînt recomandate 
în tratarea afecțiunilor reumatismale ale 
sistemului nervos periferic, ginecologice, 
dermatologice. Asistență medicală de înal
tă calificare, medici specialiști. Iată cîteva 
procedee . electroterapie. împachetări, și 
bă< cu nămol, băl de nlante medicinale, 
inhalații, masaj, gimnastică.

Costul unei zile balneare — 106 lei (ca
zare. masă, tratament).

înscrieri și informații la filialele de tu
rism ale I.T.H.R București din : Bd, Re- 
pubUcîl nr 68 : Calea Moșilor bloc 55 bis : 

Mendeleev nr. 14: Cal. Gri vitei nr. 138: 
- • nv ... <ț<5 . 1^49 nr. 4 •
str. Pictor Tonitza nr. 13 : str. Luterană 

. nr. i.

SPORT Șl AGREMENT LA NOUL 
COMPLEX HOTELIER „BUCUREȘTI*, 
recent deschis în Calea Victoriei nr. 63—81

Complexul hotelier vă oferă condiții de 
destindere :

• piscină acoperită (lungime — 25 m ț 
lățime — 12,5 m)

• saune
• cabinete masaj și ultraviolete
• sală de gimnastică
• cursuri de inițiere în înot pentru co

pii și adulțl
• cursuri de gimnastică
• bar de zi
• personal de înaltă calificare
• abonamente lunare pentru 12 intrări
• se pot închiria : costume de baie, echi

pament pentru sala de gimnastică, pro
soape, căști, papuci de baie

• oarcaj auto
Informații suplimentare la telefon 

15.45.80/2946.



Constănțeanul Antonescu la ora retragerii :

DUPĂ 400 DE APARIȚII PE PRIMA SCENĂ...

luck considerații după mcciul-ksi cu r.c. Olt, în perspectiva partidei cu Kaiserslautern

UNIVERSITATEA CRAIOVA - EVOLUȚIE PROMIȚĂTOARE, 
DAR MAI ARE PROBLEME DE REZOLVAT...

DUMITRU ANTONESCU s-a 
decis să se retragă. La 38 de 
ani, pe care-i va împlini la 
25 martie, și după una dintre 
cele mai lungi și frumoase ca
riere fotbalistice.

— Care a fost primul meci 
în Divizia „A* ? Sau nu-ti mai 
amintești ?

— Ba da, îmi amintesc, nici 
un jucător nu uită ușor me
ciul lui de debut in prima di
vizie a tării. Acest lucru s-a 
întimplat intr-o partidă Farul 
Constanța — Petrolul Ploiești, 
disputată în 1967 și cîștigată 
de echipa noastră cu 1—0.

— Pe cine ai avut atunci 
coechipieri ?

— Tîlvescu, Mareș, Dumbra
vă, Iancu, Sasu, Uțu, Kalo I. 
Erau cu toții jucători buni, 
adevărați luptători, care ce
dau greu in fața oricărui ad
versar. Apoi, la Farul — 
transformat, intre timp, in 
F. C. Constanța — au venit 
alți jucători la fel de buni. Am 
jucat și alături de Vigu, 
Koszka, Tufan, Manolache, 
Badea, Ologu, Tănase, Mărcu- 
lescu...

— Terminind cu Hagi...
— Exact, alături de el am 

jucat in ultimul meci, partida 
mea de adio, cea cu Dinamo 
București, cea in care Hagi a 

jucat excelent, dar pe care 
n-am putut s-o ciștigâm, deși 
am fi meritat, deși aș fi vrut 
mult ca F. C. Constanța să în
vingă in a 400-a partidă pe 
care am jucat-o in prima di
vizie a țării. Dar nu s-a pu
tut...

— Cum vede fostul căpitan 
al constănțenilor evoluția vii
toare a echipei care l-a consa
crat ?

— Am rămas alături de e- 
chipă, n-o pot părăsi, n-am 
voie s-o părăsesc. Mai ales a- 
cum. Mă străduiesc să pun u- 
mărul la redresarea ei, ti a- 
jut pe antrenori, ii ajut pe ju
cători. Fiind foarte tineri, unii 
dintre ei au neapărat nevoie 
de sprijin, de încurajări per
manente. Situația în care se 
află echipa este foarte grea,

PLENARA COMITETULUI FEDERAL
Marți, 15 februarie, în Capi

tală (în sala de ședințe de la 
Hotel Parc) va avea loc Plenara 
comitetului (federal, la care, pe 
lingă membrii acestuia, vor mai 
participa, ca invitați, conducă
tori de cluburi și asociații din 

AZI $1 MÎINE, NOI ÎNTÎLNIRI AMICALE
Apropierea sezonului oficial amplifică mimă ml totftairilor 

echipelor noastre divizionare ,,A“. Unele dintre ele te afli lo 
turnee peste hotare, așa cum este cazul formațiilor bucureștene 
Sportul studențesc (în Iugoslavia) șl Steaua (So Grecia) ; F.C. 
Argeș, înapoiată din deplasarea efectuată în RJ). Germană, a 
plecat în Bulgaria, iar Politehnica Timișoara se află în R.D. 
Germană. Azi și mîine, printre altele, se vor disputa următoa
rele meciuri :

SÎMBATA : Sportul muncitoresc Caracal — ninamn Bucu
rești, Corvinul Hunedoara — Rapid București, U.T. Arad — 
F.C. Bihor.

DUMINICA : Universitatea Craiova — F.C. Olt, F.C. Constanța 
— Gloria Buzău, Politehnica Iași — C.S.M. Suceava, C.S.M. Re
șița — Jiul Petroșani, F.C.M. Brașov — Dunărea C.S.U. Ga
lați (stad. Municipal, de la ora 11).

foarte dificilă, dar vom face 
tot ce ne stă in puteri pentru 
a salva nava... Drumul pină 
in etapa a 34-a este încă lung, 
multe se mai pot intimpla. Și 
rog să-mi fie permis si a- 
firm că dacă Petrolul a venit 
la Constanța și ne-a luat 
ambele puncte, deși calculele 
hirtiei nu indicau așa ceva, de 
ce nu ne-am duce și noi la 
Ploiești in aceeași postură, 
pentru a ne lua, eventual, 
punctele înapoi ? Știu din ex
periență că in fotbal orice este 
posibil și numai renunțarea 
totală te duce la eșecuri si
gure.

