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DE ACTIVITATE 
Șl AL ANIVERSĂRII

Cu prilejul împlinirii o 50 
de ani de activitate revolu
ționată ți al aniversării zilei 
de naștere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit 
un mare număr de mesaje, 
telegrame și scrisori prin 
care oamenii muncii din în
treaga țară - muncitori, ță
rani, intelectuali, bărbați și 
femei, tineri ■ și vîrstnici, ro
mâni, maghiari, germani și 
de alte naționalități însu
flețiți de puternice senti
mente de stimă și respect, 
de profundă dragoste și 
înaltă recunoștință, i-au a-

„Doresc să adresez cele mai calde mulțumiri organelor și 
organizațiilor de partid, de stat și obștești, organizațiilor 
Frontului Democrației și Unității Socialiste, ministerelor și ce
lorlalte organizații și instituții centrale ți locale, precum și 
comuniștilor ți tuturor oamenilor muncii din patria noastră, 
fără deosebire de naționalitate, care mi-au trimis telegrame 
și mesaje de felicitare și urări cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani de activitate revoluționară și al aniversării zilei de naș
tere.

Apreciez toate aceste manifestări ca o expresie a dra
gostei, atașamentului și profundei încrederi in gloriosul nos
tru partid - al cărui militant sînt și în rîndurile căruia am 
slujit și slujesc interesele și aspirațiile fundamentale ale în
tregii națiuni, cauza socialismului ți comunismului in Româ
nia -, ca o nouă și puternică afirmare a voinței ți hotăririi 
unanime a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră de a acționa ți în viitor, în strinsă unitate in 
jurul forței sale politice conducătoare - Partidul Comunist 
Român -, pentru realizarea neabătută a politicii interne ți 
externe a partidului și statului nostru socialist, a mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al Xll-lea ți de Conferința 
Națională în vederea dezvoltării economico-sociale a patriei 
ți ridicării generale a nivelului de civilizație ți bunăstare a 
poporului.

Imi este deosebit de plăcut să folosesc acest prilej pentru 
a adresa, din toată inima, tuturor celor ce mi-au trimis ase
menea mesaje și scrisori, întregului nostru popor, cele mai 
calde urări de succese, realizări ți satisfacții tot mai mari 
in muncă și in viață, in activitatea consacrată înfăptuirii pre
vederilor actualului cincinal, 1981-1985, a istoricului Program 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Vă doresc tuturor, dragi tovarăși și prieteni, multă sănătate 
și fericire!".

NICOLAE CEAUȘESCU

S-A ÎNCHEIAT VIZITA MAIESTĂȚI SALE RECELE 
HUSSEIN IBN TALAL

Al REGATULUI HAȘEMIT Al IORDANIEI
Vineri dimineața s-au în

cheiat convorbirile oficiale în
tre președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și Maies
tatea Sa regele Hussein Ibn 
Talal al Regatului Hașemit al 
Iordaniei.

în cadrul ultime, runde de 
convorbiri, cei doi șefi de 
stat au relevat cu satisfac
ție rezultatele fructuoase ale 
convorbirilor purtate într-o at
mosferă de caldă prietenie și 
înțelegere reciprocă, ce carac
terizează dialogul la nivel înalt 
româno-iordanian.

S-a exprimat convingerea că 
noua întîlnire dintre cei doi 
șefi de stat, înțelegerile la 
care s-a ajuns cu acest pri
lej vor deschide noi perspec
tive dezvoltării relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
cele două țări și popoare pe 
plan politic, economic, tehni- 
co-științific și cultural, în fo
losul dezvoltării economice a 
României 'șf Iordaniei, al pro
gresului și prosperității poporu
lui român și poporului iorda
nian.

?n același timp, a fost ex
primată hotărîrea României și 
Iordaniei de a conlucra tot 
mai activ pe arena interna
țională, de a contribui, prin 
eforturi comune, la rezolva

REVOLUȚIONARĂ 
ZILEI DE NAȘTERE 
dresat calde felicitări și urări 
de viață îndelungată, de să
nătate și fericire, de noi și 
mari succese in activitatea 
de supremă răspundere pe 
care o desfășoară, cu neo
bosită energie, In fruntea 
partidului și a statului, pen
tru progresul șl bunăstarea 
întregii națiuni, pentru înflo
rirea multilaterală a Româ
niei socialiste.

Mulțumind călduros pen
tru aceste manifestări, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat tuturor celor ce i-au 
trimis mesaje și telegrame 
de felicitare și urări urmă
toarea scrisoare :

rea constructivă a probleme
lor complexe ce preocupă în 
prezent omenirea, la înfăptui
rea aspirațiilor legitime de li
bertate, independență, de pro
gres și bunăstare ale tuturor 
popoarelor, pentru edificarea 
unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

★
Vineri la amiază s-a înche

iat vizita de prietenie între
prinsă în țara noastră de către 
Maiestatea Sa regele Hussein 
Ibn Talal aJ Regatului Hașe
mit ai Iordaniei.

Ceremonia plecării s-a desfă
șurat pe aeroportul Otopeni.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și regele Hussein Ibn Talal au 
sosit împreună la aeroport.

Un mare număr de bucureș- 
teni aflați pe aeroport la ple
carea înaltului oaspete au fă
cut președintelui Nicolae 
Ceaușescu și regelui Hussein o 
caldă manifestare de priete
nie, i-au ovaționat îndelung.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a luat un călduros rămas 
bun de Ia Maiestatea Sa re
gele Hussein Ibn Talal. Cei 
doi șefi de stat și-au strîns 
cu căldură mîinile, s-au îm
brățișat.

La ora 12,15, aeronava spe
cială cu care a călătorit su
veranul iordanian a decolat.

Azi după-amiază, in sala „23 August11, la „Cupa de Cristal“

VAL1 IONESCU Șl ANIȘOARA CUȘMIR
PROMIT UN DUEL LA... 7 METRI!
Fotografia alăturată, făcută 

ieri dimineața in sala „23 Au
gust" din București, este cea 
mal sugestivă avancronică a 
„Cupei de Cristal", competiție 
atletică ce se desfășoară azi 
și miine. Cu două recordmane 
mondiale prezente la startul 
probei, săritura in lungime fe
minină face afișul concursului, 
Vali Ionescu (7,20 m. record
mana lumii în aer liber) și A- 
nișoara Cușmir (6,92 m, re
cordmana lumii pe teren aco
perit) anunțîndu-și intențiile 
de a purta spectaculosul lor 
duel dincolo de 7 metri. Iată, 
dealtfel, declarațiile făcute de 
cele două mari vedete ale atle
tismului nostru (si ale atletis
mului mondial) în preziua con
cursului :

VALI IONESCU : „Mă simt 
bine, chiar dacă am continuat 
să' mă antrenez la cote foarte

h Er,l,u UNIVERSITATEA Șl C.S. TIRGOVIȘTE 
INAUGUREAZĂ SEZONUL FOTBALISTIC OFICIAL 1983

Stadionul Central din Craio
va va fi, miine, gazda deschi
derii sezonului oficial fotba
listic 1983. „Ridicarea cortinei" 
este prilejuită de disputarea 
meciulud-restanță dintre Uni
versitatea Craiova și C.S. Tîr- 
goviște, aminat din etapa a 
17-a, ultima a turului Diviziei 
„A". Ambele combatante au 
pregătit intens această avan
premieră a returului campio
natului. Craiovenii, cu gindul 
în special la apropiata intrare 
în sferturile de finală ale „Cu
pei U.E.F.A.", tirgoviștenii, a- 
nimațl de dorința de a obține 
tot ce se poate din această

„Turneul primăverii" la box

ALȚI TREI CAMPIONI 
ABSENȚI DIN FINALELE DE AZI:

M. FULGER, M. CIUBOTARU Șl D. SENCIUC
Iubitorii sportului cu mănuși 

dim Brăila și Galați au avint o 
săptămână plină. întrecerile din 
cadrul „Turneului primăverii** 
le-au oferit zeci și zeci de me
ciuri, multe dintre ele de bună 
calitate. Azi, în sălile de sport 
din cele două orașe, sînt progra
mate finalele.

BRAila, 18 (prin telefon). 
După retragerea din concurs a 
campionului Viorel Ioana, la ca

CONCURS DE SANIE 
PE NOUA PÎRTIE 

DE LA SINAIA
După amînări repetate; 

provocate de Instabilitatea 
timpului și de necesitatea 
conectării unor viraje, noua 

ridicate ale volu
mului, considerînd 
că marile obiecti
ve rămin pentru Ia 
vară. Am intrat 
însă în «hora» 
indoor-ului și tre
buie să joc. La 
«Cupa de Cristal» 
se va sări peste 
7 metri".
ANIȘOARA CUȘ- 

MUl: „Mi-am bă
tut, in ultimele 
zile, toate recordu
rile personole la 
normele de con
trol, la viteză (3,3 
pe 30 m), la sări
tura în lungime
de pe loc (3>45 m). Simbătă
după-amiază, recordul mon
dial pe teren acoperit va tre
ce dincolo de 7 metri".

restanță, avînd în vedere pa
sivul lor din „clasamentul a- 
devărului".

Universitatea, care a jucat 
miercuri cu lotul de tineret, 
nu poate conta pe Țicleanu și 
Ungureanu. S-a refăcut com
plet Donose, care a și jucat 
tot meciul cu „cadeții" fotba
lului nostru, iar Tilihoi a apă
rut și el in arenă în această 
întîlnire. C.S. Tirgoviște nu
are indisponibilități în lot.
„Repetiția generală" a oaspeți
lor, înaintea apariției de pe
stadionul craiovean, a avut loc 
joi, la Titu, în compania for
mației locale Electrica.

tegoria semiușoară, ambițiile s-au 
trezit... peste noapte. Doi dintre 
favoriți (în absența campionului), 
in primul rând Ion Stan (Dina
mo) și apoi Haralambie Sultan 
(Steaua), au fost învinși de spor- 

'tivi care nu preta contau în „cal
culul hirtiei*4 : Fane Eva (CSM 
Reșița) și, respectiv, Gigei Didi- 
ță CNicolina Iași). Este drept că

(Continuare în pag. 2-3)

pîrtie de sanie de la Sinaia 
(pe Muntele Furnica ; ple
carea de la Cota 1 300 m ; 
850 m lungime, 15 viraje)

Vali Ionescu (stingă) și Anișoara Cușmir 
pot fi, astăzi, de aceeași parte — dincolo ! 
— a cubului de 7 metri... Foto: D. NEAGU

Avem, așadar, toate motivele 
să sperăm că vom vedea, la 
București, prima săritură în

(Continuare fn pag 2—3)

înaintea meciului de miine — 
programat de la ora 14,30 — 
Universitatea are 20 p (locul 5), 
iar C.S. Tirgoviște 13 p (lo
cul 14). Partida va fi con
dusă de o brigadă de arbitri 
din Arad: M. Axente la cen
tru, ajutat de R. Cîmpeanu și 
D. Vătran.

