
ȘEDIMȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV Al

PROLETARI DIN TOATE TARILE UNIȚI-VA I

«•

C.C. AL PX.fi
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ccaușescu. secretar ce- 
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, luni. 16 ia
nuarie. a avut loc. la Sinaia, 
ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a examinat și 
aprobat Programul Unic de 
creștere a producției agricole în 
gospodăriile personale ale mem
brilor cooperativelor agricole de 
producție si in gospodăriile pro
ducătorilor particulari.

Elaborat în spiritul si pe baza 
hotăririlor Congresului al 
XII-lea si Conferinței Naționale 
ale partidului cu privire ia 
dezvoltarea agriculturii si înfăp
tuirea noii revoluții agrare în 
România. Programul Unic pre
vede sarcini si obiective de cea 
mai mare importantă pentru sti
mularea creșterii producției a- 
gricole. vegetale si animale. în 
gospodăriile personale ale mem
brilor cooperativelor agricole de 
producție si ale producătorilor 
agricoli particulari. în vederea 
asigurării depline a necesaru
lui de consum propriu, cit și 
pentru sporirea substanțială a 
contribuției acestora Ia realiza
rea autoaprovizionării si a fon
dului de stat la produse agri
cole.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că elaborarea și adop
tarea acestui Program se înscrie 
în preocuparea consecventă a 
partidului nostru de a asigura 
perfecționarea continuă a re
lațiilor ’de producție în agri
cultură.

In cadrul politicii generale a 
partidului, sectorul socialist al 
agriculturii va avea și în con
tinuare rolul determinant in 
producția agricolă vegetală și 
animală, și în asigurarea auto
aprovizionării și a fondului de 
stai. In același timp, prin Pro
gramul Unic se stabilesc mă
suri hotărite în vederea creșterii 
producției vegetale și animale și 
in gospodăriile personale ale pro
ducătorilor agricoli — și se 
instituie un sistem unic de

contractări și achiziții desti
nat să sporească contribuția a- 
cestora la înfăptuirea auto
aprovizionării și a fondului de 
stat de produse agroalimen- 
tare.

Comitetul Politic Executiv a- 
preciază că înfăptuirea Pro
gramului Unic va duce la pune
rea și mai largă in valoare a ma
rilor posibilități de care dispune 
agricultura 
producției agricole vegetale și 
animale, f 
schimbului i 
între sat și 
pe această bază, a alianței mun
citorești--țărănești — temelia 
orinduirii noastre noi, a înain
tării neabătute a României pe 
calea socialismului, a ridicării 
generale a nivelului de viață și 
de civilizație al 
tru popor.

In continuare, 
litic Executiv a 
datul delegației 
siunea Conferinței pentru 
zarmare, care va avea loc la 
Geneva, în perioada 7 februa
rie — 27 aprilie 1984.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit ca. în întreaga sa ac
tivitate, delegația țării noastre 
să promoveze activ concepția 
și inițiativele României. ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
cu privire Ia necesitatea 
cerii la măsuri concrete, 
ciente pentru oprirea 
înarmărilor și înfăptuirea 
zarmării, în primul rind a de
zarmării nucleare, pentru în
lăturarea pericolului războiului 
nuclear, pentru eliminarea cu 
desăvîrșire a forței si a a- 
menințării cu forța din relații
le internaționale.

*
Politic Executiv a 
asemenea, o serie 
curente ale activi-

noastră, in sporirea

la intensificarea
echitabil de produse 

i oraș, la întărirea.

întregului nos-

Comitetul Po- 
aprobat man- 

române la se- 
de-

tre- 
efi- 

cursei 
de-

Comitetul 
rezolvat, de 
de probleme 
tații de partid si de stal, ale
politicii internaționale a Româ
niei.

[li
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LUPTĂTORII
SĂ REVINĂ ÎN
Ninge feeric sus, în Poiană 

și, în splendidul decor de iar
nă, neaua lui ianuarie se to
pește la dogoarea fețelor și 
trupurilor luptătorilor de gre- 
co-romane, aflați acum la ora 
reîntîlnirii cu frumusețea, dar 
si ou puterea muntelui. In lot 
— un ritm, parcă, mai alert, 
mai multă osteneală, o disci- 
fftină care reține atenția din 
prima clipă. De la 5 ianuarie 
a început 
nirii în 
maestrul 
mulțumit 
de faptul 
iețil vor 
care-i îndrăgesc și continuă să 
aibă încredere în ei că rezulta
tele la „mondialele" de la Kiev 
au fost doar un accident de 
palmares, o umbră întimplă- 
toare între atitea străluciri du
rabile, cucerite prin trudă si 
talent.

Se aleargă mai repede, afară, 
in aerul ozonat, pentru că este 
nevoie de mai multă rezistență 
fizică la efort, se luptă. în sală, 
mai „fierbinte", pentru că pre
gătirea tehnico-tactică cere o 
participare totală. Și, parcă, ni
meni nu mai fuge de „parte
rul" poate nu atît de atrăgă-

marea cursă a reve- 
elita mondială și 
Ion Corneanu pare 

de suita „starturilor", 
că, fără excepție, bă- 
să demonstreze celor

In primul meci al turneului de la Guayaquil

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ ROMÂNĂ A ÎNVINS 
ECHIPA OLIMPICĂ A POLONIEI CU 2-0 (1-0)

ELITA MONDIALA
tor, dar, cum s-a văzut, atît 
de neiertător. Nu este deloc u- 
șoară această cursă, dar se 
poate. Trebuie. O știu, o simt, 
au înțeles-o cu toții, în frunte 
cu... fruntașii, cu Ștefan Rusu, 
Ion Draica, Vasile Andrei, cu 
Nicolae Zamfir, Constantin Uță, 
Ștefan Negrișan, Ilie Miuți și

ROMANI - DECIȘI

Marți 17 ianuarie

fost încununate cu laurii olim
pici, visul de aur al oricărui 
sportiv de performantă. Si. iată, 
în acest an se apropie noul 
examen olimpic...

Nu de mult, luptătorii de gre- 
co-romane au participat la două 
importante turnee internaționa
le, în Suedia și Finlanda, unde

Imagine de ansamblu a pregătirii luptătorilor români de la stilul 
greco-rcmane, desfășurată la ora 
sportivi francezi.

respectivă in compania gnor 
Foto : Dragoș NEAGU

• Geolgău ți Lăcătuș, autorii golurilor • Termometrul arată 
plus 33 de grade la umbră • Miercuri seara, în partida-vedetă, 

fotbaliștii noștri intilnesc echipa olimpică a Ecuadorului
GUAYAQUIL. 16 (prin tele

fon). Pe stadionul Modelo din 
localitate, ale cărui locuri (ca
pacitate 50 000) 
cu mult timp 
atmosferă tipic ___ _
duminică seara a început tur
neul Internațional, la care par
ticipă Selecționata divizionară 
română și echipele olimpice ale 
Poloniei, Ecuadorului și Chile.

în prima partidă susținută 
aici, fotbaliștii noștri au evoluat 
în compania jucătorilor polo-

au fost ocupate 
înainte, într-o 
sud-americană.

au întîlnit, printre alți adver
sari redutabili. 12 campioni ai 
lumii ! A fost un timp prețios 
„răpit" — să spunem — pro
cesului de pregătire, dar, evi
dent, participarea a fost pe de
plin motivată. Pentru că. la 
Kiev, luptătorii nordici s-au 
numărat, neașteptat, printre 
protagoniștii întrecerilor la mat 
multe categorii de greutate. Era 
necesar și pentru recîștigarea 
încrederii în forțele proprii, o- 
blectiv integral realizat dacă ne 
reamintim că luptătorii români

Ilie Matei. Așa gindesc și cei
lalți componenți ai lotului o- 
limpic, sportivi cu experiență 
sau tinere speranțe, ca și cei 
care alcătuiesc lotul național. 
Pentru că, indiferent de „car
tea de vizită", nimeni nu se 
poate considera, la această oră, 
titular sigur pentru campiona
tele europene de la JonkSping 
(Suedia — aprilie) și, mai ales, 
pentru confruntarea supremă, 
de la Los Angeles. Pentru că, 
o știu toți iubitorii sportului 
românesc, de-a lungul anilor 
frunțile unor mari campioni de 
lupte — Dumitru Pîrvulescu, 
Nicolae Martinescu, Gheorghe 
Berceanu, Ștefan Rusu — au

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. 2-3)

LĂCĂTUȘ

MECIUL DE „CUPA DAVIS“dern. cu o apărare „In bloc" și 
acțiuni ofensive desfășurate pe 
un front larg. Scorul nu reflec
tă decît în parte superioritatea 
.echipei noastre. In timp ce 
Lung a intervenit decisiv doar 
în două situații, portarul po
lonez Bakka a avut mult de 
lucru, salvînd goluri ca și fă
cute.
(min. 
tara 
cătuș 
două 
se recunoască învins: în min. 
39, GEOLGĂU a înscris cn un 
șut de Ia 12 m., iar în min. 82 
LĂCĂTUȘ a majorat scorul in 
urma unul reușit „un-doi" eu 
libero-ul Ștefănescu. 
remarcăm reintrarea 
după o lungă absență, a 
Bălăci și folosirea de 
antrenorii M. Luceseu și M. Ra
dulescu a unor jucători tineri.

la acțiunile lui Iorgulcscu
15), Negrilă (29). Cămă- 

(38), Ungureanu (40), Lă-
(47) și Klein (64). De 

ori, însă, el a trebuit să

GEOLGĂU
nezi, pe care i-au întrecut ca 
scorul de 2—O (1—0), la capătul 
unei partide în care aplauzele 
publicului au fost adresate fot
baliștilor români. Selecționata 
divizionară a dominat net par
tida. desfășurind un fotbal mo-

LA C.E. DE PATINAJ VITEZĂ
Patinatorii de viteză Tibor 

Kopacz și Ion Opincariu vor 
participa la campionatele eu
ropene programate pe pista ar- 
tificală din localitatea norve
giană Larvick, în zilele de 21 
și 22 ianuarie. In program fi
gurează probele poliatlonului 
mare (500, 1 500, 5 000 și 10 000 
m). Sportjyii noștri sînt înso
țiți de antrenorul Dan Lăză- 
rescu.