— Crezi, deci, in șansele de 
salvare a echipei ?

— Cred, pentru că, spre fi
nalul întrecerii, in „hora" re
trogradării se vor prinde mult 
mai multe echipe decit anul 
trecut ; echipe care azi par 
oarecum scutite de emoții, ca 
A.S.A. Tg. Mureș, F. C. Bihor, 
Petrolul, C. S. Tirgoviște, Chi
mia Rm. Vilcea, Jiul, Mai 
mult, cum in fiecare an a re
trogradat cite o formație la 
care nimeni nu se aștepta, nu 
văd de ce ar face excepție ac
tuala întrecere. Dar, indife
rent daci se va salva sau nu, 
echipa va trebui, pe viitor, id 
capete forțe noi, să apeleze la 
jucători tineri, dobrogeni, care 
si... „moară" in teren pentru 
ea. Avem un centru de copii 
fi juniori bun* fn care se 
muncește cu pasiune, dm care 
«-au ridicat citeva talente de 
marcă. Hagi este unul. Mai 
sint fi alții. Pe ei va trebui 
si ne bazăm in formarea unui 
„11" puternic, așa cum s-a 
procedat la Craiova, la Ba
cău, la Pitești.

— Ai jucat in echipa națio
nală...

— Am avut această mare o- 
noare, evoluind de 13 ori in 
prima echipă a țării, căutind 
să nu-i dezamăgesc pe antre
norii care m-au convocat, pe 
iubitorii fotbalului. Pentru că 
inima acestora din urmă bate 
fără întrerupere pentru pri
ma reprezentativă a României, 
fi jucătorii ei au datoria să 
nu precupețească nici un efort 
pentru succesele naționalei. 
Actuala noastră reprezenta
tivă are și ea un moment fa
vorabil. Dar astfel de momente 
au avut . și selecționatele pre
cedente... Și le-au ratat. Poate 
că de astă-dată nu va mai fi 
așa Poate că de astă-dată 
se va merge bine pină la ca
păt. Eu unul sint convins că 
Mircea Lucescu, așa cum il 
știu, a învățat multe din eșe
cul predecesorilor lui și na
ționala noastră va depăși cu 
bine hopurile din această pri
măvară.

— Are Dumitru Antonescu 
un gînd... intim la părăsirea 
definitivă a scenei ?

— Mda, ar fi unul... Băiatul 
meu, Claudiu-Robert, are 13 
ani și a intrat pe miinile lui 
Iosif BiikSsi. Sper ca peste 
cîțiva ani să intre și pe poar
ta echipei F. C. Constanța în 
prima divizie a țării...

li dorim succes lui Claudiu- 
Robert. Ii dorim succes și ta
tălui său in noua lui activi
tate, aceea de antrenor, poate 
mai grea decit cea de jucă
tor, in care „bătrînul" șef de 
echipaj Antonescu a fost, me
reu, un exemplu.

Lourențiu DUMITRESCU

diviziile „A“ și „B“, antrenori, 
directorii cluburilor sportive 
școlare cu secții de fotbal. 
Principalul punct de pe ordi
nea de zi a acestei plenare il 
constituie Raportul eu privire la 
activitatea eu copiii șl juniorii.

De ia 8 decembrie, cind Gi- 
nondins de Bordeaux părăsea 
învinsă și eliminată „Centra
lul* ciaiovean, suporterii echi
pei din Bănie n-au mai putut 
s-o vadă la lucru. Au avut 
ocazia, miercuri, la Slatina, 
in amicalul cu F.C. Olt, pe 
care Universitatea Craiova l-a 
tiștigat cu 1—0, grație golului 
înscris de Ungureanu. Desigur, 
nu rezultatul interesează, în 
primul rind, ci modul in care 
au acționat jucătorii antrenați 
Ie Constantin Oțet și Nicolae 
(van, posibilitățile lor de ex
primare în perspectiva apro
piatei pariide-tur, din depla
sare. cu Kaiserslautern, echipa 
lui Bnegel, Bongartz, T. Allots, 
Dusek și Nilsson, ca să-i a- 
mintim numai pe cîțiva dintre 
jucătorii de certă valoare din 
redutaoila formație vest-ger- 
manâ.

Alegerea adversarului a fost 
ludidos g.ndîtă. formația an
trenată de Florin Halagian. 
ambițioasă și combativă, soli- 
citindu-i din plin pe studenți

Craiovenii au mceput jocul 
cu o formulă de echipă cu 
„patru la mijloc* si cu două 
virfuri : Lung — Negrilă, Cin 
pita, otefinescu, Ungureann — 
Dumitru, Donose, Irimescu. Bă
lăci — Geolgăa, Ci mătura, 
După pauză, Boldiei l-a înlo
cuit pe Lung, Cieraianu, pe

CâOă&’î ȚIGLARIU Șl... TURUL ROMÂNIEI
Un articol despre ciclism la 

ruorica de fotbal ? Nicide
cum, deși așa s-ar putea cre
de judecind după titlu și cu
noscut fiind faptul că Turul 
României este o probă carac
teristică ciclismului. Și totuși 
mai sint șl fotbaliști care 
fac... turul României. Cu sau 
fără voia lor, după cum se 
va vedea.