Miine, la Belgrad, în finala 
„Cupei balcanice" la volei

SILVANIA 
LUPTĂ PENTRU 

TROFEU
Miine, la Belgrad, se dispu

tă partida retur din finala 
„Cupei balcanice** la volei, 
dintre echipa locală Partizan 
și formația noastră Silvania 
Șimleu Sllvaniei. în vede
rea acestui important joc, vo
leibaliștii silvăneni s-au de
plasat joi la Timișoara, ve
nind de la Brașov, unde 
miercuri au susținut meciul 
restant din campionat cu Trac
torul. In lotul deplasat la 
Belgrad «e află : Tutovan, 
Mășcășan, Ciontoș, Jerbea, 
Ghic, Strauff, Suciu și Popa. 
Meciul va fi arbitrat de o 
brigadă din Grecia. Reamin
tim că în prima manșă a fi
nalei, la Zalău, Silvania a 
cîștigat cu 3—0 (io, 10, 6).

va găzdui, azi și miine, pri
mul său concurs : „Cupa 
C.S.O. Sinaia". Var lua par
te echipajele de simplu se
niori, senioare, juniori și ju
nioare.
• STAȚIUNEA BORȘA 

S-A ÎMBOGĂȚIT 
CU UN TELESCAUN

In frumoasa stațiune Bor- 
șa a fost dat în folosință un 
telescaun (prezentat In
imaginea alăturată), reali
zat de Grupul de șan
tiere Frasin al T.C.M.M. 
Telescaunul are punctul 
de plecare lingă cabana 
Știbina, iar sosirea în 
Poiana Știolului, el par-

(Continuare fn pag 2-3) 
\---------------------------------



IIDXCI^M la Vatra Bornei, intr-un decor lecric A V-8 ediție a „Cupei României*' la handbal masculin Turneul linul al campionatul;;
z» seW AII, S1ART ÎN IINAltlt „DACIADtl"

VATRA DORNEI, 18 (prin 
telefon). Splendida stațiune 
climaterică din nordul Bucovi
nei se bucură de un bun re
name international pentru ca
litățile sale curative si tinde 
tot mai mult să devină si un 
centru al sporturilor de iarnă, 
grație amenajărilor pentru sa
nie si schi, condițiilor natu
rale, ca si corpului de tehni
cieni de care .dispune. După 
cum se știe, aici se organizea
ză an de an mari concursuri 
de masă la cele două disci
pline. care încoronează. de 
fapt, bogata activitate sporti
vă ce se desfășoară aici in 
„sezonul alb". Iată de ce și 
în acest an Vatra Dornei a 
fost aleasă ca loc de desfășu
rare a finalelor celei de a treia 
ediții a „Daciadei" la sanie 
(pionieri 11—14 ani si uteciști 
14—19 ani) si la biatlon (pio
nieri 13—14 ani).

La ora cind transmitem, ma
rea majoritate a concurentilir 
a și luat contact cu pirtiile 
de concurs, care se prezintă 
într-o stare excelentă. Cu pri
lejul acestor finale ale ..Da
ciadei" la sportul de masă pen
tru copii și tineri va avea loc 
și ediția a XV-a. jubiliară, a 
„Săniuței _
care secția de resort a C.C. al 
U.T.C. a pregătit participanti- 
lor frumoase insigne si Pla
chete.

Sîmbătă și duminică se vor 
disputa probele oficiale după 
următorul program : sîmbătă

_  manșa I, la sanie si la biat
lon, individual ; duminică — 
— manșa a Il-a la sanie și 
biatlon, ștafeta mixtă.

După cum ne informează 
tovarășul Ioan Cornețchi — 
secretar al Comitetului jude
țean U.T.C. Suceava, membru 
in Comisia de organizare, un bogat program cultural-artis
tic va fi oferit in aceste zile 
participantHor. prin grija Co
mitetului județean U.T.C.. 
C.J.E.F.S.. Consiliului județean 
al sindicatelor si Casei pionie
rilor si șoimilor patriei din lo
calitate.

Mirceo COSTEA

de argint", pentru

LUPTĂ APRIGĂ l'N SEMIFINALE
DINAMO CONTINUA SE

în sălile de sport din Pitești 
și Tg. Jiu se dispută, astăzi și 
miine, întrecerile etapei a 
IlI-a, a semifinalelor, din ca
drul celei de a . 5-a ediții a 
„Cupei României* la handbal 
masculin. Conform regulamen
tului, echipele calificate din 
aceeași grupă a sferturilor de 
finale beneficiază de rezultatul 
dintre ele în noua fază a dis
putelor. Iată componențe ce
lor două grupe, punctajul și 
golaverajul fiecărei formații:

PITEȘTI (Seria I): Indepen
dența Carpați Mirșa 3 p (25— 
23). Politehnica Timișoara 2 p 
(23—23). Minerul Cavnic 2 p 
(23—23) și Tractorul Brașov 1 P 
(23—25);

TG. JIU (Seria a Il-a): U- 
niversitatea Cluj-Napoca 3 p 
(35—21), H.C. Minaur Baia 
Mare 2 p (27—27), Constructo
rul Arad 2 p (27—27), Con
structorul Oradea 1 p (21—35).

Meciurile încep astăzi de la 
ora 16,45 și 18, iar miine de la 
ora 10 și 11,15. Finalele sînt 
programate la 27 februarie, la 
Buzău flocurile 1—2 și 3—4) 
și la Odorhei (locurile 5—6 și 
7—8).

H.C.

• Clasamentele campionatu
lui republican de tineret, Di
vizia „B“, masculin, la înche
ierea turului:

CĂDERE DE CORTINĂ IN FESTIVALUL 
HERCULES '83SAHIST5

BĂILE HEKCULANE. 18 
(prin telefon). Vineri seara 
s-au consumat ultimele sec
vențe din frumoasa dispută 
pentru locurile de onoare ale 
Festivalului internațional de 
șah „Hercules ’83“. E drept, e- 
galitătile persistă si după a- 
ceastă a 10-a si ultima run
dă. iar ele urmează să fie de
partajate prin coeficientele 
Sonnebom după omologarea 
tuturor rezultatelor.

în turneul masculin, doi ciș- 
tigători. la egalitate, maeștrii 
FIDE Parik Ștefanov și Con-

//
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VACANȚA RUGBYSTICA E PE SFIRSITE...
0 FARUL, eeixipa-famoa a 

Litoralului, a sosit miercuri in 
Capitală, pentru un sejur de 
citeva zile. Sigur, rugbyștii 
constănțeni au venit cu un 
scop precis, acela de a se pre
găti in vederea apropiatului 
sezon competiționaL Astfel, joi 
după-amiază ei au intilnit De 
terenul din Bd. Gbencea. for
mația Steaua, actuala lideră a 
clasamentului dună partidele 
din turul camnîonatuluî. A re
zultat un meci frumos, jucă
torii celor două formații sur- 
montind eu ușurință dificultă
țile unui teren inzănezit- Am
bele echipe au prezentat gar
nituri incomplete (multi din
tre jucătorii de bază fiind re
ținuți de preparativele De care 
lotul national le face în aceste 
zile in perspectiva primei par
tide oficiale a anului, din ca
drul campionatului _____ _
cu Marocul). S-a jucat după si: 
temui cine 
eseuri : au 
5—3. după 
care— dintre ______________
câte două. Astăzi, constănțenii 
vor da replica lotului national, 
în cadrul inei partide care se 
va disputa începind de la ora 
10, la Snagov. Viitorul sparring
partner al lotului (luni), XV- 
le Sportului studențesc.

• SÎNTEM în măsură a pre
ciza datele și locurile de des- 
făsurare ale viitoarelor partide 
oficiale ale echipei naționale in

cadrul C.E. : 27 februa 
Maroc (Caxahlan cal 27 
eu R.F.G. (Heidelberg), 
priîie eu Italia (Buzău), 
eu U.R.S.S. (Kiev).
• ÎN LUNA mai. o 

puternică reprezentativă 
ză de tineret (sub 23 de ani), 
va susține In tara noastră trei 
meciuri : in ziua de 15. la 
lăți, cu Politehnica, la 18. la 
Constanța sau 
Farul, respectiv 
iar la 22. la
Bamănia-tineret

foarte 
en<le-

Timisoara, cu 
Universitatea. 

București, eu

stantin Ionescu. în această or
dine. dat fiind că primul be
neficiază de victorie directă 
asupra celui de al doilea. îna
intea ultimei runde. C. Iones
cu mai avea o jumătate de 
punct avans, dar el a remizat 
rapid cu Em. Ungureanu. în 
timp ce P. Stefanov si-a de
finitivat finișul impresionant, 
de cinci partide ciștigate. dis- 
punind de maestrul ungur " 
Forgacs. Iată cum arată 
samentul final : 1—2 P.
fanov și C. Ionescu 8 p, 3. Em. 
Ungureanu 6,5 p, 4. W. Ott 
(R.F.G.) 6 p, 5—7 V. Vaisman, 
I. Biriescu și G. ~ 
8. D. Bărbulescu 
su 4,5 p (1), 10. 
garia) 4 p. 11.
(Iugoslavia) 3,5 
Nicolaide 2 p.

La fete, laurii 
între patru 
Gertrude I 
Chiș. Edit 
danka Milivojevici (Iugoslavia) 
— 6.5 o. 5. Smaranda Boicu 6 
p, 6—7. Eugenia Ghindă si An
tonina Dragasevici (Iugoslavia) 
5.5 p, 8. Cristina Bădulescu 5 
p (1), 9—10. Eteonora Gogâlea 
și Marta Kovacs (Ungaria) 5 
p, 11. Miroslava Gostovici (Iu
goslavia) 4 p (1). 12. Eva Ka- 
rakas (Ungaria) 3 p.

Rodu VOIA

G. 
cla- 
Ște-

Forgacs 5,5 p, 
5 p, 9. C. Bu- 
P. Orev (Bul- 
I. Jivanovici 

p (1), 12. V.

sînt împărtiti 
î concurente : 1—4. 
Baumstark, Emilia 

Stefanov si Slobo

M'ir SOI 1\ iMPTQRILT CULTlPIȘT1LOP: L1VIE ASUMI

european. " _ sis—
inserie mai multe 
învins oaspeții cu 
ce la pauză fie- 

echipe realizase

In sala Rapid și, in continu
are, la Casa de cultură, a sec
torului 6 („Ecran dub“) din Ca
pitală a avut loc un nou con
curs de culturism, dotat 
„Cupa ÎS Februarie*

cu
Au luat 

startul 80 de concureny (ju
niori și seniori) din ÎS cluburi 
și asociații sportive din Bucu
rești și din țară. Trofeele pe 
echipe au fost ciștigate de Li
ceul „Spiru Haret" la juniori 
și Rapid — ambele din Bucu
rești — la seniori. Alături de 
sportivii consacrați, învingători 
in majoritatea disputelor pe ca
tegorii, am notat un nume nou: 
Liviu Astanei — la juniori, elev 
la Liceul „Spiru Haret".