Să mai 
in joc, 

lui 
către

cum sînt Lăcătuș și Mateuț.
Dornică 

de vizită, 
a avut de 
cole (si a

să-și onoreze cartea 
selecționata română 
trecut și alte obsta- 
reușit), cum ar fi

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2-3)

ROMANIA
EVENIM1NT SPORTIV DE PRIMA MĂRIME

• Partenerii noștri au alcătuit o formație foarte redutabilă • Mc 
Enroe și Peter Fleming — pentru prima oară la București • Ilie 

Năstase și Florin Segărceanu vor evolua in echipa României

După ce s-a anunțat compo
nenta echipei S.U.A. pentru 
meciul de „Cupa Davis" cu 
formația țării noastre, intîlni- 
rea din 24—26 februarie (la 
Palatul sporturilor si culturii 
din Capitală) a căpătat dimen
siunile unui eveniment sportiv 
de primă mărime. Spectatorii 
care vor avea sansa să-si 
procure bilete vor fl cu ede-

Cel mai bun rezultat al boberilor noștri în ultimii ani

vărat martorii unui spectacol 
De care orice iubitor al spor
tului îl visează : posibilitatea 
de a-i vedea iucînd pe trei 
dintre corifeii tenisului din 
toate timpurile : Ilie Năstase, 
John McEnroe si Jimmy Con
nors. Iar dacă celor doi ari 
americani — ei vor juca în 
meciurile de simDlu — îl ală
turăm pe Peler Fleming (lîngă 
McEnroe, ei formează un dublu 
de multi ani De locul I în 
lume) aoare evident că pentru 
Dartida cu reprezentativa tării 
noastre. „căpitanul" Arthur 
Ashe a alcătuit una dintre cele 
mai redutabile echipe din cite 
a avut vreodată S.U.A. pentru 
o intilnire de „Cupa Davis".

Oorindu-se asupra acestei 
idei. Alexandru Lăzărescu. se
cretarul responsabil al F.R. Te
nis. ne spunea : „Din 1969. de 
cind Ilie Năstase a intrat in 
circuitul marilor turnee în com
pania jucătorilor americani, 
marele nostru campion menține 
cadența, in timp ce colegii de 
generație din S.U.A. si de aiu
rea au părăsit competiția ..Sa- 
latierei". Cred că este si a- 
cesta un motiv pentru care e- 
chipa S.U.A. vine la întîlnirea 
cu noi într-o alcătuire atît de 
solidă. Sigur. Ilie Năstase nu 
mai este cel din 1972, din fi
nala de Ia București, 
insă, nu vrea să 
știind el ce știe — 
despre Iile...".

A fost alcătuit si . 
niei pentru meciul inaugural

Ion GAVRILESCU

A

ECHIPAJUL ROMÂNIEI PE LOCUL 3 IN „CUPA MONDIALĂ"!»>

• Pilotul Dorin Began, unanim apreciat la Cervinia 9 Boberii noștri premiali pentru cel mai rapid start
Pe pirtia înghețată artificial 

de la Cervinia s-a desfășurat 
concursul de bob 2 și 4 persoa
ne dotat cu prestigiosul trofeu 
„Cupa Mondială". A fost cel 
mai important concurs înaintea 
Jocurilor Olimpice de iarnă de 
la Sarajevo, la startul căruia 
s-au prezentat cele mai valo
roase echipaje din Europa, Sta
tele Unite, Canada și Japonia. 
In total, au luat startul 19 echi
paje. A fost un concurs foarte 
dificil, avînd în vedere atît 
pirtia (renumită pentru ..cap
canele" pe care le pune în ca
lea concurenților). cît si vre
mea rea (ninsoare spulberată, 
cu depuneri imprevizibile).

Intr-o companie deosebit de

De la stingă la dreapta : Dorin Degan, Cornel Popescu, 
dru. Coste) Petrariu

Gheorghe Lixan-
riște 
ca si

Ashe, 
nimic, 
noi —

valoroasă, echipajul de bob 4 
al României a avut o compor
tare remarcabilă, reușind ca. 
după cele 4 manșe, să urce pe 
podium, clasindu-se pe locul 3

si devansînd o 
mâții mult mai 
arena internațională.

serie de for- 
bine rotate in

care au

(Continuare in pag 2-3)

lotul Româ-

(Continuare în pag. 2-3)



Nu este unica întreprin
dere — evident — din Ca
pitală în care se practică 
gimnastica la locul de mun
că. Ceea ce ne-a determinat 
să o alegem pentru a o vi
zita în dorința de a îm
părtăși din experiența sa. a 
fost faDtul că la „Flacăra 
roșie". întreprindere de în
călțăminte Si marochinărie, 
această formă de mișcare 
este privită cu toată serio
zitatea. ea fiind practicată 
în prezent de peste 3 uOO de 
persoane, femei si bărbați, 
care lucrează în toate sec
toarele acestei unităti pro
ductive.

,..Ne intimpină, de cum so
sim, secretarul asociației spor
tive. Constantin Toader care, 
după ce schimbăm citeva cu
vinte, ne prezintă pe Olimpia 
Petcu, profesoară de educație 
fizică, „cea care răspunde direct 
de organizarea acțiunii pe toată 
întreprinderea". Ne frapează 
statura, parcă a unei gimnaste 
din lotul de junioare, dar, cum 
aveam să aflăm, hotărită și e- 
ficientă in fapte. Se uită la 
ceas, este 10,15, după care pro
pune : „Peste un sfert de oră, 
începe repriza. Vorbim după 
aceea. Haideți prin secții, sau 
intr-o secție, cum vreți, să ve
deți...".

Ajungem în „Secția articole 
tehnice", cunoaștem una din 
maistrele respective, Maria Bă- 
dăluță (muncește aici de circa 
30 de ani !), care ne zîmbește 
amical fi, imediat, entuziastă, 
ne vorbește de foloasele prac
ticării gimnasticii in această

ANGAJAT PE MAI MULTE

*1WW Ar

Ca și la ,,Flacăra roșie", in numeroase alte întreprinderi din (ară 
gimnastica la locul de muncă este prezentă. Iată o dovadă de la 
întreprinderea de confecții din Tulcea. Foto : Ion MIHÂICA

secție (cu peste 100 de femei 
care lucrează la bandă, stind 
pe scaune}. La 10,28, stația de 
amplificare începe să transmită 
o melodie veselă, ritmată, deo
sebit de antrenantă. Două fete 
tinere, le vedem, se ridică ji 
prind a dansa. Ni se explică : 
„Este melodia care marchează 
întreruperea lucrului și pregă
tirea pentru repriza de gim
nastică". La 10,30 — prin ace
leași difuzoare — se aude re
comandarea de a se deschide 
ferestrele fi încep exercițiile. 
Alese cu grijă, pentru mușchii 
miinilor. ai gitului. pentru pi
cioare și degetele miinilor, In 
total 9 exerciții, Toată lumea 
le execută conștiincios (undeva 
in spatele nostru o vedem fă- 
cind același lucru pe maistru 
Maria Domițian), exerciții care

ACTUALITATEA ȘAHISTA
• ȘAPTE RUNDE s-au dis

putat în turneul internațional 
masculin din cadrul „Festivalu
lui șahist vîlcean" de la Căli- 
mănești —• Căciulata. Reprezen
tanții R.D. Germane continuă 
să se afle în frunte. R. Knaak 
avind 4,5 p. iar R. Tischblerek 
4 p (și două partide mai puțin 
jucate). Ei sînt urmați în cla
sament de Z. Ksieski (Polonia) 
3,5 p si G. Kallai (Ungaria) 3 
p. Cel mai bine clasat dintre 
concurenții români este I. Ar- 
maș, pe locul 5—6 cu 2,5 p 
din 5 posibile. Citeva rezultate 
mai importante : Tischbierek — 
Armaș 1—0, Erdeus — Knaak 
0—1. Knaak .— Makropoulos 
0—1. Spiridonov — Ksieski și 
Ksieski — Barczay remize. în 
turneul internațional feminin 
s-a produs o regrupare a plu
tonului fruntaș, lideră fiind în

continuare Mariana Bădici Ic
nită, cu 5 p (și o partidă ami- 
nată cu Eugenia Ghindă). iar 
cîte 5 p avînd Gertrude Baum- 
stark, Ute Spăte (R.D.G.) și 
Suzana Makai (Ungaria), ur
mate de Eugenia Ghindă, cu 4 
P (2)- v

• RECENT s-au inche-at fi
nalele campionatului individual 
al Capitalei, ediția 1983. Au 
luat parte 
concurente, 
te „sistem 
culin. noul 
este Iuliu 
rul). care a totalizat 9,5 p. ur
mat de Emil Pessi (Vulcan) 
8.5 p. Gheorghe Gavrilă (Danu
biana) și Cristian Ionescu (Me
canică fină) — 7,5 p. La femi
nin, campionă bucureșteană este 
Carmen Butt (Automatica) 7,5 
p. secondată de Simona Duțu 

' (Spartac) 7 p.

