
Vizita tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU
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ortul
în Republica Populară Bulgaria

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a sosit joi dimineața, Împreu
nă cu 
Ceaușescu, 
prietenie in Republica 
Ură Bulgaria, la invitația to
varășului Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Ceremonia sosirii a avut loe 
pe aeroportul din Burgas, Îm
podobit sărbătorește in cinstea 
inalților soli ai poporului ro
mân.

Locuitorii acestui puternic 
centru industrial de pe litora- 

u Iul bulgar al Mării Negre au 
B^Zăcut tovarășului Nicolae 
^^T?eaușescu șl tovarășei Elena 

Ceaușescu o primire deosebit 
de călduroasă, intimpinindu-i 
cu cele mai alese onoruri, ea 
pe oaspeți dragi inimilor lor, 
cu sentimente prietenești, de 
stimă și prețuire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați cu deosebită căl
dură de tovarășul Todor Jiv
kov. Cei doi conducători și-au 
strins miinile îndelung, s-au 
îmbrățișat, exprimindu-și deo
sebita satisfacție pentru această 
nouă intilnire, care oferă pri
lejul continuării dialogului in 
probleme bilaterale și interna
ționale de interes comun.

Conducătorul partidului și 
stalului bulgar a urat, de ase
menea, un călduros bun venit 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov au luat 
loc intr-o mașină escortată de 
motoclcliști, indreptindu-se spi e 
sediul Comitetului județean 
partid Burgas.

. ★
In cursu! zilei de joi, 

varășul Nicolae Ceaușescu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
soțiți de tovarășul Todor Jiv
kov, au fost oaspeții Comitetu
lui județean de partid Burgas.

In aplauzele mulțimii aflate 
in zona centrală a orașului,

tovarășa Elena 
într-o vizită de 

Popu-

de

lo
și 

in-

tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost rugați »â accepte cheia și 
calitatea de cetățeni de onoare 
ai orașului Burgas.

InalțU oaspeți au fost salu
tați cu deosebită cordialitate 
de Nikolai Jișev, membru al 
C.C. al P. a Bulgar. prim- 
sceretar al Comitetului jude
țean de partid Burgas.

★
Joi, 24 februarie, au 

la Burgas convorbirile oficiale 
dintre tovarășul 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria.

Convorbirile se desfășoară 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie. de deplină in|elcgere și 
stimă reciprocă.

★
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
i-a fost inminat, în cadrul u- 
nei solemnități care a avut loc 
la Burgas, înaltul ordin bulgar 
„Stara Pianina” cu eșarfă, con
ferit pentru contribuția adusă 
la dezvoltarea și întărirea prie
teniei și colaborării frățești 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bul
gar, dintre Republica Socialis
tă România și Republica Popu
lară Bulgaria, dintre poporul 
român și poporul bulgar, ca 
prilejul celei de-a 65-a aniver
sări a zilei sale de naștere.

înalta distincție i-a fost in- 
mînată de tovarășul — 
Jivkov, secretar general 
al Partidului Comunist 
președintele Consiliului 
al Republicii Populare 
ria.

Tovarășii N icolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov și-au strios 
prietenește miinile, s-au îmbră
țișat călduros.

Cei prezenți l-au felicitat cu 
deosebită căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru inal- 
ta distincție primită.

început

Nicolae

Todor 
al C.C. 
Bulgar, 
de Stat
Bol ga

Marginalii la
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TINERII SUCEVENI PARTICIPĂ LA NUMEROASE ÎNTRECERI
înscrise sub genericul

Singura incitație pe care o ațteapti iubitorii schiului din Vatra 
Dornei este... zăpada. Mari ți mici rin pe pirtia din Parc, uitind 

ji de masă, cum au făcut-o duminica trecută, de pildă.
Foto : Vasile BAGEAC

Cu prilejul finaie.or „Dacia
dei” la sanie și biatlon. La Va
tra Dornei ne-am întîlnit cu 
vechi cunoștințe, activiști spor
tivi al județului și cadre di
dactice din comune. Care mai 
de care ne invitau La nume
roase Întreceri sportive de iar
nă din cadrul marii competiții 
naționale, cele mai multe din
tre ele devenite tradiționale. 
Am înțeles că iarna aceasta 
nu a fost, pină acum, 
darnică în zăpadă, copiii 
nelor, ai Cimpulunzuhii 
dovenesc și ai altor zone 
tane din regiunile tinjind
întrecerile de schi și sanie, de 
patinaj, pe care ei le începeau 
de obicei încă din primele 
zile ale iernii. Au fost pro
bleme și cu faza de masă a 
„Daciadei* îa sporturile de 
iarnă, noroc că zăoada și frigul 
au apărut chiar., pe linia de 
sosire, așa că s-au putut ține

concursurile respective, cu re
zultatele bune înregistrate la 
finalele de săptimîna trecută, 
mai ales la sanie. Odată con
sumate finalele „Daciadei”, or
ganele sportive și cu atribuții

//

DACIADEI*
diu județul Suceava, asociați
ile din orașe șl comune și, mai 
ales, copiii și tinerii și-au pro
pus să... recupereze timpul 
pierdut cu lipsa de zăpadă. 
Așa se face că, încă din aces- • 
te zile, o serie de întreceri pe 
asociație și între localități sînt 
declanșate din plin.

Dacă școala generală din 
Dorna Cândreni a organizat 
zilele trecute tradiționala în
trecere „Cupa Oușorul”, pe 
care a și cîștigat-o („Nu pen
tru că am organizat-o noi în 
anul acesta”), sîmbătă și du
minică vor avea loc alte com
petiții de amploare. Astfel, la 
Cîmpulung Moldovenesc se va 
desfășura „Festivalul sporturi
lor de iarnă” — ajuns la cea 
de a XII-a ediție — la schi 
fond și alpin, sanie, patinaj 
viteză, șah, popice și tir, la 
care participă mai toate
munele din județ și care se 
va încheia cu „Feeria 
gheață”, spectacol oferit de e-

co

pe

Mircea COSTEA

(Continuare In pag 8-3)

VOI APARA CU STRĂȘNICIE POZIȚIA
prea 
Dor- 
Mol- 
mon- 
după

.,16“-imile Cupei României, la fotbal

SEZONUL COMPETIȚIONAL OFICIAL 1983 
A ÎNCEPUT SUB PROMIȚĂTOARE AUSPICII

• Un public numeros, citevo meciuri de bună factură in pofida 
timpului nefavorabil • Universitatea Craiova și echipa lui Bo- 
loni aplaudate călduros de un public neutru * Reve'a a Auto 

Timișoara văzută de antrenorul lui „Poli”

jmzle sta-

CUCERITA IN
Patinatorul T

IERARHIA CONTINENTALA"
Kopacz explică succesele

și infringerile sale internaționale

pe conti-

Mare interes pentru fotbal — 
aceasta este prima concluzie, 
îmbucurătoare, firește, care se 
desprinde" după etapa „16'‘-imi- 
lor Cupei României — în pofi
da decorului hivernal hărăzit, 
ca și in alți ani, deschiderii 
oficiale a sezonului. Un public 
mal numeros. ca oricînd a ți- 
riuț să fie prezent la reîntilni- 
rea cu echipele favorite, cu 
formațiile divizionare care.

miercuri, debutau in actuala 
ediție a competiției k.o.

Nu încape vorbă, unele rezul
tate prestigioase obținute de 
fotbalul nostru în arena inter
națională, la sfîrșitul stagiunii 
1932, au creat emulație in rîn- 
dul iubitorilor sportului cu ba
lonul rotund, aducindu-i

număr sporit u 
dioaneior. Că astfel stau lucru
rile ne-o demonstrează zonvin- 
gător și ambianta locului de la 
Sibiu, unde prezraa Universi
tății Craiova •nngura repre
zentanta a totbalnlui nostru in 
turul IV al cupelor europene) 
st a echipe: AJS. Armata Tg. 
Mureș Gn care ev -duează *alo- 
rosul Dălom) a făcut ea sta

•na:

Patinalorul
norul

Tibor Kopacz (stingă) ți antre- 
său ing. Dan Lăzărescu

Gheorghe NI*O'-8îS“U

rCcnttnuir* c->a t-31

persoane, 
sau nu. 

puțin avizate, cred 
eă a fost vorba de 
un succes in timpii- 
tor. câ ai avut no
rocul si ..pxx* in 
arena -r.temaționalâ
intr-un moment conjunctura! fa
vorabil. Ce părere ai T

— Daci munca asidui p* uscat 
(pentru c± noi. patinatorii de 
v:tezi. ne aflăm incâ la discre
ția vremii) este considerați ca o 
activitate de.-- eprubetâ, aceasta 
nu mA deranjează. Cert este câ 
am prrns o form A ascend-ntâ 
de-a lanțul a do ai luni. t:mo In 
rare am rules cinci victorii in 
„Turneul celor trei piste" Hn* 
zelL, Innsbruck și Madonna di

Campiglio) la probele de 1 500, 
3 000 și 10 000 m in cursa de 
5 000 m la „Cupa Dynamo Berlin" 
și am bătut recordul pistei de 
la Varșovia la 3 000 m in cadrul 
„Cupei Poloniei". Peste tot am 
avut adversari redutabili din țări 
cu recunoscută tradiție : U.R.S.S.,

fraton lOANHESCV

(Continuare in pag a 4-a)

Ld „ir.tcrnaționclclc** de j do ale Bulgariei, cu lî țări participante

FRUNTAȘI IN BULGARIA
Azi, la Goma Oriatiovișa înce

pe marele turneu internațional de 
lupte greoo-romane „Nikola Pe
trov”, la care și-au anunțat par
ticiparea sportivi fruntași din 19 
țâri. La această competiție vor 
concura și 11 luptători români: 
N. Zamfir (cat. 57 kg), C. Lță 
și Gh. Savu (62 kg). Șt. Negrișan 
(«8 kg), șt. Rusu (74 kg). I. 
Draica și S. Herțea (82 kg), I. 
Matei și P. Dicu (90 kg), V. An
drei (100 kg) și R. Codreanu 
(+100 kg) Sportivii români sint 
însoțiți de antrenorul emerit Ion 
Corneanu și de arbitrii internațio
nali Ion Cernea și Simlon Popes
cu. Turneul se încheie duminică.
• In sala Progresul din Capi

ta’S se vor desfășura, de azi șl 
pînâ duminică întrecerile etapei 
a IT-a a concursului republican 
de lupte greco-romane pe cate
gorii de greutate.

cu deosebită dirzenieM. Cioc (stingă) a luptat
in toate meciurile de la Loved

SPORTIVII ROMÂNI AU URCAT
PE PODIUM LA TREI CATEGORII
M. Cioc — locul 1, S. Lazâr și I. Șerban — locul 3

Ediția din acest an a Campionatelor 
internaționale de judo ale Bulgariei 
care au avut loc. la sfîrșitul săptâ- 
minii trecute, în Sa a sporturilor din 
Loveci s-a bucurat de o largă parti
cipare Pe foile de _______
înscriși sportivi din 17 țări, 
care : Austria, R.P.D. 
ța, R.D. Germană, 
Mongolia, Polonia,
U.R.S.S. și Bulgaria (cu' mai multi 
concurenți la fiecare categorie de gre
utate). Așadar, o competiție, cu at
mosfera specifică întrecerilor de an
vergură. Cu atît mai îmbucurător 
deci succesul repurtat cie sportivii

concurs au fost 
printre 

Coreeană, Fran- 
R.F. Germania, 

România, Ungaria

noștri. MIHAI CIOC a cucerit titlul 
de campion internațional al Bulgariei 
ia categoria grea, iar Silviu Lazăr 
(cat su^erușoară) și Ilîe Șerban (se- 
miușoara) s-au clasat pe !ocu] 3,

La înapdiere. după meritatele feli
citări i-am solicitat antrenorului prin
cipal al lotului reprezentativ, Iacob 
Codrea, cîteva amănunte :

— După finalele republicane de la 
sfîrșitul lunii trecute n-am avut prea

Costin CHIR1AC

(Continuare tn pag. a t-a)
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Sportul în sprijinul actului medical

PĂRINȚII SÂ NU UITE CĂ AU FOST Șl El COPII!.
Dc vorha cu OVlDil IU0D. doctor in silințe medicale.

medic primar la spitalul
— Stimate tovarășe doctor 

Ovidiu Iacob. v-am auzit, cu 
cîteva clipe înainte să începem 
discuția 
copii să 
zice. A 
dical?

