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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚIVA I
In meciul-retur din ilnala „Cupei balcanice" la volei

SILVANIA ȘI-A APARAT CU DIRZENIE ȘANSA, 
CUCERIND ASTFEL PRIMUL El TROFEU

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI
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Prima competiție internațio
nală oficială de volei a aces
tui an, „Cupa balcanică" lnter- 
cluburi, ne-a adus satisfacția 
victoriei finale a uneia dintre 
reprezentantele noastre, Silva- 
nia Șimleu-Silvaniei, care, in 
meciul retur desfășurat In de
plasare, împotriva cunoscutei 
formații Partizan Belgrad (de 
12 ori campioană a Iugosla-

buni jucători. Sîlvania s-a pre
zentat la meciul retur, din pă
cate, cu doi jucători — Ciontoș 
și Strauff — bolnavi (gripă) și 
cu Tutovan accidentat la un 
deget în ciuda acestor dificul
tăți, echipa a luptat cu multă 
dăruire pentru punctele necesa
re adjudecării trofeului și, cu 
toate să preluarea nu a mai 
avut precizia și constanța din

ANIȘOARA CUȘMIR Șl VALI IONESCU - PROTAGONISTELE
UNEI DISPUTE SPORTIVE DE MARE INTERES MONDIAL

Atletele noastre dominâ proba de sdriturâ in lungime $1 pe teren acoperit
Cu ani tu urmă, atunci dnd 

aportul românesc avea In per
soana Iolandei Balaș-Soter pa 
cea mai mare atletă a lumii, 
porneam spre stadionul pa 
care urma să sară1 loll cu 
mari și îndreptățite speranțe 
că. In ziua aceea, recordul lu
mii m afla in pericol... In
tr-adevăr, cei mai vîrstnici ișl 
vor reaminti, de exemplu, de 
sezonul de concursuri al anu
lui 1958, in care Ioli a corec
tat de 5 ori recordul mondial 
al săriturii In înălțime...

Două cupe de cristal au recompensat stmbăti pe cele mai bune 
două săritoare ia lungime ale lumii Foto : Dragoș NEAGU

Astăzi, pornim spre con
cursurile din sala ,.23 August" 
cu aceleași simțăminte, de fle
care dată, căci Anișoara Cuș
mir și Vali lonescu pot oferi 
la fiecare evoluție performanțe 
deosebite si chiar noi recor
duri. Aceleași senzații le în
cearcă șl iubitorii de atletism

LUPTĂTORUL ILIE MATEI VICTORIOS IN SUEDIA
în cadrul importantului tur

neu internațional de lupte gre- 
co-romane, organizat tn Sue
dia, la Vaesteias, și dotat eu 
„Cupa Mălaren", un frumos 
succes a repurtat tinărul nos
tru sportiv Iile Matei, clasat 
pe primul loc lat cat. 90 kg, 
înaintea cehoslovacului Jin- 
drich Durkac și a polonezului 
Jan Golgowlcz. Iată și frunta
șii celorlalte categorii : 48 kg : 
Anikin (URSS), 52 kg: Dae Dao 
Bang (Coreea de Sud), 57 kg : 
Arpad Slpoș (Ungaria), 62 kg: 
A. Livlnov (URSS). 2. C. Uță

PLENARELE CONSILIILOR JUDEȚENE AU CONSTITUIT 
UN PRILEJ DE ANALIZĂ RESPONSABILĂ Șl DE ANGAJARE 
FERMĂ PENTRU UN NOU AVÎNT AL MIȘCĂRII SPORTIVE
în perioada ianuarie-februa- 

rie au avut loc plenarele con
siliilor județene pentru educa
ție fizică $1 sport, la care au 
participat membrii consiliilor 
sportive județene, reprezen
tanți ai factorilor cu atribuții, 
președinți de asociații și clu
buri sportive, profesori de e- 
ducație fizică, antrenori și 
sportiv! fruntași, -gptiviști ob
ștești.

Plenarele consiliilor județe
ne au avut un caracter de lu
cru, partlclpanții făcînd anali
za critică și autocritică, pe ba
ză de date concrete, într-un 
spirit constructiv, pătruns de 
înaltă responsabilitate partini
că. a întregii activități desfă
șurate în anul 1982 în dome
niul sportului de masă și al 
celui de performanță, pentru 
îndeplinirea hotărîrilor de par
tid, a prețioaselor orientări și 

bucureștenl care, lată. Iau cu 
asalt sala din strada Malpr 
Coravu dnd ear cela două 
„fete de aur", dovedind In a- 
cest fel că dragostea de atle
tism este Întreținută de marile 
performanțe. La această oră, 
orice concura al Anișoarei sau 
al lui Vali este Însoțit de o 
foarte bună performanță, iar 
o întLlnlr* directă a celor două 
constituie... o amenințare pen
tru record I

Așa a fost si acum, sîmbătă, 
la „Cupa de cristal". După ce

Vali lonescu a egalat rpcor- 
dul mondial cu o săritură de 
6,92 m. In final Anișoara Cuș
mir a redevenit singura lideră 
mondială — Indoor — a pro
bei cu rezultatul de 6.94 m, 
flecare dintre ele fiind doar 
la un pas de 7.00 m (din pă
cat*. Încercările lor cele mai

(România), 3. J. Lipien (Polo
nia), 68 kg: J. Kopansky (Po
lonia), X M. Produkin (URSS), 
1 St Negrlșan (România), 74 
kg i R. Tallroth (Suedia), 82 
kg : A. Sianimov (URSS), X 
V. Sutjoplujev (URSS), X I. 
Draica (România), IM kg : V. 
Avdîșev (URSS), X A. Dubrov- 
Jki (URSS), X V. Andrei 
(România), +1M kg : A. San 
durskl (Polonia). Clasamentul 
pe națiuni : 1. Uniunea Sovie
tică 49 p, X Ungaria 26 p, X 
România 25 p.

indicații cuprinse tn Mesajul 
p* care tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, președintei! 
României, l-a adresat Confe
rinței p« țară a mișcării spor
tive.

Un loc important In lucrările 
plenarelor județene l-a ocupat 
modul cum se realizează sar
cina fundamentală Încredința
tă de partid mișcării sportive, 
aceea de a antrena întregul ti
neret, pe toți oamenii muncii 
in practicarea sistematică și 
organizată a exercițillor fizice, 
sportului și turismului de ma
să A fost reliefat rolul puter
nic pe care n are in această 
direcție marea competiție spor
tivă națională „Daciada", crea
tă din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, și care cu
noaște an de an o tot mai or
ganică implicare tn viața spor

bune au fost depășite). Im
portant ni se pare si faptul că 
in acest concurs de sîmbătă 
Anișoara si Vali au avut 5 
sărituri reușita peste 6.90 na 
(atît cit n-a mal sărit nimeni 
în săli In afara lor), ceea ce 
dovedește că sportivele noas
tre domină proba, $1 pe teren 
acoperit, eu aceeași autoritate 
suverană eu care au făcut-o, 
in sezonul trecut, in aer liber.

Anișoara Cușmir culege a- 
cum primele satisfacții depline 
de pe urma ambiției cu care 
s-a pregătit In săptămînile a- 
cestei ierni. Marea învinsă a 
anului trecut a dorit revanșa 
și a obținut-o. înaintea aces
tui concurs, antrenorul Ion 
Moroiu ne spunea că Anișoara 
a progresat mult în această 
iarnă, că în ultimele zile a 
Înregistrat, la normele de con
trol, indici superiori la forță 
șl viteză, depășindu-și. la toa
te probele, „recordurile" per
sonale. Mal are Încă destul de 
lucru — si mal are, deci, des
tule resurse — pjntru îmbună
tățirea tehnicii săriturii, pen-

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

(Continuare In pag. a 4-a)

±,wil"11 MAJORITATEA CATEGORIILOR
DE GREUTATE AU RĂMAS FĂRĂ... TITULARI
Timp de 6 zile, pe ringurile 

instalate In sălile de sport din 
Brăila și Galați s-au perindat, 
cu foarte puține excepții, cei 
mai buni boxeri al țării, in 
tradiționalul „Turneu al Pri
măverii". Acesta a fost testul 
cel mai important în vederea 
alcătuirii lotului reprezentativ 
care va participa la marele tur
neu IntemațlotMkl al României 
„Centura da aur", iar apoi la 
campionatele europene de la 
Varna.

Desigur, după perioada de 
acumulări din această iarnă, 
majoritatea pugillștilor tnscriși 
In competiție au căutat să de
monstreze, tn fața numeroșilor 
spectatori și a specialiștilor, că 
eforturile depuse nu au fost 
zadarnice, că pot aspira la 
performanțe notabile.

Dar, cu regret trebuie să 
spunem, intențiile competitori
lor nu au fost susținute — tn 
foarte multe cazuri — și de 

tivă a județelor. Au fost sub
liniate realizările obținute, sub 
conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, de organele 
șl organizațiile sportive tn dez
voltarea sportului de masă, 
precum șl lipsurile și neajun- 
•uril* care se mai constată tn 
acest domeniu.

în ceea ce privește sportul de 
performanță, în atenția parti- 
cipanților la plenarele județene 
au stat rezultatele concrete ale 
muncii de selecție, de instrui
re șl educare a sportivilor, 
modul cum sint folosite, la 
toate eșaloanele — copii, ju
niori și seniori — metodele 
științifice de pregătire, cu ac
cent pe lipsurile manifestate. A 
fost analizat modul cum și-au 
Îndeplinit în anul precedent

(Continuare In pap. 2-3)

Silvănenii iși manifestă bucuria oictonei fi a primului trofeu in
ternațional pe care-l aduc în Șimleu-Silvaniei Foto: Ionel DAVID
viei), șl-a apărat cu succes a- 
vantajul luat cu o săptămînă 
în urmă, la Zalău in prima 
manșă a finalei.

Echipa noastră a fost Înso
țită și de antrenorul federal 
Vasile Pavel, căruia l-am ce
rut cîteva amănunte suplimen
tare la întoarcerea din Iugosla
via* „A fost o partidă disputa
tă în mare tensiune, ne-a spus 
el, deoarece voleibaliștii bel- 
grădeni s-au arătat foarte ho- 
tăriți să refacă handicapul și 
să ciștige, la punctaveraj, tro
feul. Ei au jucat, dealtfel, la 
un nivel net superior evoluției 
de la Zalău, avind în Mitici 
Kulici și Matiațevici cei mai

„argumente convingătoare" Ne 
amintim că, nu cu mulți ani 
In urmă, antrenorii lotului na
țional nu aveau probleme tn 
alcătuirea unei formații redu
tabile Aproape la fiecare oa 
tegorie de greutate exista un 
titular, oare cu greu putea fi 
detronat : Constantin Ciucă, 
Gabriel Pometcu, Simion și 
Calistrat Cuțov, Alee Năstac, 
Costică Dafinoiu Ion Alexe, 
ca să amintim doar de clțiv* 
Clnd aceștia erau fn plenitu
dinea forțelor antrenorul eme
rit Ion Popa avea probleme 
doar tn stabilire* titularilor

Ieri, in ultimul joc de verificare

inaintea meciului de la Casablanca

REJGBYSTIi TRICOLORI -ÎN VERVĂ>
Pentru naționala de rugby a 

României, sezonul internațional 
debutează duminică, cind va 
intilni la Casablanca reprezen
tativa Marocului. Este vorba, 
in fapt, despre cea de a doua 
partidă a tricolorilor in actuala 
ediție a competiției continenta
le organizate de F.I.R.A., după 
jocul din .toamnă cu Franța, 
joc victorios (13—9) egal cu o 
primă și serioasă opțiune pen
tru ciștigarea trofeului. Cu mai 
puține meciuri in picioare ca 
altădată (sezonul intern va fi 
inaugurat Ia începutul lui mar
tie), rugbyștii noștri de frunte 
au efectuat in schimb o serie 
de partide de verificare in 
compania divizionarelor _A“ 
Steaua, Farul și R.C. Sportul 
studențesc. Această din urmă 
formație a dat replica lotului 
chiar ieri după-amiază, la Sna- 
gov, jocul reprezentînd practic 
ultimul „amical" înaintea în- 
tilnirti oficiale de la sfîrșitul 
săptămînii.

