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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii, a făcut marți o vi
zită de lucru la 
„23 August".

Conducătorul 
statului a fost 
ceasta vizită de 
Bobu, Gheorghe 
ghe Pană.

Vizita a prilejuit o analiză 
temeinică, exigentă, a realiză
rilor obținute, a 
și căilor pe baza 
puternic colectiv 
sporească aportul 
rea prevederilor 
cinai, a obiectivelor 
de Congresul al Xn-lea 
Conferința Națională ale par
tidului.

La sosirea pe platforma in
dustrială din această zonă a 
Capitalei, mii de muncitori au 
făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o caldă și entuziastă 
manifestare de stimă și dra
goste.

Ei scandau „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“, dînd expresie senti
mentelor de profundă recunoș
tință față de partid și secre
tarul său general, pentru preo
cuparea și grija statornică con
sacrate edificării unei economii 
moderne, creșterii continue a 
nivelului de trai material și 
spiritual al întregului nostru 
popor.

Gazdele l-au invitat pe se
cretarul general al partidului 
să viziteze cea mai veche hală 
a uzinei, devenită astăzi, în 
urma unor continue transfor
mări și modernizări, secția de 
prototipuri și încercări, unde 
se vor realiza toate asimilările 
de tehnologii pentru sectorul 
cald

în cadrul unei expoziții spe
cial amenajate aici, conducăto
rului partidului și statului i-au 
fost prezentate preocupările me
nite să conducă la reducerea 
importurilor, la asigurarea u- 
nui nivel calitativ competitor pe 
plan internațional întregii pro
ducții de motoare, compresoa- 
re și locomotive.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat să cunoască : zz~. 
mă de realizări obținute in do
meniul elaborării unor tehno
logii moderne, de mare randa
ment și productivitate, diverse 
piese și subansamble, matrițe, 
scule și dispozitive, creații ale 
specialiștilor întreprinderii și 
care înlocuiesc cu succes im
porturile de produse similare, 
contribuind la îmbogățirea con
tinuă a zestrei tehnice a uni
tății, precum și Ia ridicarea 
parametrilor produselor.

întreprinderea

partidului ți 
însoțit în a- 

tovarății Emil 
Oprea, Gheor-

posibilităților 
cărora acest 
poate să-și 
la înfăptui- 

planului cin- 
stabilite 

Și

Pe tot parcursul vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
fost primit cu nețărmurită dra
goste și stimă, cu cele mai a- 
lese sentimente de prețuire și 
recunoștință.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la marea unitate 
bucureșteană, dialogul purtat 
cu oamenii muncii din aceas
tă citadelă muncitorească a 
scos în evidență preocuparea 
constantă a secretarului gene
ral al partidului față de bu
nul mers al acestei unități- 
etalon a industriei noastre con
structoare de mașini, față de 
condițiile de lucru ale marelui 
său colectiv, față de necesita
tea de a imprima o calitate 
nouă, superioară, întregii acti
vități.

După 
tuată la 
gust", 
Ceaușescu s-a oprit la intersec
ția Căii Moșilor cu Bulevar
dul Republicii, unde împreună 
cu factori de răspundere din 
Capitală a examinat o serie de 
probleme de urbanistică și sis
tematizare.

Secretarului general al parti
dului i-au fost prezentate so
luții pentru amenajarea acestui 
tronson al Căii Moșilor, aflat 
in fază avansată de construcție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat măsuri care să asi
gure realizarea corespunzătoa
re a noilor construcții prevă
zute in această zonă situată în 
perimetrul central al munici
piului București, conservarea 
unor clădiri care prezintă inte
res din punct de vedere arhi
tectonic și istoric, folosirea cit 
mai judicioasă a suprafețelor 
ele teren construibil.

*
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, 
a participat, după rodnica vi
zită de lucru făcută in cursul 
dimineții de marți la între
prinderea „23 August" din 
București, in după-amiaza ace
leiași zile, la adunarea gene
rală a oamenilor muncii de 
la această mare și reprezenta
tivă unitate industrială a Ca
pitalei.

Pornindu-se de la ana'iza 
exigentă, responsabilă a prin
cipalelor probleme de care de
pinde realizarea integrală, rit
mică a tuturor indicatorilor de

vizita de lucru efec- 
Intreprindcrca „23 Au- 

tovarășul Nicolae

CUPA ROMÂNIEI (etapa „16 -imilor) INAUGUREAZĂ 
SEZONUL OFICIAL DE PRIMĂVARĂ LA FOTBAL
# Noutăți regulamentare față de trecuta ediție 
0 Meciurile
A.S.A.) și

de la Sibiu (Universitatea Craiova - 
Brăila (Dinamo — Politehnica lași) domină 

programul jocurilor de azi
ne mai despart 
sezonul fotbalis- 
primăvară, start 

„fcî‘‘-imile 
Româ-

Cîteva ore 
de startul in 
tic oficial de 
care va fi dat de 
de finală ale „Cupei 
niei" (etapă in care debutează 
echipele din Divizia „A4) pro
gramate azi, cu începere de 
la ora 14. Este cea de-a 45-a 
ediție a popularei competiții 
la care participă circa 5 000 de 
echipe, ceea ce demonstrează 
caracterul de masă al acestei 
întreceri, desfășurată sub 
nericul „Daciadei".

Față de ediția de anul 
cut, o noutate în modul 
calificare a echipelor. S-a

ge-

tra
de 

re-

nunțat la prevederea regula
mentară ca in cazul în cate e- 
galitatea se menține și după 
prelungiri să se califice echipa 
care juca în deplasare. ceea 
ce în mod nejust îi dădea a- 
cesteia două șanse (victorie și 
rezultat egal) față de una a 
formației gazdă (numai victo
ria!). Acum, indiferent dacă e- 
chipele sînt din aceeași cate
gorie sau din campionate di
ferite, se vor executa lovituri 
din punctul de la 11 m, un 
mod de departajare mult mai 
...fotbalistic decît cel vechi.

„Cupa României" a fost de
numită și „competiția k.o."

datorită numeroaselor sur
prize care au punctat-o. De 
unde va veni, azi. „bomba" T 
Duelul dintre „A" și „C“ care 
domină etapa de azi poate 
genera rezultate nescontate. 
Cu mult interes este așteptată 
și evoluția formației timișo
rene Auto, din campionatul 
județean. Să1 reamintim că ia 
aceeași etapă a ediției 1980—81 
o altă echipă de campionat iu- 
dețean, Unirea Oradea, a eli
minat cu 4—2 pe Progresui- 
Vulcan București, pe atunci în 
„A" I în rest, se remarcă cele două 
meciuri de „A", de la Sibiu 
(cota de interes a acestuia a 
crescut brusc după rezultatul 
de duminică, de la Craiova) șl 
de la Brăila (o partidă cu tra
diție, in care s-au înregistrai

(Ccntinuarc tn pag 2-3)

MERGE HANDBALUL NOSTRU
PE DRUMUL SPRE PODIUMUL
OLIMPIC DE LA LOS ANGELES ?
Astăzi, opiniile maestrulu. emerit al sportului CORNEL OJELEA

peDintre toate satisfacțiile 
care le-am așteptat de la el, 
handbalul nostru ne-a adus in 
anul care a trecut una singu
ră : calificarea echipei mascu
line ia Jocurile Olimpice de la 
Los Angeles. De fapt, o nouă 
posibilitate a „tricolorilor" de a 
reveni — in ierarhia mondială 
și în inimile numeroșilor 
suporteri — pe locul pe 
s-au aflat.

Vor folosi Vasile Stingă 
colegii săi această nouă șansă? 
Pentru a găsi răspuns la în
trebare am sondat opiniile 
•unor specialiști ai handbalului, 
pe care i-am solicitat să ana
lizeze cauzele neîmplinirilor din 
1932, să contribuie, prin suges
tii, la eradicarea lipsurilor și 
la jalonarea traseului de pre-

gătiri și testări din hotărltorul 
an 1083.

Pentru aceasta, i-am rugat 
să ne răspundă la trei între
bări:

1. Cum apreciați rezultatele 
anului 1982 ?

2. Care tint — după opinia 
— cauzele neintplinirilor ?

3. Ce-ar trebui făcui în acest 
an. îndeosebi pe planul pregă
tirilor șl *1 testărilor, pentru a 
se asigura premisele obținerii

Hristacho NAUM

o sea-

(Continuare tn pag. a 4-a)

(Continuare in pag 2—3)

PE SCHIURI

Ajunsă la ediția jubiliară (a X-a), „Cupa dr. Iuliu Hațieganu" 
adresată studenților mediciniști din intreaga țară, antrenează In 
fiecare an sute de tineri și tinere. Iată o secvență din întrecerea 
de volei. Foto : Ion MIHAicA

® ORIENTARE
Sîmbătă șl duminică, 

reș) s-a desfășurat „Cupa Voința' 
re turistică

• CONCURS DE SCHI LA SLANIC 
MOLDOVA

în stațiunea Slânic 
Moldova s-a desfășu
rat etapa județeană — 
pentru Vaslui — a 
„Cupei U.G.S.R." la 
schi, a cărei finală 
este programată la 
Vatra Dornei la sfîr- 
șitul acestei săptă- 
mîni. Pe primul loc

Ileana Vladislav, sportivă a Clubului spor
tiv școlar din Petroșani, a obținut citeva 
rezultate notabile in concursurile junioare
lor. Foto : Aurel DULA-Petroșani

s-au calificat Aurel 
Anița (Birlad) și Mă- 
riuca Munteann (Ști
ința Vaslui) — la 
schi fond și loan 
Puh (FEPA Birlad) și 
Măriuca Munteanu —. 
la schi alpin. (M. 
FLOREA — coresp.).

la Izvoarele (Marama- 
........... .. . _ . i" la orienta- 

. _______  pe schiuri, competiție nominalizată
în programul Federației române de turism-al- 
piinism.