— De 
cenii de _ .. . .
chirurgie și ortopedie infanti
lă, am avut numeroase cazuri 
care se puteau trata înainte 
de a deveni cronice, prin prac
ticarea sportului. Desigur, nu 
de cînd sînt medic mi-am for
mat această convingere, ci cu 
mult timp înainte ..

sînt principalele

noastră, sfătuindu-i pe 
practice exercițiile fi- 

fost doa> un sfat me-

mai bine de două de- 
cînd practic med: cina.

— Care vă 
argumente ?

— Să nu vă 
be mari sau 
din antichitate ideea 
rii exercițiilor fizice 
baza dezvoltării unui 
sănătos, capabil să 
cerințelor societății, 
este sigur, indiferent de forma 
în care se exprimă : mișcarea 
în aer liber, sportul, se inte
grează firesc în complexul de 
mijloace capabil să fortifice, 
să corijeze, să lungească viața.

— Dumneavoastră faceți 
care ?

— Răspunsul 
de circumstanță, 
care. începînd 
de dimineață și 
timpul liber, cu 
confortante plimbări 
cleta. Eu, dar și familia mea. 
Poate că altfel mi-aș pierde 
acea agilitate și reacție promp
tă necesare în meseria noastră, 
In care reflexele trebuie să 
funcționeze fără greș Și, a- 
cest lucru este obligatoriu nu 
numai în profesiunea de me
dic, ci în toate...

— V-am mai auzit compa- 
rînd gimnastica de dimineață 
cu necesitatea încălzirii moto
rului unei mașini înainte de a 
pleca în cursă.

— îmi place această compa
rație. îmi place, chiar dacă 
nu-mi aparține. pentru că. 
fără îndoială, organismul poa
te fi asemuit cu o mașină, 
care are nevoie nu numai de 
benzină și ulei — a se înțe-

așteptați la vor- 
la rețete. încă 

practică- 
a stat la 
organism 
răspundă 

Un lucru

miș-

doar 
miș-

nu este
Da, fac 
cu gimnastica 
terminind, in 
plăcute și re- 

cu bici-

„Grigore Alciandrcscu"
lege o alimentație bazată pe 
principii bine stabilite, rațio
nau — dar și de o Îngrijire 
atentă pe toate planurile Or. 
si încălzirea motorului înseam
nă tot un fel de îngrijire. La 
organismul uman, cele 10—15 
minute acordate dimineața e- 
xercițiului fizic duc la o res
tabilire a tuturor circuitelor, o 
intrare In mersul normal în
cercați și veți vedea cum va 
răspunde organismul dumnea
voastră comenzilor de peste 
zi... în schimb, fără sport, fără 
mișcare va „rugini" ma: repe
de !

— Cînd poate începe copilul 
activitatea sportivă ?

— Nu cred că există o a- 
nume virstă. Fiecărei etape de 
dezvoltare îi corespunde un 
gen de mișcări. Pe măsură ce 
copilul crește, odată cu parti
ciparea sa conștientă. <ind e- 
xistâ o maturizare a sistemu
lui nervos, sportul trebuie să 
aibă locul său bine definit in 
p-ogramul unei zile. Pentru c 
dezvoltare generală, armonioa
să, recomand înotul, gimnasti
ca, alergarea, mai ales că sînt 
grupe de sporturi care atrag 
copiii’ de la o virstă mică. A- 
poi, toate porțile sînt de chi- 
se...

— Care este sau ar trebui să 
fie rolul părinților și al școlii 
în cadrul acestei largi preocu
pări pentru creșterea unui ti
neret sănătos ?

— înainte de toate, părinții 
să nu uite că au fost copii. Să 
nu-i împiedice pe cei mici să 
se miște. Este in firea lucru
rilor. Trebuie să existe o rela
ție armonioasă între alimenta
ție — igienă — mișc? re Se 
observă, mai ales la orașe, o 
tendință de cocoloșire a copi
ilor, de teamă pentru mișca
re. De aici lipsa unor deprin
deri care duc deseori spre ac
cidente nedorite. La sate, unde 
copilul crește integrat în na
tură. mișcarea intră :n firesc, 
iar copiii se dezvoltă pe alte 
coordonate. De la virstă șco
lară intervențiile educatorilor 
sînt esențiale. Din păcate ne 
vin de multe ori copii cu a-

fecțiuni datorate poziției gre
șite in bancă. Ne întrebăm, fi
rește, unde a fost profesorul, 
în general, și cel de educație 
fizică, în special ? Sînt lucruri 
care observate din vreme pot 
fi corijate lesne prin orele de 
sport.

— Colegul dv., medicul Că
tălin Dumitrescu, lansa ideea 
organizării unor grupe de copii 
în convalescență care să-și pe
treacă, Ia Spitalul „Grigore 
Alexandrescu", o parte din timp 
făcînd mișcare in aer liber—

— O inițiativă la care sub
scriu și care cred că va da 
bune rezultate. Sperăm ca în 
acest fel. sportul să vină și 
mai puternic în sprijinul actu
lui medical. Repet, fără sport 
..ruginești" mai repede !

Emanuel FANTANEANU

Pcloiștii orădeni din nou in prim

DINAMO LA PRIMA ÎNFRÎNGERE: 11-1
drumul

Floreas-
Cine a luat aseară 

bazinului bucureștean 
ca (și a fost numeroasă asis
tența) nu a avut ce să regre
te ! După un derby de spec
tacol. in etapa a 31-a, cu go
luri care de care mai frumoa
se, echipa campioană s-a re
cunoscut învinsă, pentru prima 
oară în această ediție a în
trecerii Diviziei „A“ la polo : 
CRIȘUL ORADEA — DINAMO 
BUCUREȘTI 
3—3, 4—1) ! 
tensionantă 
de situații, . _ . .
în ultima repriză de orădeni. 
Intr-adevăr, bucureștenii au in
trat în a treia pauză cu un 
avans de două goluri, aparent 
suficient pentru a confirma 
calculul hîrtiei. Dar, dacă spec- 
torii nu mai credeau probabil 
în surpriză, a crezut în ea

12-11 (2—3, 3—4, 
A fost o partidă 
prin răsturnările 

cîștigată, practic,

FRUNTAȘII „TROFEULUI EFICACITĂȚII" 
LA BASCHET: MAGDALENA PAL-881 p

SI V. BAICEANU — 724 p
• După etapele a 26-a și a 

27-a ale • campionatului național, 
de baschet masculin, clasamentul 
„Trofeulul^eficacității-, oferit de 
ziarul SPORTUL, se prezintă ast
fel : 1. V. Băiceanu (Farul) 724 p. 
2. Z. Gellert (Dinamo Oradea) 
555 p, 3. R. Boișteanu (Politehni
ca Lași) 540 p, 4. M. C ara ion (Ra
pid) 513 p, 5. I. Copăcian (C.S.U. 
Sibiu) 507 p, 6. R Tecău (C.S.U. 
Brașov) 493 p, 7 D. Moisescu 
(Politehnica Iași) 471 p, 8. I. Car
pen (I.C.E.D ) 454 p 9. D. Dă ian 
(Sportul studențesc
446 p, 10 M. Chirilâ (C.S.U. Sibiu) - 
438 p.
• Clasamentul (neoficial) al 

indisciplinei : 1 Dinamo Oradea 
15 greșeli tehnice (In ultimele 
două etape : Z. Kosa), 2. Rapid 
București 13 g.t. (M. Caraion, Cr. 
Fluturaș, Gh. Dumitru), 3—5. 
C.S.U. Balanța Sibiu (G. Dăian, 
M. Chirilă). Farul Constanța (V. 
Băiceanu, R. Martinescu) și Uni
versitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca (Șt. Ilea și M. Crăciun) 
câte 12 g.t., 6. Steaua 11 g.t. (FI. 
Ermurache și A. Netolitzchi), 
7—8. IMUAS Baia Mare și Spor
tul studențesc Politehnica C.S.Ș. 
2 București cîte 9 g.t., 9—10. Di
namo București (V. Popa) șl

București)

' HI im l|igWI^.^JUUMMMBm» .,»y I.II- '• '' ——— — ■ ■■■ ■ —

RUGBYȘTII LITORALULUI VOR SĂ REClȘTIGE TITLUL!
Tudor, un junior de-al nostru, 
în spatele grămezii, Nicușor 
Dinu, deja consacrat, și Vasile 
Ion, pe care-1 vom folosi și ca 
fundaș pînă la revenirea din 
armată a lui Gheorghe Florea, 
la uvertură, Romeo Bezușcu, 
centrii, Gheorghe Varga (pe 
care nu mai e nevoie să-l pre
zint), Adrian Lungu și Mihai 
Holban. aceștia din urmă în pe
reche în ultimul meci victorios 
cu Franța. Aripile sînt Adrian 
Pilotschi, omul cu multe ese
uri, Alexandru Bogheanu ți 
Ion Livadaru. iar fundașul 
l-am amintit mai sus. Toți, în 
frunte cu cei cinci internațio
nali ai momentului (Dumitru, 
Lungu. V. Ion, Holban și Dinu), 
au subscris la singurul obiec
tiv în măsură să ne satisfacă: 
TITLUL. LA CONSTANTA !“ 

Prezentarea făcută pane să 
justifice optimismul, dar să aș
teptăm jocurile și rezultatele.