Tricolorii s-au mișcat bine, 
pe alocuri foarte bine, luind în 

primul joc, a reușit să Ie ob
țină. Punctele victorioase au 
fost obținute cind adversarii 
se aflau foarte aproape de... 
trofeu. Remarcabili în joc au 
fost Tuto van, Mâșcășan și Ter- 
bea intr-un sextet în care a“ 
mai fost utilizați Ciontoș 
Straulf Ghic (Popa). Foarte 
corecți au fost arbitrii greci 
Arghiropoulos și Tulis".

Nu ne cămine decit să-i te-, 
licităm pe voleibaliștii silvă- 
neni pentru performanța lor in 
ediția a 5-* „Cupei balcanice", 
pe oare băimărenii de la Ex
plorări au cucerit-o, la rlndul 
lor, de trei ori tn edițiile pre
cedente 

celorlalte 2—3 categorii șl, 
după cum ne spunea apreciatul 
tehnician, dificultatea consta 
în... alegere, deoarece la fie
care oategorie erau cite 2—3 
sportivi Viare candidau la Un 
loc tn echipă. Ce am văzut 
timp de o săptămînă la Brăi
la și Galați ? Cam puține lu
cruri promițătoare In privința 
reprezentării boxului nostru în 
arena internațională. Spre e-

Paul tOVAN 
Telemac SIRIOPOL

(Continuare tn pag 2-3) 

serios meciul mai cu seamă in 
prima repriză, cind au frint ra
pid orice speranță a universita
rilor bucureșteni — care au avut, 
ce-i drept, rindurile subțiate. 
După Dauză, antrenorul federal 
Valeriu Irimescu, prezent in 
teren ca arbitru, a dat jocului 
caracter de școală, Rezultatul: 
74—0 (40—0), prin 15 eseuri (M. 
loader 3, Fuicu, I. Constantin, 
Aides — cite 2, V. Ion. Văr- 
zaru. Podărescu, Lungu, Cojo- 
caru N. Dinu), șase transfor
mate de Podărescu, unul de I. 
Constantin. Formația: V lon- 
Fuicu. Lungu, Vărzaru, Aldea- 
Podăi eseu, Paraschiv-Murariu, 
Borș, Gurămare-Dumitru. Ca- 
ragea-Bucan, Munteanu, luna
ra. Au mai jucat I. Constan
tin. Cojocaru, M. Toader, A- 
lexandru, N. Dinu, Daraban 
C. Dinu, Moț, Csoma. Nu se 
mai Contează pe Radulescu și 
Holban, indisponibili, iar Cara- 
gea s-a accidentat și el ieri 
•perăm fără urmări.

Geo RAEȚCHI



Echipele de rugby, Intre tur și retur In etapa a n-a, la han anal feminin

ȘTIINȚA PETROȘANI DOREȘTE SĂ RĂMÎNĂ 
CEA MAI BUNĂ FORMAȚIE STUDENȚEASCĂ!

13 î 3 3 159-132 30e știința Petroșani
Rugbyștii de la Știința Pe

troșani doresc să se afle și 
în acest campionat în vecină
tatea protagoniștilor. „Oricum, 
țintim să rămînem cea mai bu
nă formație studențească!" — 
afirmă cu toată convingerea 
ing. Mircea Ortelecan, talo- 
nerul internațional al XV-lui 
din Valea Jiului, totodată unul 
dintre antrenorii (voluntari) 
ai echipei, alături de Ioan Bu
can. întregul lot ar fi incintat 
dacă Ortelecan s-ar ocupa de 
echipă (cunoștințele sale în 
rugby și personalitatea pe care 
o are îl impun cu prisosință!), 
numai că apreciatul jucător 
este în prezent prea angajat, 
profesional, pentru a-și asuma 
o asemenea răspundere: se
pregătește pentru examenul 
de doctorat. „însăși participa
rea mea Ia antrenamente și 
la meciuri reprezintă... mult 
față de volumul activității ce 
o desfășor. Dar, ce să fac? Pa
siunea pentru rugby mă co- 
vîrșește, pur și simplu!”

Mircea Ortelecan rămîne un 
model pentru toată lumea rug- 
bystică din Petroșani; în pri
mul rind pentru jucătorii Știin
ței, majoritatea studenți, cîțiva 
ingineri („uvertura" Chiriac, 
centrul Dumitru Florian, flan- 
kerul Băloi, talonerul Oțetaru), 
și numaii doi în pregătire pen
tru concursul de admitere din 
vară (centrul Medragoniu și 
jucătorul de linia a II-a Dru
mea), Ortelecan și colegii săi, 
absolvenți ai Institutului de 
mine, care au găsit soluții pen
tru a asigura colegilor-studenți 
condiții optime 
la sesiunea de 
le pot solicita 
propiatul retur, 
re zilnică la antrenamente.

începutul s-a consumat 
ianuarie, 
dențească 
pînă în a 
A urmat 
ce fizică 
a decurs 
remarce 
scurta întîlnlre pe care 
avut-o. la întoarcerea de 
Litoral, în Gara de Nord, 
așteptarea acceleratului 
Deva.

de prezentare 
examene, acum 
totul pentru a- 
adlcă participa-

în 
în mica cetate stu- 

din Valea 
doua decadă 
un stadiu de 
la Mangalia, 
perfect!' 

Mircea Ortelecan.

Jiului, 
a iunii. 
reface- 
..Totul 

— ținea Să 
la 

am 
pe 
în 

____________ de 
„Directorul complexului

balneologie, dr. Stănescu, a fă
cut totul pentru a ne simți 
bine, 
ciale 
timp 
nora 
traumatisme 
matice".

Și acum? 
întoarcerea 
continuăm 
așteptarea 
precizarea 
Tot de la 
pectivă se 
test cu formații din localități 
învecinate 
sau din alte 
16 Februarie 
ința CEMIN 
astfel ca partida cu care va 
demara Știința Petroșani în a 
doua parte 
Diviziei „A" 
R.C. Sportul 
Petroșani — să însemne o de
plină reușită. Studenții mineri 
au un ascendent asupra cole
gilor lor din București, un 
15—15 pe „Tei". O victorie ar 
netezi poate altele, 
in primul rind in 
programate acasă, cu 
Steaua, Universitatea 
ra. Rapid și Știința 
intervine Bucan, cu calmul său 
imperturbabil.

Reținem atmosfera plină de 
seninătate a dialogurilor pur
tate cu cei doi jucători-antre- 
nori ai Științei Petroșani, fap
tul că toți rugbyștii echipei se 
arată a fi angajați in apropia
tul retur, pentru a realiza. îna
inte de orice, un plus de cali
tate față de eeea ce au ară
tat pînă acum, ca o modalitate 
de a promova sau a se men
ține in loturile reprezentative 
(cei mai vizați: D. Petre. Do- 
robanlu, 1. Florentin, St. Con
stantin, Drumea șt Bucan) si 
de a onora aniversarea a 35 
de ani de la înființarea sec
ției. eveniment*care se va săr
bători în toamnă, sub patrona
jul conducerii Institutului 
mine (rector, prof. dr. fng. D 
Fodor) și cu participarea u- 
nor formații universitare din 
tară și de peste hotare.

Ne-a creat condiții spe- 
pentru 
scurt, 
dintre

a rezolva, intr-un 
„necunoscutele” u- 
jueătorii noștri, cu 
sau afecțiuni reu-

„Acum, după re
ia Petroșani, ne 
antrenamentele, in 
returului", ne face 
Mircea Ortelecan. 

el aflăm că în pers- 
află cîteva întîlniri-

(C.S.M. Sibiu) 
orașe (Politehnica 
Cluj-Napoca. Ști- 
Baia Mare etc.),

a campionatului 
de rugby, cea cu 
studențesc — la

„oricum, 
meciurile 
Poli Iași, 
Timisoa- 
cemin»

de

Liberi u STAMA

UN NOU TURNEU
IN CAMPIONATUL DE POLO

De mîine și piuă" duminică, 
bazinul bucureștean Floreasca 
găzduiește un nou turneu, al 
cincilea (al șaselea — ultimul 
— se va disputa în luna mai) 
In cadrul campionatului Divi
ziei „A” la polo, seria de eli
tă. Au loc alte șapte etape, trei 
dimineața, de la ora 9 
(miercuri, vineri și duminică), 
patru dupâ-amiaza, de la ora 
16 (miercuri, joi, vineri, sim- 
bătă). Desigur, cele mai inte
resante meciuri se anunță ace
lea dintre fruntașe : Rapid — 
Crișul, programat miine (ora 
19), Dinaino — Crișul (joi, ora 
19) și Rapid — Dinamo (sim- 
bătă, ora 19). Avînd un avans 
impresionant față de urmă
ritoare — șapte puncte __ 1
mult decît Rapid, 14 in plus 
față de Crișul —, Dinamo, cu 
lotul său de internaționali, ne 
va oferi, sperăm, numai evolu
ții de înalt nivel, in vreme 
ce de la feroviarii bucureșteni 
Si de la orădenl așteptăm re
plici de valoare și poate chiar... 
surprize. După cum nădăjduim 
ca și celelalte competitoare să 
arate mai mult decît pînă a- 
cum.

mai

RAPID BUCUREȘTI (Divizia ,,B“) CALIFICATA 
ÎN SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEIa

FESTIVALUL DE ȘAH 
„HERCULES ’83“

„Cupa F

La - și tul săptămînii trecu
te, in sălile de sport din Ale
xandria, Ploiești, Rm. Vilcea 
și Odorheiu Secuiesc s-a dis
putat etapa a II-a a celei de a 
Vl-a ediții a „Cupei României" 
la handbal feminin. Au intrat 
în competiție divizionarele „A", 
alături de ele aflîndu-se și cele 
4 formații din eșalonul valoric 
secund, calificate din faza an
terioară: Constructorul Hune
doara, Textila Zalău, Rapid 
București și Constructorul Ti
mișoara. Dintre acestea din ur
mă Rapid București a rămas 
în cursă., formația din Giu- 
lcștî clasîndu-se pe locul se
cund în seria „C" (înaintea di
vizionarelor „A" Mureșul Tg. 
Mureș și Textila Buhuși). Pen
tru semifinale s-au- calificat : 
Progresul București, C.S.M. 
Sibiu, Știința Bacău, TEROM 
Iași, A.E.M. Timișoara Rapid 
București, Rulmentul Brașov și 
Confecția București.