Vremea frumoasă șl zăpada excelentă au con
tribuit din plin la reușita competiției. La star
tul acesteia s-au aliniat sportivi din județele 
Maramureș și Satu Mare. Oaspeții au reușit să 
ciștlge numai la o singură categorie, prin Eli- 
sabeta Revesz (18 ani). Celelalte probe au fost 
cîștigate de gazde.

Dar lată rezultatele : Categ. 12—14 ani; Femi
nin — Edith Abli (Chemun B. Mare) ; mascu
lin — Radu Pintea (Voința B. Mare). Categ. 
15—17 ani. Feminin — Susana Demeter (Chemun 
B. Mare) ; masculin — Emil lletco (Știința 
B. Mare). Categ. 18 ani. Feminin — Ellsabeta 
Revesz (Someșul Satu Mare) ; masculin — Gh. 
Chiuzbăian (Maratex B. Mare).

(Continuare tn pag. 2-3)

SPORTUL, TOT MAI PUTERNIC 
INTEGRAT IN VIATA STUDENȚILOR » J

în ampla și deosebit de im
portanta problematică a dezba
terilor care au avut loc cu a- 
cest prilej s-a înscris și acti
vitatea de educație fizică și 
sport, activitate cu implicații 
directe in întărirea sănătății, in 
pregătirea și educarea multi
laterală a tin-.retului studen
țesc, in legarea tot mai strînsă 
a invăfămîntului universitar cu 
cercetarea și producția.

în acest context a fost sub
liniată, cu dragoste șf recunoș
tință, importanța prețioaselor 
orientări și indicații cuprinse

Tiberiu STAMA

Desfășurată în atmosfera de 
puternică și entuziastă angaja
re în care întregul nostru pâ- 
por, strins unit în jurul par
tidului, al secretarului său ge
neral, tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU, transpune în via
ța istoricele hotărîri ale Con
gresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidu
lui, forumul tinerei generații 
universitare din patria noas
tră — Conferința a XIII-a a 
U.A.S.C.R. — a dezbătut și a- 
nalizat în spirit, revoluționar, 
cu răspundere și exigență, ac
tivitatea asociațiilor studenți
lor comuniști în perioada care 
a trecut de la Conferința a 
XH-a și pînă în prezent. (Continuare in pag. 2-3)



PUTEM OFERI MAI MULT FESTIVALULUI 
NOSTRU ȘAHIST? FĂRĂ ÎNDOIALĂ, DA!

încheiată la linele săptă
mânii trecute, ediția din acest 
an a Festivalului de șah „Her- 
cules" a însemnat o nouă si 
remarcabilă reușită pe plan 
sportiv și organizatoric, de- 
monstrînd valoarea de conți
nut a unei realizări acum de
finitiv intrată în patrimoniul 
mișcării noastre șahiste. Peste 
200 de participant de diferite 
categorii, înscriși in concursul 
„open" și în cele două tur
nee internaționale, au fost 
prezenți la întreceri. număr 
care nu aspiră la vreun record 
deosebit, dar este o dovadă 
concretă că inițiativa organi
zării anuale, la Băile Hercu
lane. a unei competiții de per
formanță, cu largi dimensiuni, 
se justifică îrr mod neîndoios 
și trebuie continuată fără reti
centă. Nu este de prisos să 
relevăm, încă o dată, strădania 
depusă în această direcție de 
directorul stațiunii, doctorul 
în științe economice Die Cris- 
tcscu, vicepreședinte al F.R.Ș., 
inimos și neobosit promotor al 
Festivalului.

Cum e și firesc, atenția cro
nicarului se îndreaptă către 
grupa de elită a competitori
lor. care și-au disputat titlu
rile internaționale puse in joc. 
Dispută care a avut suficiente 
momente spectaculoase și a 
purtat un caracter dîrz, ceea 
ce se poatp vedea și în rezul
tatele finale, unde egalitățile 
din fruntea clasamentelor per
sistă și după ultima rundă. în 
absența marilor maeștri, au
tohtoni sau invitați. cuvîntul 
l-au avut în special tinerii 
maeștri, doi dintre aceștia, 
Parik Ștefanov și Constantin 
Ioncscu, împărțindu-și întiieta- 
tea în turneul masculin. De 
fapt, o egalitate ușor departa- 
jabilă, sentimental sau prin 
sistem Sonneborn. căci cel 
dinții a fost singurul învingă
tor din concurs asupra celui 
de al doilea. în partidă direc
tă. Totodată, nimic surprin
zător în acest bilanț de tur
neu. cei doi jucători demon- 
strînd și în trecutul recent că 
se află în plină ascensiune de 
formă. Ștefanov, chiar la a 
doua* sa victorie consecutivă 
de turneu, după cea înregis
trată la Călimănești. în primul 
Festival al anului. Și amîn- 
doi obțin acum — cu 8 puncte 
— prețioasa normă de maestru 
internațional, după ce au de
ținut-o pe cea ds maestru 
FIDE.

La fete, tot o tînără șahis- 
tă, Edith Ștefanov (este soția 
laureatului!) a trecut cu pu
țin pe lingă șansa de a în
scrie o victorie „în familie", 
slăbind alura pe parcursul 
ultimelor runde, cind a fost 
integrată unui pluton de alte 
trei concurente laureate. Prin
tre acestea, două nume con
sacrate. Gertrude Baumstark 
și Emilia Chiș, precum și o 
invitată de peste hotare, iu
goslava Slobodanka Milivoje- 
vici. Și imediat după acestea, 
încă o speranță a noastră, 
foarte tinăra Smaranda Boi ‘u 
(16 ani), clasată pe locul cinci, 
confirmînd rezultatul bun ob
ținut la ultimul campionat re
publican.

1. Marii noștri maeștri și 
maeștri internaționali să lie 
obligati să participe, necondi
ționat. la CAMPIONATELE 
REPUBLICANE și Ia cel pntin 
UN TURNEU INTERNATIO
NAL IN TARA ;

2. Pe baza rezultatelor din
aceste competiții. organizate 
sub egida F.R.Ș., va fi alcă
tuită ORDINEA PREFEREN
ȚIALA a participărilor în con
cursurile peste hotare ;

3. In turneele noastre inter
naționale, un număr de locuri 
urmează să fie rezervat tot-

dintre 
de care

Notații la
,,Hercules '83“

deauna celor mai bum 
juniorii și junioarele 
dispunem.

Numai in acest fel 
fi îndeplinit 
selecție in 
popularizare 
cercuri largi, 
unor importante competiții, 
felul aceleia care s-a încheiat 
acum în cadrul tradiționalului 
Festival ..Hercules*.

Radu VOIA

va putea 
rolul de 

si 
in

revine 
de

integral 
performantă 
a șahului 
rol Ce

PERFORMANȚE REMARCABILE ALE ATLEJILOB
Spcclaculoasa reintrare a Nieulinei lazarctac

La siirșitul săptămînii, la București, concurs republican universitar
Absentă de pe pistă un an și 

opt luni, Niculina Lazarciuc 
(C.S.M. Craiova) a reintrat 
spectaculos, rcalizînd, în con
cursul de la Budapesta, la pri-

merit Nicolae Mărășescu ne 
spunea că eleva sa poate cobori, 
in curind, sub 53 de se
cunde. în această ultimă pro
bă, ciștigată de sovietica Olga

Trecind peste toate aceste 
considerente de ordin pozitiv, 
rămine o întrebare de rezol
vat : lista de prezenfe la ac
tuala ediție corespunde intru 
totul cerințelor unui adevărat 
Festival internațional ? Opi
năm, totuși, că NU. Greu de 
presupus că ar fi reprezenta
tiv un asemenea turneu. în 
care — de pildă — nu joacă 
nici on membru al echipei 
noastre olimpice. în lipsa unei 
participări mai consistente de 
peste hotare, cel puțin forțele 
proprii ar trebui puse in linie 
la astfel de acțiuni care se 
cer a fi (și sînt. în fapt) de 
anvergură. Aici, un rol efec
tiv revine Federației române 
de șah. care trebuie să fixeze, 
cu precizie, obligațiile jucăto
rilor fruntași în activitatea lor 
internă. Acum, tind calendarul 
nostru competitional s-a lărgit 
considerabil, în el figurind 7 
turnee internaționale pe an 
(cele de Ia Herculane, Satu 
Mare sau Timișoara și-au cîș- 
tigat,' pe merit, . un prestigiu 
recunoscut) se cere să fie 
chibzuită bine și posibilitatea 
de a le asigura o participare 
pe măsură.

Problema merită o analiză 
mai amplă, pe care o vom face 
la timpul cuvenit, dar aici vom 
prefigura doar ideile ce defi
nesc poziția de pe care scriem, 
în aceste rînduri. Anume :

P.S La cele de mai sus. unii 
dintre șahiștii noștri fruntași au 
rep!ica pregătită dinainte: jucind 
ta concursurile din țară, ne „stri
căm- Ho-ul ! Le răspundem pe 
loc : tocmai prin prezența lor, 
In număr mal mare, se va asi-
cura acestor concursuri un grad 
de dificultate ridicat, iar con
curențelor un Ho corespunzător. 
Simplu și dar.