Dimitrie CALL1MACHI

i
• FARUL 13 II 0 2 296-Î8 34 (un puncl pcrinll/arc)

Crișul. Cu buchetul ei de 
ternaționali (Fej. r — cel 
bun meci al său, Gordan. Cos- 
trăș, Garofeanu) jucînd lucid, 
vivace, cu un portar, C. Kiss, 
excelent în destule situații, cu 
dăruirea celorlalți, formația 
orădeană este o merituoasă 
performeră a zilei și. în fond, 
a campionatului . . Spunînd a- 
devărul pînâ la capăt, se cuvi
ne arătat că și Dinamo a cam 
„căzut" în ultima parte, multe 
inexactități făcîndu-și loc în 
evoluția sa. S-o vedem sîm- 
bătă, cu Rapid (acum ea are 
58 p, Rapid Buc 51, Crișul 46). 
Autorii golurilor : Gordan 4, 
Garofeanu 3, Costrăș 3, Fejer
2, respectiv Hagiu 4, Moice.anu
3, Răducanu 2, Ciobăniuc, Un- 
gureanu. Au condus R. Silha 
și R. Nichita.

RAPID BUCUREȘTI — RA
PID ARAD 12—1 (4—0, 2—0,
3—1, 3—0). Jocul feroviarilor 
nu a fost de fel unul... în fa
milie. Vrînd să mai alunge a- 
mintirea modestei prestații din 
etapa anterioară, în fața Crl- 
șului, bucureștenii au admi
nistrat arădenilor cea mai se
veră înfringere din cele cinei 
întîlniri directe. Dar nu evo
luția lor sigură a reprezentat 
ineditul partidei, ci apariția 
pe banca Rapidului București 
a lui Constantin yasiliu, ve
nerabilul antrenor emerit, el 
fiind al treilea tehnician ce o- 
cupă locul respectiv în ac
tualul campionat 1 Au înscris:

in- 
mai

1. C.E.D. C.S.Ș. 4 București (S. 
Ardelean) cîte 8 g.t., 11. Politeh
nica C.S.Ș. Unirea lași 6. g.t., 
12. C.S.U. Brașov 3 g.t.
• In întrecerea feminină pen

tru „Trofeul eficacității", Magda
lena Pall („U“ Cluj-Napoca) s-a 
detașat in fruntea clasamentului, 
ea fiind, după turneul de la Ora
dea, autoarea a 881 p. O urmează:
2. Ștefania Borș (Voința Bucu
rești) 704 p, 3. Camelia Hînda 
(Voința Brașov) 682 p, 4. Maria 
Bărăgan (Sp. studențesc Bucu
rești) 535 p, 5 Luminița Măringuț 
(I.E.F.S.) 548 p, 6. Georgeta Si- 
mioană (Progresui) 539 p, 7. 
Mălina Froiter (Olimpia) 494 p.
8. Elena Opriciu (Comerțul Tg. - 
Mureș) 480 p. 9. Alexandrina Biră 
(Olimpia) 477 p, 10. Elena Puș- 
cașu (Progresul) 4«4 p.
• Voința București a „realizat"

o nedorită detașare in clasamen
tul indisciplinei, echipa respecti
vă acumulînd, după turneul ară
dean, 16 greșeli tehnice (la Ora
dea : Tatiana Popescu, Gabriele 
Strugaru șl antrenorul Marian 
Strugaru). Pe lacurile următoare: 
2. Sportul studențesc Politehnica 
C.S.Ș. 2 București 9 g.t. (Maia 
Zldaru, Suzana Pirșu șl antreno
rul Grigore Costescu), 3. C.S.U. 
Prahova Ploiești 8 g.t., 4. Pro
gresul București 7 g.t. (Cornelia 
Stoichiță, Camelia Tatu șl Cons
tanța Ivănescu), 5. I.E.F.S. C.S.Ș. 
4 București 6 g.t., 6. Olimpia Bucu
rești 5 g.t., 7. Rapid București
4 g4., (Mariana Kapelovies), 
8—9. Universitatea Timișoara și 
Voința Brașov cîte 3 g.t., 10—11. 
Crișul Oradea șl Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca 2 
g.t. Adresăm din nou felicitări 
echipei Comerțul Llcf „Bolyal" 
Tg. Mureș și antrenorului ei, 
fostul internațional Nicolae Vi
ciu, pentru faptul că se menține 
imaculată la capitolul indisci
plină.

„Cupa Timișoara

FRUMOASA COMPORT
ANTRENOAREI BEA

A 5-a ediție a „Cupei Ti
mișoara" la patinaj artistic a 
fost una dintre cele mai reu
șite manifestări ale artiștilor 
gheții, desfășurată de-a lun
gul anilor, pe meleaguri bă
nățene. La startul competiției 
au fost prezenți 59.de concu- 
renți, reprezentanți ai 9 clu
buri sportive din Brașov, Bucu
rești. Buzău, Cluj-Napoca, M. 
Ciuc, Ploiești si Timișoara.

Este de menționat buna com
portare a patinatorilor local
nici (Clubul sportiv școlar Ti
mișoara), cîștigătorii „Cupei de 
cristal", transmisibilă, care au 
totalizat 38 p. în acest sens 
un merit deosebit revine an- 
trenoarei de patinaj a clubu
lui organizator. Beatrice Huș- 
tiu, fosta campioană națională 
care. în prezent, nutrește am
biția ca în următorii 3—4 ani 
cel puțin un titlu de campion 
al țării la patinaj artistic să 
poposească în orașul de pe
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Haide Farul ! 
de încurajare 
plnă hăt departe, pe magis
trala Constanța — București, 
cînd stadionul ..1 Mai“ găzdu
iește un meci de fotbal sau 
de rugby mai acătării. Este 
încurajarea pe care Dobrogea 
sportivă o adresează echipei de 
rugby — mîndria Litoralului — 
care în deceniul trecut. între 
anii 1974—78, a cucerit de 3 ori 
titlul. între timp, XV-lui con- 
stănțean i-a fost întreruptă șe
fia mai întii de către Steaua 
și, în anul din urmă, de Dina
mo. Era 
„pulsul" 
Înaintea 
ciale din

Prof Mihai Naca, antrenor 
iscusit care a albit la timona 
corăbiei constănțene. ne măr
turisește : „Nici nu știu ce să 
spun, Steaua anunță — am ci
tit în Sportul — că nu vrea să 
părăsească poziția pe care se 
află (n.r. locul întîi), Dinamo, 
la rîndu-i, că nu se împacă 
Cu poziția a treia... ce ne mai 
rămîne nouă 7“ Să vă faceți 
calculele voastre, fără a 
cont de spusele lor — 
r

Iată 
care

firesc, așadar, să luăm 
Farului la puține zile 
reluării întrecerii ofl- 
noul an 1983.

nu avem voie să mai cedăm 
puncte aiurea, cum s-a intim- 
plat în anii din urmă".

Reținem optimismul constăn- 
țean bazat pe o echipă puter
nică, un public generos și o 
frumoasă bază materială.

Cum se structurează echipa 
pentru retur ? Iată ce ne răs
punde interlocutorul nostru :

„în față avem trei pilieri ex
celent!, Titi Mușat illO kg), 
„ce inimă mare, de rugbyst", 
F’orea Opriș (102 kg), mereu 
Ia „intîlnire" cu balonul, și 
Dan Priaecaru (104 kg), din ce 
in ce mai sigur, iar Ia talonaj 
pe Emilian 
Grosu. în 
posibilitatea 
coul cu nr. 
e Gheorghe 
căpitanul acelei 
chipe românești de pe 
Park, apoi Florin Con 
(1,98 m) care compensează u- 
nele deficiențe de ordin fizic 
Printr-o mare inteligență in 
joc. Dan Pavel (1,97 m), un ie
șean de 21 de ani pe eare-1 pre
gătim pentru o viitoare titu
larizare, Viorel Giuglea (1.90 
m) care a Jucat mai mult, 
Cornel Vlad (1,95 ml o altă 
speranță și Sergiu Galan (1.98 
m) pe care-1 așteptăm după 
terminarea stagiului militar. 
Mărginași de linia a treia. Ma
rian Nache, Ene Neeula (foarte 
talentat), Remus Marcu. Gelu

Grigore și Șerban 
linia a doua, cu 
de a îmbrăca și tri-
8, îh primul rînd
Dumitru (1.94 m), 

excelente e- 
Arms 
lantin
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SUB GENERICUL „DACIADEI"
(Urmare din pag. 1)

Gheorghe . 
__ ___ _________ Crucea se 
organiza „Cupa floarea de 

cu participarea 
din zona 
i, Dorna <

le săi profesorului 
Bratu. în comuna
va 
colț". cu participarea comu
nelor din zona Dornelor 
(Broșteni, Dorna Cândreni, 
Poiana Stampei, Panaci, Șarul 
Dornei șa), la schi fond pro
be alpine și săniuș. în comu-

na Brodina se vor desfășura, 
de asemenea, întreceri la spor
turile de iarnă. în organizarea 
asociației sportive școlare și a 
organizației de pionieri.

Acum, că nu mai lipsesc 
condițiile, sucevenii pornesc 
mari și numeroase competiții 
de iarnă, cu participări masi
ve, tocmai cum recomandă Co
misia centrală de organizare a 
„Daciadei".
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miă ~ antrenorul Farului, 
bineînțeles, și cucerirea _  _
cest an a celui de al patrulea 
titlu. Pentru a realiza acest 
deziderat... maxim, se înțelege,

conti- 
intră, 
în a-

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INFORlrVA
După cum s-a mai anunțat, 

duminică 27 februarie 1983 va 
avea loc tradiționala tragere ex
traordinară Loto a Mărțișorul ud. 
Formula tehnică nou, lansată cu 
wucoes la recenta tragere simila
ră din 1 ianuarie, dă pa.rticlpan- 
ților posibilități largi de a obține 
autoturisme „Dada 1300“, mari 
sume de bani variabile și fixe și 
excursii peste hotare. Biletele de 
25 lei varianta aru drept de câști
guri la toate cele 12 extrageri în 
trei faze, cane însumează 120 de 
numere Se poate juca pe varian
te simple, variante combinate și 
combinații „cap de pod“ Rețineți 
astAzi și mîtne sînt ultime
le ZILE DE PROCURARE A BI
LETELOR !