Au
104 concurenti Si 13 
în turnee disputa- 
elvetian". La mas- 
detinător al titlului 

Hegeduș (Calculato-

LUPTĂTORII ROMÂNI —DECI$I SĂ REVINĂ ÎN ELITĂ MONDIĂLĂ
(Urmare din pag. 1)

au ocupat, cu acest prilej, 4 
locuri 1 și 5 locuri 2 ! Dar, iată, 
aflăm că lotul a renunțat la 
participarea la alte turnee pro
gramate în această lună tot în 
nordul european. Ceea ce spu
ne multe despre exigența con
cepției de pregătire, 
utile, necesare, da ! 
cu eficiență redusă, 
anul olimpic, timpul 
tot mal prețios și experimen
tați! tehnicieni ai lotului (Ion 
Corneanu, Ion Cernea, Nicolae 
Pavel, Simion Popescu, Eugen 
Hupcă. dr. Nicolae Ploeșteann) 
vor să-1 folosească 
mum. Mai tîrziu — 
dea 1 Altă etapă de 
alte obiective, poate 
concurenti dintre cei ___ __
guincioși. Principiul va fi. însă, 
respectat : numai participări 
(deplasări) necesare pentru pre
gătirea și verificarea luptători
lor fruntași.

Ne bucură știrea de ultimă 
oră : rechemarea la lot a lui 
Ștefan Marian. Antrenorii i-au 
mai acordat o șansă. Depinde 
numai de el ca aceasta să nu 
fie... ultima

Verificări 
Deplasări 
nu ! Este 
a devenit

la maxl- 
vom ve- 
pregătire. 
chiar alti 
mai sîr-

Geantă, Ion Iancău și dr. 
Gheorghe Stoiciu lucrează in
tens cu cei mai buni luptători 
de la doar 5 categorii de greu
tate : 48 kg, 57 kg. 62 kg, 82 kg 
și 90 kg. printre aceștia numă- 
rîndu-se Nicu Hîncu, Aurel 
Suteu. Traian Marinescu, Gheor
ghe Fodorea, Dumitru Chim 
sau Radu Ciprian. Nici ei. nici 
colegii nu sînt prea siguri de 
titularizare. în lotul national 
sînt cițiva luptători (Florin Io- 
nită. Laszlo Mikloș. Claudiu 
Tâmăduiana, Alexandru Bal- 
lay—), capabili de progrese 
care să-i recomande colectivu
lui de antrenori. Se Înțelege că 
în cele din urmă vor hotărî 
munca, talentul, ambiția, dă
ruirea. disciplina — valoarea 
de ansamblu, competitivitatea. 
Dar. firește, este încă devreme 
să spunem mai mult decît ceea 
ce ne-au arătat aceste însem
nări de mijloc de ianuarie...

!
★

basm și la Bușteni, 
de lupte libere se 
un scurt stagiu de

Decor de 
unde lotul 
află pentru 
pregătire, cu aceeași puternică 
dorința de a ne face să „uităm" 
bilanțul ultimelor participări la 
marile comoetiții europene și 
mondiale. Și aici porțile lotu
lui olimpic au rămas deschise, 
unii dintre componenții lotului 
național sperînd să obțină, prin 
muncă și valoare, titularizarea. 
Vom vedea. Pînă atunci, ne re
tine atentia faptul că, in baza 
hotărîrii federației, se încearcă 
soluția cea mai realistă : „Pu
tini. dar buni !“. Așa se explică 
fantul că antrenorii Ion Crîs- 
nic, Petre Coman, Alexandru

— interesant — sint toate pe 
fond muzical. Melodii vesele, 
moderne. Astfel, convingerea că 
faci un lucru util este dublată 
și de plăcerea de a „te mișca" 
in ritmul muzicii. O fac și lu
crătoarele adulte, cu ani mulți 
aici in întreprindere (Ileana 
Stan. Maria Constantinescu, 
Stela Bucur) fi cele tinere, de 
18—25 de ani (Rada Pascu^ Flo- 
rica Vlăduțâ,

Ne retragem 
ciației sportive 
Olimpia Petcu 
Din care aflăm 
roșie" numărul 
gimnastică la locul de muncă 
este de 3 613. Ci se efectuează 
in 13 secții, că pentru buna 
reușită a acestor programe lu
crează 47 de instructori, dintre 
care doar 9 tint bărbați (este 
vorba de specificul feminin al 
întreprinderii). Tinăra profe
soară — sub 30 de ani — ne 
vorbește cu pasiune despre ceea 
ce face, despre ceea ce s-a 
reușit : „din timp in timp — 
3 luni — schimbăm exercițiile, 
altfel Plictisesc. Dau instructo
rilor eXDlicatii Dractice. de ceea 
ce au de făcut si indicații in 
scris. Cu desene... Punem mare 
oret De muzică antrenantă. A- 
nul trecut începeam cu siagărui 
„Rata"... Alegerea instructorilor 
mi s-a părut treaba care tre
buia făcută cu cea mai mare 
seriozitate. Am Dreferat. în a- 
leserea lor. oe cei care au mai

SMcdestc FERRARIN1

Eugenia Raiu). 
in biroul aso- 
cu profesoara 

fi... caietul ei. 
că la .Flacăra 
celor ce fac
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PRIVEȘTE CU ATENȚIE SPRE ARENA OII
• Steaua, la a 17-a victorie in campionat! • Emoțiil

Rm. Vilcea
Campionatul 

ultima linie 
minin ia un 
întreruperea impusă de pregă
tirea și participarea la „mon
diale", iar Chimistul Rm. Vîl- 
cea își continuă cursa în com
petiția continentală dotată cu 
„Cupa I.H.F.", aceasta este la 
ora actuală activitatea, bogată 
și variată, a handbalului nos
tru. Responsabilii federali pri
vesc însă, în primul rînd, spre 
campionatul masculin. „Divi
zia A". Și asta nu pentru că 
i-ar interesa în mod deosebit 
deznodământul, campioana — 
Steaua, cu impresionantul său 
șir de victorii. 17 din 17 po
sibile, este virtual învingătoa
re — și cele două formații care 
vor retrograda. Motivul concen
trării atenției este necesitatea 
urmăririi evoluției „tricolori
lor". a acelor sportivi care vor 
alcătui lotul olimpic pentru tur
neul final de la Los Angeles, 
în această privință, membrii 
Biroului federal și antrenorii 
Nicolae Nedef, Radu Voina și 
Cornel Penu au in general mo
tive de satisfacție. Nicolae Mun- 
teanu, Marian Dumitru, Tudor 
Roșea, George Dogărescu, Du
mitru Berbece, Măricel Voinea, 
Lucian Vasilache, Mircea Bedi- 
van ș.a. fac eforturi evidente 
pentru a corespunde cerințelor 
handbalului de înaltă perfor
manță. Se mai așteaptă de Ia 
Vasile Stingă. Gheorghe Cova- 
ciu. Iosif Boroș. Alexandru 
Folker și de la al ți selecționa- 
bili intrarea pe făgașul efortu
lui maxim, al eficienței cunos
cute din sezoanele anterioare. 
Este clar, principalul rcop al 
acestui campionat îl reprezintă 
pregătirea — în condițiile greu 
egalabile ale întrecerii — tu
turor celor ce ne vor repre
zenta 
or. 1' 
poate, lingă Aihan Omer vor 
apărea și alti tineri gata să 
candideze la un loc în lotul 
olimpic, să mărească astfel 
concurenta, să-i stimuleze încă 
si mai mult pe cei consacrat!. 
Chiar dacă în fruntea clasa-

masculin intră în 
drepată, cel fe- 
nou start, după

în vară la „competiția 
a lumii. Olimpiada. Și,

• Noul start al handbalistel
mentului, acolo unde se află e- 
chipele furnizoare de handba- 
liști pentru echipa națională, 
conturile sînt in mare încheia
te. partidele nu trebuie să cu
noască o scădere a intensității. 
Lupta trebuie dusă ia același 
înalt nivel, astfel ca sportivii 
să-și sporească continuu nivelul 
pregătirii, 
chemarea 
pentru continuarea 
velor la cote de exigentă cres
cute. Tinînd seama că Radu 
Voina se află mereu în viitoa
rea întrecerii, ca antrenor al 
echipei Steaua, ar fi necesar ca 
și colegii de lot. Nicolae Nedef 
și Cornel Penu, să asiste con
tinuu la meciurile echipelor cu 
mulți „tricolori" în componen
tă (Steaua, Dinamo București. 
H. C. Minaur Baia Mare, Poli
tehnica Timișoara) și nu numai 
„acasă", ci și în deplasare. S-ar 
informa astfel la fața locului, 
ar cunoaște mai bine potenția
lul și forma actuală a viito
rilor lor elevi.