Scurte relatări de la cele pa
tru serii.

SERIA A — ALEXANDRIA
Finala s-a disputat intre Pro

gresul București și C.S.M. Si
biu. Au ciștigat bucureștencele, 
ele avind inițiativa de-a lun
gul întregii partide. Iată re
zultatele : Progresul 23—19
(10—8) cu C.S.M. Sibiu, 29—21 
(15—12) cu C.S.M. Sf. Gheor
ghe Șl 26—17 (11—7) cu Con
structorul Hunedoara ; C.S.M. 
Sibiu 19—18 (11—10) cu Con
structorul Hunedoara si 24—19 
(îl—9) cu C.S.M. Sf. Gheorghe; 
C.S.M. Sf. Gheorghe — Con
structorul Hunedoara 22—19 
(14—7). Clasamentul seriei : 1. 
Progresul București 9 p, 2. 
C.S.M. Sibiu 7 p, X C.S.M. Sf. 
Gheorghe 5 p. 4. Constructo
rul Hunedoara 3 p. (M. BIZON- 
coresp.).

SERIA B — PLOfEȘTI
Știința Bacău s-a detașat net 

de celelalte formații. Băcăuan- 
ceîe șî-au disputat finala se
riei cu TEROM Iași. Partida a 
fost de foarte bun nivel tehnic, 
Știința reușind să dștige, pe 
merit, la un singur gol. Re
zultate : Știința Bacău 30—14 
(15—6) cu Hidrotehnica Con
stanța, 21—13 (9—6) cu Textila 
Zalău și 23—27 (15—13) cu

TEROM Iași; TEROM 20—18 
(8—10) cu Textila Zalău șl 21— 
13 (12—5) cu Hidrotehnica Con
stanța; Hidrotehnica — Texti
la Zalău 22—19 (11—9). Clasa
ment : 1. Știința Bacău 9 p, 2. 
TEROM Iași 7 p, 3. Hidroteh
nica Constanța 5 p, 4. Textila 
Zalău 3 *
ccresp.).

p- (O. BALTEANU-

C — RM. VILCEA 
Timișoara, In finală

SERIA
A.E.M.

cu Rapid București, s-a clasat 
pe primul loc, dar rapidistele 
au meritul de a fi ciștigat două 
partide, producind surpriza se
riei. Rezultate : A.E.M. Timi
șoara 34—16 (17—7) cu Textila 
Buhuși, 20—15 (10—8) cu Rapid 
București și 29—17 (10—10) cu 
Mureșul Tg. Mureș ; Rapid 
București 23—18 (12—9) cu Mu
reșul Tg. Mureș și 29—22 (12— 
8) cu Textila Buhuși; Mureșul 
Tg. Mureș — Textila Buhuși 
26—24 (12—12). Clasament : 1. 
A.E.M. Timișoara 9 p, 2. Ra
pid București 7 p, X Mureșul 
Tg. Mureș 
huși 3 p. 
resp.).’

In urma omologării rezultatelor 
din ultimele partide întrerupte, 
au fost stabilite clasamentele fi
nale ale celor două turnee inter
naționale de la Băile Herculane, 
disputate în cadrul Festivalului 
șah ist „Hercules *83**. La mascu
lin, ordinea este următoarea : 
1—2. P. Ștefan ov șl C. Ion eseu 
8 p ; 3. Em Ungureanu 6,5 p ; 
4. W. Ott (R.F.G.) 6 p ; 5—8. C. 
Bușu, I. Biriesou, V. Valsman și 
G. Forgacs (Ungaria) 5,5 p ; 9. 
D. Bărbulescu 5p ; 10. I. Jivano- 
vici (Iugoslavia) 4,5 p ; 11. P.
Orev (Bulgaria) 4 p ; 12. V. Ni- 
colaide 2 p. La feminin : 1—4. 
Emilia Chiș, Slobodanka Milivo- 
jevici (Iugoslavia), Edit Ștefanov 
șl Gertrude Baumstark 6,5 p ; 5. 
Smaranda Boicu 6 p ; 6—8. Anto
nina Dragasevici (Iugoslavia), Eu
genia Ghinlă șl Cristina Bădu- 
lescu 5,5 p ; J—10. Eleonora Go- 
gâlea și Martha Kovacs (Unga
ria) 5 p : 11 Miroslava Gos-tovlcl 
(Iugoslavia) 4,5 p ; 12. Eva Ka- 
rakas (Ungaria)' 3 p.
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prima oomp 
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ÎNTRECERILE CELOR Măi TINE

5 p, 4. Textila Bu- 
(P. GIORNOIU-co-

D ODORHEIULSERIA 
SECUIESC

Rulmentul Brașov a fost cea 
uiai bună echipă a seriei, cea 
mai mare diferență de goluri 
realizind-o in finala cu Con
fecția București. în schimb, 
de nerecunoscut au fost hand
balistele de la Chimia Rm. Vil
cea, care au reușit o singură 
victorie. Rezultate : Rulmentul 
Brașov 24—19 (14—12) cu Con
fecția București, 21—20 (9—7) 
cu Chimistul Rm. Vilcea ți 
23—20 (12—10) cu Constructo
rul Timișoara ; Confecția 
București 26—24 (15—12) cu 
Chimistul Rm. Vilcea ți 28—20 
(13—12) cu Constructorul Timi
șoara ; Chimistul — Construc
torul Timișoara 31—30 (13—13). 
Clasament : 1. Rulmentul Brașov 
9 p, X Confecția București 7 p, 3. 
Chimistul Rm. Vilcea 5 p, 4. Con
structorul Timișoara 3 p. Gol- 
geteră a seriei : Rodica Gri- 
goraș (Confecția București) 31 
de goluri Înscrise. (A. PIALO- 
GA-coresp.).

La Ploiești ți Brașov vor 
avea loc, sîmbătă și duminică, 
semifinalele „Cupei României".

• întrecerea echipelor din pri
ma serie valorică a campionatu
lui de juniori mari (18 ani) la 
hochei este din ce în ce mai a- 
tractivă. Recent s-a disputat la 
Miercurea Ciuc cel de al IV-lea 
turneu (ultima confruntare va 
avea loc în luna aprilie, la 
Gheorgheni). prilej cu care prin 
victoria echipei C.S.S. Liceul 
Miercurea Ciuc asupra fostei li
dere a clasamentului. Dunărea 
Galați (6—2), învingătoarea a tre
cut pe primul loc în clasament. 
Dar iată rezultatele înregistrate 
la sfirșitul săptămînii trecute la 
Miercurea Ciuc : C.S.S. Liceul M. 
Ciuc cu Dunărea Galați 6—2, cu 
Dinamo București 10—2, cu C.S.S. 
Tg. Secuiesc 19—0, Dunărea cu 
Dinamo 6—3 și cu C.S.S. Tg. Se
cuiesc 20—1, z " 7
Tg. Secuiesc 14—1. în clasament: 

C.S.S. Lie. " —

Dinamo cu C.S.Ș.

1.

2.
3.

4.

M. Ciuc
12 10 0 2 

Dunărea Galați
12 10 0 2

C.S.S. nr. 2 — Din.
12 4 0 8

C.S.S. Tg. Secuiesc
12 0 0 12 
că

1,ziS—

103— 
Buc.
67—

41 20

SI 20
62 8

20—181 o
De subliniat că la acest tur

neu a asistat, zi de zi, un foar
te numeros public. (V. PAȘCA- 
NU — ooresp.).
• Tot la sfirșitul săptămînii 

trecute, dar la București, s-au 
disputat partidele unei alte pri
me serii valorice. însă din cam
pionatul juniorilor mici (16 ani).

PLENARELE CONSILIILOR JUDEȚENE
f

(Urmare din pag 1)

consiliile județene și orășe
nești, consiliile cluburilor spor
tive și fiecare secție de perfor
manță tn parte sarcinile și an
gajamentele privind dezvolta
rea ramurilor și probelor no
minalizate 
ța muncii 
antrenor, 
riale puse 
unități și 
evaluarea 
comparație cu cele realizate pe 
plan mondial au fost principa
lele puncte de referință la a- 
cest capitol al lucrărilor.

Materialele prezentate in 
plenarele consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport, 
numeroasele luări de cuvint, ca 
și planurile de măsuri adoptate 
cu acest prilej au direcționat 
princij alele căi de urmat jn a- 
cest an și in anii următori, 
prin mai buna folosire a po- " 
tcnțialului uman existent, a 
experienței acumulate, a 
drelor și a bazei materiale de 
care dispune fiecare județ.

S-a dat expresie dragostei 
fierbinți și recunoștinței pro
funde a sportivilor, antrenori
lor și tehnicienilor, a tuturor

prin plan. Eficien- 
fiecărui sportiv și 

a mijloacelor mate- 
la dispoziția fiecărei 
in ultimă instanță 
performanțelor in

celor ce munvesc in mișcarea 
sportivă, față de partid, față 
de mult iubitul $j stimatul 
conducător al partidului si sta
tului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija perma
nentă §i sprijinul prețios acor
dat mișcării sportive. Pârtiei- 
panții la plenare și-au mani
festat dorința de a îndeplini 
întocmai prețioasele orientări 
și indicații cuprinse în Mesa
jul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresat Conferinței 
pe țară a mișcării sportive, 
materializate in obiectivele pe 
anul 1963 și în perspectivă, în
scrise in Programul de dezvol
tare pînă In anul 1965. Ej s-au 
angajat ca, realizind o nouă 
calitate, superioară, în toate 
domeniile muncii lor, să asigu
re antrenarea unui număr șl 
mai sporit de participant! la o

gamă tot mai largă de între
ceri de 
ciadei", 
țială a 
țării la 
prezentative in vederea parti
cipării la marile 
ternaționale și, cu 
Jocurile Olimpice 
1984.

La plenare au 
prim-secretari și 
comitetelor județene ale Par
tidului Comunist Român, pre
cum și membri ai Biroului și 
ai Comitetului Executiv al 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, cadre 
cu munci de răspundere din 
secțiile C.N.E.F.S., federațiile 
sportive și departamentele cu 
atribuții In mișcarea sportivă.

masă din cadrul „Da
ca și creșterea substan- 
contribuției județelor 
alcătuirea loturilor re-

Întreceri ln- 
precădere, la 

din anul

fost prezenți 
secretari ai

ca-

Duminica 2î fcftruarlc
TRAGEREA EXTRAORDINARĂ LOTO A MĂRȚIȘORULUlT

Agențiile Loto-Pronosport au început vînzarea biletelor 
pentru tragerea extraordinară Loto a Mărțișorului, care 
va avea Ioc duminică 27 februarie 1983. în cadrul a 12 
extrageri, cu un total de 120 de numere, participanților li 
se oferă șanse multiple de a obține autoturisme „Dacia 
1300", mari sume de bani variabile și fixe și excursii pes
te hotare. Biletele de 25 lei varianta au drept de ciștiguri 
Ia toate extragerile. Se poate participa pe variante simple, 
variante combinate și combinații „cap de pod", achitate 
sută la sută sau în cotă de 25 la sută. Consultați prospec
tul acestei trageri deosebit de avantajoase și procurați din 
timp bilete cu numerele preferate, pentru dv. sau pentru * 
le oferi în dar cu ocazia Mărțișorului !