Tragerea obișnutâ Loto de as-

tăzi, 25 februarie 1983. se 
zează in direct începînd de 
17,25.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
DIN 18 FEBRUARIE. Cat. 
variantă 25% — autoturism 
da 1300 ; cat. a 2-a : 3 variante 
100% a 16.875 lei șl 16 varta-nte 
25% a 4.219 lei ; cat. a 3-a : 10
variante 100% a 4.871 lei și 57 va
riante 25% a 1.218 lei ; cat. a 4-a: 
118,75 variante a 995 lei : cat. a 
5-a : 244 variante a 484 ieri : cat. 
a 6-<a : 382,50 variante a 309 led ; 
cat. a X-a : 2.231,50 variante a 
100 led. Report la categoria 1 : 
181.430 lei. Autoturismufl „Daria 
1300“ de la categoria 1, obținut 
pe un bilet jucat 25%. a revenit 
partlripnntulul BORTOS PARTIN 
din Oradea.

televi- 
la ora
LOTO 

1 : 1 
Da-

Cele mai bune 40 de echipe 
feminine și masculine de po
pice. care activează în Divizia 
„A", reiau mîine disputele 
campionatului, întreeîndu-se în 
prima etapă a returului. Toate 
divizionarele au folosit pauza 
competiționalâ pentru a se pre
zenta cît mai bine în partea a 
dbua a competiției, decisivă în 
privința desemnării celor mai 
bune echipe, care vor juca în 
turneul final, cît și 
care vor retrograda. In 
natul masculin, unele formații 
vor aborda returul cu 
întărite, prin transferuri sau 
promovarea unor tineri. Astfel, 
Aurul Baia Mare, lidera seriei 
Nord, va avea din nou în lot 
Pe Iuliu Bice. care a jucat 
cîțiva ani la Electromureș Tg. 
Mureș, actuala campioană, iar 
Constructorul Galați l-a re- 
transferat de la Metalul Ro
man. unde funcționa ca antre
nor și jucător, pe Ilie Băiaș. 
Cu o valoare sporită anunță 
evoluția lor în retur și Voința 
București. C.F.R. Timișoara, 
Metalul Hunedoara si Con-

a celor 
campio-

efective

for- 
sînt, 
ne-

structorul Tg. Mureș. La 
mațiile feminine, loturile 
în general, cele din tur, 
efectuîndu-se transferuri. . spec
taculoase.

Iată și cele mai 
jocuri din etapa 
Gloria București 
București, Metrom 
Voința București,_ 
Mureș —

interesante 
de mîine : 
— Rapid 

Brașov — 
Voința Tg. 

Mureș — C.S.M. Reșița (f), O- 
limpia București — Rulmentul 
Brașov, Electromureș Tg. Mu
reș — Progresul Oradea și Me
talul Hunedoara — C.F.R. Ti
mișoara (m).

La reluarea campionatului 
„minjclasamentele" seriilor a- 
rată astfel : FEMININ — se
ria Sud : 1. Voința București 
14 p (9584 pd în deplasare), 2. 
Gloria București 12 p (12041), 
3. Rapid București 12 p (9390) 
...9. Voința Constanța 4 p 
(11297), 10. Frigul București 2 
p (10800) ; seria Nord : 1. Vo
ința Tg. Mureș 14 p (9363), 2. 
Voința Timișoara 14 p (7011), 
3. Voința Oradea 12 p (9498)...
9. Voința Odorhei 4 p (11368),
10. Bradul Vama 0 D (13224).

1. 
P

București 
Voința Bucu-

Seria Sud :
14

MASCULIN 
Chimpex Constanța 
(20762), 2. Olimpia 
12 p (24816), 3. ” ‘ 
rești 12 p (20499)... 9. Metalul 
Roman 6 p (24313), 10. Rafino
rul Ploiești 2 p (24105) ; seria 
Nord : 1. Aurul Bala Mare 16 p 
(20424), 2. Electromureș Tg. Mu
reș 14 p " —
Oradea 14 
Tg. Mureș 
structorul 
(20059).

(30972), 3. Progresul 
p (20111)... 9. Voința 
4 p (14795), 10. Con-

Tg Mureș 2 p
Bl.

Bă.

ACTUALITATEA
A AZI, de la ora 17,30, 

în sala Dinamo se va desfă
șura partida dintre echipele 
Dinamo și Carpați Km. Vîlcea, 
restanță din etapa a 18-a a 
campionatului masculin al pri
mei divizii.

A DUMINICA, în Capitală, 
in cadrul etapei a 20-a, au loc 
două meciuri de mare interes.

întri 
meii 
Exp
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OR

dionul din parcul de 
să fie arhiplin.

De ce să ne mai 
tunci de faptul că, 
vie la Caracal (Sportul munci
toresc — Petrolul), localitate 
atit de apropiată și în spațiu 
și... sufletește de orașul lui 
Bălăci, miile de spectatori ur
măreau, în același timp, două... 
jocuri : cel care se desfășura 
în fața lor, precum și cel de 
la Sibiu, piin intermediul 
transmisiei radio, efectuată în 
direct de Sebastian Domozină 
pe postul Cralcva. „N-am știut 
ce să cred la un moment dat. 
povestește Viorel Mateianu. an
trenorul echipei Petrolul Plo
iești, 
nise 
ciul 
clipa 
Mi-am dat seama puțin 
tîrziu: tranzistoarele aduseseră 
vestea, printre spectatorii ca- 
îacaleni, că Universitatea Cra- 
iova deschisese scorul în par
tida de la Sibiu".

Despre jocul Universitatea 
Craiova — A.S.A. Tg. Mureș, 
să mai spunem. De scurt (rela
tări mai ample în articolul a- 
lăturat), că, în pofida terenului 
dificil, ambele echipe s-au an> 
gajat exemplar la efort, ofe
rind — meritată recompensă 
unui public neutru — un joc 
de bună factură.

In general, divizionarele WA", 
cu precădere protagonistele 
primului eșalon, au luat un 
start bun. Dinamo a întîlnit o 
dîrză rezistență din partea co
legei de categorie, Politehnica

Un întreg stadion izbuc- 
in urale fără ca la me- 
nostru să se intîmple. in 
aceea, ceva deosebit, 

mai

I

Iași, dar a reușit să se des
prindă in ciștigătoare ; F. C. 
Argeș a obținut o victorie cla
ră în fata unei foste echipe de 
„A”, „U“ Cluj-Napoca, pe te
renul acesteia. Cit privește pe 
liderul clasamentului 
„A“, la jumătatea 
antrenorul Sportului

Diviziei 
întrecerii, 

studen
țesc, loan Voica, se declara 
tisfăcut, ieri dimineață, 
comportarea jucătorilor 
„Turneul de 4 jocuri, in 
goslavia, unde am intilrit 
teneri redutabili, mi-a

sa
de 

lut 
Iu-

par- 
per-

mis să omogenizez formula de 
echipă și tehnieo-taetic si psi
hic. Sper ca formația pe care 
o pregătesc să-și păstreze lo
cul fruntaș in Divizia „A”, ne-a 
mai sdus el.

Ferm decise să 
carea in optimile 
Cupei României, 
„A“ au ciștigat, in mod cate
goric, disputele lor cu parte
nere din categoriile inferioare. 
Cele cîteva mici excepții (F.C. 
OIL, C.S. Tîrgoviște, Jiul Pe
troșani, eliminate, așa cum se 
cunoaște, de Progresul-Vul- 
can, Tractorul Erașov și Auto 
Timișoara) se constituie, tot
odată, în mult așteptatele re- 
zultate-surpriză, care fac deli
ciul popularei întreceri. Una 
dintre ele insă, aceea consem
nată la Timișoara de o echipă 
care activează in campionatul 
județean a fost puțin previzi
bilă. Cine este autoarea ei 7 
Ne-o spune, pe scurt, antreno
rul lui Politehnica Timișoara, 
Ion Ionescu, pe care l-am in- 
tilnit, ieri, pe culoarele F.R. 
Fotbal : „Am văzut de citeva 
ori la lucru echipa Auto Timi
șoara antrenată de Chimiue,

obțină califi- 
de finală ale 
divizionar eie

fostul jucător al echipei locale 
C.F.R. Deși evolua in compa
nia unor formații din același 
eșalon, mi-am putut da seama 
de anele dintre atuurile ei. Ie
se în evidență gradul ei ridicat 
de combativitate, o rezultantă 
a faptului că ea este alcătuită 
din jucători relativ tineri, în
tre 25 |i 28 de ani, și cu un 
bun gabarit. Cei mai buni din
tre eomponenții acestei forma
ții mi se par a fi Cioca, Hor
vath, ambii provenind de la 
centrul de juniori al lui ..roii", 
Mibailovici și Ionescu. Surpri-

a 
un 
că 
în 
va

In cursul zilei de ieri s-o stabilit 
României" - programate duminică 
orașe :

ca partidele din optimile „Cupei 
- să f J’—** 'se dispute în următoarele

După meciul de juniori Turcia - România

za pe care Auto Timișoara 
furnizat-o în „16“-imj fiind 
fapt... consumat,

a-

desigur 
sarcina ei penirn simbătă, 
fața Universității Craiova 
fi mult mai grea**.

La toate acestea, să mai
dăugăm, in final, o remarcă 
Îmbucurătoare pentru acest în
ceput de sezon competițional : 
în linii mari, meciurile s-au 
desfășurat inlr-o atmosferă de 
deplină sportivitate, la care 
și-au adus contribuția, deopo
trivă arbitrajele și publicul.

//

SIBIU : 
BRAȘOV : 
TÎRGOVIȘTE 
DEVA : 
BUZĂU : 
DROBETA T. S.

ALBA IULIA 
BUCUREȘTI

Petrolul Ploiești 
Steaua
Chimia Rm. Vilcea 
F.C. Bihor
S.C. Bacâu 

: Univ. Craiova
(se disputa simbâtâ) 
„Poli* Timișoara 
F. C. Constanța

— F.C.M. Brașov
— Corvinul Hunedoara
— Dinamo
— Tractorul Brașov
— Sportul studențesc
— Auto Timișoara

— Progresul Vulcan
- F.C. Argeș

• SELECȚIE DE PORTARI 
LA RAPID. Clubul bucureștean 
face în aceste zile o selecție 
cu portarii din cadrul echipe
lor din eșaloanele inferioare 
ale Capitalei. La această ac
țiune, care are loc zilnic. Intre 
orele 9—15, la stadionul Giu- 
Iești, sub îndrumarea fostului 
internațional Necula Răduca- 
pu, se pot prezenta portari în
tre 17—22 de ani, care trebuie 
să vină cu echipament propriu.

• ÎN MECI AMICAL, dispu
tat miercuri, la București. Glo
ria Bistrița a întrecut pe Me
canica fină Steaua cu scorul 
de 3—0 (1—0). Punctele învin
gătorilor au fost. înscrise de 
Coman, Florea și Ivan.
• MECI INTERNAȚIONAL

LA DROBETA TR. SE
VERIN : C.S.M. — F.K. Kla- 
dovo (Iugoslavia) 2—0 (1—0).
Au marcat : Ciocîrlie (rain. 37 
— pen.) și Dumitrășcuță (min. 
82). V. Manafu — coresp.

în perspectiva apropiatului meci din Cupa U. E. F. A

COTE ÎN CREȘTERE" LA ECHIPA DIN BĂNIE
la Sibiu, des
ele a întâlni 
joc. Da. era 
formației ol- 
de CJS. Tîr- 
stadionul «i-

cursu- 
orghiu 
Vlarica 
).; co- 
S. Ti- 

Iațco 
ipii I : 
isoara) 
i.E.F.S.