ACTUALITĂȚI DIN ȘAH
• La Băile Herculane au 

luat sfîrșit întrecerile din ca
drul finalelor campionatului 
studențesc de șah, la care au 
luat parte 82 de jucători și ju
cătoare din toate centrele uni
versitare ale tării. Titlurile au 
revenit campionului de anul 
trecut, ploieșteanul Adrian 
Negulescu și bucureștencei 
Mariana Bădici-Ionită.

• Turneul internațional din 
Capitală, organizat de asocia
ția sportivă ICED, a ajuns la 
cea de a 9-a rundă. Conduce 
maestrul polonez W. Kru- 
szynski cu 5,5 p (din 8), ur
mat de Tr. Stancin și S. Grun- 
berg — 5 p, M. Tratatovici 
4,5 p.

Livia Simon (C.S.S.A. Cimpulung Muscel), prima junioară ro
mâncă dincolo de 17 m la aruncarea greutății — 17,35 m la 

„Cupa de cristal".

mele starturi, două recorduri 
naționale : 24,77 la 200 m și 
53,41 la 400 m. Antrenorul e-

■ " u. u-iiALUiirmo - ------

PROBLEME ALE PREGĂTIRII OLIMPICE
(Urmare d.n pag. 1) 

medaliilor olimpice la Los An
geles ?

Primul interlocutor, maestrul 
emerit al sportului CORNEL 
OȚELEA, vicepreședinte al clu
bului sportiv Steaua.

1. Primul răspuns trebuie, 
după părerea mea, împărțit în 
două : pină in luna martie, se
zonul a fost — prin comporta
rea echipei și rezultatele ei Ia 
„mondiale" — nesatisfăcător * 
apoi, vizind ptegătirea pentru 
J.O., prin acțiunile de consti
tuire a Iotului, de verificare și 
promovare a jucătorilor tineri, 
de formare a echipei și a ideii 
sale de joc, sezonul ooate fi ca
lificat satisfăcător.

2. Campionatul mondial din 
R.F. Germania a scos in evi
dență starea generală de sufi
ciență și autoinulțumire, de 
superficialitate și lipsă de mo 
bilizare, de ușurință în abor
darea unor meciuri socotite 
dinainte ciștigate, așa cum a 
fost in întîlniiea cu Spania, 
lipsuri care au grevat asupra 
potențialului reprezentativei, 
diminuindu-i serios șansele de 
recucerire a titlului mondial. 
Chiar și la nivelul generației 
tinere, care ar trebui să fie 
elementul mobilizator, dinamic, 
s-a instalat o dăunătoare stare 
de automulțumire. Aceasta în 
ciuda faptului că tinerii hand- 
baliști n-au reușit rezultate pe 
măsura faimei cucerite de îna
intașii lor. Nu se simte nici în

& A 32-a EDIȚIE A 
„CUPEI DRUMAR1LOR"

Zilele trecute s-a desfă
șurat cea de a XXXII-a e- 
dițîe a tradiționalei compe
tiții de schi dotată cu „Cu
pa Drumarilor", pentru iu
bitorii sportului din institu
tele de proiectare și cerce
tare din București. La star
tul diferitelor probe au fost 
prezenți peste 500 de schi
ori si schioare. Trofeul a 
revenit echipei ALFA 
(ICTPSC), urmată in cla
sament de CARPATI și 
PROIECTANTUL — ISLGC. 
IATĂ CÎȘTIGÂTORII, sla
lom : bărbați cat I : T. 
Vespremeanu (Carpați); sla
lom uriaș : O. Rusu
(ICPGA) ; bărbați, cat. II, 
slalom ; R. May (ISPIF) ; 
femed, cat. I, slalom: Oana 
Popovăț (Proiectantul); sla
lom uriaș : Ioana Brana 
(Proiectantul); cat. II: Cris
tina Coinănescu (Proiectan
tul) ; copii 4—7 ani: Silvia 
Comănescu (Proiectantul! ; 
copii 8—10 ani : Alina Bu- 
dai (Energo) și Dan Con- 
stantinescu (ICTCM); copii 
11—12 ani : Cătălina Co- 
modzinski (Energo) și Mir
cea Manolache (ASCO); 
Fond, bărbați : P. Găitan 
(IPB); femei : Mariana Bâ
ză van (ITC).

9 CĂUTĂTOR DE TALENTE ÎN ACȚIUNE...

Cu gindul la viitorul sezon, cunoscutul antrenor brașovean 
de patinaj vrtezâ Ernest Ulrich-Petric continua sa caute ta
lente. Ultima lui inițiativă a constituit-o trialul dotat cu tro
feul „Cupa Poiana Brașov-, organizat zilele trecute pe pista 
redusă de gheață artificială din localitate, sub patronajul clu
bului sportiv Tractorul Brașov. In program au figurat pro
bele de 260, 500 și 1 000 m, la startul lor aliniindu-se, in func
ție de vîrstă, aproape 50 de începători, organizatorii oferind 
diverse premii celor care au urcat pe podium. „A intrat în 
tradiția secției noastre de patinaj, ne-a spus antrenorul Ernest 
Ulrich-Petric — ca la fiecare sfîrșit de iarnă să inițiem con
cursuri de selecție pentru împrospătarea efectivelor de juniori. 
De data aceasta, am cules o bogată recoltă, Isabela Buzică, 
Cristian Obreja, Gbeorghe Pitiș, Alina Bilț, Marius Bucur și 
alte fete și băieți Îmi inspiră multă încredere. Cei mai ta- 
lentați copil vor fi supuși unei atente preg? i pe... uscat, 
unde se plămădesc succesele de pe „inelele de gheață-.

în program au existat și întreceri rezervate vtteziștllor le
gitimați cîștigate de tinerii patinatori Florentina Rădoi, Marian 
Rădoi, Mihaela Prtșcu și Aurel Antal, toți aparțintnd clubu
lui Tractorul.

• BORȘA - ACTIVITATE INTENSĂ LA SĂRITURI

pregătire, nici in meciuri, do
rința lor de afirmare.

Cred că a fost vorba și de o 
greșită orientare în abordarea 
sezonului de toamnă. S-au sta
bilit obiective de performanță, 
respectiv ciștigarea meciurilor 
cu R.F. Germania, a „Trofeu
lui Carpați" și a „Trofeului 
R.D. Germane", în detrimentul 
obiectivului primordial de pre
gătire și instruire a echipei 
olimpice. Aș adăuga faptul că 
in timpul desfășurării întrece
rilor, „Trofeului Carpați” și 
„Trofeului R.D. Germane" s-au 
manifestat și greșeli in con
ducerea echipei. Astfel, s-au 
auzit in permanență două voci, 
două idei exprimate in același 
timp, în locui uneia care să le 
îmbine. Or, este știut, pentru 
a nu se produce degringoladă 
este nevoie ca un singur antre
nor să conducă echipa, să 
transmită jucătorilor indicați
ile necesare.

3. Se impune de urgență sta
bilirea lotului sportivilor olim
pici și chiar a formulei de echi
pă — pe posturi — pentru a se 
putea elabora ideea. de joc și a 
se face eforturi de însușire a 
ei. Sint, apoi, cite va lucruri 
care, fără a fi noutăți, trebuie 
puse în aplicare cu hotărire : 
mărirea volumului de muncă, 
participarea totală și conștien
tă a sportivilor la pregătire, 
modelarea pregătirilor și a tes
telor pe structura anului olim
pic.

Handbalul nostru are sufi
cient material uman de calitate, 
precum și tehnicieni pricepuți 
pentru a ajunge în vîrful 
piramidei olimpice. Este însă 
necesar ca atit sportivii cit și 
tehnicienii să-și schimbe con
cepția față de rolul și impor
tanța pregătirilor și să înțe
leagă că numai pe fondul mun
cii necondiționate, al abnega
ției in antrenament, se pot 
valorifica calitățile jucătorilor 
și priceperea tehnicienilor. 
Handbalul nostru poate și are 
obligația să-și recucerească po
zițiile de frunte pe plan inter
național. Ane această obligație 
față de numeroșii săi supor
teri, ca și față de generațiile 
trecute de handbaliști, care — 
prin muncă și pasiune — au 
ridicat acest sport pe cele mai 
înalte culmi — fâurindu-i un 
palmares record.

Vladikina cu 52,61, un rezultat 
foarte bun a obținut și Cris
tina Cojocaru, clasată a treia 
în 53,53. Elena Tărîță a ocupat 
locul 4 cu 54,42, iar Iboia Ko- 
rodi locul 5 cu 55,16. Bine s-a 
comportat și Petre Drăgoescu, 
al 5-lea la 1 503 m cu 3:47,33. 
Horia Toboc a înregistrat 48,93 
pe 400 m.

O Pe agenda recordurilor na
ționale de sală* Liliana Nasta- 
se (C.S.U. Galați) 4165 p la 
pentatlon (senioare), Aurel 
Aștileanu (Steaua) 4962 p la 
hexatlon (seniori), Daniela 
Bizbae (Viitorul) 7,4 la 53 mg 
(junioare II), Elena Constanti- 
nescu (Viitorul) 6,3 la 50 m 
(junioare II, record egalat).

® La sfîrșitul. acestei săptă- 
mini, Daniela Matei, Niculina 
Vasile, * lied ros Bedrosian, Da
niel Albu și Eugen Popescu vor 
participa la un nou concurs in
ternațional la Budapesta-.