Trofeele acordate la indivi- 
duaL pentru cea mai frumoasă 
prezentare, au revenit lui Flo
rin Ueearro (Liceul „Spiru Ha
re:") la juniori și lui Vasile 
Bribe (I.P.A. Satu Mare).

Iată învingătorii pe categorii : 
La juniori — cat 65 kg: Sil
viu Cane (Energia Buc.). 72 
kg: Li vin Astanei (Lie. „Spiru 
Haret"). 77 kg: Daniel Sirbu- 
leseu (Dinamo Buc.), +77 kg : 
Florin Uceanu (Lie. „Spiru Ha
ret"). La seniori 72 kg: Cris
tian Mihăilescu (Rapid). 77 kg: 
Alexandru Costache (Rapid), 
85 kg: Nieolae Giurgi (Metalo- 
tehnica Tg. Mureș), +85 kg: 
Marin Tuțu (Farul Constanța).

(Urmare din pag. 1)

curgind o distanță de 1920 
m, cu o diferență de nivel 
de 500 m. Capacitatea de 
transport — 400 de persoa-

ne pe oră ; timpul de par
curgere — 17 minute. Acum 
se lucrează la continuarea 
traseului telescaunului prin 
amenajarea unui teleschi cu 
lungimea de 790 m. (Gheor
ghe PETER — coresp.).

6 „CUPA NAPOCA LA PATINAJ ARTISTIC
Pe patinoarul artificial des

coperit din Cluj-Napoca s-a 
desfășurat un reușit concurs 
al „artiștilor" ghețli, dotat cu 
„Cupa Napoca". La Întreceri 
au participat, alături de spor
tivii din localitate, invitați din 
Timișoara, Brașov. Miercurea 
Ciuc, București și Galați. De 
menționat buna organizare a 
competiției, merite revenind 
in acest sens Clubului spor
tiv municipal, Comisiei jude
țene de patinai și, în mod 
deosebit, comitetului de pă
rinți, organ voluntar deosebit 
de activ, puternic animator al 
activității de patinaj din ora
șul de pe Someș. Iată învin
gătorii : speranțe : S. Gheor
ghiu (I.E.F.S, București) și 
Monica Macra (C.S.Ș. Timiș) ; 
copii n — z. Kerekeș (C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc) șl Codruța 
Moiseanu (C.S.Ș. Triumf 
București) ; copii I — c.
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Gheorghe (C.S.Ș. Galați) 
Grety Marton (C.S.M. 
Napoca) ; juniori II — șt. 
Lang și Kinga Szallassy (am
bii C.S.M. Cluj-Napoca) ; ju
nioare I — Karin Schmidt 
(C.S.M. Cluj-Napoca).

• La concursul internațio
nal de patinaj artistic desfă
șurat, recent, la Sofia, tână
ra noastră reprezentantă Car
men Ionescu (14 ani), legiti
mată la C.S.Ș. Triumf Bucu
rești, a ocupat un merituos loc 
5 (din 10 concurente; învin
gătoare Judith Szalay — Un
garia) in compania unor spor
tivi bine cotați din U.R.S.S., 
R.D. Germană, Ungaria, Polo
nia și, bineînțeles, Bulgaria. 
Carmen Ionescu este o spe
ranță a patinajului nostru ar
tistic șl trebuie să 1 se acor
de, în continuare, toată aten
ția.

• REPROGRAMAREA 
„CUPEI C.S.Ș. ȘOIMII
SIBIU"

Tradiționalul concurs de 
schi alpin dotat cu „Cupa 
C.S.Ș. Șoimii Sibiu", rezer
vată copiilor, a fost repro- 
gramat pentru perioada 23— 
26 -februarie. întrecerile vor 
avea loc la Păltiniș, unde 
după numai citeva zile (în
tre 3 și 6 martie), se va 
desfășura și Concursul repu
blican al cornilor. (Liviu 
CIUPUDEANU — coresp.)^

• ANULAREA 
BALCANIADEI DE SCHI

Din cauza lipsei de ză
padă, • Balcaniada de schi 
(seniori și juniori), care 
trebuia să aibă loc in Gre
cia, intre 1 și 3 martie, a 
fost anulată.

• BULETINUL 
ZĂPEZII

Prin amabilitatea Institutu
lui Meteorologic și de Hidro
logie, Serviciul prevederi de 
scurtă durată, vă informăm 
despre grosimea stratului de 
zăpadă în zona montană: 
Semenic 107 cm, Toaca 84 cm, 
Țarcu 83 cm, Rarău 77 cm. 
Păltiniș 57 cm, Iezer-Rodna 
46 cm, Bîlea Lac 240 cm, Vlă- 
deasa 41 cm, Babele 50 cm, 
Băișoara 26 cm, Sinaia-Cota 
1400 46 cm, Paring 82 cm,

Seria 1: 1. Știința Bacău 
28 p; 2. Tractorul Brașov 26 p;
3. C.S.U. Galați 26 p; 4. Co
merțul Constanța 25 p; 5. 
Petrolul Teleajen 24 p; 6. U- 
niversitatea București 23 p; 7. 
Arctic Găești 23 p; 8. Celuloza 
Brăila 19 p; 9. Metalul Vaslui 
19 p; 10. Calculatorul IIRUC 
18 p; 11. Dacia Pitești 17 Pi 
12. Universitatea Iași 16 p;

Seria a Il-a: 1. Unio Satu 
Mare 25 p; 2. Minerul Cavnic 
25 p; 3. Strungul Arad 25 p;
4. Nitramonia Făgăraș 24 p; 5. 
Voința Sebeș 23 p; 6. Minaur 
II Baia Mare 23 p; 7. Metalul 
Copșa Mică 21 p; 8. Metalul Lugoj 
21 p; 9. Utilaj Știința Petro
șani 21 p; 10. Șuiorul Baia 
Sprie 21 p; 11. Metalul Hune
doara 19 p; 12. Minerul Mol
dova Nouă 16 p.

CONSTANTA, 18 (prin telefon). 
In Sala sporturilor din localitate 
a început turneul final al cam
pionatului feminin al primei di
vizii de volei, la care participă 
echipele Dinamo București, C.S.M. 
Libertatea Sibiu, Farul Constanța 
și Flacăra roșie București.

In partida inaugurală s-au în- 
tilnit cele două formații bucu- 
reștene. Dinamo, virtuală cam
pioana, a obținut victoria cu 
3-1 (—13, 11, 3, 5). începutul
partidei a fost foarte echilibrat, 
echipa lui S. Chlriță dînd o re
plică puternică dinamovlstelor. 
După mai multe egalități in se
tul I, ultima la 13, Flacăra roșie 
are un final mai bun șl cîștigă. 
Spre sfirșitul acestui set, antre- 
noarea campioanelor, Doina Ivă- 
nescu, trimite In teren șl pe Ma
riana Ionescu (in locul Cortnei 
Crivăț), iar la începutul setului 
secund apelează la o 
toare experimentată,

alt£ jucă-
Victoria
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îo clapa a 19 a a campio

CAP DE AFIȘ“: EXPLORĂRI B,
Cea de a 19-a etapă a campio- 

ratulut masculin al primei divi
zii programează miine partide 
deosebit de interesante șl impor
tante In bătălia care se dă atit 
in zona superioară a clasamentu
lui, pentru calificarea în turneul 
final (locurile 
subsol, pentru 
dării. Capul de

!»

Baia Mare : 
Craiova : 
Oradea : 
Rm. Vîlcea : 
Galați :

<« de baschet

constitl 
Baia 1 
Steaua 
miercu 
cui at ori 
Șimleu 
urmă 1

1—4), dt și In 
evitarea retrogra- 
afiș al etapei

EXPLORĂRI 
UNIVERSITATEA 
C.S.U. ALUMINA 
CARPATI
C.S.U. OTELUL

„U“ Pf TOBOGAN ? 66-72 CI) OLIMPIA, A TMIAINFRING
ORADEA, 18 (prin telefon) — 

In ziua a treia a turneului oră- 
dean al campionatului național 
de baschet feminin. UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA a su
ferit al treilea eșec consecutiv: 
66—71 (31—38) In fața forma
ției OLIMPIA BUCUREȘTI. A- 
ceasta, avind in Alexandrina BI
TS • jucătoare de excepție (în 
toate compartimentele jocului), 
șl ta Mălina Frolter și Mânrtlra 
Ciublncan bune realizatoare, au 
dominat de la cap la cap o e- 
chipă resemnată.

Este adevărat, că Universitatea 
nu a putut-o folosi pe Annemarie 
Kirr, iar Gbeorghița Bolovan a 
jucat șchiopătind, dar, oricum, 
celelalte baschetbaliste puteau 
tace mai mult pentru a-șl apăra 
prestigiul de campioane șl de 
fruntașe (încă) ale «Sasamentu- 
lui. Au înscris Biră Z2, Frol- 
ter 18, Ciublncan 16, Trică 10, 
Stingă 4, Cristea 2 pentru învin
gătoare, respectiv Pall IS, Schus
ter 10,
gledl 8, Lungu 7. Costanașiu

Bolovan 9, Popa I, Cze-
5»

AZI, IN CAMPIONATUL MASCULIN
Ca de obicei (cu excepția eta

pelor to care ____
derbyul Steaua — Dinamo), 
etapa de azi, a 27-a, a campio
natului național de baschet mas
culin un plus de interes 11 ofe
ră partidele din grupa 7—12 ; a- 
cestea slnt, de regulă, mai echi
librate, iar victoriile to deplasa
re nu constituie o raritate. To
tuși apreciem că din cele două 
partide de azi aie grupei 
Rapid — C.S.U. -----

este programat 
din

____ 1—6. 
Sibiu și Farul—

Dinamo (a treia. Steaua 
I.C-EJ3., a avut loc >oi),----  _ _________ _. .. cea 
dintre oonstănțenl șl bucurețtenl 
poate oferi o dispută mai apri
gă. Afirmăm aceasta bazindu-ne 
pe faptul că to jocurile prece
dente baschetbaliștii de la Farul 
au ținut piept o repriză i 
roților lor adversari (46—55 
Baia Mare, 41—48 lr. Capitală) 
au cedat categoric de-abia tn 
doua.

v.alo- 
i ia
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Programul etapei de azi 
Grupa 1—6

M

I București : RAPID - C3.U. SIBIU
(sala Raoid, ora 16,30)

I Constanța : FARUL - DINAMO BUCUREȘTI
Grupa 7-12

I Oradea : DINAMO - SPORTUL STUDENȚESC
I Baia Mare : IX.UXS. - POLITEHNICA IAȘI

Brașov : GS.lf. - UNIV. CLUJ-NAPOCA

CUPA DE CRISTAL** LA ATLETISM
(Urmare din pag I)

lungime, in sală, de 7 metri. 
Cine va clștiga ? Greu de spus, 
greu de dat un pronostic. Ori
cum, cei care vor fi prezenti 
în sala din parcul ..23 August* 
vor avea

că un concurs pe care nu-1 
vor uita multă vreme. Reamin
tim că proba feminină de să
ritură in lungime începe as
tăzi la ora 17,35 (prima probă 
a programului la ora 14,30), iar 
duminică la ora 15, ‘ 
minarea tuturor 
Drobe.

