
ÎN PREZENȚA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

IERI S-A DESCHIS CONFERINȚA PE TARĂ 
A PREȘEDINȚIIOR CONSILIILOR POPULARE

în prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, joi, 17 fe
bruarie, s-au deschis la Bucu
rești lucrările Conferinței pe 
(ară a președinților Consiliilor 
populare, eveniment de* seamă 
în viața politică a patriei 
noastre.
Întrunirea acestui larg și re

prezentativ forum, inslituționa- 
lizat din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se inscrie ea 
un nou și semnificativ moment 
în amplul proces de adincire a 
democrației socialiste in Româ
nia, relevind rolul important ce 
revine consiliilor populare — 
puternici forță politică și or
ganizatorică in structura statu
lui nostru — în asigurarea 
participării efective a tuturor 
cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate, la conducerea în
tregii activități economice si so
ciale din județe, orașe și co
mune, in mobilizarea maselor 
la înfăptuirea mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al 
XII-lea șl Conferința Națională 
ale partidului, a luminosului 
program de edificare a socialis
mului și comunismului pe pă- 
tnintul patriei.

Lucrările Conferinței au loc 
in Palatul Sporturilor și Cul
turii, care este împodobit săr
bătorește. Pe fundalul sălii se 
află portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, încadrat de 
drapele roșii și tricolore.

La Conferință participă pre
ședinții consiliilor populare, ju
dețene, municipale, orășenești si 
comunale, prim-vicepreșcdinții 
comitetelor executive ale Con
siliilor populare județene și al 
Capitalei, vicepreședinți ai co
mitetelor și birourilor executive 
care răspund de activitatea cul- 
iural-educativă, și alti repre
zentanți al organelor locale ale 
puterii și administrației de stat, 
purtătorii mandatului milioane
lor de cetățeni ai, tării. Iau 
parte, de asemenea,'ca invitați — 
membri al C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de insti
tuții centrale, organizații de 
masă și obștești, activiști de

IA INVITAȚIA PRLȘEUINTEIUI
NICOLAE CEAUȘESCU,

A ÎNCEPUT VIZITA MAIESTĂȚII SALE REGIEI 
HUSSEIN IBN TALAL 

Al SECATULUI HAȘEMIT AL IORDANIEI
La invitația președintelui 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
joi, la amiază, a sosit in Capi
tală, intr-o vizită de prietenie, 
Maiestatea Sa regele Hussein 
Ibn Talal al Regalului ilașemit 
al Iordaniei.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul internațional Otopcni, îm
podobit sărbătorește.

In intimpinarea șefului sta
tului iordanian a venit tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

La ora 13,45, aeronava spe
cială cu care călătorește suve
ranul iordanian aterizează.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat regelui Hussein un 
cordial bun sosit în tara noas
tră. Cei doi șefi de stat și-an 
strîns cu căldură miinile, s-au 
îmbrățișat.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și regele Hussein au fost ova
ționați indelung, dindu-sc ast
fel expresie satisfacției față de 
noua întilnire româno-iorda- 
niană la nivel Înalt, menită să 
contribuie la dezvoltarea în 
continuare a prieteniei dintre 
România și Iordania, în folo
sul celor două țări și popoare, 
al cauzei păcii, destinderii și 
Înțelegerii internaționale.

Maiestatea Sa regele Hussein 
Ibn Talal al Regalului Hașe
mit al Iordaniei a făcut, în 
cursul după-atniezii de joi, o 
vizită protocolară tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
la Palatal Consiliului de Stat. 

partid și de stat, personalități 
ale vieții științifice și culturale.

Ora 9. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este întimpinat, la 
sosire, cu multă căldură, eu 
urale și ovații. Miile de bucu- 
reștenl aflați pe platoul din 
fata Palatului Sporturilor șl 
Culturii aclamă îndelung pe 
conducătorul Iubit al partidului 
și statului nostru. Grupuri de 
pionieri, de tineri și tinere o- 
feră flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Cu aceeași însuflețire este 
salutai secretarul general al 
partidului de participanta la 
conferință. In marea sală, ră
sună vil și îndelungi aplauze, 
se scandează cu înflăcă
rare „Ceaușescu — P.C-R. !", 
„Ceaușescu — la multi ani!".

Se intonează Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Cuvintul de deschidere a lu
crărilor Conferințe] este rostit 
de tovarășul Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
primviceprim-minlstru al guver
nului.

A fost ales apoi prezidiul 
Conferinței. In prezidiu au luat 
loc tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, alți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, președirfti de 
consilii populare județene, mu
nicipale, orășenești și comuna
le, activiști ai organizațiilor de 
masă și obștești.

In unanimitate, pârtieipanții 
au adoptat următoarea ordine 
de zi .*

1. Raport cu privire la modul 
in care consiliile populare ac
ționează pentru îndeplinirea 
Planului national unic de dez
voltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România, 
in profil teritorial, in perioada 
1981—1985 șl măsurile ce se im
pun pentru sporirea răspunderii 
lor in Înfăptuirea integrală a 
sarcinilor de plan.

2. Cu privire Ia activitatea 
desfășurată ș! rezultatele ob
ținute de consiliile populare în 
agricultură în anul 1982 ; mă
surile ce trebuie întreprinse, în

(Continuare in pag. a 4-a)

La Palatul Consiliului de Siat au 
inceput, joi după-amiază, con
vorbirile oficiale dintre pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și Maiestatea Sa re
gele Hussein Ibn Talal al Re
gatului Hașemit al Iordaniei.

In timpul convorbirilor, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
Maiestatea Sa regele Hussein 
Ibn Talal și-au exprimat sa
tisfacția pentru dezvoltarea 
continuă a raporturilor de 
strinsă prietenie și cooperare 
rodnică intre România și Ior
dania pe plan politic, economic, 
cultural, științific «1 in alte 
domenii, in concordanță cu in
teresele de dezvoltare indepen
dentă a celor două țări șl 
popoare.

Convorbirile oficiale româno- 
iordaniene ia nivel înalt se 
desfășoară intr-o atmosferă 
cordială, de caldă prietenie.

După convorbirile în plen, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și Maiestatea Sa re
gele Hussein Ibn Talal al Re
gatului Hașemit al Iordaniei, 
au continuat dialogul Ia nivel 
înalt, abordind o scrie de pro
bleme ale vieții internaționale 
actuale.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a oferit, 
joi, un dineu oficial in onoa
rea Maiestății Sale Hussein 
Ibn Talal, regele Regatu
lui Hașemit al Iordaniei, Ia 
Palatul Consiliului de Stat.
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IERI A AVUT LOC LA SOFIA DESCHIDEREA OFICIALĂ
A JOCURILOR MONDIALE UNIVERSITARE DE IARNĂ
® Un frumos spectacol 

debutul întrecerilor : cursa
SOFIA. 17 (prin telefon). — 

Conform tradiției marilor com
petiții sportive, și la Sofia 
festivitatea de deschidere a 
Universiadei de iarnă, desfă
șurată in Sala de festivități a 
Palatului național al culturii 
,,Ludmila Jivkova", s-a consti
tuit intr-un eveniment cu va
lențe deosebite. Ceremonia a 
avut loc in prezența președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, 
Todor Jivkov, sub al cărui înalt 
patronaj se desfășoară compe
tiția, în fața a peste 5 000 
de invitați, oficiali și sportivi, 
participant la ediția de iarnă 
a Jocurilor Mondiale Universi
tare. Andrei Lukanov, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, pre
ședintele Comitetului de orga

riiinc $1 duminica, 
in sala „23 August": 

„CUPA DE CRISTAL \ 
0 COMPETIȚIE 
A REVANȘELOR

ATLETICE!
Intre competițiile de atletism 

ale lunilor de iarnă, caa dota
tă! cu „Cupa de cristal" este, 
cum se spune, de prima mi
nă, prilejul, de toți așteptat, al 
revanșei după desfășurarea 
campionatelor naționale * in
door. Așa a fost mereu în ul
timii ani și tot așa va fi, cu 
siguranță, simbătă și dumini
că, In sala din parcul „23 Au
gust", clnd revanșele constituie 
capul de afiș al întrecerilor. 
Dacă ar fi să luăm ca exem
plu doar săritura în lungime 
și veți găsi ca firească nerăb
darea cu care este așteptată 
„Cupa de cristal" în perspec
tiva revanșei de care amin
team. La fete, duelul Anișoara 
Cușmir — Vali Ionescu, ca de 
fiecare dată în ultima vreme, 
va fi purtat undeva la 7 me-

(Continuare in pag. a 4-a)

De astăzi, la Constanta

TURNEUL PENTRU LOCURILE 1-4 
LA VOLEI FEMININ DIVIZIA „A"

începind de astăzi și pînă 
duminică, se va consuma ulti
mul «act al campionatului na
țional feminin de volei Divizia 
„A" — tusneul pentru locurile 
1—4. Onoarea organizării aces
tui turneu a revenit orașului 
Constanța, totdeauna gazdă os
pitalieră, cu un public compe
tent și entuziast. In Sala spor
turilor din localitate vor evo
lua în aceste 3 zile, Dinamo, 
virtuală campioană, C.S.M. Li
bertatea Sibiu, revelația aces
tui campionat, care de aseme
nea nu mai poate pierde titlul 
de... vicecampioană, precum si 
favorita publicului local — Fa
rul — în. dispută aprigă cu 
Flacăra roșie București pen
tru ocuparea locului al treilea

Arbitrajul acestui turneu va 
fi asigurat de: V. Tilcă (Cra
iova). D. Dobrescu (Ploiești), 
E. Ududec (Suceava) și con- 
stănțenii C. Mușat și S. Po
pescu. Programul complet al 
jocurilor este următorul: vi
neri oira 16,45: Dinamo — Flacă
ra roșie șl Farul — C.S.M. Li
bertatea Sibiu; simbătă ora 16: 
Dinamo — C.S.M. Libertatea Si

artistic sub deviza „Sportul pentru o lume a păcii" ® Azi 
de 30 km fond, cu trei sportivi români la start

nizare a Universiadei de iarnă, 
a prezentat Mesajul adresat 
particiipanților de tovarășul To
dor Jivkov. Apoi, Primo Ne- 
biolo, președintele F.I.S.U., l-a 
invitat pe președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria 
să declare deschise întrecerile 
Universiadei de iarnă.

Sint prezente Ja Sofia 33 de 
delegații cu aproximativ 1 000 
de participant!, cifne care cons
tituie noi recorduri în istoria 
universiadelor de iarnă.

Odată deschisă ampla ma
nifestare a tineretului stu
dios de pretutindeni, a urmat 
un frumos spectacol artistic, 
susținut, sub nobila deviză 
„Sportul pentru o lume a pă
cii", de studenții Institutului 
de educație fizică „Gheorghi 
Dimitrov" din capitala Bulga (Contmuart in pag a 4-a)

Johann Schromm (227) ciștigă finala de 60 m a campionatelor 
naționale în fața lui Paul Stanciu și Constantin Ivan.

Județele montane și marea performanță In sporturile de iarnă

SCHIUL HUNEDOREAN ÎN CĂUTAREA
MARELUI

Sporturile de iarnă au avut 
o contribuție demnă de luat 
în considerație la progresul 
general al mișcării sportive 
hunedorene din ultimii ani. $i 

biu și Farul — Flacăra ; dumi
nică ora 9,30 : Flacăra — C.S.M. 
Libertatea Sibiu și Farul — Di
namo. (Gh. D.). 