• Simbătă și duminică, în 
sala „23 August" din București, 
se va desfășura concursul re
publican universitar. • Simbătă 
piogramul începe la ora 15,30, 
iar duminică la ora 9,30.------------

SPORTUL
(Urmare din pag. I)

în Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Conferinței 
pe țară a mișcării noastre spor
tive, in direcția creșterii con
tinue a gradului de cuprindere 
a studenților din România so
cialistă la practicarea perma
nentă a exercițiilor fizice și 
sportului, a perfecționării ca
drului de organizare și desfă
șurare a tuturor acțiunilor sub
ordonate acestui scop, cel mai 
eficient sub însemnele marii 
competiții sportive -naționale 
„Daciada". Foarte bine remarca, 
de pildă, Floriccl Dragomir 
(Timișoara): „Simțim nevoia de 
a fi prezenți continuu într-o 
activitate sportivă de masă bi
ne organizată, „Daciada» ne 
oferă un cadru adecvat. Tre
buie ,nsă să facem mai mult 
pentru ca sportul să fie pre
zent la nivelul tuturor anilor 
de studii, prin competiții orga
nizate pe specialități, așa cum 
este «Agronomiada» sau «Cupa 
dr. Iuliu Hațieganu», pentru 
medieiniști". O idee reluată și 
de Mihaela Ghidu (Craiova), 
care a propus totodată ca „o

DIN JURUL FILEULUI
în condiții exce

lente. pe trambuli
na de la Borșa ac
tivitatea se desfă
șoară neîntrerupt. 
Zăpada din belșug 
și preocuparea con
stant bună a 
C.J.E.F.S. Maramu
reș, contribuie din 
plin la disputarea 
non-stop a concur
surilor de sărituri 
pe schiuri. Cei mai 
buni specialiști ai 
genului (66 de spor
tivi), împreună cu 
antrenorii lor. mun
cesc cu sîrg pentru 
atingerea unor per

formanțe notabile și 
In această spectacu
loasă probă a schi
ului. Iată rezulta
tele înregistrate în 
ultimul concurs do
tat cu „CUPA MA
RAMUREȘ- : se
niori : 1. Lorin cz
Balint (Dinamo) să
rituri de 90 și 86 
m, 2. Vilmoș Ba
lint (A.S.A.) 95-1-76
m, 3. Gabor Nagy 
(Brașovia) 81-4-84 m: 
juniori II : Lajos
Bot (Dinamo) 32 m: 
copii I : Robert
Szabo (Dinamo) 30 
m î copii II : Clau-

diu Feșcă (Brașo
via) 21 Vj m.

In continuare, pe 
aceeași trambulină 
vor avea Ioc urmă
toarele concursuri : 
23 februarie — „Cu
pa Dinamo- ; 24
februarie — Con
cursul republican 
la sărituri și com
binată nordică pen
tru copii ; 27 fe
bruarie — Finala 
„Daciadei- și a 
campionatului — na
țional de seniori 
pe trambulina de 
90 m.

9 ÎN ETAPA a 11-a a cam
pionatului feminin al diviziei 
secunde de volei s-au înregis
trat rezultatele: seria I : Voin
ța București — Universitatea 
IEFS București 0—3, Penicili
na II Iași — Zimbrul Suceava 
3—0, Confecția București — 
Ceahlăul P. Neamț 3—2, Pra
hova l.P.G. Ploiești — I. T. 
București 2—3 ; seria a Il-a : 
Universitatea Craiova — Chi
mia Tr. Măgurele 3—0, Spairtac 
București — Chimpex Constan
ța 3—2, Braiconf Brăila — Chi
mia Rm. Vîlcea 1—3, Flacăra 
roșie II București — Dacia Pi
tești 2—3; seria a IlI-a : Ex- 
plormin Caransebeș — A.S.S.U. 
Craiova 3—0, Universitatea Ti

mișoara — G.I.G.C.L. Brașov 
0—3, Metalotehnica Tg. Mureș 
— Olimpia Oradea 3—2, Texti
la Cisnădie — Armătura Za
lău 1—3. (Corespondenți : N. 
Mateescu, Gh. Lazăr, O. Guțu, 
AI. Nour, O. Bălteanu, M. Vlă- 
doianti, N. Coslin, N. Magda, 
C. Crețu, A. Szabo și I. Ioncs
cu).

• PARTIDA RESTANȚA 
dintre divizionarele „A" mas
culine Calculatorul București 
și Silvania Șimleu-Silvaniei nu 
se va mai disputa astăzi din 
cauza îmbolnăvirii mai multor 
jucători silvăneni. Meciul a 
fost reprogramat pentru marți 
1 martie (ora 9,30), în sala O- 
limpia.
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lahi, cu Ștefan Ardcleanu, 
eeca ee presupune o perioa
dă de reașezare, apatia si 
nesiguranța floretiștilor din 
prima echipă an surprins. 
Cred că in calitatea sa de 
căpitan al echipei, Petru 
Kuki ar trebui să-și mobi
lizeze mai tinerii coechi
pieri, in primul rînd prin 
exemplul personal, al unui 
adevărat luptător”.

Ce se ihtîmplă cu Petru 
Kuki, fostul ‘ ’
mondial, care in prelimina
rii a pierdut 
mult mai slab cotați (Huști, 
Papp, Gonzâics), câlificîn- 
du-se mai departe cu difi
cultate, trecind apoi in eli
minări de Ciselcek și Fa- 
vier, pentru a fi stopat, în 
finală, dc... Favier? Iată o- 
pinia antrenorului Ștefan 
Ardcleanu: „Repet ce am 
spus la începutul pregătiri
lor pentru acest sezon : în- 
vățind diu experiența anu
lui trecut, cînd Kuki a în
ceput 
clasări 
petiții 
pentru 
mai la 
am gradat altfel pregătirea. 
Acum el se află într-un sta
diu incipient, de acumulări, 
„internaționalele" României 
fiind primul mare concurs 
individual la care participă 
în acest an". Deci, o invi
tație la răbdare! S-o accep
tăm (deocamdată!), în pers
pectiva imediată urmind 
alte mari confruntări inter
naționale („Cupa Europei*' 
Si „Trofeul Rommel" la Pa
ris, concursul de la Kiev) 
care ne vor edifica dacă atit 
la Kuki, cit și la coechipie
rii săi, SE OBSERVA UN 
CRESCENDO, DACA S-A 
SCHIMBAT CEVA.

Paul SLAVESCU

vicecampion

la adversari

prin 
com- 
„A“, 
toc-

lansat sezonul, 
superioare în 

de categoria 
a capota, apoi, 
„mondiale**, în vară,

LOTUL OLIMPIC ÎNAINTEA 
I UNOR IMPORTANTE VERIFICĂRI
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Discuție cu antrenorul Gh. Staicu
Mi cursul dc instruire a arbitrilor din lotul „A-

(Ș Uliimeie acțiuni pentru definitivarea fotului ® Fundașul Szabo 
ți atacantul Grosu, posibili olimpici © La 9 martie, un joc cu 
echipa similară a Bulgariei A Ultimul test pinâ la meciul cu 
Iugoslavia, un joc cu Cehoslovacia sau Ungaria (echipa olimpică)

PREMISE PENTRU

dc 
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Lin- 
țre-

de 
kiar 
: î“ 
da- 
ilui 
Zi-

P.S. Foarte puțină lume 
în ti ibunele sălii Floreasca, 
deși ar fi trebuit să fie pre- 
zenți măcar zecile de mici 
seri meri bucureșteni, cu 
profesorii lor, sau, la fina
lă, concurenții care fusese
ră eliminați in prelimina
rii... Oare acest fapt nu are 
nici o legătură cu mai sus 
amintita carență de concep
ție?

I
I
I
I

TUDENȚILOR I

— Gheorghe Staicu, am fost 
împreună cu lotul olimpic în 
recentul turneu din Bulgaria 
și Grecia. Acum citeva zile, 
ziarul și-a expus unele puncte 
de vedere in acest sens. Care 
sint concluziile dumneavoastră, 
in calitate de antrenor princi
pal ?

— Voi spune de la început 
că turneul a fost util. în cele 
9 meciuri disputate am avut 
posibilitatea să încerc toți ju
cătorii, să-i cunosc mai bine, 
să încep, cu adevărat. con
strucția unei echipe ; mai bine 

realizarea unui nucleu, la 
se vor adăuga, sper, și 

fost cooptați 
reprezentativ, 
cu Turcia și 
care se vor 
două etape 

României" și în 
returului 

selecția

ni el Savin Munteanu (Iași) au 
remarcat faptul că „Daeiada 
este in măsură nu numai să 
descopere elemente de talent, 
prin sportul dc masă, ci și să 
le propulseze in performanță, 
virsta studenției fiind ideală, 
in acest sens*'.

Pornind de la necesitatea asi
gurării unei prezențe tot mai 
pregnante, mai convingătoare a 
tineretului din invățămîntul su
perior in activitatea sportivă, 
Rezoluția Conferinței a XIH-a 
pune in fața Consiliului 
U.A.S.C.R. sarcina să își inten
sifice eforturile pentru ca, îm
preună cu Ministerul Educației 
și tnvățămmtului și Consiliul 
Național pentru Educație Fizi
că și Sport, să își aducă un 
prețios aport la ridicarea acti
vității sportive de masă și dc 
performanță, la educarea spor
tivilor studențj in spiritul dra- 
gostei față de patrie, partid și 
pupor, astfel ca aceștia să re
prezinte cu demnitate culorile 
României socialiste -în toate 
competițiile internaționale și 
îndeosebi la Universiade (cum 
au făcut-o, dealtfel, la ediția 
de vară de țji București) și la 
Jocurile Olimpice.