Sf.
Llcl

GfJ

A fost vorl 
turneu al 
minat de 
a pierdut 
zultatele : 
Gheorghe 
gheni 6—6,1 
5—1, cu j 
8—3, cu d 
C.S.S. Ud 

2
Gheori 
8—3 f *J.S|
Gheorghenl 
Galați 7—1 
ghe 11—5 I 
C.S.S.
C.S.S. 
nr. 2 
gheni
ghe 6—3. 
Gheorgher 
C.S.S. 1 
(101—58) ; 
(89—91) ; 
rești 17 n 
2 Galați 
Sf. Gheoj 
acestei în] 
(c.s.s. tN 
de N. Al]
Kacso (Cj

• Intre 
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doilea tl 
Diviziei J 
Unirea TI 
mată de I 
lectromuJ 
dromecarl

DUPĂ „TURNEUL PRIMAVE
(Urmare din pag. I)

xemplu, la cîteva categorii de 
greutate, datorită evoluțiilor 
anterioare, existau, după pă
rerea selecționerilor, prezum
tivi TITULARI. Dar, după a- 
cest turneu, iată că și aceștia 
au fost detronați și acum s-a 
ajuns în situația ca antrenorii 
să se afle în mare dilemă. Prin
tre cîștigătorii turneului, din
tre campionii naționali ai a- 
nului trecut, nu ese află decît 
Constantin Tițoiu (muscă) și 
Gheorghe Preda (grea) ! La 
Brăila și Galați, au părăsit
prematur competiția campionii 
Costin Stancu (Pană), Viorel
Ioana (semiușoară). Mircea 
Fulger (ușoară). Mihai_ Ciubo- 
taru (semimijlocie), ~ 
Senciuc (mijlocie).
Daniei (semigrea), ultimul evo- 
hiînd acum în rindul greilor. 
Alături de aceștia au mai fost 
Învinși și alți boxeri în care 
se puneau speranțe : Al. Șchio
pii, G. Govici, Leontin Sandu, 
I. Stan, I. Bălan, N. Crăciun, 
ȘL Ștefana, I. Panaite, Dorel 
Jianu, T. Pîrjoi, N. Talpoș, ca 
să amintim doar pe cei vizați

Dumitru 
Georgică

NU SE POATE? BA SE POATE!
Cel mal ușor lucru 

mea asta e să spui 
poate** ! Nu e nevoie 
ceva, nu-ți iei nici o _ 
ție, nici o răspundere, nu riști 
nimic și totuJ este o.k. ! (Cit 
o costa mișcarea sportivă 
acest „nu se poate •!“ chiar... 
nu se poate calcula.)

Dacă, de pildă, ar fi fost 
întrebat cineva : se poate face 
patinaj viteză — și încă de 
performanță ! — la Constan
ța ? răspunsul ar fi fost că... 
nu se poate ! Ierni bllnde. vo
cația înotului, a plajelor fier
binți — argumente se găsesc. 
Bine, dar există acolo și un 
patinoar artificial... Pentru a- 
grement- pentru plăcerea co
piilor — s-ar fi răspuns — da. 
merge. ȘI asta doar cel mult 
patru luni pe an. Ce să faci 
In patru luni T

Și. totuși. spre mirarea 
multora, la finalele ediției a 
m-a a „Da ciadei** și ale 
campionatelor naționale de 
patinaj viteză, de la Miercu
rea Ciuc, pe locul ITI al cla
samentului. general (poliatlon) 
apare o constănțeancă, Ileana

pe lu- 
„nu se 
să taci 
ohliga-

Clește»u, care — notați bine 
— a concurat la o categorie 
de vtrstâ mult superioară ce
lei pe care o are. Locul n la 
500 m. locul m la 1 MO m și 
locurile IV la 1 500 șl 3 000 m ! 
O sprinteră. ded, dar șl cu 
resurse pentru probe-de re
zistență. ceea ce e și mal pu
țin credibil etnd ne glndlm la 
un patinoar oarecare, cum e 
ceî de Ungă Parcul pionieri
lor din Constanța.

Și, totuși, de ce SE POATE!
Pentru că un profesor tlnăr, 

Octavian Busu, de la C.S.Ș. 1 
Constanța, de fel din Deva, 
a făcut patinaj artistic ca 
student la I.ET.S, a Îndrăgit 
patinajul șl cum la Constan
ța patinoarul artificial nu 
poate funcționa dedt cel mult 
patru luni, pe an, s-a gîndit 
să se consacre vitezei, cu 
multă, multă pregătire pe us
cat șl pe... apă. Alergări pe 
nisipul plajelor, Înot...

Se poate șl pentru că — ne 
mărturisea — „copiii Litora
lului sint foarte talentațl, sînt 
rezlstenți la frig datorită acu-

mutărilor din vară, sînt parcă 
tăcuți pentru... patinaj vite
ză!** In ce o privește pe Ileana, 
prof. Octavian Rusu s-a zbă
tut ca ea să meargă în noiem
brie (patinoarul lor se deschi
de în decembrie) la pregătire 
cu patinatorii de la Tractorul 
Brașov și această lună cîști- 
gată pentru „specifică" a 
contat mu’t

împreună 
prof. Lucian 
împătimit al 
de la hochei, 
și alte talente, cum ar fi ele
vii Liviu ^ratu. Romeo Șela- 
ru sau HoFîh Trăistaru. în 
același timp, se ocupă de alte 
grupe, pe categorii de vîrstă, 
începînd cu inițierea de la 
5 ani. Și mal ales după suc
cesul Ilenei a crescut afluxul 
părinților care vor să-și dea 
copiii la această disciplină 
care înscrie Orașul Soarelui 
pe orbita sportului ghețil.

Vor să facă tradiție și, cum 
ne spunea Octavian Rusu, 
orice tradiție are un început.

Mirceo COSTEA
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■ JUNIORII AU DEBUTAT I Miinc, „șaisprczccimiicu Cupei Romanici
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locul I, cu 879 p, o cifră remar
cabilă pentru un tlnăr care nu 
se afla printre favoriți.

Clasamentele primei etape a 
„Cupei F.R P« — FETE : 1. Ma
riana Borta (Voința București) 
457 p d (la .,pline“ 981 — la „izo
late- 166), 2. Octavia Ciocîrlan
(Gloria București) 446, 3. Rodica 
Baciu (Electromureș Tg. Mureș) 
424 p, 4. Mariana Burcea (Voința 
București) 420, 5. Georgeta Anton 
(Rapid București) 413, 6. Jana 
Ivănuș (Gloria București) ; BĂ
IEȚI : 1. Traian Țelnaru (Meta
lul Hunedoara) 879 (574 — 305), 
2. Marton Farkas (Electromureș 
Tg. Mureș) 864, 3. Mihai Piștalu 
(Voința București), 4. Ionel Mi- 
cloș (Progresul Oradea) 842, 5.
Marian Andrei (Gloria București) 
838, 6. Marcel Sin duliei (Aurul
Baia Mare) 835. (T. R.)
• întrecerile campionatului Di

viziei „A-4 se reiau la sfîrșitul 
acestei săptămîni, sîmbătă dispu- 
tîndu-se prima etapă a returului.

I
I
I
I
I
I
I

g-g-WT1.
I

Tl N1CULINA LAZARCIUC
53,41 LA 400 m I

I

UN DUEL INTERESANT ÎNTRE 
„A" (18 echipe) Șl.••• c (11) După jocul de la Craiova
9 ,.U« Cluj-Napoca și Progresul Vulcan, două foste deținătoare 
ale „Cupei" _ - singurele divizionare „B" rămase în competiție

9 Campionatul județean - reprezentat de Auto Timișoara.

Iată seria celor 16 meciuri 
din cadrul „Cupei României", 
competiție care se desfășoară 
sub genericul „Daciadei" și care 
dă MHNE startul sezonului ofi-

cial 1983. (Meciul divizionar 
Universitatea Craiova — C.S. 
Tirgoviște aparține, totuși se
zonului trecut).

CALMUL SI LUCIDITATEA
COMANDAMENTELE MOMENTULUI
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în ziua a doua a 
cursului atletic pe teien 
perit de la Budapesta, Niculi- 
na Lazarciuc a stabilit un nou 
record național în proba de 
m cu 53,41 ! Vechiul record 
de 54,15 șj fusese stabilit, 
Iaxnbol, cu o săptămînă în 
mă de Daniela Matei. De 
tat că Lazarciuc, care a
trat după o pauză de un an și 
jumătate, stabilise în prima zi 
un nou record și la 200 m cu 
24,77. Tot în ziua a doua a 
concursului de la Budapesta. 
Maria Radu a cîștigat proba 
de 3 000 m cu 9:11,64, iar Mi
tica Junghiata pe cea de la 
1 500 m cu 4:22,24. (Rezultatele 
atleților români reprezintă re
corduri naționali stabilite).

ACTUALITĂȚI DIN TENIS
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• LA BEBETYOUJFALU s-a 
încheiat totîlnirea amicală dintre 
echipele de tenis (juniori) ale 
Ungariei și României. Disputa s-a 
Încheiat cu scorul general de 8—7 
In favosirea tenismanilor români. 
Antrenorul Gheorghe Boaghe, care 
a Însoțit pe tenismanil noștri în 
Ungaria, ne-a spus că o bună 
evoluție au avut Dumitru Ciucă, 
precum și tînărul Daniel Dobre. 
întîlnlrea s-a desfășurat pe grupe 
de vlrstă. La cat. 17—18 ani, 
echipa țării noastre a clștlgat cu
5— 0. Ciucă i-a Învins cu 6—1,
6— 1 pe Gyula Nagy, cu 6—2, 7—6 
pe Andras Nemeș (campionul de 
juniori al Ungariei). Iar Împreu
nă cu Marlus Comăneseu au dis
pus cu 6—4. 6—3 de perechea 
Nemeș — Nagy. Echipele Unga
riei au clștlgat cu 4—1 la cat. 
16—16 ani (Nioolae l-a Învins cu
7— 5, 6—1 pe Patay șl a pierdut
cu 3—6, 3—6 la Puski) și CU 3—2 
la cat. 13—14 ani (Gudlnov și 
Dobre l-au m.’lns pe Gemziczkl 
cu 6—4, 3—6, 6—2, șl, respectiv, 
eu 6—4. 4—6, 6—3). • INTÎLNIREA 
amicală de junioare dintre echi
pele României și Ungariei, găz
duită de sala „23 August" din 
Capitală, s-a încheiat cu victorii 
ale sportivelor noastre : 3—2 la 
fiecare categorie de vlrstă. (tn ul
timele partide, Dănilă, Radu — 
Kiss, Ritecz 6—4, 4—6, 7—5 și Dă
nilă — Kiss 4—6, ab) • IERI AU 
PLECAT la Varșovia, pentru a 
participa la campionatele inter
naționale ..Indoor-' ale Poloniei, 
Cristinel Ștefănescu, Llvlu Man- 
caș. Alice Dănilă șl Daniela Moi
se. Tenismanil români sînt Înso
țiți de antrenorul Dumitru Vlzl- 
ru « S-A ÎNCHEIAT tradiționala 
competiție masculină „indoor", 
dotată cu „Cupa Steaua". Pe ta
blourile de concura au fost în
scriși 50 de sportivi din majorita
tea cluburilor șl asociațiilor din 
țară. Finala de simplu bărbați a 
fost etștigată de Cristinel Ștefă
nescu (Steaua), care l-a învins 
cu 6—2. 6—2 pe colegul său de 
club Liviu Mancaș. în semifinale: 
Ștefănescu — Toma 7—5, 3—6.
6— 1 ; Mancaș — Constantin eseu
7— 5. 6—1. In finala de dublu :
Ștefănescu, Mancaș — O. Pavei 
(Steaua), Zacopeeanu (Progresul) 
6—4, 6—0. (S. IONESCU-coresp.)
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PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR DE MIINE
CONSTANȚA : Portul (Div. „C") - Sp itudenfesc București (Div. „A") 