Blocajul constănțencelor se grupează bine, dar diu.amov.sta Doi
na Moroșan îl va evita expediind balonul pe diagonala scurtă. 
Fază din meciul Dinamo — Farul (3—2), desfășurat recent în Ca
pitală, in cadrul returului. Cele două echipe se vor reintilni du
minică, în turneul final, promițind un joc la fel de pasionant.

Foto : Dragoș NEAGU

riei. Cei peste 600 de studenti- 
artiști au prezentat momente 
de reală inspirație, intitulate 
sugestiv „Mozaic de iarnă", 
„Mîndrie sportivă universi
tară", „Cercurile olimpice", 
„Studenții dansează și se bu
cură". Printre cei care au sus
ținut numere de mare virtuo
zitate s-au numărat și cîtiva 
maeștri al gimnasticii bulgare, 
în frunte cu Sofia Grancerova. 
Anelia Ralenkova, Stoian Del- 
cev și Plamen Petkov.

întrecerile Universiadei de 
iarnă sint gata să înceaoă !

Iată și ultimele noutăți din 
tabăra sportivilor noștri. Pri
mii care vor intra mîine (n.r.

Radu TIMOFTE

CAMPION...
lor li se datorează poziția as
cendentă a acestui județ și a 
unităților sportive care acti
vează pe raza sa în clasamen
tele de tot felul alcătuite de 
forurile de resort. Sania și
schiul alpin sint. intre aces
tea, cele mai productive. Rita 
și Livia Gheorghiță au fost 
selecționate in lotul olimpic 
de sanie, care se pregăteș*e în 
vederea Jocurilor de iarnă de 
la Sarajevo, iar Simona Costi- 
naș s-a aflat o perioadă în 
lotul național (și olimpic, in 
același timp) de probe alpine.

T. RADU

(Continuare In nao 2—3)



„Turneul primăverii** la box

CAMPIONUL VIOREL IOANA
CEDEAZA PRIN ■ ■ ■ NEPREZENTARE!

DE CE PENTRU UNII MUMĂ,
IAR PENTRU ALȚII...?

Maratonul pugilistic al Turneu
lui primăverii a intrat, cum se 
spune, in linie dreaptă. Astăzi, 
la Brăila și Galap, au loc între
cerile semifinale, simbătă ur
mînd să se dispute finalele.

BRAILA, 17 (prin telefon). Me- 
c:-ur: atractive în Sala sportur:lor 
din localitate. Dintre cele mai 
reuș.te : Marcel Sir ba (Electro- 
putere Craiova) — Petre Bornes- 
cu 'Mecanică fină București', în 
care cei doi redutabili puncheuri, 
spre surprinderea asistenței, 
nu au reușit să’ se expedieze 1 ■■ 
podea x victoria la puncte reve
nind 'craioveanului ; Mihai Mi- 
cloș (Crișul Oradea» — Nicolae 
Iordache (Dinamo) o adeyăra'.ă 
demonstrație de scrimă pugilist - 
că, aplaudată la scenă deschi d 
de spectatori. încheiată cu un 
învingător meritat, M. Micloș. O 
remarcă pozitivă și pentru mult- 
solicitatu! corp de arbitri, condus 
de delegatul general V. Șchiop -â 
din care s-au remarcat G Dan- 
ciu, V. Biță. M. Ene (București). 
N. Dudu (Craiova), D. Oprișan 
(Ploiești). N. Ionescu și I. Mu- 
șat (Brăila). Surprinzătoare ati
tudinea unor boxeri de la S.C. 
Muscelul, care au părăsit com
petiția, plecind acasă, pierzind 
astfel bineînțeles, prin ne prezen
tare. Este vorba de Floricel Un
gureanu, Constantin Tămîrjan și 
de... campionui Viorel Ioana.

REZULTATE TEHNICE. Catego
ria cocoș : Gh. Brumă (Rapid) 
b.p. I. Boidache (Met. Buc.), $t. 
Enacbe (Voința Măcin) b.p. V. 
Stan cu (Rapid), D. Agavriloae 
(Nicolina) b.p V. Soit (Met. Cu- 
gir), Cr. Gheorghișor (Pistonul 
Slatina) b.p N.‘ Ciobotaru 
ința Buc.), C. Pascariu 
hova) b.p. D. Varga (AEM 
N. Nicolae (S.C. Muscelul) 
D. Jianu (Dinamo), S 
(Steaua)) b.p N. Miței 
Drobeta Tr. Severin), Gh. 
goiță (B.C. Brăila) b.p. M. I 
pu (Mecanică fină Buc.), 
mijlocie : D. Senciuc (AEM 
b.p. G. Adafinei (Dinamo),
JLăduica (CSM Reșița) 
finacne (Rapid). G. 
(CSM Borzești) b.p. 
(ASA Buzău), _D. 
(Steaua) b.p 
(Met. Cugir), I. Petrescu (Steaua) 
b.p I. Balcan (Progr. Brăila), 
Captari (Met. Huned.) 
V Dbaconescu (Dacia

Pamfil (Nicolina) 
zentare Fl. Ungureanu 
Muscelul). Cat. semiușoară: 
Ioniță (Voința Buc.) b.p. Șt. 
Micu (Dacia Slobozia), I. Nea- 
gu (Progr. Brăila) b.p. D. 
Gheorghieș (Voința P. Neamț), 
I. Stan (Dinamo) b.p. P. Roșea 
(BC Brăila), F. Eva (CSM Reși
ța) b. neprez. V. Ioana (SC Mus
celul), G. Dldită (Voința Ta$i) 
b. ab. 1 V. Moșuțiu (Voința 
Cluj-Napoca), H. Sultan (Steaua) 
b.p. Al. Peticilă (Prahova), 
Rusu (BC Galați) b. neprez. 
Tămîrjan (SC Muscelul). 
Zamfir (Voința Buc.) b. ab. 
Dărâm uș (ASA Buzău),
semimijlocie : M. Niculescu
(Steaua) b.p. N. Delcan (Voința 
P. Neamț), C. Mihai (Farul) 
p. Al. Coman (Met. Buc.), 
Anghel (Voința Brăila) b.p. 
Dîaconescu (Rapid), 
fURBIS) b.p. Gh.
(Met. Suceava). Al. Dinu

Buc.) b.p. D. Neagu (Oțelul Tlr- 
goviște), M. Mihalache (Farul) 
b.D. L. Mocanu (Met. Cugir), M. 
Ciubotaru (AEM Tim.) b. neprez. 
Gh. Labă (Met. Rm. Vilcea).

Paul lOVAN
(prin telefon). Pu- 
entuzlast. Multe 

Din păcate, o par- 
’ ’ ‘ "In

fără nici o reținere. Dintre

Gh

i (Vo- 
(Pra- 
Tim.), 

b.p.
Leca 
(CSM 

Ne- 
Șchio- 

Cat. 
Tim.)-.

G. 
b.p. T. 
Grigoraș 

C. Baltă 
Maricescu 

.Constantin

I.

I.
b.ab. 2. 
Slobozia), 

b. nepre- 
(S.C.

p.

G. 
C.

FI. 
3 I. 
Cat.

b. 
D. 
T. 

C. Hajnal 
Cărnătreasa 

(Met.

GALAȚI, 17 
blic numeros, 
meciuri bune, 
te dintre spectatori fumează 
sală 
meciurile care au „înoins" tribu
nele : Leontin Sandu (Prahova) 
— Tiberiu Cucu (Steaua), in care 
Sandu a obținut o victorie înain
te de limită (abandon în rundul 
2) în fața lui Cucu, expediat de 
două ori la podea în prima re
priză ; Marinică Ouatu (CS. Ba
cău) — Constantin Lihăceanu 
(Oțelul Galați), o partidă în care 
băcăuanul a primit decizia 
3—2, după o luptă strinsă.

cu 
Un

meci „stricat" de arbitrul de 
ring Victor Popescu (București), 
complet^ depășit de lupta 
ring ;
— G. Hudișteanu (Metalul Bucu
rești), 
ta bilă
REZULTATE TEHNICE. Categoria 
pană : L Toma (Voința Mediaș) 
b.p. C. Burchi (Rulmentul Birlad), 
A Faredln (Farul) b. ab. 2 F. 
FiMp (Ind. Sirmei C. Turzii). Cat. 
ușoară ; D. C’ugiur (Met. Oțelul 
roșu) b.p V. Nuța (Rapid), D. 
Iile (Dinamo) b.ab. 2 R. Nicolae 
(CSM Pitești). G. Ciodr.ar. (ASA 
Cluj-Napoca) b.p. Gh. Rotam 
(Unirea Focșani), M. Fulger (CS 
Muscelul) b.p. I. Corneanu (Fa- 

Mihăilă (Steaua) b.
C. Gheorghe (Steaua), 
(Dinamo) b.p. M. Grues- 
Noi Buc.). Cat. mijlode 
N. Ciobanu (Met. Buc.)

p.
din

Vasile (Voința Măcin)

încheiat cu victoria discu- 
a sportivului din Mâcin.

de 
turistici, elaborat de 
de specialitate pen- 
1983, este mal bogat 

din anul trecut, 
acest sport se dez- 

apărut 
aso-

Calendarul competițiilor 
orientare 
federația 
tru anul 
decît cel 
semn că 
vo’tă neîncetat. Au 
concursuri găzduite de 
ciații și orașe care, pînă a- 
cum, n-au avut o prezență 
semnificativă în acest sport și, 
de aceea, unele nici n-au fi- 

din 1982. 
se aCă 
Neamț și

nil). V. 
neprez. 
Fl. Stan 
cu (T. 
mică :
b.p. Gh. Encuna (Steaua), I. Sala 
(CSM Reșița) b.p. Al. Triteanu 
(Ind. Sirmei C Turzii), I. Popa 
(Nicolina) b.ab. 2 M. Dobrean 
(CSM Reșița) Gh. Simion (Met. 
Buc.) b.p I. Chițiga (Unirea Foc
șani), C. Ghindăoanu (Ceahlăul) 
b.p. F. Cotro (Minerul Orașul Pe
tru Groza), I Grigore (Voința 
Mâcin ) b.ab 1 Al. Inimărea 
(CSM Drobeta Tr. Severin), N. 
Balaban (Dacia Pitești) b.p. Gh. 
Terzea (Prahova). Cat. semigrea : 
C. Trușcă (Met. Rm. Vilcea) b.p. 
C. Florea (Rapid), G. Bîrleanu 
(ASA Buzău) b.p. St. ‘ TSrok 
(Voința S. Mare), N. Volcu (Se
mănătoarea Buc.) b.p. E. Drăghia 
(CSM Sibiu), M. Pascal (Met. 
Buc.) b.p. Gh. Mihai (Sem. Buc.).

mirat în calendarul 
In această situație 
Sinaia, Corabia, Tg. 
alte localități.

Am remarcat, cu 
satisfacție, reapari
ția în calendar a 
competițiilor tradi- 
V orale arădene și, 
de asemenea, a ce
lor timișorene — e vorba de 
wr*una Gentiana" și, respectiv, 
„Cupa pădurarilor* —, care 
in anul 1982 nu s-au desfășu
rat. îr.treruptndu-se astfe- o 
tradiție care depășise 3C de 
ani.

De 
însă, 
unor 
ca .și

T. SIRIOPOL, coresp.

A Vl-a ediție a

neințeCes Bl 9-a părut, 
absența din calendar a 
competiții dujene, care. 