Anca 
rești) ; 
•E.F.S. 
chmidt 
Clasa- 
S. Ti-
Cluj- 

Bucu- 
nr. 2 
Trac- 

î. Bu- 
Plo- 

urești

I
I
I
I
I
I
I

MARILE RATARI AU DECIS ÎNFRÎNGEREA
pe 

avut 
Saka- 

ale 
nins 

iar

IZMIT, 24 (prin telefon). 
Foarte grele condiții de joc — 
care și-au pus amprenta 
calitatea partidei — au 
de depășit, miercuri, la 
rya, echipele de juniori 
României și Turciei. A
malt, a fost foarte frig, 
terenul s-a prezentat doar par
țial curățat.

Jocul — primul dintre cele 
două reprezentative — 
rit de aproape 4 000 de 
tori, a fost echilibrat, 
rioade de dominare de 
părți, in care formația 
și-a creat 5—6 ocazii clare de 
gol, dar le-a ratat I In schimb, 
echipa gazdă, cu numai trei 
posibilități de a marca, a fruc-

urmă- 
spectă
cu pe- 
ambele 
noastră

tificat una dintre ele, aceea din 
min. 18: A. Sisan a șutat din 
afara careului, portarul Barba 
a plecat pe direcția mingii dar 
a alunecat și balonul a intrat 
in pe artă. Gol norocos, la care 
un aport decisiv l-a avut tere
nul alunecos.

Antrenorii Marcel Pigulea și 
Costică Toma au folosit urmă
torii jucători : Barba — Vides- 
eu, Meszaros, Stredie IL Var
ga — Mateuț, Sândoi, Mărgă
rit. Hagi — Țirlea (min. 73 
Szell), Vâsii (min. 52 Bieâ'.

Revanșa de vineri nu se va 
mai disputa la Kocaeli. așa 
cum se stabilise, ci la Izmit

Gheorghe NERTEA

D

PIONATUL DIVIZIEI „A" LA TENIS DE MASA
Arad, arc Ioc etapa turneu • Lista formațiilor participante
'gd va 
prima 

►diviziei 
t anul 
! eciii- 
și fe- 

ifășura 
■pe va- 
uca 4 
i două 
tul di- 
ip-e in-

or în- 
îpiona-

VA I :
Eugen, 
n, Flo- 
tan ire-
BUC :

1, One- 
M un

ii (an-

Mesa- 
erenezi

Ignat
Gogu 

tren ori 
Jerban,

VA n : 
rdstlan, 
el, Mir

I
e pri
mo — 
Steaua

huț Dan, 
tren or —

STICLA 
Grigor ean 
Bonczidai 
rel, Creangă Călin, Pop Nicolae, 
Fiilipaș Marian (antrenor — Boz- 
ga Gheorghe).

MECANICA FINA BUCUREȘTI: 
Gheorghe Teodor, Ghiță Dumitru, 
Călăuz Adrian, Udriște Constan
tin, Udriște Mihal, Pagu ~~ 
(instructor — Dumitrescu 
ghe).

C.S.Ș. 2 — STIROM 
REȘTI : Buga Ion, Maoovei Cor- 
neliu, Alexe Vasdâe, Nicolae Ste- 
lian, Mitruț Gheorghe, Ovanez 
Aureii (fără antrenor).

C.S.Ș. ODORHE1U SECUIESC : 
Nagy Laszlo, Fiiloip Andras, Nagy 
Imre, Kiss Zoltan, Mless Helmut, 
Nagy Levente, Kiraly Ferenc, 
(antrenor — Nagy Femenc).

CONSTRUCTORUL TG. MUREȘ: 
Pall Denes, Sîngeorgean Iancu, 
Lorincz Iosif, Hrișcă Dan, Csis- 
madia Lajos, Litean Mircea, Soily- 
mosy Istvan, Bako Laszlo, Che- 
crtiCheș Laszlo (antrenor — 
Alexandru).

VOINȚA SATU MARE : 
VasUe, Makoldl Gabriel, 
Ștefan. Budd jam Vasile, 
P etru, Fogel Vasile, Sa cal 
Ciesan Radu, Căldare 
Bartha Nicolae, Karikas ____ ,
Cîmpean Ștefan (antrenor — Te- 
rebesl Emeric).

ÎNFRĂȚIREA TG. MURES : 
Vai da Florin, Na Idin Sever, Ba- 
lint Denes, Koffol Carol, Galfy 
Tibor, Cotoi Sorin și Fiilop Attila 
(antrenor — Lohr Ioan).

A.S.A. MUNTENIA BUZÂU : 
Roman eseu CrlstimeH, Fejer An
dras, Nieorescu Mircea, Stoianov 
Aurel,
Sandu, Morplanu Valeriu, Badea 
Dămiuț, 
tremor

Popescu Claudiu (an- 
Bălan Virgil).
— C.S.Ș. BISTRIȚA : 

Mihai, Toth Eugen, 
Laszlo, Andreouț Vio-

Marian 
Gheor-

BUCU-

Verzar

Hodas 
Murval 
VQntuc 
Vasale, 

Adrian,
Iofilf,

Craioveanu Mihal, Nef

EȚEA- 
irman- 
■nioare 
Vaslui, 
i, Rm.

Bobîrnac Gheorghe (an- 
— Băcioiu Emiîlian).

FEMININ
ARAD : Dehelean Doina, 
Gabriela, Leszay Magda-

C.S. 
Ka<iar 
lena, Marton Irina, Geller Andrea, 
Redei Elisa beta. Sava Ctrinela 
Căruceru Dorina (antrenor —

RmîTV

FAIMAR BAIA MARE : Urzică 
Liana, Stpinea Nela, Vintilă Ma
ria, SiiLaghi Ioana, Hofman Edith 
(antrenor — Hcrfman Zoltan).

PROGRESUL-I.I.R.U.C. BUCU
REȘTI : Păun Maria, Panțuru 
Marimela, Filimon Camelia. Baciu 
Mariana. Catană Cristina (antre
nor — Stan Hie).

MTLMC-CPL BUC. : Găgeatu 
Carmen, Cheler Anca, Enulescu 
Cristina. Năstase Adriana, Anghe- 
les-cu Miha-eia (antrenor — Du
mitrescu Vasil e).

C.F.R.-C.S.Ș. PETROȘANI : Pă- 
duraru Daniela, Mărcuș Ana, 
Gydngyflsi Jldiko, Buză Cristina 
(antrenor — Drăeea Marian).

C.S.M. BUZĂU : Murea Dorina, 
Roman Liliana, Mușetoiu Daniela, 
Rășcanu Daniela, Mihal Lorena^ 
Pop Beatrioe (antrenor — Băciolu 
EmWian).

CONSTRUCTORUL TG. MUREȘ: 
Losonczi Maria, Ha tos Maria, Po- 
poviciu Daniela. Suciu Monica, 
KysgyCrgy Iudith (antrenor — 
Verzar Alexandru).

METALUL-C.S.Ș. RM. VÎLCEA : 
Ciobancan Ana, Anesou * 
Manole Carmen, Gîrbina 
Popesou Florina. Bogosiov Maria, 
Efrem Mihaeila (antrenor — Ancu- 
ța Traian).

METALURGISTUL CUGTR : Dor
nic Gabriela, Urbanovlcl Rodl- 
ca^ Furtună Tatiana, T-omuș Cris
tina, Nef Simona, Măcinic Ma
riana ' (antrenor — Dornic Agne
ta).

C.S.M. IAȘI : Gaftea Verebcea- 
nu Mariana, Ciubotari» Carmen, 
Palamiuc Anca, Mănăstîreanu Iu- 
liana, . Palamiuc Adriana,. 
Daniela 
colet a).

C.S.M.
Marina,
Gabriela, Szabo 
driș Cristina, Miron Ana Maria 
(antrenori — Paneth Farkas, Do- 
boși Șerban, Bledea Mihai).

ÎNFRĂȚIREA TG. MUREȘ : Ne
meș Olga, Al boi u Maria, Lohr 
Kinga, Boancă Margareta, Nemes 
Tunde. Erdos Emese și Mihal 
Roca /a-ntnpinor — T.nhr Toa.n).

Elena, 
Anda,

.. Isac
(antrenor — Șom’ea Ni-

CLUJ-NAPOCA : Ghe
Ferenczi Zifcta, Gherrnan 

GyQngyi, Chin-

Vorbeam, în cronica noastră de 
pre Universității Craiov»
adversari In bună dispoziție de 
nevoie de replici ca acelea date 
tene duminica trecută ți alaltăieri 
goviște și de A.S.A. Tg. Mureș. Pe 
bian, Ștefănescu ți ai săi au avut in față o e- 
chipă care a Știut ce a vrut, care a manevrat 
foarte abil, care s-a apărat bine ți a contra
atacat periculos. Nu țtim dacă nu e vorba ți 
de o mobilizare specială a partenerilor craio- 
venilor (dacă ne gindim ți la contraperfor- 
manța tlrgovișteenă de la Brașov după apre
ciata evoluție pe stadionul Central), dar cert 
este că ambele divizionare „A“ s-au prezentat 
la un nivel de joc la care nu le-am văzut de 
multă vreme in campionat Am zice chiar că 
replica tîrg-mureșeană s-a arătat mai com
pletă decît cea d;n restanța de campionat, mai 
mult de o repriză elevii lui L Czako ți M. Kiss 
jucînd de la egal cu Universitatea.

In condițiile unui examen de o rigurozitate 
sporită am constatat o creștere a potențialului 
craiovean. Aproape tiecare dintre jucătorii care 
evoluaseră și duminică s-a prezentat la o cotă 
superioară de randament și, din aceasta, a re
zultat o prestație superioară pe echipă. Dacă 
ar fj să notăm pe ansamblu comportarea de

alaltăieri în comparație cu cea 
C.S. Tîrgoviște, pentru aceasta 
acorda 
un 8 
despre 
baliștii 
țkmat 
a partidei și au trecut cu bine peste destulele 
momente de dificultate din meci. Apoi, rapi
ditatea cu care au reluat conducerea și decizia 
cu care s-au desprins în final demonstrează 
rezistența „armăturii sufletești** 
element 
frunți ri 
pentru 
tențial, 
nostru, 
folos ne-au fost cele două partide 
zionareie „A”, acum vom mai face 
tiție generală** în meciul de cupă. Am 
că ne vom prezenta La înălțime pe ______
din Kaiserslautern. Toți sîntem animați de do
rința de a urca pe cea mai înaltă treaptă a- 
tinsă vreodată de o echipă românească în cu
pele europene”, ni ___ 2 _ /
miercuri un adevărat căpitan de echipă, care a 
evoluat fără greșeală. - -
la echipa din Bănie...

din jocul cu 
din urmă am 

nota 6, iar pentru meciul da la Sibiu 
absolut meritat. Trebuie să vorbim și 
o ameliorare a potențialului psihic. Fot- 
anîrenați de C. Oțet și N. Ivan au ac- 
cu toată angajarea pe întreaga durată