— Florin Popescu (Ploiești)
CARACAL : Sp. muncitoresc (Div. „C") - Petrolul Ploiești (Div. „A") 

— Alexandru Mustâțea (Pitești)
CEHU SILVANIEI : Silvana (Div „C") - F.C. Bihor (Div. „A") - Mir

cea Salomif (Cluj-Napoca)
RĂDĂUȚI : Metalul (Div. „C") - Steaua București (Div. ,,A“) —

Virgil Antohi (lași)
MOLDOVA NOUA : Minerul (Div. „C") - S.C. Bacâu (Div. ,»A") 

lor Igno (Timișoara)
BACĂU : Letea (Div. ,,C*) - F.C. Constanța

Stoenescu (București)
LIPOVA : Șoimii (Div. „C")

Neșu (Oradea) 
CLUJ-NAPOCA : „U" (Div.

Ștreng (Oradea)
BRAȘOV ! Tractorul (Div.

Matei (București)
PIATRA NEAMȚ î Celuloza

Radu Petrescu (Brașov)
TIMIȘOARA : Auto (camp. Județean)

Ion Velea (Craiova)
BUCUREȘTI : Progresul-Vulcan (Div. ,

- Cristian Teodorescu (Buzău)
BRĂILA : Dinamo București (Div. ,,A“) — Politehnica lași

— Nicolae Rainea (Birlad)
SIBIU : Universitatea Craiova (Div.

— Dan Petrescu (București)
PLO1EȘT’ : Chimia Brazi (Div. „C")

Petre Balaș (București)
SIGHIȘOARA : Metalul (Div. „C")

— Ion Crăciunescu (Rm. Vîlcea)
Toate meciurile vor începe la ora 14. In caz de egalitate 

90 minute de joc, vor avea ioc prelungiri. In căzui In care și 
disputarea prelungirilor se va menține egalitatea, se va recurge la 
executarea loviturilor de la 11 m 
In „8"-imi.

(Div. „A") — Mircea

,.B-)

.c-)
(Div.

F.C.M. Brașo, (Div. — Mircea

- F.C.

- C.S.

Argeș (Div. ,,A*) - Octavian

Tirgoviște (Div. ,,A*)

,C”) - Chimia Rm. Vilcea (Div.

Radu

„AT

Meciul de la Craiova trebuie 
privit în contextul acțiunii de 
atingere a unui potențial cît 
mai ridicat al Universității, 
chemată atît de repede, după 
deschiderea sezonului oficial, 
să joace în „Cupa U.E.F.A.". 
Firește, handicapul formațiilor 
din zona continentului nostru 
in care condițiile climaterice 
impun întreruperea competiții
lor s-a făcut adeseori simțit. 
Dar, printr-un efort susținut, 
printr-un program de grăbire 
a intrării în formă, s-a reușit 
in multe cazuri a se anula a- 
cest indiscutabil dezavantaj. 
Universitatea Craiova și-a al
cătuit un asemenea program 
care, așa cum ne spuneau și 
antrenorii și jucătorii, s-a des
fășurat în bune condițiuni. Se
riei de jocuri din Grecia i-a 
urmat o alta tn țară. Consta
tările după aceste întîlniri au 
arătat o creștere normală a 
randamentului Jucătorilor. Au 
intervenit, intre timp, cîteva 
indisponibilități. Cunoscuta-in
tervenție chirurgicală la care 
a fost supus Țicleanu, apoi u- 
nele îmbolnăviri sau acciden
tări ale lui Tilihoi, Donose, 
Ungureanu. Prin stăruința și 
aportul tuturor celor direct in
teresați (și aici trebuie vorbit 
despre contribuția medicului e- 
chipei, V. Frînculescu) Donose 
s-a restabilit destul de repede, 
Tilihoi a devenit și el apt de 
joc, iar Ungureanu este și el 
pe cale de însănătoșire urmînd 
ca, probabil, miercuri, în jocul 
de cupă, să-și reia locul in e- 
chipă. Irimescu, care s-a ac
cidentat duminică, este supus 
unui energic tratament medi
cal. Țicleanu, cu marea-i Pa
siune pe care i-o apreciem din- 
totdeaima, a și jucat, dumini
că, întregul meci cu echipa de 
speranțe. Iată, deci, că la acest 
capitol atit de important al 
stării sănătății ș-a reușit a se 
elimina o serie de indisponi
bilități.

Concluziile partidei cu C.S. 
Tirgoviște — în care cralo- 
venii au primit o replică pn- 
tegjiică, utilă am zice chiar, 
în folosul unei cît mai exacte

verificări a potențialului lor ■ 
trebuie să ducă la o realist 
și temeinică evaluare a acestui 
potențial, cu lucrurile bune, 
dar și cu cele deficitare ară
tate de întrecerea de duminică. 
Să nu uităm că echipa a ma
nifestat multă combativitate, 
că a avut un final de mare 
presiune asupra adversarului, 
dispunînd de 5—6 mari situații 
de gol. Este proba care arată 
că ea are capacitatea de a a- 
tinge, disputînd și partidele 
prevăzute în această săptămî- 
nă, o cotă mai ridicată de joc. 
De aici trebuie să se porneas
că, cu tot calmul șl intr-o at
mosferă de liniște la desfă
șurarea programului de pre
gătire de pînă la partida din 
2 martie. Avem, dealtfel, 
atîtea exemple care ne-au a 
rătat pe Universitatea Craiova 
la înălțimea unor importante 
confruntări chiar dacă în a- 
parițiile anterioare nu convin
sese total. Credem că și acum 
grupul de valoroși jucători 
reuniți sub tricourile alb-albas- 
tre va dovedi că știe să evo
lueze exemplar în fața adver
sarilor de valoare.

C.S. Tirgoviște trebuie 
marcată pentru replica 
nui partener puternic, 
de a veni în „victimă 
formația antrenată de 
dulescu și I. Buzoianu 
cat lucid și, adeseori, 
volt, impresionînd prin buna 
așezare în teren și — datorită 
acesteia — prin organizarea u- 
nor acțiuni de contraatac peri
culoase. Echipa ne-a apărut 
schimbată evident în bine, 
semn că săptămînile de pregă
tire nu au trecut în zadar In 
afara portarului Mia, autorul 
unor intervenții 
linierile noastre 
ză doi Jucători 
diferite : tînărul 
experimentatul 
sperăm 
confirma 
sate pe 
unde au 
p lăuzele 
locali.

.ăiJiul Petroșani (Div.

..B”) F.C. Olt (Div.

(Div. ./I

„A") — A.S.A. Tg. Mureș (Div. •Z”)

Corvinul Hunedoara (Div. ,,A*)

Politehnica Timișoara (Div.
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După cum se vede, un In
teresant duel „A“—„C“, deoa
rece „B“-uî e reprezentat de 
numai două echipe. Cum să 
explicăm această cedare de te
ren d.n partea eșalonului se
cund? In orice caz, absența u- 
nor echipe ca U.T.A., C.S.U. 
Dunărea Galați, Rapid și mai 
ales F.C. Baia Mare, finalista 
ediției trecute a competiției, ne 
lasă impresia că aceste echipe 
fruntașe au preferat Campio
natul — Cupei. Sau poate că 
ambiția echipelor din 
nu mai puțin de 11 
„16“-imilor — a avut 
hotăritor.

Etapa de mime oferă 
„capete de afiș". Este vorba, in 
primul rînd, de cele două me
ciuri de „A“ (la Sibiu și la 
Brăila), un „cuplaj" cu patru 
favoriți, chiar dacă eternul 
calcul teoretic pune pe prim- 
plan echipa campioană și pe 
apropiata adversară a lui Kai
serslautern,

In aceeași sferă de interes 
se află meciul de la Cluj-Na
poca, un nou duel Angelo Ni- 
culescu — Dobrin, 
București (Progresul-Vulcan 
— F.C. Olt), în care echipa 
gazdă vede un frumos prilej 
de afirmare intr-un moment 
în care are o situație dificilă 
în lupta pentru evitarea retro
gradării.

Marea întrebare a acestei e- 
tape este :

Unde se va fvor) produce 
surpriza (ele)?

Unde ar fi tentați, teoretic, 
jucătorii de Pronosport să pu
nă 1 — ne referim la „duelul” 
„A“—„B“?

Greu de răspuns. Poate că 
Tractorul va încerca să ex
ploateze euforia aproape fireas
că a tirgovișlcnilor după ma
rele lor punct de la Craiova... 
Sau poate că Lelea va reuși

„C“ — 
in faza 
un rol

destule

și cel din

ADMINISTRAȚIA Df STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMAI ASTĂZI se mai 

Pot procura bilete cu numere
le alese de participant pentru 
tragerea obișnuită Pronoexpres 
de miercuri' 23 februarie 1983, 
care va avea loc ia ora 16,25 
Și va fi transmită în direct 
Pe micul ecran. NU OCOLIȚI 
PRILEJUL DE A VA NUMĂRA 
ȘI DV. MÎINE PRINTRE MA
RII CtȘTIGATORI LA SISTE
MUL DE JOC PREFERAT!

II-a : extragerea a IV-a
42 10 38 24 ; extragera a V-a : 
45 22 16 .34 25 4 ; extragerea a 
Vl-a : 2 33 27 31 38 45. Fond 
total de cîștiguri : 2.041.535 lei.

17 43

e NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA PRONOEXPRES DIN 20 
FEBRUARIE. FAZA I : extra
gerea 1: 45 8 22 9 6 5 30 3; 
extragerea a II-a : 18 20 22 32 
7 31 35 24 ; extragerea a m-a : 
9 20 5 25 4 29 27 8. FAZA a

• ClȘTIGURILE TRAGERn 
PRONOEXPRES DIN 16 FEBRUA
RIE. Cat. 1: 1 variantă 25% —
autoturism „Dada 1300“ ; cat. 2 : 
3 variante 100% a 20.517 lei șl 5 
variante 25% a 5.129 lei ; cat. 3: 
16 variante 100% a 2.642 lei și 66 
variante a 661 lei ; cat. 4: 
a 736 lei; cat. 5 : 324,50 a 
lei ; cat. 6: 10.421,50 a
cat. 7 : 326 a 200 lei ; 
5.231,50 a 40 lei. Report 
404.193 lei. Autoturismul 
1300" de la cat. 1, jucat pe o 
variantă 25%, a fost obținut de 
VTERU COSTTCA din Galați.