Vineri (de la ora 13), sîmbătă 
și duminică, fetele handbalului 
nostru își vor relua întrecerile 
din cadrul campionatului 
viziei „A". La 
Victoria, este 
mul turneu al 
pele a 9-a, a 
Avîndu-le în 
mentul Brașov (22 p). Știința 
Bacău (22 p) și Hidrotehnica 
Constanta (20 p), echipele care 
formează primul eșalon valoric 
al handbalului nostru feminin 
se vor strădui, desigur, să con
tinue drumul ascendent confir
mat la „mondialele" desfășura- 
te în decembrie trecut în Po
lonia. să obțină noi Dlusurl.

să se prezinte, la 
antrenorilor. apți 

preparati-

Ploiești, în 
programat 
turului, cu 
10-a și a 

frunte pe

Di- 
sala 
ulti- 
eta- 

11-a. 
Rul-

Așteptăm, I 
handbalistele! 
viguros la 1 
pregătită cui 
riozitate de I 
liu Simion I

Chimistul I 
dentă și ea I 
diurnul cam! 
și mai mul 
citeva zile. I 
trage la sorți 
pei I.H.F.", I 
calificat prill 
pei olandezei 
Roermond, J 
atit acasă I 
deplasare (21 
juca în aceJ 
competiției I 
Iskra Partizl 
cia). cu Bekl 
garia) sau —I 
bună... — cl 
(R. F. Gen 
Chimistul șiI I 
Constantin B 
turneul de 1 
dublu scop : | 
rarhia nation 
pentru seni 
I.H.F.". progn 
13—19 februa| 
20—26 februal 
ficarea echipa 
tului în final 
ar constitui a 
al creșterii I 
nostru femini] 
tru reintrări 
marilor v|fl 
Pentru 
lingă handbal] 
cea. să Ie spi 
zentînd, la or 
internațională 
feminin roma

DEZIDERIU JENEI INVI
IN „CUPA ROMÂNIEI" LA PATI

„CUPA RIȘNOV"
Pe traseele $! poligonul dir. 

Poiana mică a Brașovul ol a avut 
loc. in organizarea (bună) a 
C.S.S. Rișnov^^.Cupa Ri$nov“ la 
biatlon pentru^-juniorL In ce'e 
trei zile de întreceri a fost Înre
gistrate următoarele rezultate : 
15 km juniori 1:1. Dan Dobre 
lhll:l« (O 2. Eftimie Pop 
lhll:49 (5). 3. Valerxi Martoiu
(toți de M Dinamo) 11i1Sl®9 (5) ; 
12 km, juniori II: 1. Iancu Dia- 
conescu (CS$ Rîșaov) Ih8148 (5), 
J. Ion Găver.ea (CS$ RIșnov) 
lh02:07 fO. 3. Aureiian Macovei 
(CS$ V. Dome!) lb*3:3< (J) ;
3 km. copii : 1. Ionuț Brezeanu 
18:24 (•). 2. Marius Kais’.er 18:58 
(1), 3. M ha*. Cristoloveanu (toii 
de la CSS Rișnov) »:•! f2) ; 18

ROMÂNIA S.U.A
(Urmare din pag. 1)

sruoei mondiale din rouăal |_____
ediție a -Cupei Davis". Cei pa
tru sint Die Năstase. Florin 
Serârceanu. Dumitru Hărădiu 
si Andrei Dirzu. Pînă la sfir- 
situl lunii, ei efectuează pre
gătiri in reeim de comDetitii 
(primii doi în S.U.A.. ceilalți 
in R.F Germania, acestora din 
urmă căpitanul neiucător Alexe 
Bardan alăturindu-le De Adrian 
Marcu si De debutantul Mihai 
Vanlâ).

„în citeva zile vor sosi și 
eele două suprafețe de .Green

km. 
50:31 
3. D.

LA SCHI
juniori I : 1. V. Mărtoiu
(3). 2. Ef. Pop 51:01 (6),
Dobre 51:12 (3) ; 7,5 km,

juniori n : 1. I. Găvenea 38:57 
(2). 2. D. Cristo’, oveanu 39:10 (4). 

3. I. Diaconescu 39:11 (3) ; 4,5
km, juniori m : 1. A. Macovei 
20:45 (•). 2. Gh. Neguloiu (CSS 
Rișnov) 21:05 (8). 3. C. Piticaru 
(CS$ V. Dorn ei) . 21:18 (0) ;
3X7,5 km, juniori I : 1. A.S.A.
Brașov 2hil:35. 2. Dinamo 2hl4:18, 
3. C-S-S. Miercurea Ciuc 2hl4:27 ; 
3X7,5 km, juniori n ; 1. C.S.Ș. 
Rișnov I 2hl3:52. 2. C.S.S. Rîșnov 
n 2h22:38. 3. C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc 2*120 :30 ; 3XM km, copii : 
1. C-S.Ș. Rișnov lh05:l«. 2. C.S.Ș. 
V. Do mei lh07^3. 3. Dknamo
lbM:50.

IN CUPA DAVIS"
Set* pe care se va juca meciul, 
ne spunea secretanil federației. 
Pentru antrenamente, unul din 
covoarele sintetice 
Dlasat in sala din 
eresul, iar cealaltă
Palatul sporturilor __ _ ___

Acesta va fi al cincilea meci 
dintre tenismanii români si cei 
din S.U.A. In „Cupa Davis", 
trei intilniri fiind finale si una 
semifinală...
• în finala turneului -Mas

ters” de dublu, Fleming ți Mc
Enroe au învins cu 6—2. 6—2 
perechea cehoslovacă Slozil — 
Smid.

va fi am- 
oarcul Pro- 
suorafată la 
si culturii".

După mai multe întreruperi, 
cauzate de condițiile meteoro
logice. sezonul competițional de 
patinaj viteză a fost reluat pe 
pista naturală din Miercurea 
Ciuc^ cu întrecerile „Cupei 
României", deschisă seniorilor 
și juniorilor.

Prima reuniune, desfășurată 
sîmbâtă a început la minus 18 
grade, iar duminică au fost 
plus 2—3 grade, astfel că pista 
de concurs a avut în ambele 
zile un coeficient redus de a- 
lunecare. In pofida acestor os
cilații ale temperaturii, o serie 
de seniori și juniori au obți
nut rezultate mai mult decît 
mulțumitoare. în prim-plan s-a 
situat profesorul de educație 
fizică Dezideriu Jenei, candidat 
la un loc în delegația țării 
noastre la J.O. de la Sarajevo. 
Confirmînd bunele aprecieri 
de pînă în prezent, el a ter
minat învingător (deși este 
campion de sprint). în trei din 
cele patru probe ale poliatlo- 
nului mic al seniorilor. Ulti
mele două probe din program 
au avut loc pe o pistă atit de 
moale. îneît pe unele porțiuni 
ale „inelului" aproaoe toată la
ma patinei intra în gheață. 
S-au impus atenției Mihaela 
Timiș. Gabriela Voina Mihaela 
Dascălu. Ileana Cleteșteanu, 
Nicolae Sandu. Daniel Csata, 
Orlando Cristea. Ti’^r Becze și 
alti juniori în evident progres.

8:i

A. E 
(f). s 
Hordo 
șl 1:43 
Volna

REZULTATE 
1 500 și 3 000 rd 
(Viitorul Cl 
2:33,1, 5:35,8: g 
la Timiș 206.9J 
Sencovlcl (C.S 
218,616 p, 3. Li 
Sibiu) 225,100 I 
1. D. Jenei (I.B 
ghe) 39,8. 2. / 
Tg. Mureș) 4I,( 
(Voința Sibiu), 
1. d.
(I.M.A.S.A.) 4:J
(S.C.M. Ciuc) 4 
1. D. Jenei 2^ 
2:21.9, 3.
5 000 m — 
Erdely
(I.M.A.S.A.) 8:1
1. D. Jenei 181,1 
184,629. 3.
niori I, 
Cerasela 
biu) 47,9 
Gabriela
Bv.) 2:33,8 și 
Gabriela Voina 
și 1 500 m — D. 
torul Bv.) 43,5
5 000 m — N. 
Ploiești) 4:42,5
— N. Sandu 1& 
(f), 1 000 ni. 1
— Mihaela Das 
rul Bv.) 1:42.3 
500 m — n 
(C.S.Ș. Constan
— Mihaela Da 
(b), 1 000 m. 1
— T. Becze (S 
2:16,0 șl 4:52.0 : 
tea (Triumf Bi 
T. Becze 1^.549 
echipe î 1* S.C 
27 p, 2. Voința 
Tractorul Brașc

„CUPA MONDIALA* L
(Urmare din pag. 1)

Retrospectivă hipică 1983 (II)

PERJAR ȘI-A DOMINAT NET ADVERSARII
Materialul cabalin desfășurat 

pe hipodrom în anul 1983 a fost 
dominat de excepționalul Perjar. 
elevul antrenorului V, Gheorghe 
depășindu-și net adversarii care 
nu l-au putut pune probleme, 
valoarea recordului său de 
1:20,0/km situîndu-1 de departe 
pe primul loc al podlumuluL 
urmat de Solstițlu (1:23,8/km) șl 
de Trifoi (1:24,0/km). Acesta din 
urmă, ciștlgător al derbyulul din 
1983, nu șl-a putut arăta toată 
valoarea deoarece după partici
parea la mitingul hipic Moscova 
1983 s-a arătat obosit. Iar în fi
nalul anului condițiile climateri
ce nu l-au mal permis îmbunătă
țirea recordului, pe care o aș
teptăm în acest an.

Revenind la Perjar, vom «nar

ca faptul că fiul lui Talion și al 
Perjei, dotat cu un trap 6lU 
francez, luptă ptaă la epuizare 
pentru a obține victoria. Astfel, 
la mitingul Moscova 1983 șl-a do
minat net adversarii, ciștigînd de 
o manieră excepțională ..Premiul 
Orașului Mosoova".