Carnetul de legitimare nr. 
2876 eliberat de F.R. Fot
bal aparține jucătorului Ți- 
glariu Mircea Gabriel, născut 
la București, la 11 decembrie 
1959. A apărut în fotbalul 
mare", adică in eșalonul di
vizionar, cind nu împlinise 20 
de ani, fiind legitimat (de la 
5 august 1Î478) la Gaz metan 
Mediaș, în Divizia „B", ale 
cărei culori le-a apărat în 
campionatul 1978-79, dovedin- 
du-se un jucător destul de 
talentat, disciplinat, cu fru
moase perspective de viitor. 
A jucat în acel campionat 30 
de etape încheiate . 23 de me
ciul i a fost folosit și în ediția 
următoare, numai că aici in
tervine prima... sincopă: du
pă 5 jocuri sub culorile for
mației din Mediaș apare în

• A.S.A. TG. MUREȘ A, SUS
ȚINUT 9 JOCURI IN SIRIA ȘI 
IORDANIA. Divizionara „A* 
A.S.A. Tg. Mureș s-a Întors din 
turneul făcut în Siria șl Iordania, 
unde a susținut 9 jocuri. Iată 
rezultatele Înregistrate : 0—2, 0—2 
și 1—1 In cele trei meciuri dis
putate cu echipa Armatei siriene 
(golul a fost marcat de Cioreeri);
2—1 cu echipa de tineret a Si
riei (ambele goluri au fost rea
lizate de Cernescu) ; 0—2 și 1—0 
cu echipa națională a Iordaniei 
(a marcat Faniel) ; 2—1 eu for
mația Ranița, campioana Iorda
niei (au înscris Cernescu șl Haj- 
nal) ; t—0 și 2—1 cu echipa Al- 
Jazlra, locul II in campionatul 
Iordaniei (in primul joc au mar
cat Cernescu (2). Cioreeri, Fanld, 
Szabo și Hajnal ; In cel de «1 
doilea — ambele goluri au lost 
Înscrise de Hajnal). De remarcat 
verva lui Cernescu. el marctad, 
ta total, cinci goluri.

• CORVINUL HUNEDOARA
s-a Înapoiat din turneul Între
prins In R.P. Chineză, -unde a 
susținut cind jocuri : a dștigat 
două (3—2 eu formația Armatei 
chincte .,1 August” șl 1—1 cu se
lecționata provinciei Canton) șl 
a terminat de trei ori la egali
tate (1—1 ta partidele susținute 
cu selecționatele provinciilor 
Șanghal, Tien-ȚIn șl Hubei). Gol- 
geterul turneului a fost Dumi- 
trache (4 goluri înscrise), urmat 
de recent transferatul Stoica (de 
la Aurul Brad), cu 1 goluri. E- 
chipa hunedoreană, ta lipsa ce
lor cind internaționali. a avut 
următoarea alcătuire : lonlță
(Alexa) — Bucur, Dubin duc, 
Gălan, Mechenid — Mateuț, 
Oncu, Nicșa, Petcu — Dumltra- 
che, Stoica (Tlmoveanu. Cojo
car, Dumitreasă).

• PROBELE DE CONTROL pen
tru jucătorii di vizionarelor ,,B” 
șl „C“ se vor desfășura ta pe
rioada 1—5 martie, pe plan lo
ca', sub directa supraveghere a 
oomlsiilor județene de fotbal. 

Ciupitu, Beldeanu, pe Dumi
tru, Cirțu, pe Bălăci, Geolgău 
a fost retras mijlocaș, în locul 
lui Donose, iar Cnșan a intrat 
în lima de atac. Tilihoi (criză 
acută de lombosciatică) și Tl- 
cleanu (căruia în curînd i se 
va aplica pe ochiul operat i> 
lentilă de contact), sînt, in 
continuare, indisponibili. Din 
fericire, ca o compensație, par
că. Ia aceste indisponibilități, 
Dcnose este complet refăcut.

în condițiile unui teren greu, 
noroios, randamentul jucători
lor poate fi considerat bun. 
Ei s-au angajat exemplar la 
efort, demonstrînd, în felul a- 
cesta, că privesc cu seriozitate 
procesul de pregătire. Rezis
tența și forța au fost atuurile 
cu care craiovenii au dțtigat 
majoritatea duelurilor cu ad
versarii lor. Echipa trebuie, 
însă, să insiste la antrenamen
te pentru dezvoltarea rezisten
ței in regim de viteză, pentru 
ca plecările și replierile jucă
torilor din liniile dinapoi să se 
facă intr-o frecvență corespun
zătoare.

Ce se poate spune, deocam
dată, despre jucătorii cu care 
antrenorii incearcă să „rezolve” 
posturile descoperite ? Ciupitu 
preferă prea mult jocul la 
„așteptare*, nu deposedează 
decisiv (nici nu știm dacă 
poate...) și în situații de .unu

Diviza „A**, La F.C. Olt, unde 
este folosit un singur meci, 
după care tot returul ediției 
lFîy—80 il face din nou in 
„E“, tot la Gaz metan, unde 
este re-transferat. Vestea des
pre talentatul Țiglariu a ajuns 
între timp la Cluj-Napoca. 
„U" ține neapărat (și reușeș
te) să-1 aibă în rindurile sa
le. Drept urmare, atacantul 
de pe Tîmave la drumul o- 
rașului de pe Someș (in iulie 
1980) unde joacă două cam
pionate și devine student la 
Facultatea de educație fizică. 
Intervenind însă posibilitatea 
transferării unui jucător a- 
preciat mai valoros, „U“ se 
dispensează de Țiglariu la fel 
de ușor cum l-a și legitimat. 
Șl iată-1 pe Țiglariu (din iu
lie 1982) la Bacău, la Sport 
club, unde medieșanul, deși 
la fel de disciplinat ca în... 
tinerețe și la fel de dispus la 
eforturi, nu a fost întrebuințat 
astă-toamnă decit într-un 
meci, pentru ca din ianuarie 
1983 să fie „returnat* la Gaz 
metan. Deci, după ce a fost 
plimbat aproape 5 ani pe la 
diverse cluburi, jucînd uneori 
doar cîte un meci într-o ju

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• MtNTFOTBAL LA CONSTAN

ȚA. Sala sporturilor din Con
stanța a găzduit, timp de trei 
zile, o atractivă competiție de
mlnifotbal, cu participarea echi
pelor F.C. Constanța (trei forma
ții), Metalul Mangalia (două for
mații). Chimpex Constanța (două 
formații) și Cimentul Medgidl 
Turneul a fost dștigat de F.C. 
Constanța II, care, ta finală, a 
dispus t-e F.C. Constanța I cu 
6—I. (C. POPA - ooresp.).