Stă in puterea asociațiilor 
studenților comuniști să înde
plinească aceste obiective im
portante folosind toate dispo
nibilitățile existente și 
mul rînd valorificînd 
pașiune a tineretului 
fenomenul sportiv.

I

ZIS, 
care 
jucătorii care au 
în primul lot 
pentru meciurile 
Grecia, plus alții 
remarca în cele 
din „Cupa 
primele meciuri ale 
Diviziei „A“. Așadar, 
rămîne deschisă si pentru e- 
tapa următoare.

— Care ar fi nucleul despre 
care vorbiți ?

— Mă feresc să dau verdicte 
definitive după meciurile pe 
care le-am susținut Cred că 
ar fi prematur să spun că X 
a corespuns, că Y n-a cores
puns. Un grup de 5—6 jucă
tori au dat satisfacție in toa
te meciurile, dar mă abțin să 
fac nominalizări. Cînd ii vom 
avea și pe cei de la lotul 
„A“. adică pe Ducadam. Ba- 
lint, Coraș. Iordache, Nica, 
Turcu, Bogdan, pe craiovenii 
Irimescu și Donose, altfel vor 
sta lucrurile. în cazul lui Iri
mescu. iată, a intervenit acci
dentarea. iar la prima convo
care nu vom apela nici la 
Donose, tinind seama de pro
gramul echipei Universitatea 
Craiova. îi mai avem în ve
dere pe fundașul Szabo. de 
Ia Tg. Mureș, și pe Grosu, de 
la F.C. Bihor, golgeterul Divi
ziei „A“, Mai urmărim, de a- 
semenea. încă 3—1 jucători a- 
supra cărora 
De parcurs.

— Oricum, 
chipa trebuie 
iar ideea de 
talizată cit mai cori ud.

— Meciurile de la 
susținute in compania 
adversari valoroși și in 
diții de joc bune, au fost edi
ficatoare in privința încercării 
de a pune în practică ideea 
de joc. Desigur, s-au manifes
tat și scăderi, lipsuri inerente 
începutului, pe care încercăm 
să le eliminăm în timpul care 
ne-a rămas. M-a bucurat insă 
eficacitatea sporită in jocurile 
susținute în Grecia, E drept 
că adversarii nu au fost de 
clasă ridicată, dar nici nu tre
buie să omitem duritatea tere
nurilor pe care am jucat, com
bativitatea și calitățile _____
excelente ale partenerilor. Sus- 
ținind 5 jocuri în 5 zile conse
cutive, acestea au fost bine 
venite pentru că rțg-au dat 
posibilitatea să-i încercăm pe 
toți selecționabilii, constituind 
în condițiile de care am amin
tit, un adevărat test de voință, 
trecut de majoritatea compo- 
nenților lotului nostru olimpic. 
Ținînd seama de stagiul scurt 
de la alcătuirea acestui lot, 
prin turneul din Bulgaria și 
Grecia am căutat să realizăm 

și s-a reușit in bună mă-

ace- 
unui 
altul 
mai 

pierde

primul 
olim- 

la 30 
urmâ-

ne vom pronunța

trece, e- 
formeze,

timpul
să se 

joc se eere cris-

Petri ci, 
unor 
con-

un climat sufletesc de 
echipă, pentru că unitatea de 
vederi trebuie să se manifeste 
Pe toate planurile, nu numai 
in ideea de joc, foarte impor
tantă, desigur, și pe care vrem 
s-o realizăm întocmai cum o 
face Mircea Lucescu la prima 
echipă națională. Avînd 
eași idee de joc, trecerea 
jucător de la un lot la 
se va face în condiții 
bune, fără a se mai
timp cu însușirea acestei idei, 
a sarcinilor de joc de către 
fotbalistul in cauză.

— Care sint următoarele •- 
biective ale lotului olimpie ?

— Conducerea tehnică va 
urmări îndeaproape evoluția 
unor jucători. Miine (nj. azi) 
voi merge la Constanța, să ur
măresc pe Sportul studențesc, 
care dă mai multi jucători lo
tului olimpic. Cum spuneam, 
vom continua selecția, dar ne 
gîndim si la formula de echi
pă cu care să abordăm 
meci din preliminariile 
pice, cu Iugoslavia, de 
martie. în acest scop,
toarea acțiune a lotului va a- 
vea loc la 9 martie, cînd vom 
juca cu selecționata olimpică 
a Bulgariei, la Veliko Tîrnovo. 
Pentru această acțiune, lotul 
se va reuni la 6 martie. la 
București. Intenționăm să mai 
susținem un meci în perioada 
13—16 martie, cu selecționata 
olimpică a Cehoslovaciei sau 
a Ungariei, așteptând. in acest 
sens, acordul uneia dintre cele 
două federații. Acest joc se 
constituie intr-o ultimă repe
tiție înaintea partidei cu 
goslavia. Așadar, pînă la 
martie, 
mâniei, 
obiectiv 
final al

capete formă definitivă și 
se prezinte la un potențial 
joc ridicat

Constantin ALEXE

Iu-
30

Ro
ca

O PRIMĂVARĂ RODNICĂ
trei zile, la sfirșitul 

trecute, a avut loc in 
un interesant curs de 
a arbitrilor divizionari 

de „cavaleri ai fluieru- 
lotul de elită șl 18 ar

bitri dan lotul „B“ (invitați, dar 
nu promovați, cum au crezut 
unii !) au participat la „un in
structaj de talie internațională", 
cum remarca președintele fede
rației, Andrei Rădulescu. O ana
liză de ansamblu amplă, respon
sabilă, o apreciere a fiecărui 
arbitru in prima parte a cam
pionatului, teme de mare actua
litate și acuitate, prezența „se
cundului" echipei naționale, Mir
cea Rădulescu, două filme foarte 
instructive despre articolul xn 
„Greșeli și incorectitudini" (fil
me pe care Cornel Drăgușin, 
singurul antrenor prezent din 
proprie inițiativă, și-a șl propus 
să le vizioneze cu lotul de ti
neret), testări psihologice, teo
retice și fizice — iată, pe scurt, 
conținutul celor trei zile in care 
„s-a privit in trecut cu spirit 
critic, dar și cu speranță pentru 
viitor", cum sublinia președintele 
Colegiului central de '" ’ 
Franclsc Coloși.

Analiza de ansamblu 
trajelor a pornit de la 
misă realistă : tinerețea 
Iui lot de 21 de arbitri 
nari ,.A". Acest lucru, echivalea
ză cu o lipsă de experiența care 
nu se poate anula 
d in timp. Dar, 
„noul val" a avut 
in general bună și 
ceea ce reprezintă 
câștig, un punct de sprijin pen
tru viitor. In acest sens, lupta 
pentru NOUA CALITATE In ar
bitrajul nostru trebuie dusă de 
toti factorii implicați In specta
colul fotbalistic șl. firește. In 
primul rind de cavalerii Cuieru
lui. Cum „arbitrajul nostru se 
află pe un drum bun", așteptăm 
in retur prestații superioare de 
la fiecare șl de la nucleul de 
consacrațl în special. Și ne gin- 
dîm la Nicolae Hainea, loan Igna, 
Mircea Salomir, Cristian Teodo- 
rescu. Alexandru Mustățea. Octa
vian Streng, arbitri, experimen
tați, capablU de prestații foarte 
bune, cum au dovedii nu o dată 
cițiva dintre ei, dar și restanțlen 
in unele partide ale turului. De 
la ei așteptăm constanță, fermi
tate $1 curaj, aceeași măsură 
pentru fiecare echipă, mare sau 
mică, gazdă sau oaspete, pentru 
fiecare jucător, international sau 
debutant. Pe aceeași linie, a u- 
nor prestații de ținută, în care 
uniformizarea aplicării regula
mentului să reprezinte imperati
vul categoric, îl așteptăm șl pe 
ceilalți, noii arbitri talentat! cum 
s-au dovedit Dan Petrescu, Mir
cea Neșu, Ion Crăriunescu, Flo
rin Popescu, Aurel Gheorghe, 
Șerban Necșulescu, Mircea Aten
te, Ion Velea, Mircea Stoencscu, 
Radu Matei.

Remarcindu-se preocuparea sus
ținută p«itru Îmbunătățirea pre
gătirii arbitrilor, necesitatea sto
pării brutalităților și a proteste
lor, a sancționării ferme a ori
căror manifestări nesportive, cu
rajul in aplicarea exactă a spl- 
rituhii regulilor de joc, lipsa de 
exagerare in acordarea cartona-

Timp de 
săptămînii 
Capitală 
instruire

21 
din

arbitri,

a arbi- 
o pre- 

actualu- 
divizio-

peste noapte, 
ctn fericire, 
„o prestație 

foarte bună“, 
un important

șelor. 
Un ie, 
cisiv 
bitrilor îl au... arbitrii 
„Arbitrajul preventiv, ,__ ___
arbitrul să anticipeze unele ten
dințe de încălcare a sportivității, 
atenționarea la timp și imparția
litatea pot ridica cota valorică 
a jocului practicat, pot preveni 
acte de indisciplină șl ușura mi
siunea cavalerilor fluierului", a- 
firma un fost arbitru internațio
nal, Constantin Dinulescu, astăzi 
secretar coordonator al federației.