118,50 
269 

40 lei ; 
cat. 8 : 
cat. 1 :
„Dacia

să facă abstracție de faptul că 
F.C. Constanța e, totuși, o e- 
chipâ de „A"... Și cine știe da
că echipa lui Michi Naghi (Me
talul Sighișoara) nu- va reuși 
să contracareze plusul de va
loare și de experiență al stu
denților timișoreni, aflațl și ei 
intr-ur moment dificil In lupta 
pentru supraviețuirea în „Â“7 

Așteptăm o după-amiază pal
pitantă, cu surprize, prelungiri 
și lovituri de la 11 m pentru 
departajare. Așteptăm, eu alte 
cuvinte, o adevărată după-a
miază de Cupă!

excelente, sub- 
speciaie vizea- 

din generații 
O. Popescu și 
Aclenei. Să 

că tîrgoviștenii vor 
bunele impresii lă- 

stadionul craiovean, 
și primit, dealtfel, a- 
sportivilor spectatori

Eftimie IONESCU

JUNIORII AU PLECAT, IERI,
In cursul zilei de ieri a ple

cat în Turcia echipa națională 
de juniori care va susține două 
meciuri de verificare în vede
rea partidei oficiale cu repre
zentativa Ciprului, din prelimi
nariile Campionatului 
pean de juniori L Cele 
confruntări vor avea loc 
februarie, la Sakaria ți, 
februarie, la Kocaeli.

Lotul este alcătuit din (în

euro- 
două 
la 23 
la 25

paranteze, cluburile din care 
fac parte jucătorii): Iasko („U" 
Cluj-Napoca) și Barba (gina- 
mo București) — portari. Rus 
(Flacăra Morenl), Achim (Po
iana Cîmpina). Stredie H (Da
cia Orăștie) Meszaros (,,U“ 
Cluj-Napoca). Szel (C.FJl. Ti
mișoara), Varga (Politehnica 
Timișoara) — fundași i Mateuț 
(Corvinul Hunedoara). Biea 
(Universitatea Craiova), Săndoi

MECIURI AMICALE
„U« CLUJ-NAPOCA — C.SJH. 

SUCEAVA 4—1 (2—4). Fișlc (mln. 
20), Bucur (mln. JS), L. Mihai 
(min. 63) și Cațaioș (min. 68) au 
marcat golurile clujenilor. Iar 
Cașuba (min 78) a Înscris pen
tru suceveni. ~(L Lespuc, coresp.).

MOTRU — ELEC-
CRAIOVA 2—2

MINERUL 
TROPUTERE 
(2—0). Au marcat Laurențiu (mln. 
13) șl Drăguț (min. M). pentru 
gazde, respectiv Bălan (min. 54) 
și Drăuceanu (min. 83). (Gr. Ju- 
gănaru, coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — GLORIA 
BUZĂU 0—1 (0—1). Meciul S-a 
disputat slmbătă pe stadionul 
Giulești și s-a încheiat cu o sur
prinzătoare victorie a oaspeților, 
acomodați mai bine cu terenul 
foarte dificil. Singurul gol al par
tidei a fost marcat de Prodan în 
min. 37. 
resp.).

(D. Moraru-Slivna, co

6 MARTIE". Asociația 
Automatica București

„CUPA 
sportivă 
organizează o atractivă competi
ție dotată cu „Cupa 6 Martie". 
Iată primele rezultate : Automa
tica — Abatorul 1—0 (0—0), Avi
cola Mihăileștl — Electra 0—2 
(0—1), Rapid I.C.P.B. — Electra 
1—1 (1—0). Abatorul — I.C.S.T.M. 
3—0 (1—0). Petrolul Roata de 
Jos — Avicola 2—2 (1—1), Electra
— I.C.S.I.M. 0—4 (0—2), Avicola
— I.C.S.I.M. 2—5 (1—4), Automa
tica — Electra 2—0 (1—0). Com
petiția con-tlnuă. (O. Guțu, co
resp.).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — META
LUL AIUD 5—1 (2—0).

• MECIURI AMICALE
ELECTRONISTUL CURTEA DE 

ARGEȘ — DACIA PITEȘTI 2—1 
(1—0).

POIANA CÎMPINA — MINERUL 
FILIPEȘTII DE PĂDURE 1—0 
(2-0).

FLACARA URZICEXI — AVER
SA BUCUREȘTI 1—1

IN TURCIA
(Universitatea Craiova), Hagi 
(F.C. Constanța) — mijlocași ; 
Țîrlea (U.T. Arad), Văsîi (E- 
lectroaparataj București), Vi- 
descu (Politehnica Timișoara), 
Mărgărit (Mecanică Fi.,ă Stea
ua) — înaintași.

După turneul din Turcia, vi
itoarea partidă internațională 
a juniorilor va avea loc la 2 
martie, la Sibiu, cu reprezen
tativa similară a Greciei.

LOCURI DE ODIHNA
Șl TRATAMENT

PENTRU
TRIMESTRUL II

PRAHOVA

— OȚELUL

A.S.A. MIZIL — 
PLOIEȘTI 3—1 (0—1).

AVTNTUL REGHIN
REGHIN 4—0 (1—0).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — ȘOI
MII SIBIU 1—0 (0—0). Golul a 
fost Înscris de David In min. 73.

C.S.M. SF. GHEORGHE — 
TRACTORUL MIERCUREA CIUC 
2-2 (1-2).

U.M. TIMIȘOARA — 
STRUCTORUL TIMIȘOARA 
(1—0). Unicul 
de Bodea, in 
coresp.).

CON-
1—0 

gol a fost marcat 
mln. 23. (St. Crețu,

SILVIU PLOEȘ-• „CUPA
TEANU". Duminică au avut loc 
ultimele meciuri din aerll. Iată 
rezultatele : Torpedo Zărneștl — 
Mobila Măgura Codlea 1—1 (0—0) 
șl F.C.M, Brașov (speranțe) — 
l.C.I.M. Brașov 0—6 (0—4). Câș
tigătoarele celor două serii slnt 
Precizia Săcele (10 puncte) șl 
Mobila Măgura Codlea (6 puncte) 
care joi șl duminică tșl vor dis
puta, Intr-o dublă manșă, finala 
competiției. (Carol Gruia — co
resp.).

interesați 
concediul 

sâ-și facă 
in lunile 
și mai. 

anunță că 
s-au pus spre valorificare 
locurile pentru odihnă și 
tratament pentru toate 
stațiunile din țară.

înscrieri și informații la 
toate agențiile de turism 
ale I.T.H.R.B., din : 
Republicii nr. 68, Calea 
Moșilor bloc 55 bis, str. 
Mendeleev nr. 14, Calea 
Griviței nr. 138, str. Lute
rană nr. 4, Bd. N. Băl- 
cescu nr. 35, Bd. 1848 nr. 
4, str. Tonitza nr. 13.

Pentru cei 
să-șl petreacă 
de odihnă sau 
cura balneară 
martie, aprilie 
I.T.H.R. BUC.

Bd.

Aflăm cu durere vestea 
încetării din viață a me
dicului dr. ION STAVRA- 
CHE, de Ia Centrul de me

dicină sportivă al C.N.E.F.S., 
care a slujit cu devota
ment mișcarea sportivă 
timp de 30 de ani.



SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
A OSCHATZ. In cadrul „Cupei 

Prietenia", tradițională confrunta
re a tinerelor speranțe ale scri
mei. desfășurată în aoest an in 
R.D. Germană, floretlstele și spa
dasinii români au avut o promi
țătoare comportare tn perspectiva 
campionatelor mondiale de tine
ret. Astfel, flo-etistele Csila Ru- 
parcsics (locul 3), Elisabeta Guz
ganii (loc 5), Monica Veber (6) 
s-au calificat în finala Individua
lă, Iar echipa României s-a cla
sat pe locul secund, înaintea re
prezentativei R.D G , fiind între
cută în finală de echipa U.R.S.S. 
Spadasinii Sorin Saitoc și Andrei 
Sebok s-au calificat și ei tn fi
nala individuală, primul clasln- 
du-se pe locul secund,' celălalt 
pe locul 6
• PRIEVIDZA. în cadrul cam

pionatelor internaționale de tenis 
de masă ale Cehoslovaciei tine
rele noastre jucătoare Oița Ne
meș, Liana Urzică s-au calificat

in finală Ia dublu, unde au fost 
întrecute de cuplul englez Parker 
— Witt CU 2—1 (21—13, 18—21.
2t—19). Fetele noastre au învins 
tn „sferturi" pe Magos — Olah 
(Ungaria) cu 2—1 și în semifinale 
pe Szatkova — Pozniakova (Po
lonia) cu 2—6.
• SELECȚIONATA masculină 

de baschet a României susține, 
astăzi șl milne, primele meciuri 
internaționale ale anului 1983, în 
compania reprezentativei Unga
riei, în localitățile HOzmezâvasar- 
hely și Szeged.

In acest scop, au tăcut depla
sarea : C. Cernat, FL Ermurache, 
A. Netolitzehi (Steaua). D. Nicu- 
lescu, G David. AL vtnereanu 
(Dinamo). L Carpen, V. Pogona- 
ru. V. Constantin, S. Ardelean 
(I.C.E.D. C.S.Ș. 4). Gh. Pascu, I. 
lonescu (Sportul studențesc Po
litehnica C.S Ș. 2 București). An
trenori : M. Nedef șl H. Tursu- 
gian ; medic i dr T. Minescu.

ATLETELE NOASTRE DOMINA SĂRITUfiA IN LUNGIME
(Urmare din pag 1)

nicidecum 
trecutelor

tru perfecționarea elanului, 
astfel ca la vară să fie in mă
sură să-și atingă obiectivul C- 

t : 7,25 m.
Vali nu stă însă 

culcată pe laurii
succese. Ea a început sezonul 
concursurilor de sală cu am
biții mai mici. dar. impulsio
nată de performantele Anișoa- 
rei. a intrat rapid în cadența 
marilor performante. ridicîn- 
du-se lă nivelul Anișoarei. 
Simbătă. Vali a avut toate să
riturile reușite din concuxs (4 
la număr) mai bune decit re
cordul ei de sală anterior. An
trenorul Mihai Zaharia declară 
că. in ceea ce o privește pe 
Vali, performanțele din sqlă 
n-au fost obținute decit cu o 
dezvoltare medie a indicilor 
fizici, pregătirea ei avînd o 
bătaie mai lungă, adică îmbu
nătățirea propriului record 
mondial din aer liber.

Sîntem foarte curioși să ve
dem cum va continua această 
rivalitate, unică în istoria a- 
tlettsmului românesc si dintre 
cele mai interesante ale atle
tismului mondial contemporan. 
Mai mult ca oricînd am avut 
senzația acum că cele două ve
dete sînt, practic, de aceeași 
valoare, de cea mai înaltă va
loare mondială !