• MECIURI AMICALE. MINE
RUL GURA HUMORULUI — CS. 
TIRGOVIȘTE 2—0 (1—0) • F.C.
BIHOR — F.C. BAIA MARE 4—3 
(3—0) « CARPAȚI MIRȘA —
C.S.M. SF. GHEORGHE 4—2 (1—0) 
• GLORIA BUZĂU — POLI
TEHNICA IAȘI 1—1 (1—0) • GLO
RIA REȘIȚA — RAPID BUCU
REȘTI 2—4 (2—2) • VIITORUL
MECANICA VASLUI — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 1—1 (1—1) •
ELECTRONISTUL CURTEA DE 
ARGEȘ — MUSCELUL CIMPU- 
LUNG 1—1 (0—9) « LAMINORUL 
ROMAN—CELUI OZA p. NEAMȚ

3—1 (1—1) • PROGRESUL VUL
CAN — FLACARA ROȘIE 0—1 
(0-0).

• „CUPA SILVIU • PLOBȘTEA-
NU“. în etapa a IU-a s-au Înregis
trat următoarele rezultate: I.C.I.M. 
Brașov — Nltramonia Făgăraș 
0—3 (0—1), F.C.M. Brașov (spe
ranțe) — Torpedo Urnești *—1 
(1—1) — seria I ; Chimia oraș 
Victoria — Precizia Săcele 3—2 
(0—3), Utilajul Făgăraș — Me- 
trom Brașov 0—0. Textila Prej- 
mer — Tractorul Brașov •—2 
(0—1) — seria ■ Il-a. Duminică 
va avea loc o nouă etapă. (C. 
Gruia, coresp).

• MINERUL MOTRU—MINERUL 
LUPENI 2—1 (0—0). Au marcat 1 
Laurențiu (min. 00), Gașpar (min. 
12), respectiv Voicu (min. 34). 
(Gr. Jugănaru, coresp.).

• „CUPA c MARTIE*. în perioa
da 12 februarie — 1 martie, aso
ciația sportivă U.R.B.I.S., din 

la unu“ este destul de ușor de 
depășit. Ca să nu mai vorbim 
că Ciupitu nu are nici detenta 
necesară unui asemenea post. 
Se vehiculează idesa retragerii 
lui Irimescu, singurul jucător 
din lotul craiovean care — se 
apreciază — ar putea face față 
sarcinilor fundașului central de 
marcaj. Dumitru s-a încadrat 
relativ repede în echipă, el 
impunindu-se prin tehnicitate 
și simț tactic. Pentru a-1 pu
tea înlocui cu succes pe „pis
tonul* Țicleanu, el va trebui 
însă sâ-și îmbunătățească con
siderabil pregătirea fizică. în 
linia I, alături de Cămătarii, 
poate evolua Cirțu sau Crișan. 

îmbucurător este faptul că, 
în momentul de față, nucleul 
de bază al echipei — Lung, 
Ștefăncscu, Bălăci (pentru man
șa a H-a), Ungureanu, Irimes
cu, Cămălaru, Geolgău — se 
află intr-o foarte bună dispo
ziție de joc.

Universitatea Craiova a de
monstrat că se află pe o curbă 
ascendentă. Ea a lăsat o impre
sie promițătoare. Important 
este ca, in continuare, conți
nutul antrenamentelor să se 
situeze la cote cit mai înalte 
pen tiu ca, la 2 martie, la 
Kaiserslautern, să atingă for
ma sportivă de vîrf.

Gheorghe NERTEA

mătate de campionat, Mirc< . 
Gabriel Țiglariu a ajuns Un 
nou acasă.

I-a  folosit oare acest pe
riplu, acest tur al României? 
Desigur, nu. Fiecare dintre 
antrenorii sub conducerea că
rora a activat, avea modul 
lui de a lucra ; apoi, Țigla
riu a primit sarcini <’: joc 
care difereau de la echipă la 
echipă, ceea ce numai la creș 
terea sa valorică nu au con
tribuit.

De ce am scris toate aceste 
rînduri? Pentru că „exemplul 
Țiglariu**.. adus de recentele 
transferări, poate fi, din pă
cate, extins și la alte cazuri, 
cu alți jucători plimbați fără 
voia lor de la o echipă la 
alta ca simple piese de 
schimb în „relațiile" dintre 
cluburi. In felul acesta, dato
rită modului cum unii au pri
vit și privesc problemele fot
balului nostru, numai prin 
interesele de moment ale e- 
chlpei, mulți jucători cu reale 
perspective de a progresa 
s-au pierdut pe drum, au de
venit niște anonimi...

Mircea TUDORAN

București, organizează „Cupa S 
mărie”, la care vor participa, ta 
afara echipei organizatoare, for
mațiile Danubiana, Chimia Gă- 
ești, Tehnomctal, I.C.A.R., Vul
can, C.F.R.B.T.A. șl A.S. Chi- 
tlla.

• In sala sporturilor 
din Pitești, s-au disputat, zilele 
trecute meciurile celei de a 7-a 
ediții a „Cupei F. C. Argeș*, 
competiție organizată exemplar 
de clubul piteștean. La prima 
categorie de virată (copii năs- 
cuți în 1967—1968) victoria a 
revenit jucătorilor dinamoviști 
(antrenor Gheorghe Timar), 
pe locurile următoare clasîn- 
du-se F. C. Argeș ți Chimia 
Rm. Vilcea. La categoria co
piilor născuți în anii 1968— 
1969 pe primul loc s-a clasat 
Chimia Rm. Vilcea (antrenori 
Traian Popa și Horia Popescn), 
urmată de F. C. Argeș și 
C.S.Ș. Aripi Pitești. întrece
rea a evidențiat multi copil 
talenta^, precum și marea lor 
pasiune pentru fotbal.