. a echipei, un 
de mare importanță în grelele con- 
cu Kaiserslautern, o echipă cunoscută 

tenacitatea ei. „Urcăm vizibil ca po- 
c* funcționare a mecanismului Jocului 
ne regăsim forma obișnuită. De mare 

cu divi- 
o „repe- 
încredcre 
stadionul

se confesa Ștefănescu și

„Cote în creștere", deci,

Eftimie IONESCU

• în pofida înfringe- 
rii, Politehnica Iași a 
avut moirente de joc 
bune, care se bazează 
pe elanul apărării (în 
care Oprea mi joacă, 
fiind operat de me
nise), pe rutina celor 
doi veterani — RomiU 
și Sinuoiiaș — și pe 
insistența lui Nemțea- 
nu, care a resimțit, 
insă, absența ^pere
chii** sale, Cioacă, gri
pat. • Remarcabilă e- 
voluția tînărului Movi
li, ...............
adoptat foarte 
în „clanul'' 
care i-a 
numele, 
prietenește... M-oghdlă • 
Tînărul portar ieșean 
Dohot a jucat doar 25 
de minute la Brăila, 
dar eleganța „ieșirilor*4 
și siguranța „prizei4* 
pledează pentru talen
tul noului goalkeeper 
provenit din „școala 
ieșeană“ 9 Custov, as-5 
cuitînd la radio cele-' 
lalte rezultate din Cu
pă : „Crai ova a tras 
lozul cel mare, cu Auto 
Timișoara. Noi avem de 
tras, nu glumă, cu Vîl- 
cea“. • Excedente gazde 
la Sibiu ! Organizare 
fără reproș (merituoase 
eforturile pentru pre
zentarea terenului în 
conditn de joc prac
ticabile) , un program 
ai meciului de o înal
tă ținută (autor : D. 
Vișan) și un public de 
o mare generozitate și 
sporti citate. Ce-i lip
sește, oare, Sibiului 
fotbalistic? Ați ghicit ! 
De mult "așteptata e- 
chipă de prima divi- 

Antrenorii u- 
și 

Tg.

care pare să fi fost 
repede 

dinamovist, 
și modificat 
spunîndu-i,

zie... _ 
ni verși tății Craiova 
cei de la A.S.A.
Mureș ne-au rezervat 
două interesante 
prize: în ambele 
mâții, pe postul 
fundaș stingă au 
rut doi atacam! 
„meserie-: Ad. Popes
cu la craiovenî, Cer
nesc» la tîrg-mureșeni. 
Amindoi s-au compor
tat bine, conflrmînd și 
alte aiemenea „trasee-, 
din linia de înain
tare în cea de apărare. 
• Fotbalist de real 
talent (la 17 ani a de
butat în formația Pe-

sur- 
for- 

de 
apă- 

de

traiul Ploiești). Camil 
Oprișan se dovedește 
a fi un antrenor cu 
frumoase perspective. 
Echipa pe care o an
trenează de 3 ani. Chi
mia Brazi Gocul 4 în 
seria a V-a a Diviziei 
„C”) practică un fot
bal destul Oe bun, cu
rat, de o corectitudine 
demnă de remarcat. 
Așadar, echipa se com
portă precum o făcea 
antrenorul ei cînd era 
jucător. • Pe un te
ren înghețat se impu
nea, desigur, șutul de 
la distanță. Un ele
ment însă neglijat și 
de Chimia Brazi (doar 
4 șuturi în tot meciul) 
șl de Corvinul. Sur-

gol • Dar dacă supor
terii Sportului munci
toresc nu s-au bucurat 
de succesul favoritei 
lor, in schimb au sa
vurat victoria Univer
sității Craiova, al că
rei med cu A.S.A. a 
fost transmis integral 
de postul de radio Cra
iova • Deși eliminată, 
mica echipă din Divizia 
„C- Letea Bacău (an
trenor Mihai Macri) 
merită toate felicitări
le. In primul rînd con
ducătorii asociației, 
care au asigurat o or
ganizare excelentă (te
renul a fost curățat de 
gheață și zăpadă toată 
dimineața!) șl apoi e- 
chipa, pentru dăruirea

DE LA CUPĂ ADUNATE
prinzâtor pentru o di
vizionară „A-, în rîn- 
durile căreia evoluau 
șl jucători internațio
nali. • Apropo de In
ternaționali : Andone a 
fost unul dintre cei 
mal buni de pe teren. 
Printre alteie, a sad vait 
două situații critice la 
poarta echipei 
a creat golul 
ca o autentică 
mă. Gabor, în 
a făcut mai mult figu
rație și nu s-a des
curcat în fața marca
jului (corect) făcut de 
tînărul — dar anonimul 
— fundaș Gușă II. • 
Frații. La Chimia Brazi 

perechi 
Crîngașu 
I Și II* 

îndîrjit, 1a 
între Sportul 

Petro- 
în

sale și 
victoriei 

extre- 
schimb,

joacă două 
de frați : 
I și II, Gușă 
• Meci * 
Caracal, 
muncitoresc și 
Iul. Cu deosebire 
prima repriză, cînd di
vizionara „C", antre
nată dc 
vulescu, 
multe ori 
formației 
Dar mari 
apărare 
sau colective) și forma 
bună a Iul Mîrzea au 
împiedicat formația ol- - 
teană să înscrie vreun

„c-, „ 
prof. Ion Pîr- 
s-a ridicat de 

la valoarea 
ploieștene.

greșeli de 
(individuale

el. Să nu uităm că 
Letea a eliminat pinâ 
Li _16“-imi pe frunta- 

din divl- 
Dunărea 

Si C.S.M. 
O extre- 

Timofi,

In 
șele seriei I 
zla secundă 
C.S.U. Galati 
Suceava! • 
mă la Letea, 
cu calități fizice deo
sebite. II așteptăm... 
sus! • Autorul marii 
ratări din minutul 41 al 
meciului Progresul Vul
can — F.C. Olt, la-
mandi, a fost schim
bat după pauză de
către antrenorul Ilala- 
glan cu State. Linia 
ofensivă a echipei din 
Scorniceștl a rămas 
Insă la fel de inefica
ce, deși Șoarcee (sin
gurul jucător al oas
peților care s-a 
marcat cu adevărat 
comparativ cu coecni- 
pierii săi) a depus e- 
forturi susținute pen
tru a-i da Impulsul ne
cesar • La Rădăuți n-a 
lipsit mult ca să 
producă o mare 
priză. Doar în

re-

se 
sur- 
pre- 

lunglrl Steaua s-a des
prins de partenera sa. 
Merită, din nou, sub
liniată dorința Jucăto
rilor de la Metalul de

a realiza o perfor
mantă deosebită, ar
doarea cu care au lup
tat pentru fiecare ba
lon și, mai ales, spi
ritul de fair-play do
vedit In tot timpul 
partidei • Apropo de 
regulament : pauza
dinaintea prelungirilor 
a durat la Rădăuți a- 
proape 10 minute. 
Cauza? Echipele și ar
bitrii au părăsit tere
nul, intrînd in vestia
re, iar regulamentul 
prevede (scris negru pe 
alb) „că va fi o 
PAUZA
5 MINUTE, 
SFIKȘ1TUL 
ȘI PRIMA 
DE PRELUNGIRE,
timp în care se ‘ va 
stabili prin tragere la 
sorți echipa care va ale
ge terenul sau lovitura 
de începe^** $ Reîntors 
la Pitești, „dispecerul- 
Iovănescu anunță un 
sezon frumos. In me
ciul de la Cluj-Napo- 
ca a evoluat ca la 
carte (In ambele mo
mente ale jocului), a 
marcat două goluri 
extrem de spectaculoa
se, aplaudate la scenă 
deschisă, 
cum la 
ani al 
nescu : _  ___
un exemplu că in fot
bal nu virsta contează 
în primul rînd. • La 
cabina lud „U“, în pau
za meciului, calmul an
trenor al ’„șepcilor-ro- 
șli", Angelo Niculescu, 
n-a mai fost deloc... 
calm: „Ce vreți, să in
tru eu și cu Ardclea- 
nu (n.n. 
secund) in 
șutăm la 
Supărarea 
lui era 
pentru 
clujeni au plimbat atît 
de mult mingea pe 
terenul acoperit de ză
padă îneît nici măcar 
o slnguiă dată porta
rul Cristian n-a 
pus în dificultate, 
păcate, și celelalte 
de minvte de joc 
fost la fel. astfel 
„U“ putea Juca o săp
tămână cu F.C. Argeș 
șl tot n-ar fi marcat.

,că va _
DE MAXIMUM

INTRE 
JOCULUI 
REPRIZA

. Iată, 
cei : 

săi 
ne dă

deci,
30 de'

Iovă- 
i încă

antrenorul 
teren’ să 
poartă 7...“ 
antrenoru- 

îndreptățită, 
că fotbaliștii

fost 
Din

45 
au 
că



IUGOSLAVIA GAZDA A 
„CUPEI EUROPEI" î

Forurile sportive iugoslave 
au anunțat că sînt dispuse să 
organizeze întrecerile finale ale 
„Cupei Europei" la schi alpin. 
Acestea ar urma să se desfă
șoare anul viitor, între 12 și 15 
martie, la Kopaonik, în Serbia. 
Decizia va fi luată în luna mai, 
cu prilejul unei reuniuni a fe
derației europene.

ULLRICH, CONFORM 
AȘTEPTĂRILOR I

La Anterselva, în nordul Ita
liei, se desfășoară campionate
le mondiale de biatlon. In 
cursa de 20 km victoria a re
venit, conform așteptărilor, Iul 
Frank Ullrich (R.D. Germană), 
marele favorit al probei. Ul
lrich, in vîrstă de 25 de ani, a

obținut acum al 9-lea său ti
tlu de campion mondial sau 
olimpic! Iată clasamentul : 1.
Frank Ullrich (RDG) 1.05:00,9, 
2. Frank-Peter Rotsch 
(RDG) 1.05:17,8 3. Peter Ange- 
rer (RFG) 1.06:57,3.

DUPĂ 3 ANI...
...de insuccese în marile com

petiții ale schiului alpin, An
dreas Wentzel, din Liechten
stein, a cîștigat, in sfirșit, o 
cursă din cadrul „Cupei Mon
diale". Este vorba de slalomul 
special desfășurat pe pirtia „In- 
gemarbacken" de la Taernaby, 
localitatea natală a celebrilor 
Ingemar Stenmark și Stig 
Strand. Clasamentul : 1. Andreas 
Wenzel 1:40,48 (50,58 + 49,90), 
2. Stig Strand 1:40,98 (51,03 + 
49,95), 3. Bojan Krizaj (Iugo
slavia) 1:41,20.

SPORTIVII ROMANI PE PODIUM LA
(Urmare din pag. 1)

multa cuvinte măgulitoare Ia 
■dresa sportivilor din lot Să 
credem că am fost prea e*i- 
Senți ?

— V-am spus atunci ci fina
lele respective figurau ca obi
ectiv intermediar. Știam, însi, 
că la Loveci va fi un concurs 
solicitant. Poate nu exagerez, 
din acest punct de vedere, con- 
sidertnd „internaționalele* Bul
gariei ca o avanpremieră a 
„europenelor" din mai.