O problemă importantă a in
structajului de săptămînâ trecută 
(la care — lăudabilă inițiativă — 
au fost convocat! și observatorii 
federali) a reprezentat-o necesi
tatea convergenței tuturor facto
rilor — arbitri, jucători, antre
nori, conducători de cluburi, 
spectatori, observatori, ziariști — 
la ridicarea prestigiului corpu
lui de cavaleri ai fluierului. La 
obiectivitatea care se cere con
ducătorului de joc. se impune 
obiectivitate in teren, pe băncile 
antrenorilor șl în tribune, unde 
unii spectatori, prin atitudinea 
lor necivilizată, mai influențează 
negativ jucătorii, arbitrii șl, im
plicit, jocul. Problema fundamen
tală a unei partide este nu ar
bitrajul, ci valoarea jocului prac
ticat. a spectacolului fotbalistic.

Aprecierile asupra arbitrajului, 
cuvintele de încredere șl reco
mandările făcute de tovarășul 
general It. Nicolae Stan, vice
președinte al C.N.E.F.S., repre
zintă, sin tem oonvinșl. un sti
mulent pentru ca. în retur, șl 
in viitor „cavalerii fluierului" 
din lotul „A" să arbitreze la ni
vel international, asa cum au 
dovedit că pot, așa cum trebuie 
să o facă, pentru a contribui și 
ei la saltul valoric al fotbalului 
românesc.

colaborarea cu arbitrii de 
s-a relevat că aportul de- 
in creșterea autorității ar- 
. 11 au... arbitrii înșiși,

prin care

Mjrceo M. IONESCU

IRI,

I
I

fizice

I
(Urmare din pag. 1)

I
I
I
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Să 
sâ 
de

în pri- 
marea 

fată de

echipa olimpică a 
care și-a propus 
calificarea la turneul 
J.O. din 1984, trebuie

CUPA ROMÂNIEI*

I

Vîrteju — I 
Poligonul I 
tn fiind o •

Ife- 
în- 
în- 
lo-

LA I.E.F.S.
LA „RALIUL FEMEII * ?
tapa I, din „Criteriul Primăve
rii", care are loc în paralel, în 
aceeași z>i) este de 60 km : Cio- 
rogîrla — Domnești — Vîrteju 
Măgurele — Cățelu — r "2__
I.T.B. din șos. I.B. Tito (unde 
va avea loc sosirea). Participau- 
ții (femei la „Raliul femeii", 
mei și bărbați la campionat), 
cepătorl sau avansați, se pot 
scrie în ziua concursului, la 
cui de start al probelor*.

rezultate surprinzătoare si cînd 
s-a disputat în campionatul 
primei divizii).

După cum 
două meciuri se 
renuri neutre :
rești — Politehnica Iași 
Brăila) și Universitatea 
iova — A.S.A. Tg. Mures 
Sibiu). La cererea echipei din

s-a anunțat, 
dispută pe te- 

Dinamo Bucu- 
(la

Cra- 
Oa

UN SUCCES PENTRU DV. UN CADOU PLĂCUT 
Șl UTIL CU OCAZIA MĂRȚIȘORULUI

TRAGEREA EXTRAORDINARA

LOTO a MĂRȚIȘORULUI
In cadrul a 12 extrageri cu un total de 120 numere, ori

cine joacă poate obține : • AUTOTURISME „Dacia 1300“ 
• MARI CÎȘT1GUR1 ÎN BANI • EXCURSII PESTE HO
TARE.

Biletele de 25 Iei varianta participă la toate extragerile. 
CONSULTAȚI PROSPECTUL TRAGERII ȘI JUCAȚI DIN 
TIMP NUMERELE PREFERATE !

Cor- 
pro- 
rest.

Brazi, meciul Chimia - 
vinul Hunedoara a fost 
gramat la Ploiești. în 
meciurile au loc pe terenul 
formațiilor gazdă : Portul Con
stanța — Sportul studențesc, 
Sportul muncitoresc 
— Petrolul Ploiești, 
Cehu Silvaniei — F.C. 
Metalul Rădăuți — 
București, Minerul 1 
Nouă — S.C. Bacău, 
Bacău 
mii Lipova — F.C.M.
„U“ Cluj-Napoca — F.C. 
geș, Tractorul Brașov - 
Tîrgoviște, Celuloza 
Neamț — Chimia Km. 
Auto Timișoara — Jiul 
șani, Progresul-Vulcan 
rești — 
ghișoara 
șoara.

• ASTAZI, în loc.-Iitatea Sa- 
karia, va avea loc prima par
tidă amicală dintre echipele de 
juniori ale Turciei și României. 
Meciul revanșă se va disputa vi
neri in orașul Kocaeli.

• MIRCEA SALOMIR, ARBI
TRUL PARTIDEI TURCIA — 
GRECIA (JUNIORI). Arbitrul 
Mircea Salomir a fost delegat de 
U.E.F.A. să conducă, la 3 aprilie, 
partida Turcia — Grecia din ca
drul preliminariilor campionatu
lui european de juniori.
• „CUPA 16 FEBRUARIE", or

ganizată de clubul sportiv Rapid 
București pentru echipele de ju
niori, a revenit formației Sportul 
studențesc care, in finală, a dis
pus de Dinamo cu scorul de 
3—1. Iată celelalte rezultate : Di
namo — Rapid 2—1, Sportul stu
dențesc — Steaua 2—0, Rapid — 
Steaua 2—1.

• Aflăm cu profundă tristete 
de încetarea din viață, la 54 de 
ani. a antrenorului TIBERIU 
BONE, fotbalist de renume care 
a apărat ani in șir culorile marii 
echipe a C.C.A., fiind și unul din 
componenții de frunte ai echipei 
naționale. Tiberiu Bone a impre
sionat Întotdeauna prin tehnici
tatea și sportivitatea jocului său, 
Incintind tribunele. Cei care l-au 
cunoscut ii vor păstra o frumoa
să amintire. înmormântarea va 
avea loc joi,- ora 16, la Cimiti
rul Nou din Tg. Mureș.

Caracal 
Silvana 

Bihor, 
Steaua 

t, miudui Moldova 
S.C. Bacău, Letea 

- F.C. Constanța, Șoi- 
Brașov, 

Ar- 
C.S. 

Piatra 
Vîlcea, 
Petro- 
Bucu- 

Olt, Metalul Si- 
Politehnica Timi-

PREGĂTITOARE

în perioada 1—15 martie 
1983 vor avea loc la Institu
tul de Educație Fizică și Sport 
lecțiile 
prima 
din cadrul cursului de califi
care de 2 ani fără frecvență.

Candldațll admiși la curs 
se vor prezenta in ziua de 1 
martie a.c., ora 10, la Insti
tutul de Educație Fizică și 
Sport. Prezenta este obliga
torie.

pregâtitoare pentru 
sesiune de examene

ADMINISTRAȚIA
LOTO-PRONOSPORT

DE STAT
INFORMEAZĂ

în plic aflate 
care și Bozul

La seriile de Loz 
in vinzare, printre ___ ... .. . ...
Mărțișorului, partlcipanților 11 se 
oferă zilnic multiple posibilități 
de a obține cîștiguri în autotu- > 
risme șl importante sume de 
bani. Prin intermediul mijloace
lor de informare și popularizare 
ale agențiilor, ale punctelor de 
vinzare din comerț șl cooperația 
de consuma se fac cunoscute in 
permanentă numele a numeroși 
mari cîștigători din mediul ur
ban șl rural. Juclnd cu regula
ritate la Loz în plic, puteți ob
ține șl dv. frumoase satisfacții !ține șl <îv.

Tragerea i 
de astăzi, : 
televizează 3 
la ora 16,25.

obișnuîtă Pronoexpres
23 februarie 1983, sa 
în direct, în ce pin d de

C1ȘTIGUKILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 20 

FEBRUARIE 1983

Cat. 1 (13 rezultate) : 2 va
riante 25% — autoturisme „Da
cia 1300“ ; cat. a 2-a (12 rezul
tate) : 
șl 102 
cat. a 
r lan te 
riante 
CATEGORIA 1 
turismele „1 ___
tegoria 1, obținute

5 variante 190% a 9.305 Iei 
variante 25% a 2.326 lei;
3-a (11 rezultate) : 126 va- 
100% a 856 lei șl 1.436 va- 
25% a 2M lei. REPORT LA 
--------- - 96.513 lei. Auto- 

,Dacia 1300“ de la ca- 
pe variante 

jucate 26%, au revenit partici
pau ți lor LUCIAN OPREA din 
Te-revnva. județul Caraș-Severin 
și MIRCEA URECHE (fân Buftea,



VIZITA DE LUCRU Universiada de iarnă de la Sofia

A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

U ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" DIN CAPITALĂ
(Urmate din pap 1)

plan, sporirea productivității 
muncii, reducerea in conti
nuare a consumurilor mate
riale și energetice, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, punerea in func
țiune la termen a obiectivelor 
de investiții, creșterea benefi
ciilor și a rentabilității între
gii activități a intreprinderii. 
in cadrul adunării generale a 
oamenilor muncii de la cunos
cuta întreprindere bucureștea- 
nă s-au dezbătut și adoptat 
planul pe anul in curs de ve
nituri și cheltuieli al unității, 
hotăriri de Însemnătate deose
bită, cu privire la perfecționa
rea întregului proces de pro
ducție, a activității economico- 
financiare, la buna gospodărire 
a materiilor prime și energiei, 
la creșterea veniturilor și bu
năstării oamenilor muncii.