„ .. cele de ta Arad șl Ti
mișoara, au o frumoasă tradi
ție. Astfel, din calendar lip
sesc „Busola de aur* — la 
care au luat parte în fiecare 
an competitori din toată țara 
— „Cupa Metalul roșur " 
pa sindicatelor " 
poca* șl „Cupa 
niclpiul de pe 
este recunoscut 
tre puternicele 
rientării turistice din țară. E 
drept că. anul trecut, (Sufe
rii nu șl-au putut desfășura 
competitive programate ta în
ceputul lunii mal, dar, la

____  ’. „Cu- 
dln Cluj-Na- 
Volnța*. Mu- 
Someșul Mic 
ca unul <Mn- 
centre ale o-

„semnalul" ziarului nostru, 
ele s-au ținut în luna iunie. 
Aveau, așadar, dosarele com
petițiilor respective — cum 
cere federația — pentru a le 
programa și în anul următor. 
Dar federația nu le-a trecut 
In calendar, după cum, aflăm, 
n-a trecut nici „Cupa Voin
ța", competiție bucureșteană 
ajunsă la a 24-a ediție, deși 
s-au trimis documentele ne
cesare.

Chiar așa stind lucrurile, 
forul de specialitate nu 

existența tradiționale
lor cupe? Un sim
plu telefon la Cluj- 
Napoca și la clubul 
Voința București ar 
fi lămurit lucrurile 
si în calendar ar 

fl apărut datele de desfășu
rare a competițiilor. Pe aceas
tă linie se pune întrebarea : 
„Atunci cum se face că fe
derația a trecut, totuși, în ca
lendar, competițiile timișore
nilor. care nu ș-au disputat 
In 1982 șl, ded, nu a avut 
dosarele acestor cupe T* De 
ce federația a fost, cum zice 
proverbul, „Pentru unii mu
mă, Iar pentru alțlL..- ?

Semnalăm această situația 
mai ales că sportivii și oo- 
miciile județene de orientare 
turistică își stabilesc de la 

și 
vot par- 
păcat ca, 

„Busola 
ccsnpeti- 

din Clllj- 
printre

începutul amilul bugetvd 
concursurile la care 
tic!pa In 1663. Ar fi 
din cauze minore, 
de aur* ți celelalte 
ții ale orientariștilor 
Napoca să nu albă, 
participanțL pe cel mal buni 
sportivi din țară.

Sever NO RAN

„Cupei României**

ASTAZI, ECHIPELE FEMININE DE HANDBAL
LA STARTUL SFERTURILOR DE FINALE
în pauza dintre turul și re

turul celei de a 25-a ediții a 
campionatului feminin de 
handbal, Divizia „A“. echi
pele primului eșalon și cele 
patru divizionare „B“ calificate 
în faza preliminară își vor dis
puta șansele în cea de a Vl-a 
ediție a „Cupei României".

Astăzi, simbătă si duminică, 
’se vor disputa In sălile din 
patru orașe grupele sferturilor 
dc finale, urmirid ca la 26 și 
27 februarie să se desfășoare 
întrecerile semifinale, iar la 3 
martie finalele. Întrecerile oare 
încep astăzi reunesc 
te. conform tragerii 
următoarele formații

ta di>pu- 
la torți.

CSM. Si-ALEXANDRIA (grupa A) : Constructorul Hunedoara, 
biu, C.S.M. Sf. Gheorghe ți Progresul București ;

PLOIEȘTI (grupa B) : Textila Zalău, TEROM lăți, Știința Bacău 
ți Hidrotehnica Constanța ;

RM. VILCEA (grupa C) : Rapid București, Mureșul Tg. Mureș, 
A.E.M. Timișoara ți Textila Buhuți ;

ODORHEI (grupa D) : Constructorul Timișoara, Rulmentul Bra
șov, Confecția București ți Chimistul Rm. Vilcea.

Astăzi și mîine, meciurile 
încep la 16,45 și 18, iar dumi
nică la 10 și 11,15.

Primele două clasate din fie
care grupă se vor califica pen
tru semifinale, urmînd ca in 
noua fază, programată In să
lile din Ploiești și Brașov, e- 
chipele calificate să beneficieze 
de rezultatul meciului dintre 
ele, disputat în grupele sfer
turilor de finale. ~
este cel de la Divizia 
puncte pentru victorie, 
te pentru meci egal și 
pentru meci pierdut.

• Iată clasamentele 
natului republican de 
Divizia „B“, feminin :

Seria I : 1. Relon Săvinești 
30 p ; 2. Rapid București 29 p; 
3. Vulturul Ploiești 28 p ; 4.

Punctajul
„A" : 3 
2 punc- 
1 punct

campio- 
tineret,

C.F.R. Craiova 27 p ; 5. Nitra- 
monia Făgăraș 25 p; 6.I.E.FJS- 
Universitatea București 
7. Precizia Vaslui 21 
Textila Ploiești 18 p ; 
dustria textilă Pitești 
10. Confecția Bacău 17 
Filatura Focșani 15 p ; 
dactica Alexandria 12 p ,

Seria a Il-a : 1. Construc
torul Timișoara 31 P ; 2. Tex
tila Zalău 29 p ; 3. Construc
torul Baia Mare 29 p ; 4. In
dustria ușoară Oradea 25 p; 5. 
Constructorul
6. A.E.M. II
7. Progresul
8. Tricotextil 
Voința 
P ;

24 p ; 
P ; 
9.
18 
p; 
12.

8. 
In- 
p ; 
11. 

Di-

Hunedoara 24 
Timișoara 23 
Timișoara 19 
Sighet 18 p ;

Odorheiu Secuiesc
10. Chimia Arad 17 s : 

Textila Sebeș 16 p ț 12. Uni- 
versitatea-Farmec Cluj-Napoca 
15 p.

P! 
P ; 
p ;

9.
18 
11.

/A/ CAUTAREA MARELUI CAMPION...
t Urmare din pag 1)

fără insă ca ea să devină și o 
titulară fermă a acestuia. Dan 
Cristea, antrenorul echipei re
prezentative, își exprimă insă 
speranța în posibilitățile unui 
salt mai viguros al tinerei 
schioare din Petroșani. Fără 
ca marile disponibilități, ale 
Hunedoarei să fie pe deplin 
exprimate, aceste 3 sportive 
înseamnă, oricum, mai mult 
efect contribuția altor Județe 
montane in sprijinul crește
rii potențialului olimpic al 
țării, cum ar fi — de pildă — 
Sibiul, Covasna și chiar Pra
hova. După Brașov, Harghita 
și Suceava, județul Hunedoara 
și-a făcut simțită prezența in 
aria sporturilor zăpezii. Din 
acest punct de vedere, realiză
rile sînt mulțumitoare iar ca
tedra de discipline de iarnă a 
C.S.Ș. Petroșani pare a-și fi 
făcut datoria.

Există, insă, clteva realități 
care atestă că progresul „pro
belor albe" nu a fost pe măsura

posibilităților. în primul rând 
ale celor naturale. Pentru că, 
masivul Paring oferă cele mai 
bune condiții de practicare a 
schiului alpin din Întreaga 
tară sub raportul perioadei 
lungi a păstrării straturilor 
de zăpadă, sub cel al pirtiilor 
de diferite grade de dificulta
te sau al existenței unui mare 
număr de teleschiuri și baby- 
schi-iifturi.
ring, 
poate 
pornit 
Rusu, 
funcționare mai mult 
mijloace mici de urcare, ceea 
ce inseamnă cea mal mare 
densitate pe kilometru pătrat 
din oricare altă regiune mon
tană a țării, cu excepția Po
ienii Brașovului. Multe din ele 
s-au învechit Insă, function nd 
cu intermitențe, altele sânt 
proprietatea I.E.F.S., care are 
aici o bază didactică folosită 
aproape în exclusivitate de 
studenți. Pare ciudat, dar pe- 
troșenenii acuză, totuși, lipsa

în masivul Pa
pe platoul căruia se 
ajunge cu un telescaun 
din apropierea cabanei 
se află în stare de 

de 10

unor mijloace de urcare șl nu 
putem fi de acord cu et E de 
resortul forurilor locale rezol
varea problemelor existente și 
in primul rind a funcționării 
instalațiilor Pe cablu. pentru 
că nu va veni nimeni din 
alte părți să pună In funcțiu
ne instalațiile din Paring și 
in primul rind pe cele care 
servesc pirtiile scurte, asigu
rând antrenamente de tehnică 
In slalomul special. Pe de altă 
parte, neexistind un telescaun 
— absolut necesar — nici pâr
tia Slima, lungă de 4 kilome
tri, capabilă să găzduiască, in 
condiții ideale, antrenamente și 
concursuri oficiale de cobo- 
rire și de slalom uriaș. nu 
poate intra în circuitul schiu
lui alpin competiționah Poate 
că colaborarea pe plan local 
dintre organele sportive și 
constrictorii de ascensoare de 
mină din Valea Jiului, de pil
dă. ar putea rezolva și aceas
tă problemă...

Și pârtia de 
troșani, traseu 
ral. se află In
trebuințare. din cauza unor a- 
menajări care Intirzie să fie

»anie de la Pe- 
lnghețat n»tu- 

«tare de... neln-

ORADEA, 17 (prin telefon). — 
Joi, în Sala sporturilor, în ca
drul grupei 1—6 a campionatului 
național de baschet feminin, VO
INȚA BUCUREȘTI a dispus de 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
— 76—74 (40—36) — și a mic
șorat diferența de puncte în cla
sament : clujencele au acum 64 p, 
Iar Voința 61. în partida de azi 
(n.r. ieri), „U“ nu a folosit-o pe 
Annemafe Kirr (accidentată), iar 
Gheorghița Bolovan a jucat in
complet refăcută (după un ac
cident suferit nu de mult). In 
aceste condiții, greul a căzut pe 
Magdalena Pali, care la scorul 
de 20—20 înscrisese 19 puncte ! 
Voința și-a axat jocul pe trioul 
Tatiana Popescu — Liliana Slă- 
vei — Ștefani a Borș, datorită că
ruia a obținut desprinderea de
cisivă în repriza secundă (66—56 
In min. 33). O notă pentru an- 

Strugaru, care șl-a 
Au

trenorul M.
oondus echipa foarte bine. __
înscris : Borș 20, Popescu 20, Slă- 
vei 14, Grecu 8, Strugaru 8, He- 
ghedu; 2, Tomescu 2, Ungureanu 
1 pentru învingătoare, respectiv 
Pali 31, Popa 12, Schuster 1*, Bo
lovan 7, Lungu 4, Szegledl 2. Ar
bitri : N. Emlllan șl I. Bara.

SPORTUL STUDENȚESC BUCU
REȘTI — OLIMPIA BUCUREȘTI 
94—69 (37—20). Studentele au
condus permanent, uneori ta <M- .... . .

I 
de- 
Au 

Bărăgan 14, 
Pirșu 6, Chvatal 4, 

Netolltzchi 2 pen- 
respectiv Trl- 
Ciubăncan 10,

ferențe apreciabile ; în min. 
echipa Olimpia a acumulat 
greșeli personale, ceea ce l-a 
terminat slăbirea apărării, 
marcat : Tocală 19, — - - 
Zidaru 16, 
Keresztesi 3, 
tru învingătoare, 
că 19, Cristea 11,
Stingă 9, Biră 6, Frotter 4. Ar
bitri : G. Dutka șl M. Rus.