— Spuneți-ne, cum apreciafi 
comportarea celor 7 sportivi pe 
care î-ați prezentat în concurs?

— Pe scurt despre fiecare. 
Mai întîi Mihaî Cioc, fiindcă 
el a fost cel mai bun. La ca
tegoria lui au luptat 18 judo
ka. După ce l-a învins prin 
ippon (min. 2) pe vicecampio- 
nul olimpic Zaprianov (Bulga
ria) furnizînd, firește, o mare 
surpriză, a dispus, tot prin 

turcul Or ga run și 
(1.98 m, 150 kg) 

(R.P.D. Coreeană),

tot , prin
ippon, de
de uriașul
Tvan Dja _______ _________ ,,
iar în finală a cîștigat prin

Universiada de iarnă de la Sofia

CEA MAI BUNĂ PERFORMANȚĂ ROMÂNEASCĂ 
LA PATINAJ ARTISTIC: ADRIAN VASILE - LOCUL 6

între-
a con-

SOFIA, 34 (prin telefon), 
cerea patinatorilor artistici 
stituit o deosebita atracție a după 
amiezii, cel 17 finallțti prezentind 
exerciții aplaudate. Printre aceș
tia s-a aflat și Adrian Vaslle, 
care a reușit să ocupe in clasa
mentul general locul al S-lea, ce 
constituie cea mal bună perfor
manță realizată vreodată de un 
patinator artistic român lntr-o 
mare competiție internațională. 
Exercițiul prezentat de patinato
rul nostru a avut 6 triple, S din 
ele reușite. Dificultatea deosebita 
a cascadelor sale și mai cu sea
mă valențele artistice i-au oferit 
satisfacția pe care o Împărtășim 
aici cu toții

Stațiunea Boroveț (care împreună 
cu Pamporovo și Vitoșa, consti-

TREI CATEGORII
teh- 

(R.D.
este

yusey-gachi (superioritate 
nici) în fața lui Pufai 
Germană). Tînăr ol Cioc _
în mare progres și dacă se va 
pregăti șt în continuare cu a- 
ceeași rivnă are șanse de me
dalie la „europene". Silviu La- 
zăr a entuziasmat spectatorii 
— ca ți Cioc, dealtfel, — ob- 
țtnînd victorii nete. Printre 
învinșii săi : Stanev (Bulgaria), 
Strumberger (R.F. Germania), 
De Von Fen (R.P.D. Coreeană) 
și Etrimov (U.R.S.S.). A pier
dut doar la vicecampionu] eu
ropean Ghercev (Bulgaria), 
singurul sportiv al țării gazdă 

_ situat pe locul 1. Ilie Șerban
La Învins pe cunoscuții judoka 

(Bulgaria), Mayer 
Paluchek și Daarr

Dacă nu avea o întindere mus
culară cred că urca și el pe 
podium. Ceilalți trei. Ion Năs- 
tăilă (semiușoară). Eugen Lă- 
cătușu (mijlocie) și Traian Co- 
drea (semigrea) au fost sto
pați din cursă după primele 
meciuri, în care au întilnit ad
versari valoroși.

— In concluzie ?
— Au început să 

roadele pregătirii, 
trebuie să muncim 
nuare mai mult și
Avem un an foarte 
campionatele balcanice, 
pene și mondiale. Notați, vă 
rog. și excelenta impresie lă
sată de noul arbitru interna
țional Petre Cojocaru, solicitat 
adesea și la meciurile finale.

— Am notat.

se vadă 
Oricum, 

în 
mai

conti- 
bine. 

greu : 
euro-

Krumov
(Austria), ______ _____
(ambii din R.D. Germană). Pe 
francezul Hansen — cîștigăto* 
rul categoriei — l-a dominat 
tot timpul. Meciul insa s-a 
terminat la egalitate, iar ar
bitrii, evident părtinitori, i-*u 
acordat 
Simion

tuie cele 3 gazde ale unor con
cursuri de schi din „Cupa Mon
dială “ sau „Cupa Europei*) a 
intrat, începind de joi, în sfera 
de interes a gazetarilor acre-dditați 
la Universiada de iarnă. După o 
călătorie de 70 km am făcut cu
noștință cu traseele pe care avea 
să se desfășoare prima dintre 
cele 3 probe de biatlon din pro
gramul -J.M.U., cea de 20 km in
dividual. Pe lista de start nu 
prea mulți concurenți (30), dar 
trecerea in revistă a țărilor pre
zente are darul să ridice cota 
valorică a întrecerii : U.R.S.S.,
Cehoslovacia, Bulgaria, S.U.A., 
Iugoslavia, Canada. In această 
companie selectă, biatloniștii ro
mâni trebuiau să-și demonstreze 
gradul de pregătire atins. Prime
le 3 locuri au fost ocupate, con
form previziunilor, de sportivii 
sovietici, dintre ei detaștndu-se 
T. Doinii, care a alergat și a 
tras fără greșeală. Cel mau bun 
dintre sportivii români a fost 
Gheorghe Berdar care, cu 3 mi
nute penalizare, s-a situat pe lo
cul 8 în clasamentul final.

La aproximativ c jumătate de 
oră după oe cursa de biatlon a 
Început, termina-LtM caiLcuIatorulul 
de la sub centrul de presă din 
Boroveț a început să indice re
zulta tele ultimei probe de fond 
din cadrul Universiadei, desfășu
rată pe Vitoșa. Nici o surpriză 
in privința învingătoarei : ștafeta 
Uniunii Sovietice a dștigat fără 
emoții șl cea de a 6-a medalie 
de aur în cursele de fond. Cu o 
singură alergătoare de valoare — 
Elena Reit — ștafeta noastră n-a 
putut emite prea multe pretenții, 
ocupînd un modest loc 8.

Pirtia Viașa-Lale avea să prile- 
jtnască. 3 ore mai tîrziu schioa
re! italience Daniela Zini, o

AZI LA UNIVERSIADA
VITOȘA, pirtia Vitoșa Laie, 

ora 10, slalom uriaș (m) man
șa I, ora 13, manșa a Il-a. 
Participă : Z. Balazs, V. Po
darii, AI, Biră, C. Portik, C. 
Adorjan și D. Iliescu.

BOROVEȚ, ora 10, combi
nată nordică, proba de 15 km.

SOFIA, Palatul de gheață, 
ora 14, hochei : Finlanda — 
Bulgaria (turneul 5—7), Ce
hoslovacia — România și 
U.R.S.S. — Japonia (turneul 
1-4).

splendidă revanșă după semieșe- 
cul de la coborîre. Studenta în 
litere la Miil-ano a cîștigat clar 
ambele manșe de slalom uriaș, 
după o evoluție in forță, cu o 
tehnică adecvată.

REZULTATE, biatlon, 20 km :
1. T. Doinii (U.R.S.S.) Ihl3:17 (• 
minute penalizare), 2. A. Nepein 
(U.R.S.S.) Ihl5:24 (3), 3. L. No
vikov (U.R.S.S.) Ihl9:39 (4) ...8.
Gh, Berdar 11122:30 (3) ...10. Fr.
Foriko lh23:52 (3), 11. V. Băje-
nariu lhZ5:54 («) ...1«. VI. Todaș- 
că lh29:18 (8) : slalom uriaș (f) :
1. Daniela Zini (Italia) 2:09,42, 2. 
Olga Șarvatova (Cehoslovacia) 
2:09,59, 3. Malgorzata Tlalka (Po
lonia) 2:10,72 ; ștafeta 3X5 km 
(f) : 1. U.R.S.S. 43:29,8, 2. Ce
hoslovacia 45:48,8, 3. Finlanda
46:00,2. ...8. România 48:20,2 ; ho- 
chei (turneul 5—7) Finlanda — 4
Coreea de Sud 19—2 (5—1, 6—0, 
8—1) ; patinaj artistic (m) : L 
Takashi Mura (Japonia), 2. Vitali

— - - - - - Grzegorr
...<. Actrian

Egorov (U.R.S.S.), 
Gluwania (Polonia) 
VasUe (România).

3.

Radu TIMOFTE

decizia francezului.
Topii cean, la ușoară 

(28 concurenți), a susținut nu 
mai puțin de 7 partide pier- 
ztndu-le Insă pe cele decisive.

Universiadei de iarnă din Bulgo- 
inSemaționale a sportului universl- 

_ _______ _____ ______ __________ _____?_________ _ " ' : 
aram decit cuvinte d, mulțumire pentru gazdei, noastre de astăzi, a 
căror contribuție la dezvoltarea mișcării sportive studențești a fost de
monstrata tacă o data Universiadele cu devenit, puteți constata, aici, 
la Soba, veritabile brtRniri ale elitei sportului mondial, precum și co
locvii ale prieteniei ,i înțelegerii intre tați .meni din lume".

in legătură cu buna organitor._  _______ _ a
ria. secatorul federal ol Federației _
tar, Roch Campana, a declarat trimisului Agerpres următoarele :

COMPETIȚIILE EUROPENE DE BASCHET

PATINATORUL KOPACZ EXPLICĂ)•••

(Urmart din pao. I)

R.D. Germană, Norvegia, Olanda, 
Suedia, S.U.A., Canada, Polonia, 
Cehoslovacia. Ungaria, Austria, 
Italia, R.F. Germania și Finlanda. 
După „Turneul celor trei piste*, 
tehnicienii străini, surprinși de 
rezultatele mele, m-au cotat prin
tre revelațiile C E. de la Haga, 
unde am ocupat locul 5 Ia 5 000 m, 
8 la 1 500 și 10 la poliatlon.

— După aceste evoluții, presa 
de specialitate din Olanda a lă
sat să se întrevadă — în aștep
tarea C.M de la Osflo — apariția 
unul patinator român de mare 
talent. Pronosticurile nu s-au 
adeverit însă ta „mondiale*. La 
Oslo al ocupat locul 25 în clasa
mentul general din 36 de com cu- 
rențî din 17 țări...

— Nu vreau să găsesc justifi
cări, dar m-am resimțit după e- 
fortul depus în două luni de 
zile, timp în care a trebuit să-mi 
ciștig, prin îndeplinirea haremu
rilor de timp și de loc, dreptul 
de participare la C.E. Apoi, am 
contractat. în ajunul întrecerilor, 
o stare vripală. în curse, de fie
care dată am plecat tare, însă 
am încetinit ritmul pe ultima 
parte. Am învătat multe la acest 
debut In arena mondială. Oare 
Năstase Patzaichin și luptătorul 
Stefan Ruse ar fi ajuns unde au 
ajuns dacă nu ar fi participat 
la marile competiții din care, la

unele, aa și pierdui? Nici actualul 
campion al Europei, olandezul 
Hilbert van den Didm nu a-a 
clasat la CJtf. in primii ÎS la po- 
llatlon.

— La cel 20 de ani ai tăi, cum 
vezi viitorul ?