Titlul de campion al generației 
de 3 ani a revenit lui Sardonic 
(ld5,!/km), care însă ta finalul 
stagiunii s-a arătat cam obosit, 
fiind șl prea sever penalizat de 
handicapeurl (asupra acestei 
probleme vom reveni). Locul se
cund a fost ocupat de un alt 
elev al lui M. Stefănescu. Crater. 
De altfel Sardonic și Crater se 
anunță că principalii „ ‘ „
nlști ai derbyulul din acest an. 

La tînăra generație de 2 ani.
protago-

care promite a fi de mare va
loare, locul I a fost ocupat pe 
merit de Bon, elevul lui G. Tă- 
nase avind o conformație de ex
cepție $1 anunțlndu-se de pe 
acum o mane vedetă. El este ur
mat de Tincuța. elleva Iul I. 
Oană. conformată splendid, cu 
un trap perfect, pe distanțe 
pînă la 2 000 m puțind pune pro
bleme campionului. Remarcăm, 
de asemenea, un buchet de cai 
tineri de perspectivă, cum stat 
Jlga, Grund. Străina, Melinte și 
alții care s-ar putea arăta demni 
adversari al lui Bon și Tincuța.

Deol, pentru anul 1984 materia
lul cabalin este de oertă valoare 
și așteptăm performante pe mă
sura posibilităților lui.

A. MOSCU

avut la dispoziție Dlste artifi
ciale de pregătire încă din lu
na octombrie. Performanta a- 
parține echipajului pregătit de 
antrenorul Dragos Panaitescu si 
alcătuit din pilotul Dorin De- 
gan (unanim apreciat pentru 
rezolvările tehrjice de Pe Pista 
de la Cervinia) si echipierii 
Cornel Popescu, Gheorgie Li- 
xandru și Costel Petrariu. Do
rin Degan a fost promovat în 
lotul olimpic în acest sezon, 
cea mai bună dintre perfor
mantele sale anterioare fiind 
locul 6 realizat în Campionatul 
european de tineret, din anul 
1983.

în ceea ce privește concursul 
de la Cervinia. trebuie subli
niat că echipajul țării noastre 
a fost de-a lungul primelor trei 
manșe pe poziția a doua. în

urma celui al 
dar că o ine: 
de vizibilitatea 
pactul cu o c 
deteriorată, tn 
IV-a, a dus la 
va sutimi de 
trecerea pe lo 
condiții, echipa 
cut pe locul '■ 
final, dar corn: 
a reprezentam 
tre a fost de 
nic si tactic, E 
4 al României 
rapid start d 
curs (5.36 sc< 
pentru care a i 
special oferfl i

Echipajul ro: 
ti în conținu 
pînă la 27 ian 
Jocurilor Olirr. 
jevo.

Clasament : > 
(pilot: J. Rich 
lia (M. Belotis 
nia (D. Degar.
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Să nu uitam un adevăr evident

MIJ10CUL NR. 1 RĂMÎNf CAMPIONATUL
I
I z/HAMBURGUL" A RAM AS IN URMA,

I LA ORIZONT DINAMO MINSK!
I • De vorbă cu Ionel Augustin, de 19 ani sub culorile campioanei

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Produs sută la sută al clu
bului Dinamo. Ionel Augustin 
a intrat în al 19-lea an de cînd 
pătrunde De poarta stadionului 
din sos. Ștefan cel Mare...

— Era în 1965. abia împlini
sem 10 ani. cînd iucam la Pitici. 
Mă antrena Gh. Timar, ca 
Doi. 
mîinile lui Stefan Stănculescu.

— Să ajungem Ia prezent...
— Prezentul trebuie legat, 

vrînd-nevrînd. de sezonul din 
toamna anului trecut. Un se
zon olin de reușite Dentru fot
balul românesc. în general. Si 
pentru Dinamo. în special. A 
fost o toamnă rodnică. Califi
carea echiDei naționale la tur
neul final al eamnionatului eu- 
rooean si eliminarea Iul Ham
burger S.V. sînt două splendide 
performante.

— Care sînt obiectivele tale 
cu Dinamo ?

— Două, dar mari ! Elimina
rea lui Dinamo Minsk, deci 
pătrunderea în semifinalele 
C.C.E., si cîștigarea celui de al

12-lea titlu 
realizabile, atita timD cit mun- 

■ cim oe nerăsuflate, aici sub

a-
la juniori, să intru oe

national. Obiective

Timpa. Pentru noi. Hamburgul 
a fost un vis frumos, la ori
zont se vede Dinamo Minsk I

I
?,ULTIMA ORĂ“ ÎN TABĂRA DINAMOVISTĂ

I
I
I
I
I
I
I

• Dinamo a demarat pregătirile noului sezon competițional la 7 ia
nuarie • In primele trei zile, antrenamentele s-au desfășurat la București, 
nu înainte ca medicul Dumitru Tomescu să completeze fișa medicală a 
fiecărui jucător cu datele și indicii fiziologici dinaintea unei perioade pre
gătitoare la parametri maximi. Conculzia Investigațiilor : stare ponderală 
mulțumitoare la toți jucătorii, organisme apte la efort susținut • Din 10 
ianuarie, Dinamo s-a deplasat la Brașov, pentru „perloada-munte", Insta- 
lindu-și tabară de pregătire sub Timpa • Se Insistă asupra pregătirii 
fizice generale și dezvoltării calităților de bazo efectuate atît In aer
liber (crosuri, alergări, pe teren variat), cit șl in sălile Dinamo $1 Poii-
volentă (forță, viteză.
.Cornel Dinu și Marin _____ ______ _.____ . . „ _ -
lor - au la dispoziție următorul lot î Moraru, Eftimescu, Barba 
Rednic, Mărginean, “2___ __
Dragnea, Mulțescu, Augustin, Movilă, Custov — mijlocași : Țălnar, Turcu, 
Orac, Nemțeanu, lamandî, V. Radu - înaintași. Șl o noutate : Grațian 
Moldcvan, un tînăr de 21 de ant, care a activat in Divizia ,,B“, la Me
talurgistul Cuglr • Un fapt îmbucurător, toți jucătorii cu mal vechi sau 
mai recente accidentări (Nemțeanu, lamandl, V. Radu, Mulțescu) sînt 
refăcuți și participă susținut la un program de antrenamente de mare 
volum .și intensitate • iată șl programul jocurilor de verificare : duminică 
15 ianuarie a jucat la Sf. Gheorghe, oe un teren greu, cu I.M.A.S.A., 
scor : 1—1, mîine campioana se deplasează la Codlea, avînd ca adver
sară pe Măgura, Iar la 21 Ianuarie va juca la Brașov, cu F.C.M., după 
care lotul dinamovlst va reveni tn Capitală. Din 23 Ianuarie, echipa are 
proiectat un turneu, de mai multe Jocuri, peste hotare * Dumitru. Nicolae- 
Nicușor : „Sînt mulțumit de modul ■ cum privesc toți jucătorii perioada de 

Jnstruire de la Brașov. Readaptarea la efort s-a făcut bine. Toți lucrează 
conștiincios, cu multă tragere de inimă. Dorința noastră, a tuturor,, este 
de a ne pregăti exemplar pentru această atît de importantă .primăvară. 
Odată cu primele jocuri amicale, ne vom concentra atenția in special 
asupra problemelor legate de îmbunătățirea finalizării. Ne vom preocupa 
mai ales de jucătorii din linia a ll-a, pentru a obține o mal mare frec
vență la finalizare".

mobilitate) • Antrenorii Dumitru Nicolae-Nicușor, 
Andrei - ultimul specializat tn pregătirea portari- 

‘ ‘ ' portari:
Al. Nicolae, I. Marin, Ăndone, Stânescu — fundași; 

Movilă, Custov - mijlocași : Țălnar, Turcu, 
Radu - înaintași. Șl o noutate : Grațian

I
I TURNEUL DE LA GUAYAQUIL

(Urmare din pag. 1)

I
I
I
I

temperatura foarte ridicată (33 
de grade la umbră), ca și te
renul tare, cu gazonul uscat.

în partida cu echipa olimpică 
a Poloniei, selecționata noastră 
a avut următoarea alcătuire : 
Lung — Negrilă, Torgulescu, 
Ștefănescu, Ungureanu — Ti- 
cleanu (min. 46 Mateuț). Boloni, 
Klein, Bălăci (min. 58 Hagi) — 
Geolgău (min. 46 Lăcătuș), Că- 
măiaru (min. 58 Gabor).

F Formația Poloniei : Bakko
I — Warzeihk. Brcnslok, Kaers- 

marek, Sieslo — Narimek, Ur
ban (Walzak), Wraga — Wo- 
guccski, Zeska. Socha.

Presa ecuadoriană a 
niat frumoasa impresie 
de jocul bun prestat 
chjpa română. Astfel, 
nul „EL UNIVERSO” din Gua
yaquil scrie, printre altele : 
„Formația română a dat un 
bnn spectacol fotbalistic și ■ 
învins comod Polonia în des
chiderea turneului 
nai. Dominarea a fost aproape 
absolută, românii arătînd 
noscuta lor forță, demonstrată 
Si în preliminariile C.E. Pen
tru a învinge o echipă de ta
lia Poloniei, echipa 
a prestat un fotbal mai 
gen. mai bine organizat, 
pășind net un adversar a 
echipă olimpică a reușit 
reori să echilibreze jocul 
iasă la atac. Ambele formații 
au impresionat publicul. dar 
unsprezecele român s-a arătat 
maj omogen, el întruchipînd 
pe singura învingătoare 
prima zi a competiției", 
rul „EL TELEGRAPHO”. 
din Guayaquil, sub titlul 
lecționata divizionară 
a ciștigat în fața echipei olim-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

subli- 
lăsată 

de e- 
cotidia-

internațio-

cu-

romana 
omo- 

de- 
cărui 
ara

și să

din 
Zia- 

tot 
„Se* 

română

pice a Poloniei, dind un show 
fotbalistic”, subliniază ma
niera indiscutabilă In care a 
învins echipa noastră.