Participarea secretarului ge
neral al partidului Ia lucrările 
adunării generale la această 
importantă unitate construc
toare de mașini a pus in lu
mină preocuparea constantă a 
conducătorului partidului și 
statului nostru de a examina 
în mod concret. Ia fata locului, 
realizările colectivelor unități
lor economice de a discuta și 
hotări împreună, pe baza ex
perienței acumulate. măsurile 
cele mai potrivite pentru im
pulsionarea activității produc
tive, pentru .rid’ vrea acesteia 
pe o treaptă calitativ supe
rioară.

Participarea secretarului ge
neral al partidului la lucrările 
forului suprem de conducere 
muncitorească a marii între
prinderi bucurestene a prile
juit și de această dată ex

Azi. două etape in campionatul

Diviziei „A" la polo

HAP1B BOCURfSTI- 
CR1ȘUL ORAOEA, 

CEL MAI ATRACTIV MECI
La bazinul Floreasca din 

Capitală au loc astăzi primele 
două etape din cadrul celui de 
al cincilea tur in campionatul 
Diviziei „A" de polo. Dimi
neața, de la ora 9, se dispută 
meciurile etapei purtînd, de 
fapt, numărul 29 în desfășura
rea întrecerii : Dinamo Bucu
rești — Viitorul Lie. 37 Bucu
rești, Rapid Arad — Crișul 
Oradea, C.N.A.S.E'. București 
— Rapid București, Progresul 
București — Voința Cluj-Na- 
poca. Iar după-amiază, cu în
cepere de la ora 16. sînt pro
gramate locurile etapei 30 : 
Viitorul — C.N.A.S.E., Progre
sul — Rapid Arad, Voința — 
Dinamo și Rapid Buc. — Cri
șul. acest din urmă meci con
stituind un adevărat „cap de 
afiș" al zilei inaugurale a tu
rului cinci.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX
ATLETISM • La Budapesta : 

60 mg : Bakos 7,91, 400 m : Uj- 
helyi și Knapici (Iug) 46,69. 
1500 m : Szabo 3:45,21, înălțime: 
Gerstenbrein 2,24 m, lungime : 
Szalma 7,81 m.

box • Venezueleanul Mauri
cio Bravo, nr. 4 în clasamentul 
WBC la cat. semi-mijlocie, l-a 
învins prin ko rep. 1 pe ameri
canul Honner Jackson.

CICLISM • Belgianul Jean-Luc 
Vandenbroucke a cîștigat etapa 
a 3-a a turului mediteranean 
(Hyeres — Marsilia, 160 km) în 
4.06:29 într-un grup de 21 de a- 
lergători. Grosul Dluitonului, con
dus de Bernard Hinault, a fost 
cronometrat în 4.19:12.

HANDBAI* • La Sarpsborg. 
Norvegia — Iugoslavia 18—31 
(7—15), la Hasselt. Belgia — Bul
garia 24—18 (13—8).

ÎNOT • în campionatele de 
iarnă ale URSS, în bazinul olim
pic de la Moscova, Vladimir Se- 

primarea sentimentelor de a- 
dîncă dragoste și prețuire cu 
care muncitorii, inginerii, teh
nicienii de la „23 August", în
treaga noastră clasă munci
toare, întregul popor român îl 
ineonjoară pe conducătorul 
partidului șl statului nostru, 
reafirmarea recunoștinței lor 
fierbinți pentru neobosita sa 
activitate consacrată dezvoltării 
necontenite a patriei, creșterii 
bunăstării și fericirii tuturor 
cetățenilor ei, sporirii presti
giului României socialiste in 
lume.

Tovarășului Nicolae Ceaușeseu 
i-a fost adresată, in numele 
participanților, al întregului co
lectiv muncitoresc de la în
treprinderea „23 August", ru
gămintea de a lua cuvintul la 
adunare.

Primit cu multă căldură fi 
entuziasm, a luat cuvintul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii.

Cuvîntarea conducătorului 
partidului și statului a fost 
urmărită cu deosebită atenție, 
cu deplină aprobare, cu legi
timă mindrie, fiind subliniată 
cu vii și repetate aplauze, 
urale Și ovalii.

Aprecierile și îndemnurile 
rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu au însuflețit și vor 
călăuzi eforturile creatoare, în
treaga activitate pe care pu
ternicul detașament muncito
resc al întreprinderii „23 Au
gust" o consacră, cu dăruire 
și abnegație, progresului eco
nomici naționale, înfloririi con
tinue a patriei.

ZEE d
DE PE STADIOANE Șl DIN JURUL LOR...
• Cum a pierdut F.C. Kaiserslautern î • Scurte incursiuni in 
campionatele unor țări £ Cel mai scump jucător din lume ți-a 
reluat antrenamentele • Oleg Blohin, golgeterul absolut din 

U.R.S5.
în cele mai multe țări cam

pionatele și cupele naționale 
suit in plină desfășurare, în 
altele însă abia se pregătește 
startul de primăvară. Și nu 
trebuie uitat că săptămîna vi
itoare urmează să aibă loc 
sferturile de finală ale cupe-

♦ ★
In campionatul vest-german 

F.C. Kaiserslautern a fost în
vinsă la scor (4—0 !) la Dort
mund, după ce nu pierduse 
nici un joc din 25 septembrie 
1982 ! Antrenorul Kroner este 
supărat pe apărarea fragilă a 
echipei sale, neacomodate cu 
terenul înghețat, dar și pe evo
luția „vîrfurilor" Nilsson și 
Thomas Allots, care n-au în
cheiat acțiuni ofensive. După 
ce Geye a marcat în proprîa-i 
poartă, a urmat seria de trei 
goluri ale Borussiei (Abram- 
ezik, Koch și Klotz). Singurul 

‘de la învinși cu o prestație 
bună a fost internaționalul 
Brlegel.

în Anglia, F. C. Liverpool,

metov (11 ani) a realizat un nou 
record unional La 100 m spate — 
56,35 m. Alte rezultate : 200 m
mixt — Aleksandr Sidorenko 
2:04,93 ; femei : 100 m spate — 
Viktoria Klociko (15 ani) 1:03,02, 
200 m mixt — Ayvi Liiv 2:21,38, 
800 m liber — Olga Troitskaia 
8:48,63.

SCRIMĂ • -Trofeul ..Gilbert 
Duval“ la folretă, desfășurat la 
Paris, a revenit francezului Fre
deric Pietruska (10—2 în finala 
cu italianul Andrea BorelLa).

ȘAH • în turneul de la Roma. 
Florin Gheorghiu este lider după 
3 runde cu 2 p. fiind urmat de 
Eric Lobron (RFG) 1,5 p (1), 
Jozsef Pinter (Ungaria), Stefano 
Tatai (Italia) și Bela Toth (Un
garia) 1,5 p. în această rundă 
Gheorghiu l-a întrecut pe spanio
lul Angel Martin. • La Tallin, 
în prima rundă a ..Memorialu
lui Paul Keres* Mihai Șubă a

ELENA REIT,
• Schiorii alpini iau
SOFIA, 22 (prin telefon). 

Urîtă vreme, pe Vitoșa ! Mi
nus îO grade, vînt în rafale, 
vizibilitate redusă la 19—15 m 
din cauza zăpezii spulberate. 
45 de schioare au plecat intr-o 
femerară încercare de a alerga 
de-a lungul a 5 km prin ză
pada înghețată și de a ocupa 
un loc cit mai bun in ultima 
probă individuală rezervată lor. 
Cu atil mai mult bucura sal
tul valoric demonstrat de Ele
na Livia Rcit : în valoroasa 
companie a sportivelor din 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Polonia, 
Finlanda și S.U.A. Sportiva 
brașoveancă a făcut o cursă 
foarte bună, la capătul căreia 
a reușit cea mai bună clasa
re — locul 5 — din istoria 
participărilor românești la 
cursele de fond ale Universia
delor de iarnă. Reit a realizat 
cel mai bun timp al său din 
întregul sezon: 16:29.0. Ea a 
fost întrecută de numai trei 
alergătoare sovietice (invingă- 
tcarea Liubov Zabolotskaia a 
cîștigat a doua medalie de 
aur !...) și de una din Ceho
slovacia. Iuliana Popoiu și E- 
lena Oncioiu au ocunat locuri
le 30 și respectiv 39.

Să trecem insă în revistă 
cîteva dintre momentele extra
ordinare ale evoluției hocheiș- 
tilor noștri în partida cheie cu 
Finlanda de luni seara. Tre
buie spus de la început că fin
landezii au prezentat o echipă 
solidă, tehnică, bine pregătită, 
dar care însă nu s-a... aștep
tat să întimpme o asemenea 
replică valoroasă din partea 
echipei României. Băieții noș
tri au intrat pe gheață hotâriți 
să nu reediteze... infringerea 
din meciul cu echipa Uniunii 
Sovietice și in primele 2 mi
nute Chiriță și Oleniei au în
scris 2 goluri. Replica finlan
deză (Blomquist, 2—1) este 
prompt anulată de E. Antal, 
în min. 15, și 3—1, scorul pri
mei reprize. Următoarele 20 de 

lor europene și apoi'o serie de 
confruntări în C.E. și preli
minariile olimpice. O trecere 
în revistă a competițiilor in
terne din cîteva țări, cu unele 
noutăți privind jucătorii mai 
cunoscuți, nu este — credem 
— lipsită de interes.