Iată și rezultatele celor două 
probe combinate : pentatlon :
1. Liliana Năstase (C.S.U. Ga
lați) 4165 p (60 mg — 8.77. 
greutate — 10,49 m. înălțime
— 1,66 m, 60 m — 7,89, lungi- 

campioană 
2. Maria 
Tîrgoviște)

Spulber 
(I.E.F.S.) 3882 p. 4. Rodica Mu- 
resan (I.E.F.S.) 3669 p. 5. Car
men Ciortan (Unirea Focșani) 
3632 p. 6. Doina Cîrnu (Uni
rea Focșani) 3273 p ; hexatlon: 
1. Aurel Aștileanu (Steaua) 
4962 p (60 m — 7,20. lungime
— 6.91 m, înălțime 
greutate 
8.54 m, prăjină - 
campion national 
Otin Halichias 
șov) 4926 p, 3. 
(I.E.F.S.) 4923 p. 
(Rapid Oradea) 4634 p. 5. 
Durbac (C.S.U. Brașov) 4588 p, 
6. H. Giurgiuman (I.E.F.S.) 
4401 p.

UNIVERSIADA DE IARNĂ DE LA SOFIA
Invingînd formația Finlandei (campioană mondială uni
versitară ’81), reprezentativa de hochei a României are 

șanse de calificare in turneul final
(prin telefon). Schiul 
continuat în timpul 
capteze atenția gene-

SOFIA, 21 
de -fond a 
dimineții să _ . . _
ralâ. In program, pentru a doua 
oară, pe pîrtia Universiada, băie
ții. De data aceasta ei s-au în
trecut in proba de 15 km. Nor
mal, favorjji erau tot alergătorii 
sovietici și pentru toată lumea 
era dar că Învingătorul curse: 
pe 38 km, Mihai Devetiarov, va 
face tot ce-i stă In puteri să-și 
mai adauge tncâ o medalie de 
aur in palmares. Intr-adevăr. a 
n-a lăsat nici acum vreo șansă 
urmăritorilor săi. Numai 
data aceasta principalii lui adver
sari n-au mai fost colegii săi de 
echipă, d bulgarul Ivan Lebanov 
(botârît să facă o cursă mai bună 
ca la 3d km) și americanul Todd 
Boonstra. Dacă Devetiarov a In- 
vim dar, la aproape un minut 
distanță, Le ba nov a făcut mart 
eforturi pentru a se Impune Ir. 
fața celorlalți schiori aflațl tn 
imediata «a apropiere. Ia distanțe 
de dteva secunde, pentru treapta 
a doua a podiumului de premiere. 
Schiorii noștri fondl$ti nu a-ac 
remarcat nici de data aceasta, el 
rltulndu-ae în partea a doua a 
clasameritului. De remarcat că nu 
Ion Lungodu a fost cei mal bun 
dintre sportivii români, cl colegul 
său de echipă Gyula Kiss.

Tot In cursul dimineții, la Pa
latul de iarnă, au Intrat tn 
concurs, pentru figurile Impuse, 
patinatorii artistici. Cel mal bun 
rezultat a fost realizat de sovie
ticul Vitali Egorov, distanțat în 
fruntea clasamentului Individual 
față de japonezul Takași Mura și 
nord-americanul Rolf Juario la 
0,6 p șl, respectiv, 1,2 p. Adrian 
Vaslle se află pe locul 8 cn 
4,8 p, Iar Bogdan Krutîl pe locul 
11 ou 8,8 p. Să așteptăm însă

că de

me — 5,86 >m) — 
națională de sală, 
Vlăsceanu 
4023 p, 3.

(C.S.
Maria

2.06 m,
11,33 m, 60 mg — 

- 4,50 m) — 
de sală, 2. 
(C.S.U. Bra- 
Ion Buliga 
4. D. Goia

M.

Mihaela Stoica (sus) și Mihaela 
Loghin (jps) au corectat de cite 
trei ori in acest an recordurile 
la 60 mg ți, respectiv, arunca
rea greutății Foto : D. NEAGU

programele scurt șl lung, care 
le-ar putea Îmbunătăți pozițiile 
in clasamentul final al concursu
lui.

Dupâ-amlază, hochelștil au lost 
tn prim-plan. Pe dreptunghiul de 
gheață de la Palatul de iarnă 
s-au aliniat mai Intii reprezenta
tivele Coreei de Sud șl' Japoniei, 

lalitate pentru niponi, care 
netezit astfel calea spre

o form: 
și-au i 
locul J tn serie, cel care asigură 
și el
Soor : 9—1 (1—0, 5—0, 3—1). Tot 
in seria I s-au tnttlnlt echipele 
Cehoslovaciei și Bulgariei. Scor : 
'.0—0 (3—0, 5—0. 2—0). Partida ve
detă din programul serii a opus, 
tn cadrul 
tativele 
mondială universitară In 1981) și 
României.__
Iuții excelente, Intr-un meci In 
care l-au bătut cu ardoare pentru 
flecare puc, hochei$til noștri av 
tnvin* cu : 9—8 (3—1, 6—3, 0—4) 
Au marcat : Cazaeu 3, Chlriță 
O'.lnid, E. Antal. Hălăucă, Gereb 
Solyom. respectiv Ha kala 2, Kor 
kiakoski 2. Blomquist Estola 
Tapani șl Jalonen.

După trei zile de dezbateri 
Comitetul executiv al F.I.S.U. și-a 
Încheiat lucrările A fost audiat 
un raport al comitetului de or
ganizare a Universiadei de vară 
de la Edmonton și s-a apreciat 
că pregătirile se află lntr-un sta
diu avansat Comitetul executiv 
al F.I.S.U. a recomandat insă gaz
delor canadiene să studieze toate 
posibilitățile ca prin micșorarea 
taxelor de transport și prin tarife 
preferențiale să ofere cit mai 
multor țări posibilitatea să albă 
reprezentanți la intreoerlle Uni
versiadei de vară. S-a analizat 
de asemenea, și un raport asupra 
pregătirilor pentru Universiada de

prezența în turneul final

seriei a n-a, reprezen- 
Finlandel (campioană

La capătul unei ev o-

a M. DE BOB-2
de bob 
desfă- 

s-a tn- 
echipajului

AZI LA UNIVERSIADA
SOFIA : Palatul de iarnă, 

de la ora 8, patinaj artis
tic, figuri obligatorii (i) : 
de la ora 20 : proba de 
perechi, liber ales.

VITOSA : Pîrtia Univer
siada, de la ora 10,S0, 5 km 
(f). Participă Elena 
tuliana Popoiu și 
Oncioiu.

Reit, 
Elena

— Italia) 
da

iarnă din 1985 (Belluno 
recomandlndu-se comitetului 
organizare să aleagă, pentru des
fășurarea 
parte a 
au fost
. est ă șura re 
vară de la 
august — 4

doua
Șl 

da 
de 

: 24 
Pen- 
vară

competiției, a 
lunii februarie 
stabilite datele 
a Universiadei 
Kobe (Japonia) 

septembrie 1985. 
tru" organizarea J.M.U. de 
din 1987 candidează orașele Bris
bane (Australia), Zagreb (Iugosla
via), Indianapolis (S.U.A.) șl New 
Delhi (India).

In cadrul reuniunii a fost citit 
mesaj u9 de felidtare adresat 
F.I.S.U. de către președintele Co
mitetului Internațional Olimpia 
Juan Antonio Samaranch.

Viitoarea reuniune a Comitetu
lui Executiv F.I.S.U. va avea locu 
an ui acesta, tn perioada 
mai.

REZULTATE, 15 km (m) : 
Devetiarov (U.R.S S.) 42:00, 
Lebanov (Bulgaria) 42:57, 
Boonstra ‘
Klsa 45:58, 43 I. Lungodu 47:28, 
41. V. Bejenariu 47:34, 58. A.
Csala 49:55 ; patinaj artistic (m) 
— figuri impuse: 1. V. Egorov 
(U.R.S.S.) 0,6 p, 2. T. Mura (Ja- 4 
ponta) 1,2 p, 3. R. Juario (S.U.A.) <$► 
1.8 p, ...8. Adrian Vasile 4,8. p» 
...11. Bogdan Krutîl 6,8 p

îs— i»

2.
3.

(S.UTa.) 43:10 ...29.

1. st
L 

T. 
a.

Radu TIMOFTB

Campionatul mondial 
pentru două persoane, 
șunat la Lake Placid, 
cheiat cu victoria ' . . 
elvețian Ralph Pichler — Urs 
Leuthold, care a înregistrat în 
cele patru manșe 4:01,42. în 
continuare: Elveția II (Schae
rer — Ruegg) 4:02,73, R.D Ger
mană '(Hoppe — Schauerham- 
mer) 4:02,73, Italia (Ghedina — 
Scaramuzza) 4:04,79.

ANDREA SCHONE CONFIRMA

După ce în ianuarie a cîș- 
tigat titlul european la pati
naj viteză (poliatlon), Andrea 
Schone (R.D. Germană) l-a cu
cerit și pe cel mondial, sîm- 
bătă și duminică, la Karl-Marx- 
Stadt. Clasament final : 1.
Andrea SchBne (RDG) 178,983 
P, 2. Karin Enke (RDG) 181,472 
p, 3. Valentina Lalenkova 
(URSS) 182,163 p, 4. Gabi 
Schoenbrunn (RDG) 182,571 p, 
' - ’ (URSS)

Brehm
5. Svetlan* Kaciuk 
182,572 p, 6. Sabine ______
(RDG) 183,180 p. Clasamentele 
Pe probe : 500 m : Natalia Gle
bova (URSS) 41,66, Enke 42,13, 
Marzia Peretti (Italia) 42,44 ; 
1500 m: Schone 2:10,19, Enke 
2:11.03, Lalenkova 2:12,54 ; 
3000 m : Schone 4:39,33, Schon- 
brunn 3:35,79, BjBrg Eva Jen
sen (Norvegia) 4:36,41 ; 5 000 m: 
Schon© 7:54,42, Sabine Brehm 
(RDG) 7:58,46, Schonbrunn 
8:03.83.
• Cursa masculină de schi

TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX© TELEX ©TELEX © TELEX © TELEX
ATLETISM • 

record mondial de 
drul campionatelor 
ne, la Senftenberg : 
a realizat pe 5 000 m 
13:20,04 era deținut

distanța de oO km des- 
la 
de 
in

fond pe 
fășurată 
cîștigată 
Lindvall 
compatriotul 
Aaland 2h27:09,0, sovieticul Iuri 
Burlakov
Bill Koch 
samentul 
Mondiale 
nuă să conducă Bill Koch cu 
82 p, urmat de Iuri Burlakov 
56 p, Gunnar Mikklelsplass 
(Norvegia) 49 p, Jan Lindvall 
39 p etc. Cursa feminină de 20 
km a revenit schioare! ceho
slovace Kveta Jeriova cu 
lh02:28,0 urmată de norve- 
giencele Britt Petersen și Anne 
Yaare.