„AURUL BAIA MARE VÂ REDEVENI
CAMPIOANA A ȚARII LA POPICE
spune antrenorul emerit Roger Cernat

O discuție. acum în ajunul 
reluării campionatului, cu unul 
dintre cei mai reputați tehnicieni 
ai snortului popicelor, antreno
rul Boger Cernat — care recent a 
primit titlul de antrenor emerit 
— este deosebit de oportună.

.V-ați făcut remarcat, deopotri
vă, pe plan internațional cR șl 
național, eiștigînd cu echipa 
masculină a României de trei 
ori consecutiv titlul mondial (In 
1371, 1M0 și 1982), Iar eu forma
ția Aurul Baia Mare, unde acti
vați de mal bina de dad ani, 
ați reușit să cuceriți de patru 
ori campionatul țârii pa cefei pe. 
Ambele performanța sat de na
tură să 
frunte 
acestui 
punem 
muncit__________
încredințate, pentru a obține a- 
semenea succese?-

„Meritul este, în primul rfnd, 
al sportivilor, attt al celor din 

lotul ua ți ouai, cit șl al celor de 
la Aurul Bala Mare. Avtnd spri
jinul deplin “ ‘ - * • -
ciallute, la 
A.S. Aurul, 
n-am făcut 
în valoare 
ale jucătorilor*.

Modest, ca Întotdeauna. Roger 
Cernat consideră că meritul este 
colectiv, că performanțele res
pective s-au obținut, ded, în 
urma unei colaborări pe toate 
planurile și. în principal, după 
o muncă deosebit de intensă de 
pregătire tehnică și fizică. Este 
o practică a Iul Roger Cernat să 
insufle sportivilor încredere în 
forțele lor după ce, în preala
bil, îi pune la o muncă de pre- 
o««=re Ha mal mare intensi
tate. „Sportivii-, ae spunea an
teriorul baimărean, trebuie să 
sc convingă singuri că la antre
namente au de mundt, totdeau
na. peste porția prescrisă de 
noi*.

vâ situeze pe un loc de 
In lerarltia tehnicienilor 
sport. In acest sens vi 
Întrebarea : eum ați
cu loturile care v-au fost

al Federației de ape- 
lot, *1 al conducerii 
la echipa de club, 

altceva declt «a pun 
poilbtlltațlle tehnice

wCa antrenor al lotului națio
nal de seniori, pe ce vă veți 
axa activitatea cunoscînd că In’ 
1933 nu se dispută campionate 
mondiale? și ce va propuneți cu 
echipa dv. de club 7*
„La lotul uapuaal avem de pre

gătii o echipă aproape nouă — 
cu tineri selecționați In ultimul 
timp — care in *84 va avea o 
nusiur.e dificilă : apărarea celor 
trei titluri supreme. Iar cu Au

rul, ecu.pa uiea de club, sin- 
lem hotârlțl să reciștigăm titlul 
de campioană națională, pe care 
l-am pierdut in ’32“.

Aurul Baia Mare a avut în 
turul campionatului Diviziei A 
1982—S3 cel nial bun sextet în 
sena Nord, claslndu-se pe pri
mul loc, cu o singură Înfrânge
re din nouă jocuri (la Electro- 
mureș Tg. Mureș, in deplasare, 
echipa campioană în anul tre
cut). Pentru retur, care va în
cepe peste clteva zile, Aurul 
prezintă o formație mal puter
nică, in care, pe lîngă omoge
nitate, caracteristica echipei In 
ultimii ani, are si clteva Indi
vidualități de certă valoare. A- 

va activa din. nou la Au
rul Iuliu Bice, care s-a retrans- 
ferat de la Electromureț. El Îm
preună cu tinerii jucători Stelian 
Boariu, Alexandru Naszodi, Ște
fan Racoș, Ernest Gergely șl cu 
experimentatti Gheorghe Schol- 
tes, Gheorghe Vuță și Ion 
ciușcă vor forma, credem o 
vizionară de o foarte bună 
loare tehnică.

O asemenea performanță 
redștigarea titlului de campioa
nă a țarii, de către Aurul Baia 
Mare, implică obligații din par
tea tuturor : Jucători, antrenori 
șl. bineînțeles conducerea aso
ciației sportive (președinte lng. 
Alexandru Corpade), căci valoa
rea echipei Dăimărene nu se 
poate exprima fidel fără o bază 
materială adecvată.

T. RABȘAN

cum

Bi- 
dl- 

va-

efectuate, deși aici zăpada 
bună deține recordul... național 
de menținere până târziu, In 
mai—jun.e. Fără a beneficia
de o pârtie care să permită 
pregătiri la cel mai înalt nivel, 
petroșenenii au oferit până 
acum lotului olimpic două 
sportive. E o realizare nota
bilă. Dar ei trebuie aă știe că 
șansa de a mai descoperi și 
alte elemente de valoare este 
mult micșorată de absența u- 
nei pirtii pe care să fie tes
tate tinerele talente care 
să practice săniuța.

Mai sînt și alte piedici 
organizatorice, in primul rind 
— care au grevat progresul 
rapid și masiv al schiului hu- 

Vale
un 

care 
din

vor

nedorean. Pe Întreaga 
a Jiului nu există nici 
centru sătesc de schi. In 
profesorii de specialitate 
școli să poată efectua activită
țile de selecție «1 Inițiere a ti
nerelor talente, pe care să le 
ofere apoi secției de perfor
manță de la C.S.S. Petroșani 1 
Astfel, aria de depistare se li
mitează la școlile municipiu
lui. micșorlnd vizibil posibili
tățile de a fi descoperit ele-

mentul de excepție, cel care 
interesează, cu adevărat, în 
performanța la cel mai înalt 
nivel. în aceiași termeni pot 
fi puse lucrurile și în privin
ța schiului de fond, 
secție existență, 
Pionierul Bălan, 
practic mult prea 
o tăiere încă din 
căror șanse de a 
ceastă disciplină, un 
de marcă.

Localnicii avansează ideea 
— care n-ar fi rea, avînd în 
vedere condițiile naturale ex
celente ale Parângului — în
ființării unui centru național 
de schi-probe alpine care să 
aibă sediul sus, in platou. E o 
soluție. Pină atunci Insă, petro
șenenii, hunedorenii, trebuie 
să demonstreze că pot rezolva, 
mai intii, probleme de nivel 
local, că exploatind mai intens 
și mai rațional ceea ce au și 
oferind mai cu seamă cit mal 
multe elemente de valoare 
competitivă loturilor națio
nale, schiului românesc, me
rită cu adevărat luarea in dis
cuție a unei asemenea even
tualități.

singura 
cea de la 

lnsemnind 
puțin, adică 
start a ori- 
oferi, In a- 

campion

In meci

DINAMO

ADM1N

CRIȘUL 
SITATEA 
(27—44).

Gheorg

LA B

PLOIEȘT 
Evo-luind 
ttda preced 
reșenoele 
repriză ;
reștenceie, 
an tren oare 
șl-au val 
loare și 
(27—29). A 
Tatu 12, 
Stoichiță 
Invlngătoa 
Tordal 12 
Oprea 2, 
bdtrl : C.

RAPID 
INȚA BR 

C.S.U. 
«5—67 (36
Octavian

Susținln 
ca, meci 
27-a a ca 
baschet
ua șl I.C. 
repriză 
campion’ 
au clșt 
rul din 
ză bunel 
la I.C.E. 
care au p 
De abia 

—cat la va 
prins de 
Netolitzch 
răsît ten 
personale 
cea a fo 
scris: E 
Cernat 18 
Brăniștca 
bulescu 
gători, r 
delcan 1 
stantin 6 
5. Chlrcă 
2, Grădiș 
și C. Du 
LESCU).

In pa 
a XVI- 
culin, 
teren pr 
3—1 (6, 
seturi s 
vestind 
campion 
de jocu 
lor ant 
ceste p 
dealtfel 
carj^^. 
și ~sBtv 
8—2 pe 
revine, 
final c 
de cec 
Divizia
în post 
nespera 
și ultim 
oer li 
jucători 
ciul și 
eforturi 
mul, di 
tfițile” 
Remarc 
leanu 
Iuhasz 
arbitrai 
dovean 
VESA).

• P 
tul ac 
este șl 
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Genoa 
Torino 
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VIII.
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FESTIVALUL DE ȘAH | Dipă CczBaîcrilc „marilor pro&Icmc ale celor mici"

f-74
TVER-

64—70

areșp.

|n). — 
k par- 
L mu-
|prima 
bucu

re de 
krescu, 
e va- 
155—48 
bu 18, 
Eseu 9,
pentru 
piu 12, 
baș 6, 
L ■Ar_ 
r vo
ie).
1E.F.S.

„HERCULES '83"
PE ULTIMII METRI...
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BĂILE HERCULANE 17, (prin 
telefon). Festivalul șahist inter
național „Hercules ’83“ se pre
gătește să-și desemneze laurea- 
ții. Mai sînt două runde pînă 
ce panglica de sosire va fi rup
tă, iar incertitudinile ce planau 
asupra disputei pentru primele 
locuri încep să se risipească. In 
turneul masculin, maestrul FIDE 
Constantin Ionescu, secundul cla
sat la ultimul campionat al 
României, își menține avansul 
de un punct asupra Învingătoru
lui său din runda a 7-a, Parik 
Ștefanov. în cea de a 9-a run
dă, C. Ionescu l-a învins pe 
Bușu, iar în dimineața rezerva
tă întreruptelor a dus la victo
rie - și partida rămasă din ziua 
precedentă cu Bărbulescu. La 
rîndul său, P. Ștefanov acumu
lează puncte. El s-a aflat la a 
treia victorie consecutivă, lntre- 
cînd cu negrele pe Nicolalde. 
după ce anterior dispusese de 
iugoslavul Jivanovici. Cei do; 
fruntași în clasament, mențio
nați mai sus, se apropie și de 
zona obținerii noimei de maestru 
internațional, care este de > 
puncte Dar iată cum arată cla
samentul : Ionescu 7 p, Ștefanov 
6 p, Ungureanu si Ott (R.F. Ger
mania) 5,5 p, Forgoes (Ungaria) 6 
p, Bușu și Biriescu 4,5 p, Vais- 
man 4 p, Bărbulescu și Jivano
vici (Iugoslavia) 3,5 p (1), Orev 
(3ulgaria) 3,5 p șl Nieolaide 1,5 
P.

Alte rezultate din runda a 9-a: 
Ott — Orev 1—0, Biriescu — Un- 
gureanu și Forgacs — Vaisman 
remize. Jivanovici — Bărbulescu 
întreruptă.

La feminin, lupta pentru po
dium este încă departe de a fi 
decisă. Patru jucătoare se află 
în frunte cu același număr de 
puncte : Gertrude Baumstark,
Edith Ștefanov, Emilia Kiss și 
Siobodanka Milivojcvici (Iugosla- 
sB) 5.5 p. Urmează : Cristina
Bărbulescu 5 p, Smaranda Boi- 
cu 4.5 p (1), Eugenia Ghindă și 
Antonina Dragasevici (Iugosla
via) 4,5 p, Eleonora Gogâlca 4 
p, Miroslava Gostovici (Iugosla
via), 3,5 p, Marta Kovacs (Un
garia) 3 p (1) și Eva Karacacs 
(Ungaria) 2 p. Rezultate din 
runai a 9-a : Karacacs — Ghin
dă 0—1. Bărbulescu — Gogâlea 
1—0, Milivojevicl — Dragasevici, 
ștefanov — Gostovici și Baums
tark — .Kiss remize, Kovacs — 
Boicu întreruptă.