★
lidera autoritară în campionat, 
se pare că nu mai poate pier
de titlul, avînd un avans de 
15 puncte ! Ea s-a calificat și 
în finala Cupei ligii, dar a 
ieșit din cursă din „Cupa An
gliei", așa incit „marele șlern" 
pe care șl l-a propus nu mai 
poate fi realizat ! A fost eli
minată cu 2—1 de Brighton 
(ultima clasată în campionat) 
care a înscris cele două punc
te prin internaționalul irlandez 
Ryan case — nu de mult, aces
ta a activat la Liverpool — 
Johnston a marcat pentru în
vinși.

Postul de radio Belgrad, în 
emisiunea sa sportivă, a trans
mis un interviu cu antrenorul

remizat cu sovieticul OII. Alte 
rezultate : Jansa (Cehoslovacia)
— Petrosian (URSS) ‘/a—Vî, Tal 
(URSS) — Sekai (Ungaria) 1—0, 
Veingold (URSS) — Abramovici 
(Iug.) 0—1 • Runda a 8-a a tur
neului de la Linares : Timman
— Sax 1—0, Hort — Karpov ‘A— 
Va (celelalte partide s-au între
rupt). Clasamentul : Spasski și 
Miles 4 p (1), Karpov și Timman 
4 p, Andersson 3,5 p (1), Sax, 
Iusupov, Hort 3,5 p etc.

TENIS > La Delray Beach 
(Floridă) Pavel Slozil — Ivan 
Lendl 3—6, 7—6 7—5 (!), Villas — 
Moore 6—2, 6—3, Smid — Curren 
6—2, 6—0, Fibak — Dickson 6—3, 
6—2, Dibbs — Martinez 6—1, 
6—0, Fromm — Odzior 6—4. 6—2 
• La Quinta (California) : Dunk
— Teacher 6—4, 6—4. Higueras — 
Brown 6—3, 2—6. 7—6. Ramirez — 
Tulasne 6—3, 6—1, Gitlin — Pur
cell 6—2, 6—1.

LOCUL V LA 5 km FOND
azi startul: in program, cursa de cobor ire

minute, cele care aveau să de
vină „repriza lui Cazacu". a- 
veau să debuteze nefast pen
tru români, câcl din 2 greșeli 
ale apărării, speculate de nor
dici, scorul a devenit egal: 3—3. 
Toți spectatorii se așteptau ca 
scorul să devină favorabil 
finlandezilor. Dar așa- cum spu
neam, Cazacu și-a demonstrat 
clasa internațională, înscriind 3 
goluri splendide din 3 faze 
trase, la indigo, din 3 șuturi 
expediate pe lingă umărul por
tarului Vainio. Finlandezii au 
acuzat șocul și... 9—4! Repriza 
a IlI-a a fost infernală, nor
dicii au atacat furibund și au 
înscris 4 goluri consecutive. 
Prea tîrziu însă. Această vic
torie a deschis hocheiștilor noș
tri porțile turneului final în 
care vor întilni, după toate

Vesellnovici, din care am re
ținut că echipa olimpică se va 
pregăti cu toată seriozitatea 
pentru jocurile din prelimina
rii „în care — după cum spu
nea Veselinovici — cei mai 
valoroși adversari vor fi ro
mânii. Vom alcătui o echipă 
puternică — cu toți jucătorii 
din prima ligă — selectionarea 
urmînd să fie făcută după pri
mele eta^e ale campionatului" 
(n.r. reluarea la 6 martie).

Ziarele spaniole consemnează 
jocul dur al unor formații. Cel 
mai recent exemplu negativ 
l-a oferit C.F. Barcelona in 
returul „Supercupei Europei", 
in meciul cu Aston Villa : 
U.E.F.A. a amendat clubul ca
talan cu aproape 30 000 de do
lari și a suspendat pe Uruti- 
cochea și Marcos Alonso pe 4 
etape din competițiile europe
ne intercluburi. După cum se 
vede, forul european și F.I.F.A. 
sînt deosebit de exigente, 
luînd măsuri radicale ori de 
cite ori este vorba de mani
festări nesportive .In actualul 
campionat, Real Madrid și 
C.F. Barcelona sînt în luptă 
pentru cucerirea titlului. A- 
ceasta din urmă nu a prea 
simțit lipsa „celui mai scump 
jucător" din lume Diego Ma
radona care a fost bolnav de 
hepatită. De luni el și-a reluat 
pregătirea cu antrenamente u- 
șoare individuale, urmînd să se 
alăture pregătirii colective 
peste două săptămîni. Dar în 
formație va reintra, probabil, 
abia la sfîrșitul lunii martie !

Deși vremea rece și terenu
rile grele nu permit desfășu
rarea meciurilor în majorita
tea orașelor din U.R.S.S., în 
sudul țării au loc meciuri a- 
micale în vederea începerii 
campionatului, prevăzută pen
tru 26 martie. In urma unei 
anchete a fost alcătuită cea 
mai bună formație a anului 
1982, în care figurează în mare 
parte jucători de la Dinamo 
Minsk (campioană) și Dinamo 
Kiev, clasată pe locul 2. Pro
kopenko și Gurinovici (Minsk) 
au fost promovați în lot. ală
turi de celebrul Blohin, care 
este liderul golgeterilor sovie
tici din toate timpurile : 239 
de puncte înscrise în cariera 
sa fotbalistică.

Ion OCHSENFELD

AZI LA UNIVERSIADA
VITOȘA. Pîrtia Univer

siada, ora 10 : schi fond, 
ștafeta de 4X10 km M. 
Participă echipa Români
ei : I. Lungociu, G. Kiss, 
A. Csala, V. Bejenarîu. 
„Pîrtia Vitoșa — Dale", 
ora 11,30 : schi alpin, cobo- 
rtre băieți. Participă Z. 
Balazs, V. Podaru, M. BI- 
ră, C. Adorjan, P. Csaba, 
u. Iliescu ; ora 13 : cobo- 
rtre fete.

SOFIA. Palatul de iarnă, 
de la ora 14 hochei : gru
pa I : Japonia — Ceho
slovacia, Bulgaria — Co
reea de Sud ; grupa a 
n-a : U.R.S.S? — Finlanda.

probabilitățile, mai întîi Ceho
slovacia și apoi, în meci de
cisiv pentru medalia de bronz, 
reprezentativa Japoniei.

După programul obligatoriu 
patinatoarele noastre artistice 
ocupă locuri slabe: Viorica Ni
cu (14), Irina Nichiforov (19). 
Adrian Vasile si Bogdan Krulîi 
execută programul scurt în 
reuniunea de seară, terminată 
tirziu, așa că vom comunica 
rezultatele în corespondența vi
itoare.

REZULTATE. 5 km (f): 1.
Liubov Zabolotskaia (U.R.S.S.) 
15:11,2, 2, Lilia Vasilenko
(U.R.S.S.) 15:42,1, 3. Faina Smir
nova (U.R.S.S.) 16:05,4, 4. Zora 
Kepenova l(Cehoslovacia)
16.05,9, 5. Elena Reit (Româ
nia) 16:29,0, 6. Malgorszata Ru- 
chata (Polonia) 16:32,0... 30. lu- 
liana Popoiu 17:19,0... 39. Ele
na OncioiU 16:15,9; patinaj ar
tistic (f), program impus : 1.
Natalia Lebedeva (U.R.S.S.) 0.6 
p,.„ 14. Viorica Nicu 7.2 p_... 19. 
Irina Nichiforov 11,4 p.

Radu TIMOFTE

PE GHEATĂ
ȘI PE ZĂPADĂ

C.E. DE BOB (TINERET)
La Winterberg (R.F. Germa

nic) s-a desfășurat campiona
tul european de bob (tineret) 
pentru echipajele de 4 persoa
ne. Titlul a fost cucerit de pri
mul echipaj al R.F. Germania 
cu 2:25,30, urmat de Austria II 
2:26,15 și Austria I 2:27.81. E- 
ehipajul României (Began. 
Peptea, Popescu, Anghel) a o- 
cupat locul C cu 2:28,64. Au 
participat 13 echipaje din 10 
țări.

C.M. DE BIATLON
Prima probă a campionatelor 

mondiale de biaticn de la An- 
terselva (Italia), cea rezervată 
juniorilor pe distanța de 15 km, 
a fost ciștigată de Andre Seh- 
miscb (R.D. Germană) în 
51:06,18. Pe locurile următoare 
s-au clasat Juergen Wirth (R.D. 
Germană), 41:25,04 și Evgheni 
Tudeberg (URSS) 51:59.97.

Americanul Phil Mahre, actualul 
lider In clasamentul general al 
Cupei mondiale la schi alpin.

Telefoto: A.P. — agerpres

NYKAENEN SE DISTANȚEAZĂ
Cîștigînd și in ultima zi a 

concursului de sărituri cu 
schiurile de la Vikersund (Nor
vegia), finlandezul Matti Ny- 
kaenen s-a distanțat în clasa
mentul general al Cupei Mon
diale. El are 207 p și este ur
mat de Horst Bulau (Canada) 
207 p, Olav Hansson (Norve
gia) 135 p, Armin Kogler (Aus
tria) 122 p, Per Bergerud (Nor
vegia) 102 p etc. în ultima zl 
la Vikersund : 1. Nykaenen
354,5 p (sărituri de 140, 145 și 
147 m), 2. Hansson 354 p (147— 
131—140 m), 3. Pavel Ploc (Ce
hoslovacia) 351,0 p (115—145— 
127 m).
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