COMPETIȚIE]
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COM3 
RAPID 
(33—19)

Octaxn

(<

60 m M

60 mg 7,8
Lungime T.89
Triplu 16,85
înălțime 2.24
Prăjină 5.35
Greutate 20,14

60 m 74
60 mg 8,0
Lungime 6,53
înălțime 1.88
Greutate 20.49

prilejul să urmare as -
RECORDURILE 

BARBAȚ1
Zenon Nowosz (Polonia) 
Dorel Cristudor (România) 
Miroslav Wodzynski (Polonia) 
Lutz Franke (R.D. Germană) 
Carol Corbu (România) 
Adrian Proteasa (România) 
Wolfgang Nordwig (R.D. Germană) 
Ivan Ivancici (Iugoslavia)

FEMEI
Renate Hoser (R.D. Germană) 
Valeria Ștefănescu (România) 
Susan Reeve (Anglia)
Rosemarie Ackermann (R. D. Germană) 
Helena Fibingerova (Cehoslovacia)

după ter- 
celorlalte
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ADMINISTRAȚIA DT STAT 1010 PRONOSPORT IMORMEAZA

Trage- 
Pronoex- 

tehnică

• De la agențiile Loto-Prono- 
sport se mal pot procura numai 
astăzi bilete'’ cu numerele alese 
de participant! pentru 
rea excepțională 
preș cu formulă
nouă, ce va avea loc miine, la ora 
16, în sala Clubului sportiv Pro
gresul din București, str. dr. 
Staicovici nr. 42 ; numerele cîști- 
gătoare vor fi transmise în cursul 
serii la televiziune șl radio.
• Astăzi este ultima zi pentru 

depunerea buletinelor de partici
pare la atractivul concurs Pro-

nosport de duminică 20 februa
rie 1983, care cuprinde meciuri 
din campionatele divizionare A 
și B ale Italiei. NU OCOLIȚI 
PRILEJUL DE A VA NUMĂRĂ 
ȘI DV. MÎINE PRINTRE MARII 
CÎȘTIGATORI LA SISTEMUL DE 
JOC PREFERAT !

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 18 FEBRUARIE 1933 
EXTRAGEREA T: 52 9 44 53 

46 83 51 73 • EXTRAGEREA 
Il-a : 21 65 66 15 28 4 17 73

Fond total de clștiguri: 1.035.160
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SERII LOTO 
ARIE 1983

100% auto-
4 variante 

t. 2: 5 va- 
ei și 18 va- 
Lei; cat. 3 : 
280 lei și 63 
lei; cat. 4: 

at. 5: 412,25 
,50 a 100 lei. 
: 44.455 lei.

1300 a fost 
AI din Bu-

FOTBALUL NOSTRU POATE „CREȘTE" 
Șl PRIN CONTRIBUȚIA ARBITRILOR

& Interviu cu arbitrul internațional Nicolae Rainea, câruia, ieri, 
i-a fost înmînatâ o diploma oferita de F.I-F.A.

Ieri, în cadrul cursului de 
instruire a arbitrilor divizionari 
„A", tovarășul general lt. Nicolae 
Stan, vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
a înmînat arbitrului Nicolae Kai- 
nea o diplomă primită din par
tea F.I.F.A. în senin de mulțu
mire pentru prestațiile la Cam
pionatul mondial din Spania. 
Diplomă purtînd semnătura In 
original a lui J. Ilavelange. pre
ședintele F.I.F.A., a lui A. Franchi, 
președintele U.E.F.A., și a secre
tarului general al F.I.F.A., J. 
Blatter.

— Ce reprezintă această diplo
mă pentru dumneata, Nicolae 
Rainea?

— Un semn de prețuire a ac
tivității mele și a școlii româ
nești de arbitraj. O răsplată pen
tru toate duminicile mele de pe 
stadioane, pentru sutele de nopți 
albe petrecute prin trenuri, pen
tru cele trei prezențe consecutive 
la turneele finale ale C.M. Și, 
nu în ultimă instanță, un stimu
lent pentru viilor! Pentru mine 
și pentru ceilalți arbitri români.

— începi un nou sezon, Ni
colae Rainea. Al citelea ?

— Anul viitor, în mai, fac 25 
de sezoane, dinție care 18 con
secutive In „A*. Iar pe lista 
F.I.F.A. figurez de 17 ani •

— Unii susțin că te afli în fa
ța ultimului an de arbitraj. Du
pă cum te miști în teren Insă...

— Ultimul sezon după buleti
nul de identitate ar fi cel din 
toamna acestui an. Biologic însă, 
mă simt încă tînăr sub toate 
aspectele!

— Cum îți menții tinerețea bio
logică șl... spirituală ?

— E o parte nevăzută a pa
siunii mele pentru arbitraj. A- 
dică o pregătire serioasă sub 
toate aspectele, pc fondul unei 
sănătăți robuste. Dealtfel, de 
inulți ani, Înaintea Începerii 
campionatului, iarna mă pregă
tesc la Băile Felix pentru a fl 
în formă din prima etapă. în 
iarna asta am alergat, la Felix, 
cu Nesu și Salomir, a mai ve
nit $1 Kerestcș de la Tg. Mureș, 
si mă simt ca In plin campionat. 
Pregătirea mea și restricțiile pe 
rf re ml le impun se datorează 
si faptului că de la un arbitru 
cu nume toată lumea așteaptă

maximum. Pentru că gloria cu
cerită greu pe plan internațional 
e o mare onoare, însă și o obli
gație, o povară intr-un fel. Po
vară, deoarece toți așteaptă să 
arbitrezi mereu de nota 10, de 
parcă orice- jucător ar primi me
reu 10 în campionat. Plus că la 
un arbitru ca Rainea și cele mai 
mici greșeli capătă amploare.

— Care ar fi greșelile cele mai 
des întiinite in carapic natul nos
tru?

— Cea mai mare greșeală este 
că se discută din ce în ce mai 
mult arbitrajul, uitlndu-se calita
tea fotbalului practicat, faptul că 
nu arbitrii slut „actorii" princi
pali, ci jucătorii, care nu prea 
cunosc regulamentul. Aici și an
trenorii au partea lor de vină. 
Dar ca să nu eschivez în fața 
întrebării, cred că cel mai mult 
deranjează la arbitrii noștri lip
sa uniformizării in aplicarea re
gulamentului. Nu se sancționea
ză la fel pentru orice echipă si 
orice jucător, nu se respectă 
distanța de 9,15 m la loviturile 
cu «zid", se admit proteste și 
acte de indisciplină, se tolerea
ză jocui dur. Cred că acest retur 
va înlătura multe dintre caren
țele semnalate.

— Pe ce te bazezi?
— Pe pregătirea responsabilă 

făcută cu toții, în iarnă, pe 
„noul val" dornic de afirmare. 
Cind am promovat eu in „A", 
lotul era la fel de tînăr ca cei 
de asiazi. Trebuie să avem în
credere In el, în acești băieți 
tineri care promit. Cred că tre
buie să contribuim, împreună, 
arbitri mai vechi, jucători, an- ' 
trenori, conducători de cluburi, 
spectatori, împreună cu dumnea
voastră, ziariștii, la schimbarea 
impresiei generale despre arbi
trajul românesc. Pentru că, deși 
au existat unele necazuri pe plan 
intern, școala românească de ar
bitraj se bucură de frumoase a- 
prec-ieri pe plan internațional. E 
un moment bun pentru fotbalul 
românesc, și el trebuie să in
fluențeze și saltul arbitrajelor.

— Nicolae Rainea, în ultimul 
buletin tehnic „Arbitrul" ai afir
mat că testele fizice date la Ma
drid au însemnat 2 400 m la 12 
minute. Pe plan intern, bare
mul este de 2 800 pentru lotul 
„A"...

— Pentru mine, testele fizice 
nu au reprezentat niciodată o 
problemă. La orice oră din ri 
sau din noapte alerg ușor 3000 m 
în 12 minute. Dovadă că, la cele 
trei campionate mondiale, am 
luat locul I la alergarea de re
zistență. Eu Insă stnt o excep
ție, poate. F.I.F.A. a cerut în 
Spania să se alerge 400 m în 75 
de secunde La noi baremul este 
de 68 de secunde. Cred că Im
portant este să sc alerge cu ușu
rință distanțele respective, așa 
Incit mi se pare că e mai bine 
să alergi 2400—2600 m în 12 mi
nute, lejer, decit distante mai 
mari cu efort, sau, după 42—43 
de ani. 400 m In 75 de secunde. 
Important este să se urmăreas
că CUM se aleargă șl nu CÎT. Si 
mai ales CUM se arbitrează. 
Personal cred că fotbalul nostru, 
aflat într-un moment bun, poa
te „creste* șl prin contribuția 
arbitrilor.