ANUNȚ
Vizarea și eliberarea le- 

gitimațiilor-abonament de 
Intrare la manifestațiile 
sportive pe anul 1983 au 
Început a se efectua Ia se
diul Consiliului Național 
pentru Educație Fizică ți 
Sport

Valabilitatea legitlmații- 
lor-abonament pe anul 1982 
încetează la 31 martie 1983.
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SABRER1I DE LA STEAUA MEDALIAȚI 
CU BRONZ LA „CUPA EUROPEI"

BUDAPESTA, 11 (prin tele
fon). La startul ediției 1983 a 
„Cupei Europei" la sabie s-au 
aliniat 12 echipe campioane 
naționale de pe bătrînul con
tinent, printre care" și repre
zentanta României, formația 
Steaua, deținătoarea trofeului. 
Terminind învingătoare în cea 
de a doua grupă, prin victori
ile în fata echipelor Vasas Bu
dapesta (9—6 : au 'punctat — 
Pop si Mustață 3. Marin 2, 
Chiculiță 1) si O.F.C. Bonn 
(8—8. 66—60 t.d. ; au punctat
— Pop 3. Mustață și Marin 2, 
Păunescu 1). echipa noastră 
campioană s-a calificat pentru 
faza eliminărilor directe. In 
această etapă, a întrecut cam
pioana Franței, S.C. Paris cu 
9—5 (Mustață și Marin 3. Pop 
2. Chiculiță 1). în celelalte în
tâlniri inregistrîndu-se urmă
toarele rezultate : Ț.S.K.A.
Moscova — O.F.C. Bonn 9—0, 
Akademic Sofia — S.C. Berlin 
9—3, Honved Budapesta — 
A.S. Roma 9—3,

în prima semifinală, echipa 
Ț.S.K.A. Moscova a depășit pe

PRECIZĂRI ÎN PRIVINȚA
TURNEULUI OLIMPIC 

DE HOCHEI PE IARBA
Cu prilejul lucrărilor Congresu

lui federației internaționale de 
hochei pe iarbă, desfășurate la 
Kuala Lumpur, s-a hotărît ca la 
turneul olimpic masculin de la 
Dos Angeles — 1984 să fie califi
cate direct echipele Indiei și Spa
niei, finaliste ale Jocurilor Olim
pice de la Moscova, S.U.A. (țara 
organizatoare) și finalistele Jocu
rilor sportive panamericane din 
acest an. Pentru ocuparea celor
lalte locuri se va desfășura un 
turneu de calificare, programat In 
lunile octombrie-noiembrle 1983 
la Siangan.

In ceea ce privește competiția 
feminină, participantele la tur
neul olimpic vor fi stabilite du
pă campionatul mondial, oe se 
va desfășura intre 3 și 23 aprilie 

campioana Bulgariei cu 9—4, 
iar echipa Steaua a pierdut la 
Honved cu 9—6, pentru bucu- 
reșteni victorioși fiind Pop (3), 
Mustață (2). Chiculiță (1), iar 
Marin neînregistrînd nici un 
succes.

Sîmbătă sî duminică — ..Tro
feul Hungaria", înscriși 200 de 
sabreri. Reprezentantul nostru 
I. Pop. nerestabilit încă. nu 
figurează pe listele «de concurs.

La ora închiderii ediției. 
Steaua întilnește pe Akademic 
pentru locurile 3—1. ambele 
avînd însă medaliile de bronz.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
PATINATORI, LA 

„CUPA PRIETENIA*

După mai multe teste, an
trenorii lotului reprezentativ 
de juniori la patinaj viteză, 
frații Mihai și Horia Timiș, au 
definitivat echipele României 
care vor participa la „Cupa 
Prietenia", competiție progra
mată între 14 și 19 februarie, 
pe pista artificială din Buda
pesta. Vor efectua deplasarea 
următorii sportivi : Simona 
Todorut, Mihaela Timiș, Tu- 
dith Bogozi, Mihaela Dascălu, 
Gabriela Voina, Marian Țigău, 
Daniel Csata. Carol Lang, Ti
bor Bogze, Nicoîae Sandu. Re
zerve — Cătălina Bologa șl 
Edmond Cseh.

BOBERI, LA C.E. DE TINERET

Deoarece pîrtia betonată din 
Sinaia nu a putut fi înghe
țată. în acest sezon activita
tea — pe gheață — a boberi- 
lor români s-a rezumat la 
pregătiri și participări peste 
hotare. Ultima competiție la 
care iau parte reprezentanții 
țării noastre este campionatul 
european rezervat echipajelor 
de tineret, întrecere care se

Mline, In Sala sporturilor

din Z,lăj

Sala sporturilor din Zalău va 
fi mîine luată cu asalt de iu
bitorii voleiului. Ca de 
fiecare dată cînd evoluează 
acolo reprezentanta acestui ju
deț, Silvania Șimleu Silvaniel. 
Și cu atit mai mult cu cit 
mîine voleibaliștii doctorului 
loan Pușcaș întâlnesc de data 
aceasta o echipă valoroasă, pe 
Partizan Belgrad, în finala 
competiției ..Cupa balcanică". 
Meciul tur de mîine are o im
portantă deosebită pentru de
semnarea cîștigătoarei trofeu
lui, silvănenii .trebuind să nu 

desfășoară, astăzi și miine. în 
R. F. Germania, pe pirtia în
ghețată (artificial) de la Win- 
terberg. în aceste două zile 
se dispută proba de bob 2, la 
care România va fi reprezen
tată de piloții D. Degan, L. 
Pap și de împingătorii C. Po
pescu, Gh. Peptea și D. An- 
ghel.
• Pentru sănieri, situația a 