— Cine poate prevedea exact ce 
se va intimpla, atita vreme 
noi viteziștii depindem in că 
capriciile naturii 7 In ceea ce 
privește am să caut să apăr 
strășnicie poxiția cucerită in 
rarbia europeană. Din lotul olim
pic, eu am făcut cel mai lung 
stagiu de pregătire peste hotare, 
dar vă mărturisesc că in ultima 
vreme am simțit o oboseală psi
hică. Fiind departe de casă aveam 
adesea senzația izolării și nu o 
dată antrenorul meu. ing. Dan 
Lăzărescu, m-a făcut atent la a- 
nurnite manifestări de nervozitate. 
Este mult mai ereu dacă nu ai 
gheață acasă. In lotul olimpic 
am colegi țalentați. la fel de dor
nici ca mine să obțină rezultate 
superioare.

— După C E. și C.M. ce rr.a: ur
mează to aces*. sezon ?

— Un scurt turneu de menține
re a formei sportive pe pista ar
tificială de la Varșovia, după care 
voi mai participa la unul-două 
concursuri internaționale.

I-am urat succes acestui ambi
țios sportiv care și-a pus in gind 
să aducă primele puncte ale pa
tinatorilor român! La Jocurile 
Olimpice de La Sarajevo.

dt 
de 

ml 
eu

In runda a doua, la 
sania» a remizat ca 
ttat coosexnaat șt tn 
Abramovlci — Tahl.
Jansa. Amasson — 
— Bench, iar Elvest

Se cunosc primele
Disputele din cadrul compel.- 

fiilor continentale inter-duburt 
la baschet se apropie de final. 
In această săptămlnâ au avut loc 
o sene de parude decisive. în 
turneul final al „Cupei campio
nilor europeni”, la bărbați. Ford 
Cantu a dispus de Real Madrid 
cu 84—7». La această oră clasa
mentul este următorul : 1. Ford 
Cantu 14 p, 2. Real Madrid 13 p, 
3. Maccabi Tel Aviv șl Ț.S.K.A. 
Moscova 12 p (toate din 8 jocuri). 
S. Billy Milano I' p, 6. Clbona 
Zagreb 7 p (din 7 jocuri).

In „Cupa Korad” (semifinale, 
retur) au fost Înregistrate rezulta- 
teîc: Sibenka Slbenik — K.K. Zadar 
(ambele echipe sînt din Iugosla
via) 8-9—69 (în tur 70—78). C.S.P. 
Limoges (Franța) — Dinamo Mos
cova 92—79 (In tur 86—93). Pen-

finaliste
tru finala competiției (8 martie. 
In Berlinul Occ) s-au calificat 
Sibenka Slbenik șl C.S.P. Limo
ges.

In «C.C.E.- femei (semifinale, 
retur) Monting Zagreb a între
cut A.S. Vicenza (Italia) cu 77—87 
(în tur 54—89). Echipa italia
na s-a calificat pentru finala de 
la 17 martie, de la Mestre (Ita
lia), împreună cu învingătoare* 
dintre Agon Diisseldorf — Dau
gava Riga (în tur 73—75).

„Cupa Ronrhetti" (semifinale, 
retur) : B.S.E. Budapesta — Vil- 
leurbanne 65—51 (in tur 73—72), 
Spartak Moscova — Stade Fran- 
cais 92—83 (in tur 76—65). Finala 
Spartak Moscova — B.S.E. Bu
dapesta va avea loc la Mestre 
(17 martie).

1 i i ’• fit
PORTUGALIA ÎNVINGE 

ECHIPA R. F. GERMANIA 1
• După ce a fost învinsă cu 

3—0 pe teren propriu, de către 
Franța, iată la numai citeva 
zile după aqest eșec, reprezen
tativa Portugaliei cîștigă în fa
ța selecționatei R.F. Germania 
cu 1—0 (0—0) în jocul amical 
de la Lisabona. Singurul punct

• „MONSIEUR JEUX OLYMPIQUES US4” 
a fost ales în persoana lui Robert Robin, 
fost coordonator șef al atletismului francez, 
director la " ' ' "
ca un om 
ordonator, 
precizarea 
tineretului . . . „
ză asigurarea celei mai bune reprezentări 
posibile a Franței la Jocurile Olimpice” • 
DECEPȚIONAT DE JOCUL ȘI DE ATITU
DINEA unora dintre profesioniștii fotbalu
lui englez fostu’ internațional Alan Bali 
(36 de ani) a plecat, de la Southampton, la 
o echipă din Hong Kong. Neacomodindu-se 
însă cu modul de trai și cu jocul local
nicilor, Ball b revenit acasă și s-a anga
jat, pentru acest sezon, Ia Bristol Rovers 
din liga a IIT-a Dacă nu curge măcar să 
mai pice!.. • IN CADRUL UNEI REU
NIUNI care a avut loc la Los Angeles, la 
18 ianuarie. Juan Antonio Samaranch, pre
ședintele C.I.O a tamtnat medaliUe de 
campion olimpic, oe-i fuseseră retrase Iul 
Jim Thorpe după J.O. din 1912. Au fost de 
față William, Charlotte Gall, Richard, Gra
ce și Jack, adică 6 din cei 7 fii ai faimo
sului atlet, decedat în 1953, «n urma unei 
crize cardiace • CU OCAZIA FAIMOSU
LUI CARNAVAL de la Rio de Janeiro a 
fost pus în vin zare un disc, cu muzică 
samba (evident), interpretat de un cîntăTeț 
foarte la modă în Brazilia, Fagner. și de... 
Zico. fotbalist de mare reputație tn țara 
sa și nu numai acolo. S-a scontat pe vfn- 
zarea a — minimum — o sută de mii de

ni st. de educație fizică, apreciat 
priceput, bun organizator șl co- 
Alegerea lui a fost Însoțită de 
d-ne Edwige A vice, ministrul 
și a1 sporturilor, că : „se vizea-

i
discuri. După cum declară Zioo, nu banii 
l-au decs sâ facă acest disc, care repre
zintă doar contribuția sa Sa succesul Car- 
navalului-festival din acest an ! • IN 
ORGANIZAREA CLUBURILOR SPORTIVE 
MUNCITOREȘTI din Uniunea Sovietică a 
avut loc o mare competiție șahistă. La 
cele 3 etape de masă au luat parte peste 
două milioane concurenți. Urmează

acum finala, zilele următoare, la Lenin
grad. cu participarea a iumeroși mari 
maeștri și maeștri internaționali ai șahului 
sovietic • S A SPUS IN GLUMA, desigur, 
dar pornind de la un fapt real că zăpada 
Iugoslavă i-a ..avantajat* pe schiorii alpini 
austrieci. Intr-adevăr, ceea ce n-au reușit 
de foarte multă vreme, nici măcar pe pîr- 
tiile de acasă au Izbutit nu de mult, la 
Kraniska Gora, schiorii austrieci Pfaffen- 
bichier. Hans Enn și Franz Gruber, care 
de-a lungul a trei zile, au cîștigat coborî- 
rea, slalomul uriaș și. resoectiv, slalomul 
special din cadrul ,Cupei Mondiale". Inte-

resant de subliniat ni se pare șl faptul că 
pentru Pfaffenbichler și Gruber acestea au 
fost primele victorii în .,Cupă“ • 1N CAM
PIONATUL DE FOTBAL vest-german al 
landului W’iirtenberg. în echipa S.V. Hir
rlingen 
Martin 
„tunar” 
ode 36 
tru că, 
destul 
eCtlipe, Llliai uuivi ...a, j—
făcut oferte • A ÎNCETAT DIN VIAȚA, 
la 86 de ani, Larry Snyder unul dintre cei 
mal faimoși antrenori de atletism ameri
can, fost antrenor-șef al echipei S.U.A. la 
Olimpiada de- la Roma. A funcționat mulțl 
ani la „Ohio State University” avind prin
tre elevi cîteva celebrități mondiale : Jesse 
Owens — 4 medalii olimpice de aur în 
1936, Dave Albrtton — recordman mondial 
la înălțime cu 2,07 m, Melvin Whitfield — 
campion olimpic la 800 ■ m în 1948 și 1952, 
Glenn Davis — recordman mondial la 400 
mg. campion olimpic în 1956 și 1960 • PRO
GRAMUL CONCURSURILOR atletice de 
sală se lărgește mereu, pe măsură ce creș
te și interesul în Jurul acestor întreceri. 
Recent, la Cosford în comitatul Stafford
shire, din Anglia, s-a desfășurat o probă 
de alergare, cu obstacole, pe .. 2 000 m. A 
cîștigat Walker în timpul de 5:38,45. Și Va 
mîine vom auzi, poate chiar de curse de 
3 000 m obstacole și de., maraton în sală!...

evoluează și un tînăr de 22 de ani, 
Zug. El are faima unui adevărat 
din moment ce a marcat 29 din 

de goluri ale echipei sale. Și pen- 
rn plus a-e și o valoare generală 

de bună, ca fotbalist, mai multe 
chiar dintr' cele mai bune, 1-aiu

a fost înscris de Dito în min. 
56. (Alte amănunte în ziarul 
de mîine).
• în campionatul interbrita- 

nic, Anglia a dispus de Tara 
Galilor cu 2—1 (1—1), în par
tida susținută la Londra. Au 
înscris Butcher (min. 39) și 
Fhil Neal (mm. 78, din penal
ty), respectiv lan Rush (min. 
14), învoit, pînă la urma, 
Liverpool, să evolueze în 
piezentativă galeză.

@ La Dresda, în meci 
rnical : R.D. Germană 
cia 2—1 (2—1). Au înscris Rich
ter și Streich, respectiv Ar- 
dizoglu.

• în
juniori: 
1—0 (în 
calificat . 
La Belfast : Irlanda de
Nord — Țara Galilor 1—1. La 
La Valetta: Malta — Italia 0—3.

• La Yaounde: Camerun — 
Egipi 2—0 (1—0).

JUCĂTORI SUSPENDAT! 
DE U.E.F.A.

nu vor putea juca in 
europene : C.C.E. —
(Sporting Lisabona) 3 
Cortabarria (San Se-
1 j, Evans (Aston Vil- 
Cupa cupelor ; Marcos 

4 j; Uriuticochea 4 j,
2 j, Martinez 1 j (toți

de 
re

a-
Gre-

preliminariile C.E. de 
Franța — Portugala 
tur 1—2). Franța s-a 
pentiu turneul final. 

Belfast : Irlanda

Romeo VILARA

...care 
cupele 
Kostov 
jocuri , 
bastian) 
la) 1 j; 
Alonso
Moreno
de la C.F. Barcelona), Becea- 
lossi (Inter) 1 j; Cupa U.E.F.A.: 
Sloup (Bohemians Praga) 1 j, 
Baigci (Univ. Craiova) 1 j, Car- 
reto (Valencia) 1 j, Stroembcrg 
(Benfica) 1 j și Aria (Valen- 
c’a) 1 j.
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