Mircea M. IONESCU

DIVIZIEI „A“, EDIȚIA 1982-1983
ETAPA A XVill-a (sîmbătă 5 martie)

Steaua - Politehnica lași (1-D
Jiul Petroșani — Chimia Rm. Vilcea (0-1)
F. C. Argeș - „Poli" Timișoara (1-1)
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Bihor (1-4)
C. S. Tirgoviște - Sportul studențesc (0-2)
S.C. Bacău - F.C. Olt (2-3)
F.C. Constanța - Univ. Craiova (0-5)
Corvinul Hunedoara - Petrolul Ploiești (0-2)
Dinamo - F.C.M. Brașov (1-0)

ETAPA A XIX -a (sîmbătă 12 martie)
F.C.M. Brașov - F.C. Constanța (2-4)
Chimia Rm. Vilcea - Steaua (1-2)
Univ. Craiova - S.C. Bacău (1-2)
Sportul studențesc - F.C. Argeș (2-1)
„Poli" Timisoara - A.S.A. Tg. Mureș (0-1)
F.C. Bihor - Corvinul Hunedoara (0-3)
Petrolul Ploiești - Dinamo (0-6)
F.C. Olt — C.S. Tirgoviște (1-0)
Politehnica lași - Jiul Petroșani (0-0)

ETAPA A XX-a (sîmbătă 19 martie)
Univ. Craiova — Sportul studențesc (0-1)
„Poli" Timișoara - Petrolul Ploiești (0-2)
Steaua — Jiul Petroșani (1-2)
F.C.M- Brașov - Chimia Rm. Vilcea (1-3)
C.S. Tirgoviște — F.C. Bihor (1-5)
Dinamo - A.S.A. Tg. Mureș (1-1)
S.C. Bacău — Politehnica lași (1-1)
Corvinul Hunedoara - F.C. Argeș (0-0)
F.C. Constanța - F.C. Olt (0-3)

-a (miercuri 23 martie)
- Corvinul Hunedoara
- Dinamo
- „Poli" Timișoara
- Steaua
- Chimia Rm. Vilcea
- F.C. Constanța
- Petrolul Ploiești
- F.C.M. Brașov
- Univ. Craiova

ETAPA A XXI
F.C. O!t 
F.C. Bihor 
Politehnica lași 
S-C. Bacău 
F.C. Argeș 
Jiul Petroșani 
Sportul studențesc 
C.S. Tirgoviște 
A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA A XXII-a (sîmbătă 26
Petrolul Ploiești 
„Poli" Timișoara 
Corvinul Hunedoara - Jiul Petroșani 
F.C. Argeș 
Steaua
Chimia Rm. Vilcea 
F.C.M. Brașov
Dinamo

- A.S.A. Tg. Mure;
— Sportul studențesc

- Politehnica lăți
- C.S. Tirgoviște
- Univ. Craiova
- S-C. Bacău
- F.C. Olt

10-1)
(1-3)
(1-1) 
(1-2) 
(2-0) 
(1-1) 
(1-0) 
(1-2) 
(0-4)

martie)
(0-2)
(0-6)
ll-D
(4-2)
11-1) 
(0-3) 
(0-1) 
(1-1)

PRIMĂVERII"
Cat. semîușoaxă': I. Neagu (Progr. 
Brăila) b.p. P. Ioniță (Voința 
Buc.), Fl. Zamfir (Voința Buc.) 
b.p. G. Rusu (BC Galatți). Cat. 
mijlocie : M. Niculescu (Steaua) 
b.ab. 3 C. Mihai (Farul), C. Haj- 
nal (URBIS) b.p. D. Anghel 
(Voința Brăila), M. Micloș (Cri- 
șul) b.ab. 2 Al. Dinu (Met. Buc.).

. Cat. grea : I. Preda (Steaua) 
b.p. V. Bota (AEM Tim.), P. Go- 
lumbeanu (Dinamo) b.ab. 3 Gh. 
Cioban u (Prahova), T. Pîrjol 
(Dinamo) b.p. A. Milea (Met. 
Buc.), G. Don ici (BC Galați) 
b.ab. 2 N. Anghel (Voința Buc.).

Paul IOVAN
GALAȚI, 18 (prin telefon). Un 

meci frumos la ..muscă", în care 
I. Boboc (Rapid) l-a întrecut la 
puncte pe V. Rusu (SC Bacău), 
șl o surpriză de proporții, Infrin
ger ea campionului categoriei u- 
șoară, Mircea Fulger (SC Mus
celul), au punctat ultimele dis
pute ale turneului. învingătorul 
lui Fulger, Grigore Ciocîrlan (ASA 
Clu j-Napoca), a atacat curajos 
timp de trei reprize și a obținut

o victorie indiscutabilă cu 5—0 ! 
Aseară, în semifinale, un alt 

campion a fost scos din cursă : 
D. Senciuc (AEM Tim.). El a fost 
întrecut la puncte de Doru Ma- 
rlcescu (Steaua).

Probabil că nici finalele de sîm
bătă nu vor fi lipsite de sur
prize REZULTATE TEHNICE 
Cat. muscă : C. Tițoiu (Dinamo) 
b.ab. 2 I. Păun (I.O. Balș), Al. 
Șchiopu (Steaua) b.k.o. 1 I. 
Munteanu (Steaua). Gh. Govici 
(Steaua) b.p. I. Văcălie (Voința 
Buc.). Cat. pană : Gh. Oorișor 
(Steaua) b.p. V. Zbuchin (Nioo- 
llna). Cat. ușoară : D. Ilie 
(Dinamo) b.p. D. Ciuciuc (Met. 
Oțelu Roșu). L. Sandu (Prahova) 
b.p. P. Vasile (Voința Măcin),Fl. 
Stan (Dinamo) b.p. V. Mihăilă 
(Steaua). Cat. mijlocie mică : N. 
Ciobanu (Met. Buc.) b.p. I. Sala 
(CSM Reșița), Gh. Slmion (Met. 
Buc.) b.ab. 1 I. Popa (Nicolina), 
C. Ghindăoanu (Ceahlăul) b.p. I. 
Grigore (Voința Măcin), M. Ouatu 
(SC Bacău?) b.p. N. Balaban (Da
cia Pitești). Cat. semigrea : M.
Marcu (BC Brăila) b.ab. 3 V. 
Artenie (Steaua). I. Cîrlan (BC 
Galați) b.p. A. Hîrtopeanu (Moto
rul Arad),

T. SIRIOPOL, coresp.

învingători în întrecerile semifinale, disputate aseară, urmă
torii sportivi vor boxa în finalele „Turneului primăverii* : 
LA GALAȚI

Muscă ; C. TITOIU (Dlnamo) 
Pană : GH. OPRIȘOR (Steaua) 
Ușoară : D. ILIE (Dinamo) 
Mijlocie mică : GH. SIMION 
(Met. Buc.)
Semigrea : I. CÎRLAN (B.C. Gl.)) 
LA BRAILA
Semimuscă : E. GIAFAR (Steaua)

Cocoș : GH. BRUMA (Rapid) 
Semiușoară: F. EVA (C.S.M. R-ța) 
Semlmijlocie : M. NICULESCU 
(Steaua)
Mijlocie : D. MARICESCU
(Steaua) __
Grea î GH. PREDA (Steaua)

— AL. ȘCHIOPU (Steaua)
— T. CERCEL (Dinamo)
— L. SANDU (Prahova)
— C. GHINDÂOANU

(Ceahlăul)
— M. PASCAL (Met. Buc.)

— G. AGRIGOROAE
(IM A SA Sf. Gheorghe)

— GH. NEGOIȚA (B.C. Brăila)
— G. DIDIȚA (Voința Iași)
— M. MICLOȘ (Crișul Oradea)

— I. PETRESCU (Steaua)

— G. DONICI (B.C. Galați)

„Poli" Timișoara - F.C. OH (0-21
Univ. Craiova - Corvinul Hunedoara lO—01
Petrolul Ploiești - F.C.M. Brașov (1-51
Dinamo — Steaua (1-4

ETAPA A XXVII-a (duminică 1 mai)
F.C. Argeș — C.S. Tirgoviște (1-1)
F.C. Olt - Steaua (0-2)
Politehnica lași — A.S.A. Tg. Mureș (0-0)
Dinamo - Jiul Petroșani (1-1)
S.C. Bacău — Corvinul Hunedoara (0-4)
F.C.M. Brașov - Sportul studențesc (0-2)
F.C. Bihor - „Poli" Timișoara £0-5)
F.C. Constanța - Chimia Rm. Vîlcea (0-2)
Petrolul Ploiești — Univ. Craiova (1-3)

ETAPA A XXVIII-a (miercuri 4 mai)
F.C.M. Brașov - Univ. Craiova (0-3)
C.S. Tirgoviște - Politehnica lași (2-2)
Steaua — F.C. Bihor (1-4)
Chimia Rm. Vilcea — Petrolul Ploiești (1-2)
„Poli" Timișoara - Dinamo (2-7)
A.S.A. Tg. Mureș - Jiul Petroșani (0-2)
Corvinul Hunedoara - F.C. Constanța (2-1)
Sportul studențesc - S.C. Bacău (0-2)
F.C. Olt - F.C. Argeș (1-2)

ETAPA A XXIX-a (miercuri 13 mai)
„Poli" Timișoara - Corvinul Hunedoara (0-3)
F.C. Argeș — F-C M. Brașov (0-1)
F.C. Constanța - Politehnica lași (1-2)
Petrolul Ploiești - Steaua (1-5)
Chimia Rm. Vilcea - F.C. Bihor (1-2)
Sportul studențesc - Dinamo (1-D
Jiul Petroșani - C.S. Tirgoviște (0-3)
Univ. Craiova - F.C. OH (0-1)
S.C. Bacău — A.S.A. Tg, Mureș (1-D

ETAPA A XXX-a (sîmbătă 21 mai)
Politehnica lași - Petrolul Ploiești (0-2)
F.C. Olt - Jiul Petroșani (0-1)
Steaua — F.C.M. Brașov (1-D
C.S. Tirgoviște — „Poli" Timișoara (0-D
Univ. Craiova - F.C. Argeș (0-1)
Dinamo - Chimia Rm. Vilcea (0-0)
A.SA. Tg. Mureș - F.C. Constanța (i-i)
F.C. Bihor - S.C. Bacău (0-2)
Corvinul Hunedoara - Sportul studențesc (1-1)

ETAPA A XXXI-a (sîmbătă 28 mai)

F.C. Constanța - F.C. Bihor (2-5)
ETAPA A XXIII-a (sîmbătă 2 aprilie)

Jiul Petroșani - F.C. Argeș (0-4)
Chimia Rm. Vilcea - A.S.A. Tg. Mureș (0-3)
Politehnica lași — Dinamo (0-1)
F.G Constanța - S.C. Bacău (0-3)
F.C. Bihor - F.C.M. Brașov 3-D
Steaua - Sportul studențesc (1-2)
Univ. Craiova - „Poli" Timișoara 0-3)
C.S. Tirgoviște - Corvinul Hunedoara 1-2)
F.C. Olt - Petrolul Ploiești 1-3)

ETAPA A XXIV-a (miercuri 6 aprilie)
Dinamo — Corvinul Hunedoara (1-D
S.C. Bacău - Jiul Petroșani (3-4)
„Poli" Timișoara — Chimia Rm. Vilcea (0-2)
Univ. Craiova — F.C. Bihor (2-1)
F.C. Argeș - F.G Constanța (0—3)
Petrolul Ploiești - C.S. Tirgoviște (0-0)
A.S.A. Tg. Mureș - Steaua (0-1)
F.C.M. Brașov - F.C. Olt (0-4)
Sportul studențesc - Politehnica lași (1-2)