fost identică, ei neputind e- 
fectua antrenamente in tară. 
Ultimă lor acțiune a fost par
ticiparea (juniorilor) la „Cupa 
Prietenia", (in Cehoslovacia, 
La Tatranska Lomnica), unde 
au obținut următoarele rezul
tate : FETE : locul 6 — Livia 
Gheorghiță 2:55,289 ; 12 —
Marinela Huțuleag 3:08,356 ; 15
— Gabriela Haja 3:15,420 (a 
cîștigat Heike Grubler — 
R.D.G. cu 2:50,285) ; BĂIEȚI : 
12 — M. Mădularu 3:22,708 ; 
16 — C. Chiliută 3:28,004 ; 17
— I. Bălănuță 3:28.347 ; 18 — 
A. Teodorescu 3:30,473 (a 
cîștigat M. Forster — Ceho
slovacia cu 3:11,466) ; DUBLU : 
8 — Teodorescu — Bălănuță 
1:29,422 ; 10 — Mădularu — 
Chiliuță 1:33,562 (a câștigat du- 
bloul Drechsler — Holfert — 
R.D.G. cu 1:25,067.

SIIVANIA ȘIMltU SIIVANILI - PARTIZAN BELGRAD,
ÎN MECIUL TUR Al „CUPEI BALCANICE" EA VOID
cedeze nici un set pentru a-șl 
spori șansele în partida retur, 
programată peste o săptămînă 
la Belgrad.

Silvania, după o perioadă de 
scădere fată de sezonul trecut, 
pare să-și fi ameliorat forma 
sportivă, dovadă și jocul bun 
din etapa intermediară de 
miercuri. Alături de experi
mentați! Mircea Tutovan, Va- 
sile Mășcășan (jucători și an
trenori), de Ghic și Țerbea, re
prezentanții noștri în cea de 
a cincea ediție a competiției 
(de trei ori trofeul a revenit 
formației Explorări Baia Mare) 
se bizuie pe aportul unor jucă
tori cu calități deja dovedite, 
cum sînt Strauff, Ciontoș, Su- 
ciu, Tastaman, Colceag, Popa. 
Popescu și juniorul Martin. 
Sîntem siguri că ei își vor mo

BLANKA PAULU ÎNVINGĂTOARE 
DETAȘATĂ

Cursa feminină de schi fond 
pe distanta de 5 km, desfășu
rată la Igman (Iugoslavia), a 
fost dominată de sportiva ce
hoslovacă Blanks Paulu in 
16:45,1, urmată de Anne Jah- 
ren (Norvegia) 17:12,6, Nadej- 
da Samakova (U.R.S.S.) 17:13,4, 
Britt Petersen (Norvegia) 
17:16,1, Liubov Zimiatjva 
(U.R.S.S.) 17:19,2, Mărit Myr-
mal (Norvegia) 17:21,9 etc. In 
urma acestei «victorii, Paulu a 
egalat-o pe Petersen in clasa
mentul Cupei Mondiale, am
bele avind cite 83 p. In con
tinuare : Jahren 69 p. Maria 
Haaemaelainen (Finlanda) 64 
p, Kveta Jeriova (Cehoslova
cia) 49 etc. Următoarea cursă 
din cadrul Cupei Mondiale va 
avea loc la Kovgolovo 
(U.R.S.S.), la 20 februarie, pe 
distanța de 20 km.

Cursa masculină de schi fond 
(15 km), de la Igman, a reve
nit, surprinzător, sovieticu
lui Alexandr Zavialov în 
44:07,0, urmat de Juha Mieto 
(Finlanda) 44:13,0 Mihail De- 

biliza toate forțele pentru a 
produce atit de pasionalilor 
suporteri sălăjeni bucuria unei 
victorii de prestigiu. Pentru că 
adversara Silvaniei in finală. 
Partizan Belgrad (locul III în 
actuala ediție a campionatului 
iugoslav), are în componentă 
cîtiva jucători valoroși, în 
frunte cu internaționalul Mio
drag Mitici, cti Kulici, Balan- 
gici, Borcevici, Matiașevici, 
Veliovici, Tvetkovici (din lot 
mai fac parte Hagibegovici, 
Poparici, Jarkovici).

De ieri, cele două echipe se 
află la Zalău, unde efectuează 
antrenamente de acomodare cu 
sala. Jocul de mîine va începe 
la ora 11 și va fi condus de 
arbitrii turci O. Tunțay și O. 
Gzuodlu.

Aurelian BREBEANU

viatorov (U.R.S.S.) 44:27,8, A-
rild Monsen (Norvegia) 44:35,3, 
Alexandr Batijuk (U.R.S.S.) 
44:36,5, Vladimir Nikitin 
(U.R.S.S.) 44:39,7 etc. în clasa
mentul Cupei Mondiale con
tinuă să conducă americanul 
Bill Koch — locul 35 la Ig
man ! — cu 39 p, urmat de 
Thomas Wassberg (Suedia) 38 
p, Zavialov 31 p, Nikitin 30 p, 
Iuri Burlakov (U.R.S.S.). An
dreas Grunenfelder (Elveția) 
și Mieto 29 p etc.

Proba de slalom special din 
cadrul concursului de la 
Markstein a revenit suedezului 
Ingemar Stenmark, cronome
trat în cele două manșe cu 
timpul de 1:44,54.

U.R.S.S. ÎNTRECE FINLANDA 
LA HOCHEI

La Kuovola, intr-un meci a- 
mical de hochei, reprezentati
va U.R.S.S. a întrecut-o pa 
cea a Finlandei cu 7—3 (2—1, 
5—2, 0—0).

Vineri, la Tokio, in primul 
meci al turneului pentru 
„Cupa Seiko", selecționata da 
hochei a Japoniei a întrecut 
cu scorul 6—4 reprezentativa 
S.U.A.