Tinînd seama de scopul aces- 
turneu. In fiecare zi. inclu- 
cînd sînt meciuri, fotbaliș- 
nostri efectuează cîte două 
chiar, trei

tui 
siv 
tii 
șl. antrenamente.

partidă. Ecuador 
(0—1). Miercuri.

în cealaltă
— Chile 1—1
în nocturnă, au loc următoare
le două jocuri : Chile — Polo
nia (în deschidere) si Selecțio
nata divizionară română — E- 
cuador.

— Ești optimist în nrivința 
depășirii „obstacolului Dinamo 
Minsk” ?

— Știm să ne mobilizăm to
tal in meciurile cu mare miză. 
Cred că vom obține un rezultat 
strîns în Drima manșă, la Tbi
lisi. nu la Minsk, unde la în
ceputul lui martie sînt zăpezi 
mari si temperaturi foarte scă
zute. De altfeL sîntem la cu
rent cu primele amănunte des
pre adversarii noștri, puse la 
dispoziție de antrenorul Cornel 
Dinu, care a fost prezent la un 
turneu de sală. în Berlinul Oc
cidental. turneu la care a par
ticipat si Dinamo Minsk. Pri
mele constatări ne-au avertizat 
că jucătorii sovietici Dractică 
un ioc atletic multi dintre ei 
avînd si o bună tehnică. Cu 
toate acestea, sincer vorbind. 
Dinamo Minsk nu este... Ham
burger S.V !

— Ce crezi că-i lipsește lut... 
Augustin ca să devină un mare 
jucător ?

— Mă cunosc bine. Știu că 
mă încălzesc mai greu. îmi in
tru în mină, cum se soune. 
mai tîrziu. Tocmai de aceea 
lucrez suplimentar pentru îm
bunătățirea calităților fizice de 
bază. Srnt un jucător de tra
valiu si fără o pregătire fizică 
exemplară nu pot apărea opor
tun la finalizare, asa cum îmi 
place mie s-o fac. A doua mea 
preocupare vizează reducerea 
procentajelor ratărilor.

— In calitate de component 
al lotului reprezentativ, ce șanse 

laîntrevezi echipei naționale 
turneul final din Franța ?

— Sper că vom termina 
locul II în serie. Spania 
Portugalia sînt adversari 
care outem iuca de la egal 
egal, iar R. F. Germania 
mai este ce a fost...

Gheorghe NERTEA

pe 
si 

cu 
la 

nu

Puncte de vedere

Există la această oră in 
fotbalul nostru un legitim 
mare interes centru atinge
rea înaltei treDte internațio
nale in anul curent. ’84. 
Calificarea echiDei naționale 

la turneul final al Campio
natului eurooean din Franța, 
calificarea campioanei noas
tre Dinamo în sferturile de 
finală ale C.C.E. au adus — 
obiectiv — fotbalul româ
nesc lineă treaDta marii per
formanțe, avînd în vedere 
premisa (obiectivă și ea) că 
și cele două amintite califi
cări înseamnă — în ochii tu
turor specialiștilor — adevă
rate performanțe europene.

Lingă treapta Marii Per
formante însă. în apropie
rea înaintea ei. au apărut 

■ei apar tot fe
lul de „soluții” 
care, zice-se. ar
avea darul — după o- 
pinia autorilor lor — 
să ajute cucerirea înăl
țimilor... Unele s-au făcut 
auzite chiar si la recenta 
consfătuire a tehnicienilor 
noștri. Am auzit, de pildă, 
recomandarea făcută antre
norilor echipelor divizionare 
ca dînsii să le ceară elevi
lor lor să joace cu mai multă 
atentie împotriva selectiona- 
bililor (de la Craiova. Di
namo. Steaua sau Sportul 
studențesc). Cu alte cuvinte : 
să-i ferească... Gravă eroare 
de eindire ! Nu se poate 
cere să ioci „cu mănuși” îm
potriva selectionabililor. a 
internaționalilor, pentru că 
primii dezavantajați ar fi 
chiar...- selectionabilii. inter
naționalii ! La St. Etienne. 
Lens sau Nantes (în cazul 
echipei naționale), ca si la 
Tbilisi (în cazul dinamoviș- 
tilor) nu vor fi grațioase 
bătăi cu flori. Se va 
juca aprig. la victorie, 
iar jucătorii noștri vor 
primi cu siguranță — 
aici nu mai încape nici du
biu. nici discuție 1 — re
plica fotbalului modern cu 
toate atributele sale. între 
care angaiarea fizică totală, 
cu duel fizic necruțător — 
în limitele sportivității, dar 
necruțător! — duel în care vor 
cîștiga cei mai puternici.

Este evident deci că atît 
selectionabilii cit si dina- 
movistii au nevoie nu să 
fie feriți, ci să fie căliți I 
(Evident, fără a fi loviți). 
Din fericire, la consfătuire 
ș-a auzit si o asemenea voce 
sustinînd acest punct de ve
dere realist. Realist, pentru 
că asa ne învață crea multe 
precedente realist — dacă 
te uiți mai atent la ceea ce 
se întîmolă azi în fotbalul 
de mare competitivitate in
ternațională.

Este de asemenea clar, 
pentru cine judecă cu o ne
cesară obiectivitate lucrurile, 
că forța competitivă — la 
ora întrecerii — a repre
zentantelor noastre o asigură 

în cea mai 
mare măsură 
tot campiona

tul, chiar dacă el este
încă sub nivelul dorit.
Campionatul pretinde pre
gătire permanentă, campio
natul înseamnă miză pentru 
toată lumea, campionatul a- 
sigură — în principal — 
forma tuturor jucătorilor, 
selectionabili sau neselcctio- 
nabili (nemaivorbind că oină 
la turneul final mai not a- 
oărea noi selectionabili).

Nu scriem aceste rînduri 
— cum s-ar putea crede la 
o orivire superficială — în 
folosul echipelor de „rindul 
doi”, sau în cel al antreno
rilor celorlalte... 12—13 t- 
chipe din Divizia „A" (deși 
nici ei nu trebuie uitați !) 
pentru care campionatul, ră- 
mîne un obiectiv prioritar. 
Le scriem cu gîndul repre
zentării la un nivel cit mai 
inalt a fotbalului românesc, 
în folosul acestei reprezen
tări ne care campionatul o 
sluieste cu mijloacele sale 
si ne care trebuie să o 
slujească tot mai mult si 
mai eficient. Sînt ele bune 
turneele de pregătire bine 
gîndite dar campionatul ră- 
mînc — orice speculații s-ar 
face — FRONTUL de luni 
de zile care pregătește cel 
mai bine bătăliile decisive, 
cele 180 sau 270 dc minute 
hotărîtoare.

Marius POPESCU

între tur și retur POPASURI IN EȘALONUL NR. 3
SERIA A IX-A : IN FRUNTE, DOUA FOSTE DIVIZIONARE „B“

• Si în această serie sînt 
angajate în lupta pentru pri
mul loc două foste divizionare 
„B“. Strungul Arad, care con
duce cu un avans de 4 d. si 
înfrățirea Oradea. în tur. cele 
două echipe s-au întîlnit la 
Arad si scorul a fost favorabil 
Strungului cu 1—0. Echipa a- 
rădeană este antrenată de Ste
fan Onisie. fost mijlocaș în 
celebra formație a anilor ’50. 
C.C.A. Strungul a preluat con
ducerea seriei de la început si 
a fost oe primul loc timp de 
13 etape. A Pierdut trei jocuri, 
în deplasare la Minerul Șurcu- 
ius. noua promovată (0—D. la 
Voința Oradea (0—2) si la Rapid 
Jibou (0—1). Pe teren propriu 
arădenii au cedat un singur 
punct. 0—0 cu Minerul Sărmă- 
sag. în clasamentul adevărului 
Strungul are +7 puncte.

• înfrățirea Oradea este han
dicapată în lupta pentru șefia 
seriei, ea fiind penalizată cu

2 puncte pentru neîndeolinirea 
baremului de punctaj în cam
pionatul precedent.

• Merită să fie remarcate 
două harnice echipe din jude
țul Timiș. Unirea Sinnicolau si 
Unirea Tomnatic, care, deși cu 
loturi întinerite, au făcut fată 
dificultăților competiției, situ- 
îndu-se în prima treime a cla
samentului.

• Puține iocuri terminate 
egalitate în serie, doar 28 
schimb eoluri multe — 356.

la 
în

SERIA A X-A : STICLA TURDA

Institutul dc Educație rizicfl și sport București

ANUNȚA
DESCHIDEREA CURSURILOR DE PREGĂTIRE PENTRU CAN
DIDAȚI! LA CONCURSUL DE ADMITERE DIN IULIE 1984 

INCEPIND CU DATA DE 5 FEBRUARIE 1984, ORA 9.

Cursurile se vor desfășura la sediul institutului, din 
str. Maior Ene nr. 12.

Se pot prezenta elevi și absolvenți de liceu cu reco
mandarea conducerii școlilor sau cluburilor.