ETAPA A XXV -a (miercuri 20 aprilie)
Chimia Rm. Vilcea - S.C. Bacău (0-1)
F.C. Bihor - Petrolul Ploiești (2-4)
Jiul Petroșani - Sportul studențesc (0-0)
Corvinul Hunedoara - F.C.M. Brașov (0-1)
F.C. Olt — A.S.A. Tg. Mureș £0-1)
Politehnica lași - Univ. Craiova (0-1)
F.C. Argeș — Dinamo (0-2)
Steaua - „Poli" Timișoara (1-0)
F.C. Constanța - C.S. Tirgoviște (0-1)

F.C.M. Brașov - „Poli" Timișoara (2-1)
F.C. Constanța - Steaua (2—2)
Petrolul Ploiești - S.C. Bacău (0-2)
F.C. Argeș - F.C. Bihor (2-3)
GS. Tirgoviște — Dinamo (0—3)
Jiul Petroșani - Univ. Craiova (0—4)
Corvinul Hunedoara- Chimia Rm. Vilcea (0-0)
Sportul studențesc - A.S.A. Tg. Mureș (0—0)
F.C. Olt - Politehnica lași (1-2)

ETAPA A XXXII-a (duminică 12 iunie)
Dinamo - Univ. Craiova (1-D
„Poli" Timișoara - Jiul Petroșani (0-2)
F.C. Bihor - F.C. OH (0-2)
Chimia Rm. Vilcea - Sportul studențesc (0-1)
Petrolul Ploiești - F.C. Constanța (2-0)
Steaua - Corvinul Hunedoara (3-1)
Politehnica lași - F.C.M. Brașov (2-1)
S.G Bacău - F.C. Argeș (0-3)
A.S.A. Tg. Mureș - C.S. Tirgoviște £0-1)

ETAPA A XXXIIl-a (sîmbătă 18 iunie)
Politehnica lași - F.G Bihor (1-1)
Chimia Rm. Vilcea - C.S. Tirgoviște (1-6)
Univ. Craiova - Steaua (3-1)
Jiul Petroșani - F.C.M. Brașov (0-3)
S.C. Bacău - Dinamo (1-3)
F.C. Constanța - „Poli" Timișoara (0-4)
F.G Argeș - Petrolul Ploiești (2-1)
A.S.A. Tg. Mureș — Corvinul Hunedoara (0-5)
Sportul studențesc - F.C. Olt (2-1)

ETAPA A XXXIV-a (miercuri 22 iunie)

ETAPA A XXVI-a (sîmbătă 23 aprilie)
Jiul Petroșani - F.C. Bihor (1-D
A.S.A. Tg. Mureș - F.G Argeș (0-1)
C.S. Tirgoviște - S.C. Bacău £0-0)
Sportul studențesc — F.G Constanța (2-0)
Chimia Rm. Vilcea — Politehnica lași (1-0)

C.S. Tirgoviște — Univ. Craiova -

Steaua - F.C. Argeș (1-2)
F.C.M. Brașov - A.S.A. Tg. Mureș (0-3)
Dinamo - F.C. Constanța (1-D
Corvinul Hunedoara - Politehnica lași (1-D
F.G OH - Chimia Rm. Vilcea (1-D
F.C. Bihor - Sportul studențesc (1-4)
Petrolul Ploiești - Jiul Petroșani (0-2)
„Poli" Timișoara - S.C. Bacău (1-2)

• între paranteze — rezultatele din tur.

• PROGRAMUL MECIURILOR 
AMICALE DE ASTAZI ȘI MIINE.

AST AZI : F.C. Argeș — Auto- 
buzul București (stadionul „1 
Mai“. ora 15). Rapid — Gloria 
Buzău (stadionul Giulești, ora 15).

MlLN’E : Steaua — Gloria Bis
trița (stadionul Steaua, ora 11), 
Oțelul Galați — Dinamo Bucu
rești (stadionul Oțelul, ora 15), 
Dunărea C.S.U. Galați — Poli
tehnica Iași (stadionul Dunărea, 
ora 11), A.S.A. Tg. Mureș — Chi
mia Rm. Vîlcea (stadionul „23 
August", ora 11). F.C. Constanța 
— I.M.U. Medgidia (ora 11) șl 
U.T.A. — F.C.M. Brașov (ora 11).
• SELECȚIONATA DE JUNI

ORI — IN TURCIA. Luni diminea
ță, selecționata. U.E.F.A. ’83 va 
pleca în Turcia pentru a susți
ne două partide amicale cu re
prezentativa de juniori a tării 
gazdă. Meciurile se vor disputa 
la Sakaria (23 februarie) și Ko- 
caeli (25 februarie). Pentru aces
te meciuri, antrenorii Marcel 
Pigulea și Costică Toma au con-

ȘTIRI.-
vocat următorii 14 jucători : 
Barba și luko — portari ; Acblm, 
Bica, Hagi. Mateuț, Mărgărit, Me- 
szaros, Rus, Săndoi, Stredie, 
Sxel, Țlrlea, Varga, Videscu șl 
Vâsli — jucători de ctaip.

• JOI SEARA s-a înapoiat din 
Grecia formația bucureșteană 
Steaua, cane a Întreprins un 
turneu de patru partide. Iată re
zultatele: 3—3 cu O.F.I. (Div. 
„A"), f-0 cu Ergotell (Dlv. „C"), 
S—1 cu P.O.A. (Div. „B"), toate 
din Heraklion — Creta, si 3—1 cu 
Panathlnaikoa Atena (echipa de 
rezerve).
• PETROLUL PLOIEȘTI A 

SUSȚINUT OPT MECIURI 1N 
SIRIA. Iată rezultatele : 2—0 cu 
Maldo Damasc Cau marcat : Gri
gore și Cojocaru), 1—0 cu cam
pioana Siriei, Eilat Alep (Gălă- 
teanu), 8—0 cu Tartuse (Toma — 
Z. Slmadu — 1, Cozarec, Pană, 
Cojocaru), 5—1 cu selecționata

orașului Alep (Simaciu — 3, Co
jocaru, Liblu), S—0 cu selecțio
nata orașului Raca (Butufei, 
Hlncu — 2), 2—2 cu Dorizor (Si
maciu, Toma), 2—1 cu o selec
ționată a orașului Damasc (Si
maciu, Călin) șl 1—0 cu selec
ționata armatei siriene (Simaciu).

• „CUPA 16 FEBRUARIE", LA 
TIMIȘOARA, duhul divizionar 
„B" C.F.R. Timișoara organi
zează, astăzi și mîine, „Cupa 16 
Februarie". Participă divizionare
le „A" Politehnica Timișoara, 
Corvinul Hunedoara, Jiul Petro
șani si echina organizatoare.
• PROGRESUL VULCAN BUCU

REȘTI — GLORIA BISTRIȚA 1—0 
(0—0). A marcat Tică (min. 74).
• OLIMPIA RÎMNICU SARAT — 

LOTUL U.E.F.A. ’83 (1—0) (0—0). 
A marcat Băbeanu (min. 60). 
(T. Budescu, coresp.).
• JOI, LA ODORHEIU-SECU- 

IESC : Progresul — F.C.M. Bra
șov 0—2 (O—l). Au marcat : Spi
rea șl Marinescu. (A. Plaloga — 
coresp.).



Jocurile Mondiale Universitare de iarnă au debutat la minus 20 de grade .CUPA MONDIALA LA SCHI ALPIN
PRIMUL CAMPION - SOVIETICUL DEVETIAROV, EA 30 km SCHI FOND

© Ion Lungociu 
și România - Uniunea Sovietica 
tra în concurs patinatorii

SOi-IA, 18 (prin telefon). După 
ce joi a avut loc deschiderea o- 
fic:?lă a celei de a zecea ediții 
a Jocurilor Mondiale Universi
tare de iarnă, vineri a fost ziua 
primelor întreceri. în proba 1- 
nauRurală a marii competiții s-au 
întrecut, pe distanța de 30 de 
kilometri, schiorii fondiști. Mun
tele Vitoșa i-a primit pe aler
gători cu un soare strălucitor, 
dar și cu o temperatură de mi
nus 20 de grade ! Așa că, atît 
ccncurenții, cit și — sau mai a-

, pe locul 23 • Azi, 10 km schi fond feminin 
la hochei • Duminica vor in-

sorți unui alergător cunoscut, 
cehoslovacul Karel Paulus. Prin
tre concurenți — și doi români, 
Ion Lungociu și Gyula Kiss. (în 
ultimul moment, antrenorii Ion 
Dudu și Horia Ilieșu au decis 
ca Vasile Bejenariu să nu mai 
pornească în cursă, el urmind 
sa participe în zilele următoare 
la proba de 15 kilometri și la 
ștafetă șl să se deplaseze apoi 
la Boroveț, pentru a intra și 
în formulele de participare la 
cel® trei probe de biatlon).

-------------------------PROGRAM COMPETIȚIONAL -----------------------------
SÎMBATA

Vitoșa, pârtia Universiada, de la ora 10 — schi fond : 10 km 
feminin (participă Elena Livia Reit, Iuliana Popoiu, Elena On- 
cioiu) ; Sofia, Palatul de gheață, de la ora 14 — hochei pe 
gheață : Cehoslovacia — Coreea de Sud, Bulgaria — Japonia, 
România — U.R'.S.S.
DUMINICA

Sofia, Palatul de gheață, de la ora 8 — patinaj artistic : pro
gram obligatoriu (participă Adrian Vasile, Bogdan Krutii, Irina 
Nichiforov, Viorica Nicu) ; ora 16 : probele de dans ; ora 11 : 
perechi — programul scurt.

Ies — antrenorii, ziariștii, nu
meroșii spectatori au trebuit să 
înfrunte un ger cum de multă 
vreme, mărturisesc gazdele, nu 
au mal întîlnit. în asemenea 
condiții, duritatea recunoscută a 
acestei probe infernale a crescut 
și mai mult, frigul punînd o -dată 
în plus la încercare calitățile, 
dar mai cu seamă pregătirea 
sportivilor.

Pe linia de plecare, 57 de a- 
lergători din 14 țări, multe cu 
recunoscută valoare. Onoarea de 
a efectua primul pas în întrece
rea oficială a Jocurilor Mondiale 
Universitare i-a fost oferită de

Protagoniștii cursei inaugurale 
a J.M.U., cei ce aveau să par
ticipe direct la asaltul final pen
tru primul loc, s-au făcut re
marcați încă de la prima buclă 
de 10 kilometri, parcursă într-un 
ritm alert, specific mai degrabă 
probelor scurte. Poate și din 
cauza frigului... Acele cronome- 
trelor i-au detașat de restul par
tenerilor pe finlandezii Letonen 
și Leppavauri, pe sovieticii Mal
kin, Mazalov și Devetiarov, pe 
bulgarul Lebanov (campion uni
versitar în Spania), pe cehoslo
vacul Georgiev și pe canadianul 
Weber. în a doua tură de 10

kilometri au „căzut* Letonen și 
Weber, dar i-au crescut acțiu
nile sovieticulu. Borodavco.