S-au încheiat cele două tur
nee „open* la care au luat par
te 158 de concurenți șl 42 de 
concurente. La masculin a cîștl- 
gat maestrul bulgar Ivan Iana- 
kiev cu 8,5 p din 10 posibile, 
urmat de Dan Bondoc șl Geor
ge Țaga 8 p, Dan Oltean, Con
stantin Heim 7,5 p. Turneul fe
minin a fost cîștlgat de Viorica 
Tolgy 9 n din 10, urmată de Na- 
tașa Șerbănescu 7 p, Cornelia 
Gumă, Doina Fenyveși șl Ade
la Gestlcone 6,5 p.

Roda VOIA

TURNEU INTERNATIONAL 
DE ȘAH AL ROMÂNIEI
Cea de-a 22-a ediție a Tur- I 

neulul masculin de șah al Romă- I 
nici se va desfășura în Capitală, 
Intre 2 șl 18 martie, cu pârtiei- ■ 
par ea unor cunoscuțl mari maeș- I 
trl și maeștri de peste hotare, I 
precum Wolfgang Uhlmann 
(R.D. Germană), Helmut Pfleger | 
(R.F. Germania), Aleksander Szna- I 
pik (Polonia) și Giorgios Mak- ■ 
ropoulous (Grecia). De asemenea, 
vor mai fi* prezențl cite un mare I 
maestru din U.R.S.S.. Ungaria șl I 
Bulgaria. ■

Țara noastră va fl reprezen
tată la acest turneu, printre al- I 
ții, de marele maestru Victor I 
Ciocâltea și maeștrii Internați o- ■ 
nall Ovidiu Foișor, campion na
țional, Mihai Ghinda, Valentin I 
Stoica și Constantin Ionescu. :
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VASILE din Galați, ERDOS 
STEFAN din com. SeHimb&r, 
jud. Sibiu și Ș. NICOLAE din 
București.
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în această perioadă 
ODIHNĂ Șl CURĂ BALNEARĂ 

PRIN OFICIILE JUDEJENE DE TURISM
La agențiile și filialele de turism din întreaga țară continuă 

vinzarea biletelor pentru lunile februarie și martie In cele mai 
renumite stațiuni : Căllmănești-Căciulata, Ilerculane, Tușnad, 
Sovata, Govora, Felix, Sinaia, Borsec, Predeal, Semenic, Lacu 
Roșu, Poiana Brașov, Eforie Nord, Mangalia, Durău.

Rețineți :
® în această perioadă, în unele unități hoteliere, case de o- 

dihnă, precum șl la vile se practică tarife reduse ;
• se beneficiază de o reducere la transportul pe CJF’.R. de ,

35% ;
• copiii pînă la 7 ani, însoțiți, beneficiază de cazare gratuită

dacă nu se solicită pat separat ;
• factorii naturali de oură au aceeași valoare terapeutică pe 
tot parcursul celor douăsprezece luni ale anului ;
• personalul medical, mal puțin solicitat, își poate îndeplini 

obligațiile profesionale în cele mai bune oonefițiuni ;
• aerul este mai pur, lipsește supra aglomerația specifică

verii, serviciile oferite de gazdele dv. din stațiuni fiind mai
prompte și de mai bună calitate ;

® multe din bazele de tratament fac corp comun cu locul de 
cazare și servire a mesei ;
• beneficiați de o paletă largă de acțiuni de divertisment 

și agrement, printre care excursii în cele mai pitorești locuri 
din țară, precum și de excursii de 1—2 zile peste hotare.

SUPERBUL VIS...
S-a rostit în timpul Sfatului 

„pentru cei mici" o cifră: 1 000 
de ore.

1 000 de ore pe an! Acesta 
ar fi minimumul necesar pe 
care copilul sau adolescentul 
nostru trebuie să și-1 procure 
pentru a deveni, eventual, fot
balist de prim plan. 1000 de 
ore la virsta la care matemati
ca are și ea nevoie de trei ore 
pe zi, la virsta la care 
treptele se succed din doi în 
doi ani, la virsta la care școa
la nu iartă și nu vrea să știe 
de unde procuri cele trei ore 
de antrenament, plus ora sau 
chiar cele două ore de mers 
cu tramvaiul, dus și întors.

Pentru a deveni, eventual.

DOAR 6,22, 
MEDIA 

LA EXAMENUL 
PROFESORILOR...

Se discută tot mai mult la 
ora actuală despre cantitatea 
și calitatea muncii desfășu
rate la cel mai mare eșalon 
al fotbalului nostru, cel al 
„speranțelor*. Privind canti
tatea, o cifră a fost avansa
tă — 1000 de ore pe an! Cam 
atit se consideră că este ne
cesar pentru a se realiza o 
instruire care să corespundă 
cerințelor fotbalului de per
formanță. E posibil? Directo
rul clubului sportiv școlar 
băcăuan, Dumitru Varodin, 
afirma, în Plenara care a a- 
vut loc, în această săptămină 
la hotel „Parc“, că în unita
tea de care răspunde activi
tatea a fost în așa fel organi
zată îneît se atinge această 
cifră. Deci, acolo unde există 
preocupare, se poate realiza 
cantitatea necesară de mun
că cerută.

Problema care se pune cu 
acuitate este însă cu totul 

alta. Ce fel de muncă? Ce 
fel de instruire se realizează?

O cifră, evidențiată În re
feratul prezentat în Plenară, 
a atras În mod deosebit a- 
tenția și ea trebuie să se 
constituie într-un veritabil 
semnal de alarmă. Despre ce 
cifra esie vorba? Antrenorii 
din pepinierele fotbalului, 
care au participat la cursul 
de perfecționare de la Bra
șov (In decembrie anul tre
cut), au fost supuși, în fi
nal, unui test de verificare a 
cunoștințelor lor profesiona
le. Nu știm ce notă a luat 
fiecare dintre cei aproxima
tiv 100 de antrenori prezențl 
acolo. Ni s-a spus. In schimb, 
că MEDIA GENERALA A 
FOST DE 6,22!

Ei bine, ce fel de pregătire 
au acești tehnicieni care se 
pretind a fi profesorii copi
ilor și Juniorilor fotbalului? 
Iată o realitate îngrijorătoa
re, una care se răsfringe, în 
ultimă instanță, asupra cali
tății pregătirii desfășurate în 
centrele și cluburile sportive 
școlare.

Se invocă mereu baza ma
terială precară, lipsa de preo
cupare din partea conduceri
lor de cluburi și asociații, ca 
și din partea altor factori. 
Iar primii care solicită ba 
una, ba alta sint tocmai ei, 
antrenorii. înainte de a emi
te pretenții după pretenții» 
considerăm c-ar fi foarte bi- 
ne să-și... pretindă lor înșiși 
să ÎNVEȚE mai mult. Pentru 
a-i putea învăța, la rîndul 
lor, pe copiii și juniorii pe 
care ii au în centre și clu
buri școlare.

Laurențiu DUMITRESCU 

fotbalist. Da. da... Eventual. A- 
cesta este termenul.

Mai mult ca orie.nd, fotba
lul este o mare aventură. Iar 
aventurierii, adică școlarii noș
tri, sint de admirat pentru ris
cul pe care și-1 asumă, obse
dați de o mare pasiune, care 
refuză toate calculele precise 
ale părinților, care încearcă 
să-i convingă că cele trei ore 
pe zi dăruite fotbalului în
seamnă micșorarea șanselor 
pentru examenul la Politehni
că... Că aceste trei ore iM re
duc și șansele la IEFS, facul
tatea soră, care respinge 16 
din 17 candidați în primul 
rind pentru că tu, adolescent 
visător, ai preferat celor trei 
ore de biologie, alte trei ore 
pe urmele unui vis, care e, în 
990 de cazuri din 1 000, doar o 
himeră.

De ce refuză școlarul toate 
aceste calcule? De ce o face 
cu o insistență care ii deter
mină pe părinți să renunțe ]a 
nuia, convinși că o altă alter
nativă nu există?™

E in această proiectare în 
gol un act de curaj care me
rită mult mai multă atenție. O 
atentie pe care o sperăm ma
terializată după această Cons
fătuire in care s-a vorbit mult 
despre indemnizația mai mare 
cuvenită antrenorilor „pierduți" 
între pitici, dar mult mai pu
țin desore visătorii care sacri
fică 1000 de șanse concrete în 
numele visului lor de adoles
cenți.

Există meserii care se înva
ță în sase luni. Și devin foar
te productive. Există, altele, 
care se învață intr-un an.

Copilul fotbalist este super
bul risipitor care riscă 10 000 
de ore. adică vreo două fa
cultăți de medicină, în nu
mele unui vis care, în cel mai 
bun caz, îi va oferi aplauzele 
unui stadion, timp de cîțiva 
ani ți, în mod sigur, o retra
gere plină de melancolie, la o 
virstă cind adevărata tinerețe 
nici .măcar nu a început...

loan CHIRILA

„REPETIȚIA GENERALĂ" A ARBITRILOR DIN LOTUL „A"
...Ieri, la București, lotul 

divizionar „A“ de arbitri, cu 
„mondialul" Nieoiae Hainea In 
frunte, a început „repetiția ge
nerală" înaintea deschiderii 
stagiunii fotbalistice de primă
vară. Cei 21 de cavaleri ai 
Șuierului din lotul de elită s> 
cei cîțiva tineri divizionari 
„B“ invitați la acest curs de 
instruire s-au înscris cu toții 
sub imperativul categoric lan
sat de federație prin Colegiul 
central : NOUA CALITATE in 
arbitraj.

Pentru realizarea acestui o- 
biectiv major s-a privit cu e- 
xigență și responsabilitate în
trecutul apropiat, prezentîn- 
du-se o analiză la obiect a 
arbitrajelor prestate în turul 
actualului campionat. S-a subli
niat progresul înregistrat în 
ultimul sezon, cu destule ar
bitraje bune și foarte bune, 
dar s-a insistat, mai ales, in 
referatul prezentat de Chevorc 
Ghemigean în numele Cole
giului central, pe lipsurile sem
nalate, pe acele greșeli care 
au dus chiar la vicierea de 
rezultate. Analiza turului, fă
cută cu spirit critic, a relevat 
NECESITATEA UNUI PLUS 
DE PREGĂTIRE SUB TOATE 
ASPECTELE A ARBITRILOR 
DIVIZIONARI „A", a concen
trării lor maxime In fazele 
decisive, a aplicării uniforme 
a regulamentului. INDIFE
RENT DE NUMELE ECHIPEI

• AZI ÎN CAPITALA se va 
dispuia un uiteresant meci ami
cal între Progresul-Vulcan și 
Gloria Bistrița. Partida va avea 
Ioc pe stadonul Progresul (Str. 
dr. Staicovici), de Ia ora 15.

e „CUPA SILVIU PLOEȘTF.A- 
NU“. In seria a n-a s-au dis
putat meciuri decisive pentru de
semnarea câștigătoarei seriei : 
Precizia Săce'.e — Tractorul Bra
șov 2—1 f0—1), Nitramonia Făgă
raș — F.C.M. Brașov (speranțe) 
5—6, (2—0), Chimia Oraș Victo
ria — Metrom Brașov 4—2 (2—2). 
Ultima etapă a competiției are 
loc 'duminică. (C, GRUIA, co
resp.).

a PROGRESUL CORABLA — 
CHIMI I KM. VILCEA 2—2 (1—0). 
A:: marcat : Bafălău (min. 12), 
Mialcia (mări. 89) pentru gazde, 
resneriiv Iovan (min. 52) și Cîr- 
leșteanu (min. 50). (N. GHE
TOU’, c-oresp.).

e U.T. ARAD — MINERUL O- 
F. A VIȚA 6—0 (3—0). Au înscris : 
Urs (m’n. 14, ÎS ți 25), Coraș 
(m;n ?-.> rjga (min. 72).
(N. STRAJAN. coresp.).

rrȘCOALA DE FOTBAL"
IN... INIMA

Totul a început cu vreo 10 
ani în urmă, cind a ieșit la 
pensie un mare iubitor al fot
balului, fostul jucător al echi
pelor Venus și Carmen, omul 
care nu a părăsit clubul Spor
tul studențesc din 1948, fiin- 
du-i jucător și apoi antrenor. 
Iar acum este un dascăl perse
verent și priceput care, la cei 
aproape 70 de ani de viață, 
continuă să facă ceva pentru 
fotbal, să caute și iar să cau
te noi talente pe care să le 
„șlefuiască** pentru viitorul 
fotbalului.