ȘI „ LE Oi'AR/ir
părți spre exemplu 
în Franța. La această 
oră în hochei au 
apărut echipe, mal 
noi sau ’ 
cu astfel 
Caprele 
m mix), 
lard de 
guinii (Montpellier), 
Francezii zburători

RECORD GREU
Un record care ni se pare 

greu de egalat l-a realizat, 
toamna trecută, echipa de ju
niori S.G. Gronig-Gudeswald, 
de lîngă Saarbriicken, în ca
drul campionatului regional. 
Ea a cîștigat toate cele 9 par
tide susținute, totalizînd ded 
18 puncte. Dar nu acesta este 

recordul de care aminteam, d 
oel al golaverajului : Gronig- 
Giideswald a înscris 107 go
luri și n-a primit nici măcar 
unul singur ! Scorul cel mai 
mare cu care a cîștigat un 
meci a fost de 23—0. Pentru 
astfeb de partide nu se ține 
evidența pe plan Internațio
nal, pentru că altfel, golghete
rul echipei, Tino MGller, ar

„CROCODILII"
Există 

cean, mai 
fotbalul 
dar și 
pe gheață, 
de a denumi 
pele cu cele 
năstrușnice 
Dar iată că această 
poveste a găsit 
tatori* și în

UN

peste O- 
ales în 

american 
în hocheiul 

obiceiul 
echi- 

mai 
nume.

iml- 
alte

mai vechi, 
de nume : 
negre (Cha- 
Urșii (Vil- 

Lans), Pin-

fi 
ta
57

PE GHEATA !
(Paris) care, ori
cum, mai aduc ceva 
cu hocheiul ca sport 
al gheții, dar mal 
sînt și alte denu
miri, precum : Flă
cările (St. Gervais), 
Leoparzii (Caen) șl 
Crocodilii
care

ASALTUL BASCHETULUI... ACTUALITATEA SAHISTĂ

DE
primit 
de aur1 
de goluri !

(Nîmesj, 
se potrivesc 

cam ca nuca...

EGALAT
cu siguranță „Ghea- 

căci el a înscris...

Baschetul cucerește tot mai 
mult tineretul lumii. O dovadă 
— și încă una foarte elocven
tă — este și campionatul femi
nin al Africii, al cărui turneu 
final va avea loc în capitala 
Angolei, Luanda, între 1 și 15 
aprilie. Vor lua parte următoa
rde reprezentative, calificate 
pentru aceasta: Zair, Coasta de 
Fildeș, Guineea, Mali, Senegal, 
Togo, Camerun, Ghana, Liberia, 
Nigeria, Zimbabwe și, bineînțe
les, Angola.

CONNORS DESPRE BODG
tactil. in urma unul 
impresionant șir de 
sucoese. în legătură 
cu aoest abandon, 
Jimmy Connors, u- 
nul dintre marii săi 

a 
„Borg 

tinâr ca

EXPLICAȚIA UNEI
Cursa maratonului, altădată 

o adevărată sperietoare pen
tru alergători, a devenit în

stîrnit senzație 
sportului 
tenis ma-

A 
în lumea 
hotărirea 
nulul suedez Bjorn 
Borg de a abando
na, la 26 ani, acti
vitatea oompetițio- 
nală în care a cu
noscut atîtea satis-

adversari, 
rat : 
mai

deda- 
este 

mine,

ÎNT1RZIERI..

dar dacă aș avea 
vîrsta lui nu știu 
dacă aș face la fel. 
Dar el este destul 
de „mare" ca să ia 
singur o hotărîre ! 
Este doar afacerea 
lui-...

HAȘURI ÎMPOTRIVA VIOLENTEI $1 A DOPAJULUI
Miniștrii 

din unele 
ropene 
cent, la Paris, 
abordat în 
două probleme 
o foarte stringentă 
și dureroasă actua
litate: violența pe 
terenurile de sport 
și dopajul. S-a sta-

bilit, pentru înce
put, crearea unul 
grup de lucru care 
să fie însărcinat cu 
studierea violenței 
șl care să propună 
măsuri concrete 
pentru combaterea 
ei, pentru aspra 
sancționare a oelor 
care se *

INCREDIBIL
In urmă cu cîtăv^ vrenȚe, 

să tot fie vreun an de a- 
tunci, consecință a unui ac
cident rutier la Glamorgan, 
în Anglia, tînărul Neal Cayton 
s-a ales cu brațul stîng am
putat, în ciuda îngrijirii de 
care s-a bjcurat în spital și 
a strădaniilor echipei medi
cale care l-a operat. Bietul 
băiat s-a vindecat, dar avea 
să rămînă infirm pe toată 
viața, infirmitate care-1 durea 

între altele și 
»1 că-1 oprea să-și 

marile 
rugby, 
pasiu-

sportului 
țări eu- 

reuniți, re- 
au 

discuții 
de

fac vlnovați
DAR ADEVĂRAT

de încălcarea nor
melor fair-playului. 
Același lucru este 
valabil și în cazul 
dopingului. Sînt, de
sigur, două subiec
te care merită. In
tr-adevăr, atenție, 
chiar foarte multă 
atenție !

ton șl-a reluat locul — cu 
succes — In echipa de rugby 
din Glamorgan !

ultimul deceniu un mare 
punct de atracție pentru ti
neri și vîrstnici, bărbați și 
femei, iar concursurile se țin 
lanț și se bucură de foarte 
multă popularitate. La Fort 
Wayne. în statul american In
diana, cel mai bun dintre 
cele dteva sute de concurenți 
s-a dovedit a fi chiar un lo
calnic, un oarecare Jimmy 
Robertson Timpul înregistrat 
de el n-a *ost însă deloc fai
mos, doar 2.32:00,0. „Cred, a 
spus Robertson, că aș putea 
alerga mai repede cu 5—6 mi
nute, dar într-o altă... locali
tate. Aici, la mine acasă, am 
pierdut mult timp pentru că 
a trebuit să mă tot opresc și 
să string miinile pe care mi 
le întindeau atîția și atîția 
cunoscuți !•*...