A fost o dispută îndârjită pen
tru primii lauri ai Universiadei, 
în care, s-a evidențiat un per
former care va avea, cu sigu
ranță, un cuvînt de spus în vi-, 
itoarele confruntări internațio
nale, foarte probabil la J.O. de 
iarnă din 19i>4 • sovieticul Mihail 
Devetiarov.

Ion Lungociu a avut la un mo
ment dat șanse să se claseze 
Intre primii 15, dar și el a cedat 
în final datorită oboselii și lip
sei de rezistență în regim de e- 
forL A realizat doar o clasare 
de mijlocul ierarhiei (locul 23). 
Cel de al doilea concurent al 
nistru, Gyula Kiss, s-a clasat 
pe poziția a 3î-a. Iată primii 
clasați : 1. M. Devetiarov
(U.R.S.S.) lh 24:23,8, 2. V. Ma
zalov (UJLS.S.) lh 26:08,4, 3. I. 
Lebanov (Bulgaria) lh 27:51.1.

Simbătă, intră în focul luptei 
hocheiștii, ei avind o misiune 
deosebit de dificilă în compania 
echipei Uniunii Sovietice, și 
schioarele, în proba de 10 kilo
metri fond. Acești sportivi, ca și 
patinatorii (ei evoluează dumini
că) au efectuat antrenamente 
intense la locurile apropiatelor 
dispute, fiind deciși să aibă o 
cît mal bună comportare.

Radu TIMOFTE

ÎNAINTEA ULTIMULUI ASALT
® Phi! Mahre sau Ingemar Stenmark ? © Erika Hess bine plasată 

pentru un spectaculos „bis"
Pornită la drum La înceoutul 

lui decembrie, caravan a „Cupei 
Mondiale" lay schi alpiin are pri
ma „săptămână albâ“ din sez-on, 
competitorii întoreîndu-se acasă, 
pentru disputarea campionatelor 
naționale. Schiorii se vor reuni 
miercuri, 23 februarie, la Tăr- 
naby. în Suedia, localitate deve
nită celebră —. și punct de po
pas pe harta „Cupei* — pentru 
că aici s-a născut Ingemar Sten- 
mark. schioarele își vor relua 
întrecerea abia La 5 martie, pes
te Ocean, in Canada, La Saint- 
Anne.

Care este situația la întrerupe
re. după slalomurile de la Tod- 
nau (băieții) și Hriebienok (fe
tele) ? Să lăsăm să vorbească, la 
Început, clasamentele generale :

MASCULIN : Phil Mahre (SUA) 
198 p, Ingemar Sten mark (Suedia) 
167 p. Pirmin Zurbriggen (Elve
ția) 161 p, Peter Liischer (Elve
ția) 160 p, Andreas Wenzel (Liech
tenstein) 140 p, Peter MUller 
(Elveția) 123 p. Marc Girardelli 
(Luxemburg) 117 p. Harți Wet- 
rather (Austria) 100 p. Urs Ră- 
ber (Elveția) 99 p, Steve Mahre 
(SUA) 95 p etc.

FEMININ: Hannl Wenzel (Liech
tenstein) 178 p, Tamara McKin

In „Turneul celor 5 națiuni11 la rugby

ASTĂZI, UN MECI CHEIE: IRLANDA - FRANȚA

CONFERINȚA DE PRESĂ
La Park Hotel din Sofia a 

avut loc o conferință de presă 
cu ziariștii acreditați la Uni
versiadă, în cursul căreia Primo 
Nebiolo. președinție* Federației 
Internaționale a sportului uni
versitar, a prezentat o serie de 
probleme actuale și de pers
pectivă ale forului sportiv stu
dențesc. ară tind că Jocurile 
Mondiale Universitare cunosc 
o dezvoltare continuă, contribu
ind la aportul pe care sportul 
îl aduce la întărirea prieteniei și 
colaborării internaționale. „Orga
nizația noastră — a spus Primo 
Nebiolo — devine din an In an 
mai puternică, dovadă fiind fap
tul că am primit pînă acum can-

PREȘEDINTELUI F.I.S.U.
didaturi, neoficiale deocamdată, 
pentru organizarea Jocurilor 
Mondiale Universitare din 1987 
din partea a 4 orașe : Zagreb, 
Indianopolis, Delhi și Brisbane.

Universiada de iarnă din 1985 
va avea loc in orașul italian Be- 
luno. iar cea de vară din ace
lași an se va desfășura in Ja
ponia, la Kobe. în cursul ședin
ței de astăzi dimineață a Co
mitetului executiv al F.I.S.U. am 
ascultat rapoarte din partea or
ganizatorilor de la Edmonton, 
pentru iulie 1983, Beluno și Kobe 
și sîntem foarte satisfăcuți de 
realizările comitetelor de orga
nizare a declarat președintele 
F.I.S.U.

SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTÎLNIRI INTERNATIONALE

Echipele de rugby ale Franței 
combat pe trei fronturi : prima 
garnitură va juca astăzi cu Ir
landa, la Dublin, în cadrul „Tur
neului celor 5 națiuni* ; in ur
mătoarele 24 de ore vor intra în 
foc și echipa numită „A“ care, 
la Bourg en Bresse, va întîlni 
selecționata R.F. Germania. în 
cadrul Campionatului european, 
și echipa „B“ care în deplasare, 
la Dundee, va juca cu formația 
secundă a Scoției Sigur. p?rtida 
către Care se vor îndrepta privi
rile iubitorilor sportului cu balo
nul oval va fi aceea de La Du
blin, adevărat derby al actualei 
ediții a „Turneului". Pentru că, 
să nu uităm, se confruntă Ir
landa (cîștigătoarea ediției trecu
te a „Turneului celor 5“) și 
Franța, echipa care a luat anul 
acesta un start excelent : două 
victorii In primele două etape, 
cu același scor (19—15), în fața 
Angliei, la Londra — ceea ce a 
constituit o mare surpriză (cu 
un an in urmă englezii cîstiga- 
seră chiar la Paris, cu 27—15 !) — 
și cu Scoția, pe stadionul Parc 
des Princes, rezultat ce poate fi 
considerat normal.

Irlandezii se bucură, după vic
toria de la... Edinburgh (15—131) 
din prima etapă, de bune apre
cieri și sînt favoriți în întâlnirea 
de astăzi. Echipa probabilă : 
McNeil — Ringland, Irwin, Kier
nan, Finn — Campbell, McGrath— 
Driscoll, Duggan, Slattery — Le- 
nihan. Keane — McLoughlin — 
Fitzgerald, Orr. Francezii, cărora 
pentru cîștigarea .Turneuâui- le 
va fi suficient și un meci egal, 
suportă, după forfaitul ta loner u- 
lui Dintrans, o a două indispo
nibilitate majoră : combativul
Rodriguez s-a accidentat : ur
mează a fi titularizat Erbani, iar 
Olso cedează locul lui Irnbemon- 
Așadar : Blanco — Sella, Codor- 
niou, Belascain, Estfcve — De
lage, BSrbizier — Erbani, Jolnel, 
Rives — Imbernon, Condom — 
Paparemborde, Herrero (debu
tant, cel mal mic dintr-o familie 
de rugbyști celebri), Dospital.

Tot astăzi, într-o altă partidă 
din etapa a 3-a, Scoția (care a 
acumulat două înfrîngeri) va în
cerca, acasă, să obțină prima 
victorie în dauna XV-lui Tării 
Galilor.

ney (SUA) 162 p, Erika Hess (UI- 
veția) 1G0 p, Elisabeth Kirchler 
(Austria) 139 p, Irene Epple (R.F. 
Germania) 107 p, Doris de Agos
tini (Elveția) 96 p. Maria WalEser 
(Elveția) 94 p, Kristin Cooper 
(SUA) 87 p, Cindy Nelson (SUA) 
85 p, Maria-Rosa Quario (Italia) 
82 p etc.

La băieți, caruselul liderilor l-a 
adus în cele din urmă in frunte 
pe Phil Mahre, câștigătorul edi
ției trecute. Americanul a avut 
un început mai slab, dar a punc
tat considerabil în ultimele trei 
săptămâni — cîștigînd trei com
binate consecutive — și are un 
avans considerabil față de Sten- 
mark. Suedezul este singurul 
care îi poate periclita poziția, 
dacă va păstra forma din ulti
mul timp (două victorii în ulti
mele trei slalomuri), pentru că 
programul îl avantajează (mal 
sînt de disputat trei curse de 
slalom special, patru de uriaș și 
doar două coborîri). Să notăm 
că, după victoria de la Todnau. 
Stenmark a ajuns la 71 de cursa 
cîștigate în „Cupa Mondială", re
cord fabulos, pe care doar 
„Ingo“ îl poate întrece..

La fete, asaltul final pentru 
ciștigarea trofeului se va da în 
trei. Deși a suferit a operație la 
genunchi în plin ^ezon; și cu 
toate că este acum abia a treia, 
Erika Hess pare cea mai bine 
plasată, avînd șanse mari să re
pete succesul de anul trecut. Fie
care zi care trece este pentru ea 
un ciștig. Tamara McKinney a 
avut o perioadă foarte bună în 
ianuarie, dar a mai slăbit rit
mul. în sfîrșit, lidera actuală. 
Hanni Wenzel, n-a strălucit în 
mod deosebit, dar a adunat 
puncte în cele mai multe con
cursuri.

Care vor fi laureații ediției 
despre care ne vom aminti ca 
fiind cea a debutului slalomului 
super-uriaș 7 Răspunsurile vor 
sosi la 17 martie (fetele) și 20 
martie (băieții) de La Furano 
(Japonia), unde vor avea loc ul
timele concursuri. Sau, cine știe, 
poate mai devreme...

VI. M.

• In localitatea cehoslovacă 
Pa vidz^ au început Campiona
tele internaționale de tenis de 
masă ale Cehoslovaciei, la care 
participă 163 de jucători și ju
cătoare din 23 de țări. Iată pri- 
meie rezultate înregistrate în 
competiția pe echipe : FEMEI : 
România — R.P.D. Coreeană 3—1, 
U.R.S.S. — Franța 3—1, Sue
dia — R.D. Germană 3—0 
în primul tur; Suedia — Româ
nia 3—1, U.R.S.S. — Anglia 3—1, 
Ungaria — Iugoslavia 3—0, Ce
hoslovacia — R.F. Germania 3—0, 
în turul doi ; BARBAȚI : Româ
nia — U.R.S.S. 3—2, în primul 
tur, Japonia — România 3—1, in 
turul doi.
• în sala .,23 August" din Capi

tală se desfășoară o întîlnire a- 
micală de tenis între echipele 
de junioare ale României și Un
gariei. La cat. 17—18 ani, înain
tea ultimului meci, cel de dublu, 
scorul era 1—1; Monica- Radu — 
Nora Kiss 3—6, 4—6 și Alice Dă- 
nilă — Andrea Ritecz 6—3, G— 4. 
La cat. 15—16 ani echipa țării 
noastre a cîștigat cti 3—0 : Oti- 
lia Pop — L’lia Buza 6—1, 6—4;

Aurelia Gheorghe — Klari Csa- 
nadi 6—3, 4—6, 6—3; Pop, Ilea
na Trocan — Csanadi. Buza 7—6, 
6—7, 6—4. Cu scorul de 2—0 con
duce șl echipa de la cat. 13—14 
ani : Oana Hîncu — Antonia Ho- 
molyi 6—1, 6—1; Daiana Samungi 
— Ildico Guba 6—3, 6—2. (S.
IONESCU-coresp.)