ADMINISTRAȚIA Dt ȘTII 1010 PRONOSPORT

CtSTIGURILE
TRAGERII PRON’OEXPRES 

DIN 11 IANUARIE 1984

Categoria 1 : 2 variante 100% 
a 39.096 lei și 1 variantă 25% a 
9.774 Iei : categoria 2 : 8 va
riante 25% a 10.996 lei : cate
goria 3 : 14.75 a 5.964 lei : ca
tegoria 4 : 78.75 a 1.117 lei :

223.25 a 385 lei :
7.940.75 a 40 lei ;
210.50 a 200 lei :

5 :
6 :
7 :
8 : 3.913.75 a 40 lei.

categoria 
categoria 
categoria 
categoria

Cistieurile de categoria 1 
(100%) in valoare de 39.096 lei 
fiecare au fost obținute de : 
Andras Balint din Cristuru Se
cuiesc si Dumitru Logofătu din 
Giurgiu.

Clasamentul seriei

1. Strungul Arad 15 8 4 3 25-13 20
2. Infrâț. Oradea* 15 8 2 5 22-12 16

3. Miner. Or. P. Groza 15 7 2 6 28-22 16
4. Unirea Sînnic, 15 7 2 6 21-25 16

5. Otelul Or. P. Groza 15 7 1 7 30-23 15
6. Unirea Tomnatic 15 6 3 6 25-19 15
7. Șoimii Lipova 15 7 1 7 28-27 15
8. Voinja* Oradeo 15 7 1 7 22-22 15
9. Victoria Ineu 15 7 1 7 21-23 15

10. Silvania Cehu Ș. 15 5 4 6 24-24 14
11. Rapid Jibou 15 7 0 8 21-28 14
12. Miner. Suncuius 15 6 2 7 16-23 14
13. Miner. Sârmășag 15 6 2 7 17-24 14
14. Bihor. Marghita 15 6 1 8 25-26 13
15. C.F.R. Arad 15 6 1 8 14-20 13
16. Unirea Valea M. 15 6 1 8 17-24 13

penalizata cu 2 puncte

ECHIPE MARA-CU 8IN LUPTĂ
MUREȘENE

• De vreo citiva ani. actua
lul lider al seriei. Sticla-Arieșul 
Turda, pierde promovarea în 
JB“. la... Dotou. La ultimele e- 
ditii ale campionatului ea se 
număra printre fruntașe, dar 
n-a avut, ca acum, un avantaj 
asa de substantial. 5 puncte. Cu 
principalele ei adversare pre
zumtive din retur — C.I.L. Si- 
ghet si Unio Satu Mare — 
Sticla va iuca în deplasare, deci 
va avea meciuri dificile. în 
tur. cu cele două echipe tur- 
denii au cîstieat la limită 1—0 
cu C.I.L. si 2—1 cu Unio. Sticla 
a pierdut în toamnă doar două 
partide ambele în fata unor 
formații maramureșene, la Mi
nerul Baia Sprie (1—3) si Lă- 
pusul Tg. Lăpus (0—1). Sticla 
este antrenată de Titus FărcaS. 
în clasamentul adevărului, 
fruntașa seriei are +10.

• O singură fostă divizionară 
_B“ în serie. C.I.L. Sighet. caro 
dună un început modest a a-

spectaculoasă, 
serie activează

vut o revenire
• în această 

nu mai puțin de opt echipe din 
iudetul Maramureș.
• Din statistica grupei rețin 

atentia două cifre : numeroa
sele meciuri egale — 44 si nu
mărul cam mic de goluri — 
329.

Duncte

Clasamentul seriei

1. Sticla Turda 15 11 2 2 28-11 24
2. C.I.L. Sighet 15 7 5 3 24-10 19
3. Unic ISatu M. 15 9 0 6 29-13 18
4. Miner. Baia S. 15 7 4 4 33-19 18
5. Oașul Negrești 15 7 3 5 22-15 17
6. Miner. Borșa 15 7 3 5 22-17 17
7. Bradul Vieșu 15 7 1 7 17-28 15
8. Unirea De| 15 6 3 6 20-31 15
9. CUPROM B. M. 15 546 14-22 14

10. Miner. Bâifa 15 456 24-20 13
11. Ch?m. Tâsnad 15 5 3 7 15-22 13
12 Miner. Băîuț 15 4 4 7 16-15 12
13 CEM Clui-N. 15 5 2 8 15-27 12
14 Lâpușul Tq t. 15 5 1 9 12-23 11
15. Olimp. Gherla 15 429 20-39 10
16. Vict Cărei* 15 5 2 8 18-17 6

cu 6• echipă penalizată

htOR'IEAEA
ATI JUCAT NUMERELE 

PREFERATE ?

• Pentru tragerea obișnuită 
Pronoexpres de mtlne. 18 ianua
rie 1984. numai astăzi se mai pot 
procura bilete ou numerele pre
ferate de participantl. Tragerea 
va avea loc începînd de la ora 
14.30 în sala clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr 
Staioovici nr. 42 • tn acestenr.

zile continuă vînzarea biletelor 
pentru prima tragere specială 
Loto din noul an. fa care se vor 
efectua șapte extrageri în trei 
faze c„ .
Așadar, i 
a obține 
1300“ mari 
bile și fixe 
si excursii 
de 25 lei 
cîștiguri 
ConsnUatl 
din timp

ou un total de 64 numere! 
posibilități multiple de 

autoturisme .Dacia 
sume de bani varia- 

• (S0.000. 10.000 lei etc.) 
peste hotare. Biletele 

varianta au drept de 
la toate extragerile, 

prospectul si îucațl 
numerele preferate i



juan AntonioPreședintele C.I.O.,

anul acesta. In-

mai ales boxerii 
de prestigiu ale

2—1,
1-2.

ZtJRICM, 16 (Agerpres). - 
Intr-un interviu acordat la 
\ausanne corespondentului spor- 
* v al agenției iugoslave de 
*~resă ..Taniug". președintele 
C )mitetului internațional olim- 
o c, Juan Antonio Samaranch, 
a ’ declarat : „Am convingerea 
ci ediția a 14-a a Jocurilor O- 
impice de iarnă va fi una din- 

trs cele mai reușite din în
treaga istorie a ..Olimpiadelor 
Albe“. în numeroasele vizite pe 
care le-am efectuat la Sarajevo

am constatat Ia fața locului că 
eforturile deosebite depuse de 
organizatorii iugoslavi au dat 
cele mai bune rezultate. Astfel, 
bazele sportive, de cea mai 
bună calitate, sint gata să-i 
primească pe concurenți, iar 
condițiile de cazare corespund 
celor mai înalte exigente. De 
asemenea, sint convins că toți 
participanții la J.O. se vor 
bucura de o ospitalitate exem
plară din partea gazdelor. Aș
teptăm ca pe bazele olimpice

de la Sarajevo să fie obținute 
performante de valoare, care, 
cu siguranță, le vor depăși pe 
cele de Ia olimpiadele prece
dente. Acest lucru este firesc, 
deoarece sportul se dezvoltă 
neîncetat".

In continuare, președintele 
C.I.O. a subliniat faptul că la 
Sarajevo va fi înregistrat și un 
număr record de participant!.

Referindu-se la rolul Jocuri
lor Olimpice în îmbunătățirea 
climatului relațiilor internațio
nale, J.A. Samaranch 
„Desigur, aceasta este 
foarte importantă a 
și mișcării olimpice, 
jevo vor fi prezenți 
tanti ai țărilor din toate regiu
nile lumii, din state cu sisteme 
politice diferite. Sportivii vin Ia 
J.O. să cîștige în întreceri, dar 
și să se împrietenească și este 
de așteptat ca această prietenie 
să se extindă și asupra rela
țiilor dintre țările lor"

a spus : 
o- funcție 
sportului 

La Sara- 
reprezen-

FRANȚA. Apropo de recenta tragere la sorți a grupelor 
tuirnieuilui final al C.E. de fotbal din iunie. în grupa întîi, în 
care Franța a fost deseminată inițial oap de sarie, sorții i-au 
stabilit ca adversară pe Danemarca, una dintre revelațiile pre
liminariilor. Ultimul rezultat al francezilor cu - danezii, este 
drept, in deplasare, a fost de 1—3, dar, fapt demn de reținut, 
cea mai netă înfrîmgere suferită vreodată de 11-le Franței a 
avut loc intr-un meci cu Dauemarca : 1—17 ! Este drept, acest 
joc a avut loc în an.ul... 1908 !

GHANA. în mod regulat, în această țară sînt practicate 14 
discipline sportive : atletism, badminton, baschet, box, ciclism, 
fotbal, handbal, hochei pe iarbă, judo, natație, tenis, tends de 
masă, taekwondo și volei. Atleții, fotbaliștii și 
sînt cei care s-au impus în diferite competiții 
sportului internațional.

AUSTRIA. Capitala țării, Viena, va fi gazdă 
trie altele, a empionatelor de gimnastică și de judo. „Orașul 
valsului!" a devewit în ultimii ani și un adevărat oraș al spor
tului, municipalitatea vieneză avînd Înregistrate numeroase 
stadioane, săli de sport, bazinte, etc.

POLONIA. Publicația „Przeglad sportowy" din Varșovia a 
organizat o anchetă, printre cititorii săi, pentru desemnarea 
celor mai buni sportivi polonezi ai anuffiui trecut. Cititorii l-au 
ales pe atletul Zdislaw Hoffman drept cel mai bun sportiv 
al anului trecut. Hoffman a cîștigat la Helsinki proba de tri- 
plusalt. Pe locurile următoare ale anchetei au fost clasați : 
Eduard Sacul — campion mondial la aruncarea greutății. si 
motociclisttul W al de mar Marszalek.