Leningrad a fost 
norvegianul Jan 
2h26:23,5, urmat de 

său Per Knut

2h27:53,8. americanul 
2h29:28,0 etc. în cla- 
general ~

la schi fond contl-
al Cupei

• Concursul de sărituri ce 
schiurile de La Sapporo a fost 
cîștigat de austriacul Adolf 
Hirner cu 220,7 p (sărituri de 
90 - 101,5 m) 
Morten Olsrud 
p (99,5—99,5 
Naeenyakaenen 
p (91,5—99 m).
• Concursul__ ___  ____

de la Mouthe (Franța), pe dis
tanța de 76 km, a revenit el
vețianului Konrad Halienbar- 
ter în 3h34:46, urmat de com
patriotul său Bengt Hassi» 
3h35:29 și norvegianul Per 
Knoten 3h39:31.
• Cîștigățorii concursului in

ternațional de sanie de la Sa
rajevo— feminin: Steffi Mar
tin (RDG) 2:46,27 ; masculin : 
Paul Hildgartner (Italia) 3:04,56 
dublu : Georg Fluckinger — 
Franz Wilhelmer (Austria) 
1:23,66.

urmat de Per- 
(Norvegia) 208,3 
m) ți Erkki 
(Finlanda) 200.3

de schi fond

CAMPIONATE

1Liiki
• Real Madrid, Nantes, Olym- 
piakos ți A.EK., Anderiecht ți 
Ajax - in fruntea clasamentelor 
spania (et. 25) : Real Sode- 

dad San Sebastian — Bet Is Sevi
lla 2—0. Gljon — C.T. Barcelona 
0—0, Salamanca — Vigo 1—0, San
tander — Real Madrid 1—2, Ma
laga — Bilbao 0—0, Espanol — 
Las Palmas 2—0, Atletico Madrid 
— Osasuna 2—1, Zaragoza — Va
lencia 3—2, Sevilla — Valladolid 
3—0. In clasament Beal Madrid 

Barcelona șl Bilbao

Un excepțional 
sală în oa- 

R.D. Germa
Hans Kunze 

13:13,30! (v.r. 
______ ____ ___ ,___ de Suleiman 
Nyambul — Tanzania). La" 100 yarzl 
Maraes Gtihr a egalat recordul 
lumii cu 10,29. Alte rezultate : 
bărbați 200 m : Bauer 21,20, 
400 m : Niestaedt 47,30, 800 m : 
Wagenknecht 1:46,30, 1 500 m :
Zauber 3:46,00, lungime : Nowak 
7,75 m, 10 km marș : Weigel 
39:42,20 ; femei, 200 m : Walther 
23,02, 400 m I Slmson 51,2, 800 m: 
Vogelsgang 2:00,4, 1 500 m: Pfeif
fer 4:13,00. Înălțime: Grabe 1,88 m. 
greutate I Knorscheldt 20,14 •
Vest-germanul Carlo Thranhardt 
a sărit 2,32 m. tn »ală. Ia Dort
mund.

BOX • La San Juan de Porto 
Rico, Juan Laporte (Porto Rloo) 
șl-a păstrat titlul de campion 
mondial la pană (W.B.C.) tnvln- 
gîndu-1 la puncte, In 12 reprize, 
pe Ruben Castillo (S.U.A.)

CICLISM • Cubanezul Roberto 
Rodriguez a ctștigat etapa a 6-a 
a turului Cubei, dar liderul cursei 
se menține Olaf Jentsch (R.D.G.) 
16.40:47 • Belgianul Roland Li- 
boton a ciștigat titlul de campion 
mondial profesionist la ciclocros 
la Sutton Part, in Anglia. Pe 
echipe, victoria a revenit Belgiei.

HANDBAL • „Cupa federației* 
femei (sferturi de finală, tur) : 
Vestar Oslo — Empor Rostock

(R.D.G.) 17—18 (11—18) ; „Cupa
cupelor" femei : Irsta Văsteras — 
- ~ ‘ - -------- 19—27

(111- 
Baku

S.C. Magdeburg 
(11—13), Sekulid 
goslavia — Avtomobilist 
(U.R.S.S.) 22—20 (13—10).

ÎNOT © în cadrul campionate
lor U.R.S.S., la Moscova, Elena 
Zaslavkaia a oorectat recordul 
unional la 100 m fluture eu 
1:02,16. Alte rezultate : 200 m li
ber : Iijna Larișoeva 2:04,96, 
200 m bras : Aișkoute Bouzlllte 
2:35,69 ; bărbați, 100 m fluture : 
Markovski 55,23, 200 m liber :
Smirlaguin 1:51,15, 200 m bras : 
Jaoulpa 2:16,79.

RUGBY • La Bourg en Bresse, 
în med pentru campionatul eu
ropean, Franța — R.F. Germania 
84—0 ! !

SCRIMĂ© La Frankfurt pe Main 
a avut loo „Turneul celor 7 na
țiuni* la floretă temei i 1. R.F.G. 
6 p, 2. R.P. Chineză 5 p, 3. Un
garia 5 p, 4. U.R.S.S. 4 p, 5. Fran
ța 4 p, 6. Italia 2 p, 7. Polo
nia 2 p.

ȘAH © La Linares au avut loc 
partidele întrerupte : Spasski — 
Larsen 1—0, Gheller — Miles 1—0. 
Tlmann — Hort 1—0, Andersson
— Karpov 1/2—1/2, Hort — Larsen 
1—0, Karpov — Iusupov 1/2—1/2, 
Seirawan — Larsen 1—0, Karpov
— Tlmann 1/2—1/2 Clasamentul : 
L Mlles șl Spasski 4 p, 3. An
dersson. Karpov, Sax și Iusupov 
3,5 p, 7. Gheller, Hort șl Timann 
3 p eta

(R.D.G.) 
Sombor

TENIS • Nartlna Navratilova a 
dștlgat turneul de la Chicago 
(8—3. 6—2 în finala cu Andrea 
Jaeger) • Turneul de la Memphis, 
in finală : Jimmy Connors — 
Gene Mayer 7—5, 6—0 ; dublu : 
McNamara/McNamee — Tlm șl 
Tom Gullikson 6—3. 5—7, 6—4

37 p, CJ1 
cite 36 p.

FRANȚA (et 25) : Nante* 
Laval 0—0,
Bordeaux -
— Toulouse 0—0, Auxerre — Metz 
2—2, Tours — Lille 5—0 I, Rouea
— StrasbourS 2—1, St. Etienne — 
Sochaux 0—L Nancy — Lyon 5—2, 
Mulhouse — Pari* St. Germata 
1—1. In clasament : Nante» 39 p, 
Bordeaux 32 p, Parts St. Germain, 
Lens șl Laval cite 29 p.

GRECIA (et. 19) : Olymplako*
— Herakll* o—0, Rhodo* — 
A.E.K, 1—2 Aris — Larissa 2—1.

Dens — Brest 2—4. 
Bastia 0—0, Monaoo

PAOK — Makedonikos J—0, 
Yannlna — Ethnikoa 0—8, Doxa
— Panathlnaik^ 3—1, Kastoria — 
Apolloa 1—3, O.FJ — Panionloa
1— L Sere* — Panahaikl 3—1. tn 
clasament : Olymplako* șl A.E.K. 
cite M p, Ari* 27 p. PAOK 
Larlasa cite 23 p.

BELGIA (et. 23) : F.C. Llăgl»
— Cercle Bruge* 2—1, Anderlech»
— Lokere* 1—0, Waterschel — 
Waregem 1—0, La Gantolse — 
Tongre* 3—0. Beveren — Liers*
2— 2. Anvers — Molembeek
F.C. Bruges — Beers chot 
Seralng Standard Liâge 
Ceurtrai — Winterslag 5—0. 
clasament : Anderiecht 34 p,__
ver* șl Standard LiOge cite 32 p, 
F.C. Bruges 30 p, Waterschel 29 p, 
Beveren șt La Gantoise cite 27 p.

OLANDA (et 22) : Go Ahead 
Deventer — Sparta Rotterdam 
1—3, Tilburg — Kerkrade 0—0, 
Helmond — Nijmegen 1—0, Gro
ningen — Alkmaar 0—1, Utrecht
— Zwolle 2—3. Fey enoord — 
Twente Enschede 2—0, Sittard — 
Eindhoven 8—0. Ajax — Excelsior 
Rotterdam 2—1. Haarlem — Breda
3— 2. tn clasament : Ajax 37 p, 
Feyenoord 35 p Eindhoven 33 p. 
Sparta Rotterdam 25 p.

0-4.
In 

An-

AGENDA SĂPTAMINII
22.H. UNIVERSIADA : continuă Întrecerile „Universiadei albe” 

(ptnă la 27.11) ; SCHI : Campionatele mondiale de blatlon. la 
Anterselva (pină la 27.11) ; TENIS : Turnee internaționale la 
Quinta, Oakland, Mahwah, Delray Beach (ptnă la 27.n) ; 
BASCHET : semifinale (meciuri retur) in „Cupa cupelor*

2S.n SCHI : „Cupa mondială”, slalom special, la Tamaby 
(Suedia) ; BASCHET : semifinale (meciuri retur) tn „Cupa 

Koraci” șl „Cupa Ronchetti” ; FOTBAL : Franța — Portugalia, 
ta C.E. de juniori

24.II SCHI î „Cupa mondială" la fond, la Falun. Suedia (ptnă 
la 27.H) ; BOX : campionatul mondial la super-muscă (WBA), 
Watanabe (Japonia) — Ibanez (Peru), la Tsu (Japonia) ;

25.n HANDBAL 
tn Olanda (ptnă 

la New York
25.n. PATINAJ 

rilor, la Helsinki , __  . ____ ___
dai șl uriaș, la Galllvare (Elveția) ; CICLISM 
temațională sardă în Italia (ptnă la 2.III)

27.n SCHI : „Cupa mondială* la sărituri, la Falun : HAND
BAL : Semifinale (meciuri retur) tn competițiile europene 
masculine

: CamntOTiatiil mondial masculin, grupa B”, 
la 6.III) ; ATLETISM : Campionatele S.U.A

VITEZA : 
SCHI :

Campionatul mondial al sprtnte- 
. Cuna mondinl^". la slalom spe- 

Săptămtna In-

ȘTIRI • REZULTATF

•Reprezentativa R.F. Germania 
va juca miercuri la Lisabona, tn 
cadrul unul meci amical cu echi
pa Portugaliei. Din lot face part* 
an singur component al echipei 
Kaiserslautern : Brlegel. tn rest, 
amintim prezenta lui Rummenlg- 
ge, Kaltz, Schumacher. Llttbarski, 
K.H FOrster.
• Echipa Scoției va efectua, in 

Iunie, un turneu tn Canada. Este 
prima prezență a scoțienilor tn 
această țară
• Din prima divizie Argentinia

ns au retrogradat echipele Qulă- 
mes și Sarmiento.
• Formația Rapid 

cină la turneul de 
(Columbia). Ea a
egalitate (2—2) cu Naclonal Bo
gota și a ctștigat turneul, la care 
au mal fost prezente formați-le 
Naclonal, Mlllionarios (ambele d!n 
Columbia) șl Santa Fe (Argenti
na). Vienezil vor mai susține două 
partide tn Columbia (cu Cristal 
Calda* și Santa Fe).

Viena partl- 
la Meddeltn 
terminat Ia
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