• Reputata echipă de lupte 
greco-romane a clubului Dinamo 
București a fest invitată în 
Turtia pentru cîteva întîlniri. Din 
formația dinamovistă fac parte, 
printre alții, ștefan Rusu, Ni- 
colae Zamfir, Victor Dolipschi, 
Petre Dicu și Ștefan Marian. An
trenori : Ion Cernea și Dumitru 
Cuc.

• La tradiționalul turneu in
ternațional de judo al Bulgariei, 
care se va desfășura azi și mîine 
la Lovecl, participă și 7 spor
tivi români : Silviu Lazăr (cat. 
s”npni$oară). Ilie Șerban si Ion 
Năstăilă (semiușoară), Simion 
Topiicean (ușoară), Eugen Lăcâ- 
tușu (mijlocie), Traian Codrea 
(semigrea) și Mihai Cioc (grea). 
Antrenor, Iacob Codrea.

TELEX • TELEX •
ATLETISM • La 23 februarie 

se va desfășura la Cosford me
ciul, pe teren acoperit, dintre 
echipele Marii Britanii și Uniunii 
Sovietice. Nefiind complet resta
bilit, campionul olimpic Sebas
tian Coe a anunțat că nu va lua 
parte la acest meci și in nici la 
C.E. de sală de la Budapesta.

BASCHET o Rezultate înregis
trate in competițiile europene in- 
tercluburl : Cupa campionilor : 
ȚSKA Moscova — Billy Milano 
79—78, Real Madrid — Maccabl 
Tel Aviv 95—92 ; feminin, Cupa 
campionilor : Daugava Riga — 
Agon DUsseldorf 75—73, AS Vi
cenza — Munting Zagreb 89—54.

ȘAH • Tuimeul de la Linares : 
după 5 runde conduce englezul 
Miles cu 3 p (1), urmat de Spas
ski (U.R.S.S.) 3 p, Andersson
(Suedia) și Sax (Ungaria) 2,5 p. 
In runda a 5-a Spasski a remi-

TELEX • TELEX
stat cu Hort, iar MiMes a între
rupt cu Gheller.

TENIS • Au continuat întâl
nirile din cadrul turneului inter
național feminin de la Chicago : 
Martina Navratilova — Iva Bu
danova 6—1, 6—1, Eva Pfaff — 
Silvia Hanika 5—7, 6—4, 6—3, 
Pam Shriver — Claudia Kohde 
7—6 6—3 • Rezultate înregistrate 
în turneul de la Vina del Mar, 
din Chile : Martinez (Bolivia) — 
Freeman (S.U.A.) 6—7, 6—2, 7—5, 
Pecci (Paraguay) — Tiberti (Ar
gentina) 6—2. 6—2. Fillol (Chile) — 
Roverano (Uruguay) 6—3, 7—5,
Arraya (Peru) — Rebeleddo 
(Chile) 7—6. 7—6 • Optimi de 
finală la Memphis : Noah — 
Motram 7—5. 6—2 Teltscher — 
Smid 6-4. 6—0, Mayer — Le- 
conte 1—6, 6—0, 6—0, Gottfried — 
Buhning 5—7, 6—3 6—4, Tea
cher — Hooper 7—6, 4—3 (ab.), 
Connors — Ramirez 6—3, 6—3.

EXPLICAȚIILE
UNOR ABSENTE

La ultima ediție 
a campionatelor de 
box amator ale 
Statelor Unite, în
tre participant nu 
s-au aflat doi din
tre candidații poa
te cei mai îndrep
tățiți să 
cucerirea 
naționale, 
Breland

aspire la 
titlurilor 

Mark 
(cat. se-

mimijlocie) și Ty
rell Biggs (cat. su- 
pergrea), în fapt 
camp >nii mondiali 
„en titre* din 1982, 
de la Mdnchen. A- 
mîndoi au fost o- 
prlți de medic să 
urce treptele rin
gului de la India
napolis. Breland a- 
vea o leziune la un

genunchi, în urma 
unui meci de... 
fotbal, iar Biggs se 
resimțea încă, evi
dent, de pe urma 
k.o.-ului suferit în 
fața lui Teofilo 
Stevenson, la me
ciul S.U.A. — Cu
ba, din toamna a- 
nului trecut, de la 
Las Vegas.

șl speră sa le dubleze numă
rul pină în anul 2010, adică 
pînă cind și-a propus să se 
mențină în activitatea compe- 
tițională. Aceasta ar însemna 
să alerge pină la 71 de ani. 
„Sănătos să fiu!“... a spus

Hill,, convins că virsta aceas
ta nu va fi un impediment în 
calea împlinirii obiectivului 
său sportiv. 266 000 kilometri, 
aceasta ar însemna de șase 
ori înconjurul pămîntului, pe 
la Ecuator !

UN NOU FILM
„A fost sau n-a fost fault?* 

este titlul noului film, color, 
de scurt metraj consacrat 
handbalului și produs de ci
neaștii sportivi din Ungaria. 
Pelicula prezintă momentele

DEDICAT HANDBAEUTUI
critice ale luptei dintre doi 
jucători, spectatorii fiind in
formați despre noile reguli 
ale jocului intrate recent în 
vigoare și corecta lor Inter
pretare.

DE $ASE ORI INCONJURTL PÂMlNTlEEL.
Neașteptatul cîștigător al 

titlului de campion european 
la maraton în 1969, la Atena, 
britanicul Ron Hill (2.16:48.0) 
continuă să concureze încă 
și astăzi, cind a împlinit 
virsta de 44 de ani. în a- 
ceastă privință am anunțat, 
dealtfel, zilele trecute, vic

toria repurtată de el (2.25:25,0) 
în concursul de maraton de 
la Manama, în Bahrein. După 
cursă, savurîndu-și victoria. 
Hill amintea ziariștilor că 
pînă acum, potrivit unui cal
cul destul de sigur, a par
curs, Ia antrenamente și con
cursuri, 133 600 de kilometri

„METPONO'lUE" DIN DAEIN
în bazinul de 25 m din Bonn, înotătorul sovietic Vladimir 

ialnikov a pulverizat, pur și simplu, zilele trecute, recordul 
mondial la 800 m liber, pe care l-a corectat cu 5,63 s, fiind 
cronometrat în 7:38,90. Și în această cursă, ca în multe altele, 
înotătorul leningrădean a demonstrat o „cadență* de autentic 
metronom. O demonstrează cel mai bine timpii intermediari în
registrați la parcurgerea fiecărei sute de metri : 100 m — 56,58 s, 
200 m — 58,55 s, 300 m — 57,89 s, 400 m — 57,45 s, 500 m — 57,41 s, 
600 m — 57,17 s, 700 m — 56,82 s, 800 m — 56,80 s. Prima jumătate 
a cursei a realizat-o în 3:50,17, a doua jumătate în 3:48,43.

Campion european la 1600 m In 1977 (15:16,45) la Jonkdping și 
în 1981 (1500 m — 15:09,17) la Split, campion mondial în 1978
(400 m — 3:51,94 și 1500 m — 15:03,09) în Berlinul Occidental și 
1982 (400 m.— 3:51,30 și 1500 m — 15:01,77' la Guayaquil, cam
pion olimpic în 1980, la Moscova, la 400 m (3:51,31) și 1500 m 
(14:58,27), Vladimir Salnikov demonstrează că este, fără discu
ție, cel mai valoros semifondist din istoria înotului mondial, 
în 1984, cînd va împlini 24 de ani (la 21 mai), Salnikov va lup
ta să cucerească și medaliile de aur la Jocurile Olimpice de la 
Los Angeles.

Rubrica realizata de Rorheo VILARA

ACWMJIĂjl CIN RO. tERUMĂ
• Recent a avut loc plena

ra Federației de fotbal din 
R. D. Germană. In funcția de 
președinte a fost ales Gunter 
Erbach în locul lui Giinter 
Schneider — acum vicepre
ședinte (și membru al Comi
tetului Executiv al U.E.F.A.). 
Secretar al federației a fost 
numit Karl Zimmermann, care 
este și vicepreședinte al Co
mitetului pentru cultură fizică 
și sport, iar adjuncții acestuia 
sînt Dieter Fuchs și Manfred 
Zapf (acesta din urmă fost ju
cător international).

O Cu același prilej s-a ho- 
tărît ca echipele din prima 
ligă (în număr de 14) să aibă 
echipe de tineret, care să ac
tiveze în campionatele regio
nale, cu drept de promovare 
în Divizia „B“. alcătuită din 
două serii de cite 18 formații. 
Cite trei echipe vor retrograda 
din „B“, în locul lor promo- 
vînd tot atîtea din ligile re
gionale.

9 în Divizia ,,A“ pot activa 
numai antrenori cu licență. în 
urma unor cursuri speciale si 
cu activitate de cîțiva ani în 
ligile inferioare. Fiecare for
mație va avea și un antrenor 
secund.
• Plenara a constatat că. in 

ultimii ani. s-a neglijat pre
gătirea tehnică individuală a 
jucătorilor, acordîndu-se o mai 
mare importantă pregătirii fi
zice.

REZULTATE, ȘTIRI
• LA BUDAPESTA s-au in-, 

tîlnit echipele olimpice ale Un
gariei și Poloniei. Meciul s-a 
încheiat cu scorul de 0—0.

• TURNEUL de la Abidjan 
s-a încheiat “cu victoria echi
pei braziliene Coritiba, care a 
învins in finală, cu 6—2. for
mația locală „Africa Sport", 
în meciul pentru locul 1 o 
selecționată a Bulgariei a dis
pus de ASEC Abidjan cu 2—1.
• ÎN PRIMA DIVIZIE a 

campionatului Norvegiei au 
promovai Brann Bergen, Kongs- 
winger și Eik Tonsberg.
• GOLGETERUL campiona

tului danez este Ip Jackie 
(Velje B.K.) cu 20 de goluri.
• ÎN „CUPA TARILOR A- 

RABE“, care se va disputa în 
septembrie, s-au înscris 18 re
prezentative naționale.
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