îndrăgește nespus de mult 
acest sport, îi place să se afle 
cîteva ore bune pe săptămînă 
in compania copiflor pe care 
îi învață A.B.C.-U1 fotbalului 
și care îl ajută să se menți
nă... tinăr și optimist. „Aceas
tă activitate — ne mărturisește 
Ion Morărescn, omul deosebit 
de exigent, dar foarte apropiat 
de copii — m-a făcut să tră
iesc o a doua tinerețe...“

La început, locatarii blocu
rilor din jurul acestui mic te
ren al Bercenilor au crezut că 
totul este o... joacă de copii. 
Dar anii au trecut și faptele 
au demonstrat că totul a fost 
luat în serios. Și la ore bine

SAU JUCĂTORULUI. S-a in
sistat pe latura tehnică și fi
zică a arbitrajelor, aeglijin- 
du-se însă pregătirea morală : 
de aici, lipsă de curaj, de fer
mitate, de imparțialitate chiar 
și din partea unor cavaleri al 
fluierului cu vechi state In Di
vizia Tocmai în acest sens, 
testarea psihologică efectuată, 
teri dimineață, sub Îndrumarea 
doctorului în psihologie Con
stantin Blaj, fost arbitru si 
actual membru al Colegiului 
central, reprezintă un prim si 
important pas spre îmbunătă
țirea pregătirii psihologice. Un 
alt punct de real Interes al 
prunei zile a cursului de In
struire a fost prezența antre
norului secund al echipei na
ționale. Mircca Rădulescu, 
președintele Colegiului central 
de antrenori, cel care a 
prezentat o relație adesea 
neglijată, raportul dintre 
antrenori si arbitri ; punctul de 
vedere al celor care pregătesc 
echipele. întărind prin cuvin- 
tul său competent necesitatea 
ca toți factorii, antreaori-jucă- 
tori-arbitri să asigure un specta
col fotbalistic de valoare în limi
tele unei depline sportivități si 
corectitudini. Celelalte două re
ferate ale zilei de ieri. „Acor
darea cartonașelor galbene sl 
roșii" (referent Emil Vlalcu- 
lescu) si „Interpretarea corec
tă a articolului XII" (referent 
Chirlac Manușaride), temele

ȘTIRI-
• SOMEȘUL SATU MARE — 

ÎNFRĂȚIREA ORADEA 9—0.
• UNTO SATU MARE — VIC

TORIA CĂREI 2—3 (0—1).
A SÎMBATA PE STADIONUL 

CIULEȘTI (ora 15), Rapid va 
susține un joc de verificare in 
compania echipei Gloria Buzău.

• TOT SIMBÂTA, LA PITEȘTI, 
divizionara ,,A“ F.C. ARGEȘ va 
tn-tîini, intr-un joc, amical, echi
pa bucureșteană Autobuzul. Me
ciul va începe la ora 15.
• CHIMIA RM. VÎLCEA —

F.C. ARGEȘ 1—0 (0—0). Partida
s-a disputat pe un teren Înghe
țat și a corespuns numai sub 
aspect fizic. Victoria a revenit la 
limită localnicilor, prin go-lul mar
cat de Gfaigu (min. 85 din 11 m). 
Chimia: Nedea — Teieșpan, Bas- 
no, Preda, Cincă — Alexandru 
(min. 50 Lasconi), Vergu (min. 
60 Savu), Neculoe — Verigeanu, 
Gîngu, Carabageac. F.C. Argeș: 
Cristian (min. 46 Istrate) — M. 
Zamfir (min. 60 Voi eu), Stan cu, 
Mo’oe^nu (min. 46 Cinstea), Tul

BERCENILOR
stabilite, pe zile, pe grupe, ea 
la un semnal, cu o punctuali
tate exemplară, se adună zeci 
de copii care, la „bagheta,11 
profesorului Morărescu, își în
cep antrenamentele. Totdea
una cu aceeași seriozitate.

.Cele două grupe de copii 
născuți în anii 1968 și 1969 cu
prind nu mai puțin de 60 de 
micuți jucători. Iată cîțiva 
dintre cei mai dotați: Adrian 
Bondoc (atacant), care înva
ță la Șc. gen. 116 în..; Balta 
Albă, Victor Sișu (portar). Pe
tre Cristian și Aurelian Cruce- 
riu (fundași centrali), Dorel 
Stoiciu (mijlocaș). Din grupa 
cealaltă, cuvinte de apreciere 
are pentru „țîncii" Gh. Coti
gă, Dănuț Aldea și Florin Ta- 
țulea. Iată și un amănunt, nu 
lipsit de importanță: la „școa- 
Ia“ profesorului Ion Morărescu 
nu au acces copii cu note 
sub 7 ! Nu mai vorbim de dis
ciplina la antrenamente, „le
gea" cea mai aspră impusă 
ferm de septuagenarul antre
nor pasionat de fotbal, a cărui 
„școală" . funcționează pe tere
nul din Bd. C. Brîncoveanu, în 
inima Bercenilor.

Nieoiae TOKACEK- 

care vor fi dezbătute astăzi și 
miine — „Arbitru, drepturi, o- 
bligații, calități necesare, com
portare" (referent Gheorghe Ll- 
mona), „Deciziile I.B. din 
1982“ (referent Cornel Nițeseu), 
„Aspecte de interpretare a re
gulamentului de joc culese din 
practica arbitrajului** (referent 
George N. Gherghe), „Cola
borarea dintre arbitru sl ar
bitrii de linie și incorectitudini 
la executarea loviturii de la
11 m.“ (referent Octavian 
Comșa), toate acestea precum 
$i filmul cu „Greșelile si In
corectitudinile din jocul de fot
bal" vor contribui, sperăm la 
clarificarea unor probleme, la 
armarea teoretică temeinică a 
lotului ...A". cu o medie de 
virstă foarte tinără (de unde 
Si evidenta sa lipsă de expe
riență). Aceste referate, discu
țiile pe marginea lor și a tes
tării teoretice care s-a dat a- 
seară (cea fizică — alergare
12 minute — va avea Joc as
tăzi), concluziile Colegiului cen
tral si recomandările pe care 
conducerea F.R.F. le va face 
arbitrilor si observatorilor în 
vederea noului sezon reprezin
tă premise favorabile pentru 
ca în noul sezon, arbitrajele să 
se ridice la nivelul cerințelor, 
contribuind, astfel, șl, ele, ia 
saltul calitativ din fotbalul ro
mânesc.

Mircea M. IONESCU

pan — Ignat, Badea (min. 46 To
ma), Iovănescu — Nica (min. 46 
D. Zamfir). Radu U (min. 46 Ra- 
lea), Jur că. (P. GIORNOIU — 
coresp.).
• JIUL — C.S.M. REȘIȚA 2—0 

(2—0). Au Înscris: Dosan (min. 
20) și Băluță (min. 34). Divizio
nara „A“ a folosit formația: Ca
val — V. Popa, Neagu, Vlnătoru» 
Stana — Șumulanschi, Dosan, 
Varga — Stoinescu, Ciobanu, Bă
luță. Au mai fost folosiți: P. 
Grigore, Vizitiu, Dina și M. Ma
rian. (F. SCHNEIDER — COresp.).
• T.M. BUCUREȘTI — GLORIA

bistrița 1—2 (1—0). Au marcat: 
Dobre (min. 43) pentru bucureș- 
teni, respectiv Cervenschf (min. 
56) și Florea (min. 72). în oon- 
tinuare, formația bistrițeană va 
juca, astăzi, cu Progresul-Vulcan 
(stadionul Progresul, ora 15,30) șl 
duminică cu Steaua (Stat&onul 
Steaua, ora 11). (O. GUȚU —
coresp.).

O C.F.R. PAȘCANI — CON
STRUCTORUL IAȘI 2—1 (2—1).
Autorii golurilor: Bontaș (2) 
pentru Învingători șl Tincu, de 
la ieșeni.
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C8NSIH110R POPULARI
(Urmare din pag 1)

lumina hotărîrilor Conferinței 
Naționale a partidului, a pro
gramelor speciale adoptate în 
domeniul agriculturii, pentru 
îndeplinirea exemplară a tutu
ror sarcinilor de plan in profil 
teritorial.

3. Sarcinile 
lor populare 
programelor 
de Conferința Națională a par
tidului din decembrie 1982, cu 
privire la reducerea suplimen
tară a consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibili 
și energie, precum și la inten
sificarea recuperării și valorifi
cării resurselor materiale refo- 
losjbile, pieselor și subansam- 
blurilor uzate, a resurselor 
nergelice secundare, în anul 
1983.

4. Măsurile ce trebuie luate 
de consiliile populare pentru 
înfăptuirea Programului privind 
autoconduccrea și auloaprovi- 
zionarea teritorială și prestările 
de servicii în perioada 1983 — 
1985 adoptat de Conferința Na
țională a partidului din decem
brie 1982 ; sarcinile ce revin 
consiliilor populare pentru asi
gurarea folosiri; fiecărei supra
fețe de pămint, creșterea în 
riccare gospodărie a populației 
a unui număr de animale și 
păsări, realizarea integrală a o- 
bligațiilor ce le revin fată de 
fondul centralizat al statului de 
produse agricole.

5. Cu privire la realizarea 
programelor de urbanizare și 
de sistematizare a teritoriului și 
localităților și de îndeplinire a 
planului de construcții de lo
cuințe pe primii doi ani ai 
cincinalului ; măsurile ce se 
impun pentru darea in folosință 
a tuturor apartamentelor prevă
zute a se realiza in actualul 
cincinal, precum și pentru gos
podărirea și înfrumusețarea tu
turor localităților tării.

de plan in profil

ce revin consilii- 
pentru înfăptuirea 
speciale, adoptate

e-

aeiitilaîea 
consiliile 

înfăptuirea

6. Cu privire la 
desfășurată de 
populare pentru 
sarcinilor ce Ie revin în coor
donarea activității de industrie 
mică, buna organizare a activi
tății unităților de producție, in 
scopul valorificării eficiente 
a resurselor materiale și a for
ței de muncă pe plan local, al 
satisfacerii cerințelor populației.