TOTI „OCHII" AȚINTIȚI PE STADION

foarte muIL 
pentru faptul 
mal satisfacă una din 
sale pasiuni : jocul de

Pînă la urmă. însă. __
î.ea și dorința sa de viață, 
de mișcare, de sport, au în- 
frînt infirmitatea și chiar așa, 
fără brațul stîng, Neal Cay-

Pentru reușita ia cel mal ma
re examen sportiv al 
1984, Jocurile cdei 
XXIII-a Olimpiade, . 
sînt în plină desfășurare 
pregătesc cu asiduitate organi
zatorii (căci au atîtea și atîtea 
lucruri de pus la punct) se 
pregătesc, firește, sportivii (can
didați la gloria olimpică) se 
pregătesc arbitrii și se pregă
tesc, dacă vreți, pînă și regi
zorii și operatorii TV Tată în

Rubrica

anului 
de a 

pregătirile 
Se

privință, un detaliu 
ni se pare foarte Intere- 
întrecerile de atletism, 

se vot desfășura pe ma- 
stadion Coliseum, vor fi

această 
care 
sânt: 
care 
rele
urmărite și transmise de peste 
20 de camere de televiziune (în 
mod obișnuit transmit 5—7 
camere) Va fi, din aoest punct 
de vedere, evenimentul sportiv 
— nu doar atletic — cel mai 
bine și mal atent urmărit de 
..ochii" televiziunii.

realizata de Romeo VILARA

UN FRUMOS SUCCES AL 
MARGARETEI TEODORESCU. 
Concurînd la ultima ediție a 
festivalului de șah de la Wijk 
aan Zee (Olanda), recent în
cheiat, maestra internațională 
Margareta Teodorescu a obți
nut un remarcabil succes, cla- 
sîndu-se pe primul loc (7 
puncte din 9 posibile) intr-im 
turneu de calificare, cu parti
cipare masculină ! In turneul 
de maeștri, cu 20 de partici
pant! din 11 țări, disputat în 
sistem elvețian, un alt repre
zentant al țării noastre, maes
trul FIDE Emanuel Reicher 
s-a clasat printre fruntași : 1. 
De Boer (Olanda) 7 p (din 9), 
2—5. Reicher (România), Faase 
(Olanda), Martin (Anglia) și 
Marian (R.F.G.) — 5,5 p, 6—7. 
Langeweg, Van Mii (ambii O- 
landa) 5 p. După cum am a- 
nuntat anterior, turneul de 
mari maeștri a fost cîștigat 
de suedezul Ulf Andersson.

ÎNCEPE SUPER-TURNEUL 
DE LA LINARES. Azi se dă 
startul, la Linares (Spania), 
intr-unui din cele mai puterni
ce turnee internaționale din 
ultimele decenii. Lista partici-

ÎNAINTEA MECIULUI
DE TENIS 

ROMÂNIA - CHILE
Pentru întâlnirea internațio

nală de tenis România — 
Chile, contînd pentru Cupa Da
vis ’83, federația chiliana de 
specialitate a anunțat următo
rul lot de jucători : Hans Gil- 
demeister, Ricardo Acuna, 
Pedro Rebolledo și Belous Par- 
joux. Capitan nejucător este 
cunoscutul fost campion Luis 
Ayala. Totodată, federația in
ternațională de tenis a făcut 
cunoscută o nouă echipă de 
arbitri francezi, în frunte cu 
Jacques Dorfmann, alături de 
Patrick Flodrop și J. P. Mer- 
let (arbitri de scaun). După 
cum se știe, meciul este pro
gramat la Timișoara, în zilele 
de 4, 5 șl 6 martie.

panților are in frunte pe cam
pionul mondial A. Karpov 
(U.R.S.S.), iar printre ceilalți 
favoriți se numără olandezul 
Jan Timman, campionul S.U.A. 
Yasser Seirawan, iugoslavul 
L. Ljubojevici for. 3 în ulti
mul clasament „Elo“, după 
Karpov și Kasparov). In rin- 
dul celorlalți opt concurenți, 
toti mari maeștri, se află doi 
foști campioni ai lumii. M. 
Tal și B. Spasski, apoi U. 
Andersson, R. Hiibner, V. 
Hort. întrecerile vor dura pină 
la 26 februarie.

FLORIN GHEORGHIU JOA
CA IN ITALIA. De săptămî- 
na viitoare, multiplul campion 
al tării noastre, marele maes
tru Florin Gheorghiu, urmează 
să ia parte la tradiționalul 
turneu de la Roma (19—28 fe
bruarie). la care sînt anunțați 
o serie de mari maeștri și 
maeștri internaționali.

•TELEX•
ATLETISM • Milano : triplu — 

16,51 m Dario Badinelli, record 
italian de sală

CICLISM • Etapa a doua în 
,,Șoseaua soarelui" (Dos Herma- 
nos — Montilla t93 km) a fost 
cîștigată de spaniolul Eduardo 
Chozas (avans de 1:11,0 asupra 
plutonului), care a devenit lider 
• Etapa I a competiției „Steaua 
Besseges" (133 km, la Lunel, în 
sudul Franței) a revenit la sprint 
olandezului Jack Hanegraaf în 
3.20:37

HANDBAL • Ziua a treia a 
turneului feminin de la Cheb : 
Suedia — Cehoslovacia II 22—16, 
Polonia — Bulgaria 25—18, Iugo
slavia — U.R.S.S 30—21. Ungaria
— Cehoslovacia I 23—16.

TENIS • Indianapolis, turneu 
feminin : Lucia Romanov — Lea 
Antonopolis 6—3. 6—2, Simmons
— Benjamin 7—5, 6—4, Budarova
— Fernandez 7—6. 7—5, Reynolds
— Delhees 6—2. 6—1, Hobbs —
Skronska 6—3. T—6, 6—2. • La 
Helsinki, Finlanda — Austria 2—1, 
în cadrul „Kings Cup“.

TENIS DE MASA • Clasamen
tul Ligii europene, super-divizia, 
dună 6 etape : 1. Iugoslavia 6 p, 
2. Cehoslovacia 5 p, 3 Suedia 4 p. 4. 
Ungaria 3 p, 5 Polonia 2 p. 6. 
Anglia 2 p, 7. R.F.G. 1 p. 8. Da
nemarca 0 p.
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