7. Cu privire la modul in care 
consiliile populare asigură or
ganizarea șî desfășurarea acti
vității cultural-educative și dez
voltarea bazei materiale, in 
scopul ridicării permanente a 
conștiinței socialiste a cetățe
nilor.

8. Cu privire la perfectionarea 
activității și a stilului de lucru - 
al Consiliilor populare, dezvol
tarea democrației socialiste 
pentru asigurarea participării 
deputatilor, comisiilor perma
nente, a tuturor cetățenilor la 
dezbaterea și rezolvarea pe plan 
local a treburilor de stat si 
obș|ești, la aplicarea hotăririior 
de partid și a legilor statului.

Au fost aprobate, de aseme
nea, cele 12 secțiuni de lucru ale 
Conferinței, pe grupe de ju
dețe. S-au aprobat, totodată, 
prezidiile acestor secțiuni, pre
cum și regulamentul de desfă
șurare a lucrărilor Conferinței.

Intrîndu-se in ordinea de zi, 
tovarășul Emil Bobii, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a 
prezentat Reportul cu privire la 
activitatea șl sarcinile Consilii
lor populare pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al 
XII-Iea si Conferinței Naționale 
ale partidului, pe marginea că
ruia au avut loc dezbateri 
plen.

In cursul după-amiezii, 
crările Conferinței s-au 
fășurat in cadrul celor 12 
tiuni de lucru pe grupe 
județe.
„ Lucrările Conferinței continuă.

„CUPA ALPILOR" LA SCHI FOND
Iugoslavul Ivo Carman a ciștl- 

gat proba de 15 km a concur
sului de schi fond de ta Bo- 
lnnjska Bistrica (Iugoslavia) con- 
tînd pentru „Cupa Alpilor". în
vingătorul a fost cronometrat in 
43:13,1, fiind urmat de Anbuehl 
(Elveția) 43:18,1, Krsinar (Iu
goslavia) 43:50,S. Marchun (Elve
ția) 43:56,8, Walder (Italia) 41:06.9. 
Proba feminină de 10 km a re
venit schioarei dehosiovaee Mar
cela Jebava în 31:16.", urmata de 
Dal Sasso (Italia) 31 :’5.1, Canlus 
(Italia) 31:38,2 etc. La juniori 
(10 km), primul s-a clasat aus
triacul / Ilansîuzi Kindschi în 
2o :37,7.

FRANȚA ÎNVINGE UNGARIA 
LA HOCHEI

La Villard-le-Lans, In meet 
amical de hochei: Franța — Un
garia 6—5 (1—3. 3—1. 2—I). In
ajun, la Saint Gervais oaspeții 
câștigaseră cu 6—3.
A NEPÎININ CtSTIGA BIATLONUl 

LA IGMAN
Concursul internațional de 

biaUon de la Igman (Iugoslavia) 
a fost cîștigat de sovieticul An
drei Nepeibln, care a acoperit 
10 km tn 33:17.8 (un minut pe
nalizare). în continuare : Igor
Aieksiev (URSS) 33:31,6 (1), Vla-

dimir Velicikov (Bulgaria) 33:45,8 
(1), Ar«rm Zenkov 
33:47,8 (z), Svein Engen 
gia) 33:48.7 (2) etc.
CAMPIONATE NAȚIONALE

La Cooper Mountain 
do), proba masculină de 
rire a campionatelor de 
pin ale S.U.A. a foit . .. 
de Bill Johnson în 1:53,98, urmat 
de Doug Lewis 1:51.21 și Mike 
Brown 1 :54,23. La feminin pri
ma s-a clasat Pam Fletcher in 
1:38,53, urmată de Hotly Plan
ners 1 :33,69 și Cindy Oak 1:3S,80.

★
Slalomul uriaș feminin din ca

drul campionatelor Franței, la 
Grand Bornand, a fost cîștigat 
de Fabienne Serrat în 2:06,32 
(56,97—1:08,85), urmată de Caro
le Merle 2:07,45 și Perrine Pelen 
2 .*07,60. Proba masculină de co- 
borîre a revenit lui Jean-Phil- 
lippe Vulliet In 1:46.69, urmat 
de Steven Lee (Australia) 1:46,80 
șl Philippe Vernerct 1:47,29.

(URSS) 
(Norve-

DE SCHI
(Colora- 

cobo- 
schi al- 
cîștlgată

„CUPA DE CRISTAL"
(Urmare din pap 1)

în

lu- 
des- 
sec- 

de

JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE IARNĂ

( Urmare din pag. 7)

azi) în focul întrecerilor sînt 
alergătorii pe schiuri Lungo- 
ciu, Kiss și Bejenariu. Ei au 
făcut în cursul dimineții de 
joi un antrenament de acomo
dare pe pîrtia „Universiada", 
deschisă, marcată și inaugura
tă acum, în cinstea evenimen
tului de la care își trage nu
mele. Schiorii alpini 
Si ei cunoștihță cu

au făcut 
..Laleaua

VITO-Programul de azi
SA, pirtia Universiada, de 
Ia ora 10 : schi rond, 30 
km masculin (59 de con
curent!). Participă Ion 
Lungociu, număr de start 

53. Gyula Kiss (44), Vasile 
Bejenariu (19). «

Vitoșei", valea pe care vor fi 
amenajate traseele de slalom 
și slalom uriaș, Ștefan Sava, 
secretar adjunct al federației 
române de specialitate. ne-a 
declarat că profilul, diferența 
de nivel si lungimea porțiuni
lor de lunecare -favorizează 
schiorii cu un bagaj solid 
cunoștințe tehnice. Și încă 
informație : zăpada 
cum pe Vitoșa mai 
jumătate de metru.

Hocheiștil au fost 
în ultimul moment, 
ponența inițială a grupelor a 
fost modificată. Astfel, forma
ția noastră face parte dintr-o 
grupă în care va întîlni repre
zentativa studențească a Uniu
nii Sovietice și echipa Finlan
dei, aceasta din urmă cam
pioană mondială universitară 
en titre.

pe 
de

o 
a-atinge 

mult de o

anunțați, 
că com-

POPICARI ROMANI
CONCUREAZĂ IN SUEDIA

La tradiționala competiție 
scandinavă de popice „Cupa 
polară*, organizată — pentru 
a opta oară — de forul sportiv 
suedez vor fi prezenti. ca si 
la celelalte ediții, si sportivi 
români. Ieri au plecat la 
Finnspang jucătorii Elena Pa
nă (Voința București), Grigore 
Marin ■ (Olimpia București) și 
Vasia Donos (Chimpex Con
stanța), care mîine si duminică 
vor concura la „Cupa polară*, 
alături de sportivi din sase 
țări.

MECIUL DE RUGBY
FRANȚA - ROMANIA 

LA ALBI?
o

co-
oră, 
între 

Federației 
coihitetul 
Bascilor.

Există, la această 
oarecare neînțelegere 
mitetul director al 
franceze de rugby și 
regional din Coasta
Discuțiile au pornit de la 5ta- 
bilinea calendarului competi- 
țional internațional al repre
zentativei „cocoșului galic". 
Cu ocazia sărbătoririi a 70 de 
ani •de existentă a clubului 
Stade Montois forurile spor
tive din Albi ceruseră să li 
se facă onoarea de a găzdui 
întilnirea, din decembrie, din
tre Franța și România, din ca
drul ediției viitoare a campio
natului european — Cupa FIRA. 
Federația a decis însă ca acest 
meci de tradiție să se desfă
șoare în organizarea clubului 
Stade Toulousain.

Dată fiind amploarea pe care 
au luat-o discuțiile, s-ar putea 
ca, în cele din urmă, partida 
Franța — România să aibă loc- 
totuși la Albi în loc de Tou
louse.

tri. sau poate dincolo de a- 
ceastă mare „barieră"... La bă
ieți, de asemenea, cei 
diurn la „naționale"
— Simion — Vasile), 
s-ar putea adăuga.
Gh. Lina, pot corecta recordul 
lui - -
„prăfuit* nițel 
care au trecut 
lui.

Dar revanșe,
2—3 probe (sînt favoriți certf 
Nichifor Ligor la prăjină, Be- 
dros Bedrosian la triplu și 
Mihaela Loghin la greutate, 
pot fi intîlnite la toate cele
lalte din program. Și pentru 
că veni vorba de program, 
pentru a se crea cele mai 
bune condiții de desfășurare a 
întrecerilor, au fost operate 
unele modificări în ordinea 
probelor. Iată programul com
plet : SlMBĂTĂ : de la ora 9, 
probe din cadrul pentatlonului 
F și hexatlonului B, de la ora
14.30 : înălțime F, ora 15 : 
greutate B, ora 16,15 : 60 mg 
F — serii, triplu, ora 16,40 : 60 
m B — serii, ora 17.05 ; 60 mg 
F — finală, ora 17,25 : 60 m B
— finală, ora 17,35 : lungime F 
(sala rămîne la dispoziția ex
clusivă a săritoarelor!) ; DU
MINICĂ : de la ora 9 : penta
tlon și hexatlon ; ora 15 : pră
jină, ora 16 ; 60 mg B — serii, 
ora 16,25 : 60 m F — serii, ora 
16,50 — 60 mg B — finală, ora 
17,10 : 60 m F — finală, ora
17.30 : înălțime B. lungime B, 
greutate F.

Carol Corbu 
în 
de
CU

caleidoscop-INTRE METAFORE Șl RĂSPUNSURI CU TILC
• Dintre multele, enorm de multele co

mentarii făcute în legătură cu a 21-a Olim
piadă modernă, de la Montreal, s-a apre
ciat că cel mai frumos a fost, de fapt, o 
simplă ... propoziție. Ea a fost șoptită, și 
nu rostită, în microfonul postului american 
de televiziune „a.b.c.*, care transmitea Jocu

rile : „Nadia înoată intr-un ocean de aer!M... 
Din Forumul montrealez Jim McKay, co
mentatorul concursului olimpic de gimnas
tică, a însoțit imaginile de feerie ale evo
luției de vis a zinei Mont realului, cum 1 
s-a spus atunci, între altele, Nadiei Co- 
mâned, cu aceste cîțeva cuvinte, mai »u- 
gestive decît un întreg roman.Niciodată 
in lunga Istorie a sportului nu s-au Între
cut astfel comentatorii, și nu numai el, ca 
sâ găsească cele mai frumoase expresii 
pentru a arăta în cuvinte ceea ce Nadia 
reușise să facă pe podiumul de concurs 
al întrecerii din vara lui 1976.

Și pentru că scriind acum acestea îmi 
place să-mi reamintesc și sâ retrăiesc din 
amintiri zilele acelea minunate, voi a- 
dâuga că •presa canadiană de limbă fran
ceză după ce și-a epuizat calificativele, a 
inventat cuvintul „nadiesc", pentru a fi fo
losit în locul celor care, în acest caz, s-au 
arătat insuficiente, ca : formidabil, prodi
gios, sublim etc...
• Atletul american James Connolly a 

fost autorul unei adevărate colecții de 
medalii la prima ediție a Jocurilor Olim
pice din 1896, de la Atena. A cîștigat a- 
tuncl medlalia de aur la triplusait (13,71 
m), medalia de argint 1a Înălțime (1,76 m) 
și medalia de bronz la lungime (5,84 m). 
După aceste succese, mal înainte de a se 
fi îmbarcat pe vapor pentru reîntoarcerea

acasă, foarte orgoliosul Connolly a tele
grafist familiei : „Elenii au Învins Europa; 
eu am Învins întreaga lume
• In 1953, la Festivalul tineretului șl stu

denților de la București, în cursa de 5000 
m marele alergător cehoslovac Emil Za- 
topek a fost condus, în mod cu totul ne
așteptat, de un ilustru necunoscut (sovie
ticul Vladimir Kuț, care avea să devină 
mai apoi campion olimpic, european și 
recordman mondial) șl a trebuit să facă 
apel la întreaga capacitate pentru a cîști- 
ga, într-un final, poate unic. în ultimul 
tur, unul dintre concurenți. australianul 
Dave Stephens (ulterior a ajuns și el re
cordman mondial, la 6 mile), s-a oprit 
pur șl simplu din alergare pentru a ur
mări deznodămintul : „Am făcut o călăto
rie de cinci săntăminl. cu vaporul, de la 
Melbourne la Constanța. S-ar fl putut să 
pierd un fina! de cursă atît de dramatic ?“
• Episcopul de Pennsylvania a rostit, 

tntr-o predică, la 19 iulie 1908, următoarele 
cuvinte, apropo de Jocurile Olimpice : „Im
portant la aceste concursuri nu este să 
clștlgi, ci să iei parte". Ele i-au fost atri
buite lui Pierre de Coubertin, care, însă, 
le-a adăugat alte cîteva : „Important. în 
viață nu este victoria, ci lupta ; esențialul 
nu este să învingi, ci să lupți bine".
• In 1952, la încheierea J.O. de la Hel

sinki, președintele de atunci al forului o- 
limpic internațional, suedezul Sigfrid Eds- 
tr5m, uitîndu-și acasă cuvintul pregătit, a 
fost nevoit să improvizeze un altul, la fel 
de strălucit, dar luindu-și rămas bun____ ,__ ________ _ de
la participant și de la_ gazde a uitat să 

o 
„Declar

rostească fraza finală. Este vorba de 
frază oficială, deci regulamentară :

3 pe po- 
(Cojocaru 
cărora li 
eventual.

(7,92 m), 
cei 11 ani 
la stabilirea

excepția a

BASCHET • Rezultate înregis
trate miercuri în cupele europene 
(semifinale) : bărbați : Cupa cu
pelor : Scavolini Pesaro — Olym
pia Ljubljana 97—78 ; Cupa Ko
raci : Zadar — Sibenik 78—70. 
Dinamo Moscova — Limoges 93— 
36 ; Cupa campionilor (turneu 
final) : Ford Cantu — Cibona Za
greb 106—74 ; femei : Cupa Ron- 
chetti : Stade fra nea is Paris — 
Spartak Moscova 65—76. Villeur- 
banne — B.S.E. Budapesta 72—73.

BOX • La Blatchley a avut 
loc meciul amical dintre echi oale 
de amatori ale Angliei și Sue
diei. Gazdele au obținut victoria 
cu 7—3 • Pe ringul de la E^sl- 
Rutherford (New Jersey), 
ricanul S.T. 
șl-<a a pâr at 
de campion 
greta-ușoărâ 
El a dis-pus 
conaționalul 
un pugilist mult mai 
(37 ani) și tnai lent.

CICLISM • Cea de 
tapă a turului Cubei. 
17-a pe distanța de 
de la ~ 
Piedra 
clistul Olaf .
cronometrat în 3.12:43. A fost ur
mat de Jiri Skoda (Cehoslovacia) 
3.14:02 șl de Ricardo Salazar 
(Guatemala) 3.14:06. In clasamen
tele generale conduc Jentzsch cu 
7.04:47 (la 1:23 Salazar) la in
dividual și reprezenta ti via R. D. 
Germane 21.22:31 (la 5:07 Cuba 
,,A“) la echipe.

ȘAH • în runda a patra a 
turneului de la Linares au fost 
consemnate rezultatele : Spa
sski — Tlmman 1—0, Miles — 
Seirawan 1—0, lusupov — Ghe
ller Vî-Vi* Partidele Hort — Lar
sen și Andersson — Karpov s-au 
întrerupt. Clasamentul* : 1. Ml-

ame- 
ani)Gordon (23

cu succes centura 
mondial la categora 

(version ©a "W BC).
prin ko în rep. 8 de 
său Jesse 

în
Burn ețt, 

vlrstă

doua e- 
a 

km.

a
ediția
114 
la Gran

distanța
Guantanamo
a fost cîștigată de ci- 

Jentzsch (R.D.G.),

______________________ Mi
les 3 p, 2. Spasski 2,5 p, 3. An
dersson, Larsen. Sax șl lusupov 
2 P tl), 7. Gheller șl Karpov 1,3 
p, 9. Hart 0,3 p, 10. Seirawan st 
Tlmman 0 p (14.

TENIS • în semifinalele tur
neului feminin de la Chicago 
(Illinois) americanca Andrea Jae
ger a lnvtaa-o ușor pe ceho
slovaca Helena Sukova cu 6—1, 
6—a 5ar australlanca Wendy 
Turnbull a întrecut-o pe ameri
cana Candy Reynolds 6—3, 
abandon pentru accidentare 
Americanul Fritz Buehning 
provocat o mare surpriză, 
puntnd de suedezul Mats 
lander, în turneul de la Memp
his (Tennessee). El a cîștigat în 
două seturi 7—5, 7—5. Gene Ma
yer l-a învins pe Eddie Dibbs cu 
6—3, 6—2. Alte rezultate : Ya-
nnlch Noah — Mark Dickson 7—6.
6— 3, Peter McNamara — Mdl 
Purcell 6—4, 6—4, Eliot Telts- 
cher — Tony Giammalva 6—3,
7— 6, Brian Teacher — And«-rs 
Jarryd 6—3, 0—4. Raul Ramirez- 
Jan Gunnaraon 6—2, 6—4 • Re
zultate de la Vina del Mar (Chi
le) : Hie Năstase — Peter Bas- 
tianssen (Danemarca) 7—5, 
Jaime Fillol (Chile) — Hugo 
verano (Uruguay) 6—3, 
Hans Glldemeister (Chile) — 
lus Prajoux (Chile) 6—2, 
Pablo Arraya (Peru) - 
Rebolledo (Chile) 7—6,

T—1

a 
dis- 
Wl-

7-0, 
Ro- 
7-5.
Be-

6—4,
Pedra 

7—6.

MECIURI IN
prellminarU- 

(80 000 de 
Învins Olan- 

__ ___ _ _ grație unul 
penalty transformat de Scnor în 
mln. 44. Un meci anost. în care 
nici un jucător nu a strălucit, 
olandezii fiind departe de va
loarea lor de odinioară.

Italianul Bergamo a condus e-\

în grupa a 7-a r 
lor C.E., la Sevilla 
spectatori). Spania a 
da cu 1—0 (1—0).

,,Bucurcți-vâ, am învins I" 
Solul de la Marathon

cea de a 15-a edițieînchisă .................
limpice**. Aceasta i-a făcut 
comenteze : „Iată cum au 
de la Helsinki nu numai de 
nemuritoare !“
• înaintea^ primului meci

a Jocurilor O- 
pe mulți sâ 

rămas Jocurile 
neuitat, ci si*.*

• înaintea., primului meci al fotbaliștilor 
din R.F. Germania cu Algeria, la Mundia- 
lul spaniol. Paul Breitner, căpitanul ,,alb- 
negrilor", a declarat : „Eu voi marca cel 
de-al 8-lea gol î*. Reamintim că scorul a 
fost de 2—1 pentru algerieni...

• După ce, in mod surprinzător, în 1982 
a devenit campionul mondial al* piloților 
de formula I, finlandezul Keke Rosberg a 
fost Întrebat ce l-a adus nou în viață acest 
mare succes sportiv. Răspunsul a fost : 
„Nu prea multe... In orice caz, ml se re
țin acum camere de hotel mai mari, mai 
luxoase șl, desigur, mai scumpe !“
• După o evoluție strălucită în finala 

categoriei ușoară, în care și-a adjudecat 
medalia de aur, la J.O. de la Montreal 
(5—o cu cubanezul Andres Aldama). pugl- 
listui american Ray „Sugar* Leonard a 
fost, bineînțeles, solicitat să treacă la pro
fesionism. Răspunsul a fost categoric : 
„Nu, nu voi trece la profesionism ! Vreau 
să fiu un exemplu pentru tineret. Nu e to
tul doar să devii campion, mai sînt și alte 
lucruri de făcut în viață !“... Și totuși, 
Leonard a devenit ulterior profesionist al 
pumnilor, a ajuns campion mondial fiind 
considerat chiar cel mai bun boxer al ul
timelor decenii, Recent, însă el a fost ne
voit să renunțe ta ring ■ din cauza unei 
dezlipiri de retină.

Romeo VILARA

chipele : SPANIA : Arconaua — 
Juan Jose, Maceda, Goicoechea, 
Camacho — Victor, Juan Sen or, 
Gordillo — Marcos, Sarabia (Ga
llego min. 88), Carrasco. OLAN
DA : Schrijvers — Wijnstekers, 
Van de Korput, Krol, Hovenkamp 
(Gullit min. 46) — Spelbos, Met- 

god (Valke min. 43). Boeve, 
Schonaker — V~ 1
hof. în urma 
clasamentul se
1. Qian da
2. Spania
3. irlanda
4. Malta
5. Islanda x

Următoarele
Malta 
Spania
• In 

Blânda
Spania _ 
rile lui Koman 
(3) și Kleft.

In clasamentul grupei : Olanda 
1 p, Spania 2 p,........................
te cu cite două

Van de Gijp, Kool-
, acestui rezultat, 

prezintă - astfel :
4.....................
3
3
2
4

9—3 5
5— 3 5
6— 5 3
2—7 2
2—6 1

1 1
1 0
1 1 
0 1
1 3 
meciuri : 

martie) șl 
— Irlanda (27 aprilie).
C.E. de tineret (gr. 7) : 
a dispus, la Utrecht, de 
cu 5—0 (4—0), prin golUf 

Bas ten

două
Irlanda (30

2
2
1
1 
0

(2), van

p (toa«Islanda 1
jocuri).

ALTE INTILNIRI
• Echipa Franței a jucat ex

celent la Guimaraes în meciul 
amical cu Portugalia (3—0). După 
8 minute oaspeții conduceau cu 
2—0 ! Foarte bine au evoluat 
Stopyra (două goluri înscrise), 
Bossls șl Platini. lată echipele ali
niate : PORTUGALIA : Bento — 
VlrglHo (Plnto mln. 65), Bastos 
Lopez (Eurico min. 46), Hum
berto, Cardoso — Slieu (Frasco 
mln. 46), Carlos Manuel, Sousa— 
Jordao (Relnaldo min. 23). Go
mes, Chalana. FRANȚA; Tempet 
— Battlston, Mahut, Bossis, Amo
ros — Fernandez (Tusseau mln. 
75), Glresse, Ferreri (Țigana min. 
62), Platini — Amisse, Stopyra 
(Rocheteau min. 80).
• Meci amical de juniori. la 

Caceres : Spania — R.F.G. 1—1.
• La Budapesta : Ungaria (ti

neret) — Sei. Olimpică a Polo
niei 3—1 (2—0).
• Sei de tineret 

Debrecen 0—0.
O In turneul de 

Coritlba (Brazilia) 
nată bulgară 2—0. In finală bra
zilienii întilnesc echipa „Africa 
Sport*.

a Algeriei

la Abidian :
— o sclecțio-
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