BRAZILIA. Tot despre rezultatul unei anchete este vorba și 
în rîndurile următoare. Federația ziariștilor sportivi latdno- 
americăni și a Caraibelor l-au desemnat pe automobilistul bra
zilian Nelson Piquet drept cei mai bun sportiv al anului. Pi
quet este, precum se știe, campion mondial al piloților de 
formula 1. La femei, primul loc a fost atribuit atletei cubaneze 
Maria Caridad Colon (cîștigătoarea arunoării suliței la J.O. 
din 198K) de la Moscova).
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ÎN TURNEUL DIN INDIA, ECHIPA DE TINERET A ROMÂNIEI 
LA EGALITATE (2-2) CU SELECȚIONATA UNGARIEI 

tele echipei române au 
marcate de Sertov și Cașuba, 
Pentru echipa Ungariei au în
scris Kiss si Zvara.

Intr-un alt joc. echipa Polo
niei a întrecut cu 1—0 (1—0) 
formația R.P. Chineze. Unicul 
gol al partidei a fost marcat în 
minutul 33 de Jozef Adamiec.

CALCUTTA, 16 (Agerpres).
Turneul internațional de la 

Calcutta a continuat luni cu 
meciul dintre selecționata de 
tineret a României și repre
zentativa Ungariei. Parțida s-a 
încheiat la egalitate. 2—2, du
pă ce jucătorii unguri au_ con
dus cu 1—0 la pauză. Punc-

★

GERMANIA, cu o 
înaintea reluării

• In R.F. 
săDtâmină 
campionatului, au avut loc op
timile de finală ale Cupei. Ma
rea surpriză a furnizat-o echipa 

in- 
pe 
cu 
au

F.C. Bocholt (dintr-o ligă 
ferioară). care a eliminat 
Eintracht Braunschweig 
3—1 ! La Stuttgart, gazdele

JOHh Mcl«|[-MMPI01
MMBUL Pt 1383 !

DACA J.O
AR FI FOST

IN 1983
— în- 
anului 
ziarul 

publici

importante întreceri ale anu
lui și în special la campiona
tele mondiale. Astfel, dacă 0- 
limpiad* de vară s-ar fi ținui 
anul trecut, potrivit cotidianu
lui de specialitate praghez, cla
samentul mondial pe puncte ar 
fi arătat astfel : 1. U.R.S.S. 798 
P, 2. R.D. Germană 665 p, X
5. U.A. 456,5 p ; 4. R.F. Germa
nia 241 p ; 5. Bulgaria 225 p ;
6. România 149 p (cu cele mai 
multe puncte la gimnastică — 
44 și caiac canoe — 43) ; 7. I- 
talia 142,5 ; 8. Ungaria 137 p; 
9. Cehoslovacia 133,5 p; 10. 
Japonia 117 p ; 11. Polonia 111 
P ; 12. Canada 100,5 p ; 13. Ma
rea Britanie 89 p ; 14. R.P. 
Chineză 76 p ; 15. Suedia 57 p 
etc.

Valladolid — Valencia 
Gijon — Real Sociedad 
Murcia — Cadiz 3—1, 

Athletic Bilbao — Zaragoza 
1—0, Majorca — Salamanca

1—1. Pe primele locuri : Athle
tic Bilbao 28 p. Real Madrid 
27 p. C.F. Barcelona și Athle- 
tico Madrid cite 23 p. Pe ulti

mele : 17. Cadiz 15 p, 
jorca 10 p.
• Derby-ul capitalei

gheze. dintre Sporting 
fica, s-a încheiat cu 
Benficăi cu 1—0. în rest, rezul
tate scontate în etapa a 14-a : 
Salgueiros — Varzim 0—0, F.C. 
Porto — Boa vista Porto 4—0, 
Guimaraes — Farense 
Ave — Estoril 4—0, 
nense — Braga 1—1, 
Agueda 2—1. Espinho ____
fiel 0—0. Pe primele locuri :

Benfica 27 p. F.C. Porto 25 p. 
Sporting 18 p. Pe ultimele : 
15—16. Estoril și Espinho cu 
cite 6 p.

• Echos finlandeză Valkeakos- 
kea Halca a propus clubului Ju
ventus Torino ca o ar Uda tur din 
cadrul sferturilor de finală ale 
..Cupei Cupelor- să se dispute la 
Monte Carto sl nu ta Finlanda,

unde la 7 martie oondițiile mo- —. 
teoroioe.ee sint neprielnice. Ciur 
bus torinez urmează să-si dea
acordul asupra acestei pronuneri-

I

18. Ma-

portu- 
și Ben- 
victoriaterminat ia egalitate (1—1) cu 

Hamburger S.V.. iar Bayer Ur- 
dingen a încheiat nedecis cu 
Bayern Munchen (0—0). Ambele 
partide se vor rejuca. Alte rezul
tate : Schalke 04 — Karlsruhe

2—1. Hanovra (liga secundă) — 
F.C. Koln 3—2. Hertha — 
Gdttingen 1—0, Monchenglad- 
bach — Furt 6—0. Meciul 
Aachen — Bremen a fost a- 
minat. Sferturile de finală vor 
fi programate la 3 martie.
• In SPANIA (et. 23-a), 

două surprize : C.F. Barcelona 
a fost învinsă cu 4—2 la Osa- 
suna Cocul 14 in clasament), iar 

F.C. Sevilla a fost întrecută, pe 
teren propriu. de Atletico Ma
drid cu 1—0. Ia rest, rezultate 
normale : Espanol Betis
4—1, Real Madrid Malaga

2—1, Rio 
Portimo- 
Setubal —
— Pena-

NEW YORK — La .Madison 
Square Garden* din New York 
s-a Inrhfiat competiția intema- 
;ională masculină de tenis 
„Tumeu! campionilor*. După 
cum am anunțat, in finală vic
toria a revenit tenismanului a- 
merican John McEnroe, care l-a 
întrecut cu 6—3, 6—4. 6—4 pe 
Ivan Lendl (Cehoslovacia). Par
tida. desfășurată in prezența a 
20 000 de spectatori, a durat 
lh52 min., fiind dominată clar de 
McEnroe, aflat în mare formă

Cu acest succes, John Mc 
Enroe. învingător anul trecut și 
la WimHedon. va primi — a- 
proape sigur — titlul de cam
pion mondial pe 1983.

&\VOt\V-

jAtotaLI 
de oood -icere a a- 
paratulut. ac-ja
coca plet în dopen-
d^nt
• Cel mai boa 

rezultat realizat de 
reprezentanții Ro
manici : medalia de 
bronz cuoenU de 
echipajul de bob X 
aScătuit din Ion 
Panțuru si Nlcolae 
Neagoe, la Olimpia
da do la Grenoble 
totn.

Radu T1M0FTE

PROFESORUL DE MATEMATICĂ

COMPETIJII EUROPENE DE HANDBAL
Alte rezultate înregistrate in 

competițiile continentale de 
handbal. în sferturile de fi
nală. retur : bărbați : „CUPA 
CUPELOR* : Szeged Volan — 
HeLsingor (Danemarca) 31—21 
(In tur 23—25). Tusem Essen — 
CP Barcelona 15—12 (13—19) 
.CUPA FEDERAȚIEI* : BSV 
Berna — Gladsaxe Soborg (Da
nemarca) 29—24 (14—23), Stea
ua roșie Belgrad — Grosswal- 
sdadt (RFG) 25—25 (16—28),

Lokomoliva Trnava — Baloc- 
mano Granollers (Spania) 21— 
23 (29—17). F.K. Hafnarfjdordur 
(Islanda) — Tatabanya Banyasz 
19—20 (27—35) ; FEMEI : „CU
PA CUPELOR* : Iniția Hassell 
(Belgia) — Admira Viena 14— 
25 (15—23) ; „CUPA FEDERA
ȚIEI* : Bekescabai E.S. — ASU 
Lyon 26—20 (29—17). Iskra Pw- 
tizanske (Cehoslovacia) — Lo
komotiv Mostar 31—20 (21—27).
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In mod morotonUat o ajuns in ultimii ani un
de al. octie x v. g tineri ți vi rsin ici, nu toți neapărat atleți. 

• core se intr-aa ejumen de adevărată bărbăție pen
tru ancore concurent, băiat sau char... fată I

tobarta Lawfli este profesor de ■ of atică Ic un lîceu tehnic din 
-ar-: $ < • c : : - c • z E >•_ concepe să treacă

• râyi li 6M si iecrete ceva pentru matematică, după 
așm. âe asemenea, oct o^an Ifi -a porția de... sănătate. acoperind 
apM ciioeieJ.. De mai a^ti vreme, o anume Mm i-a încolțit în 
**7** ■ otyaaieeee : c--rvâ oe -s-cton pentru elevii săi. Dar ma- 

este, acolo, e probă de citeva zeci de metri, o simplă 
bogotoM. a o ani teă. preț—țioojă, care necesită o 

CWW—itoat- De aoota. căi mol simplu lucru, unicul, dealtfel, 
; pre^â: reo. $• timp de ue an, săptominc de săptamină, toți 

efev-J uv C.jcutsti- n-»; ei-stot I) ou verWt la cite două ședințe de 
3-itrenomenț. oțe**nde-și trapurde și cotindu-ți voința. In mijlocul lor 
- pddă vie - însoți profesorul de matematică I

- - -C-C Jfl o- • : c IflrtH a CD-ecot ci rtodiu! pregătirii
Mor, «or medicei a constatat că toți elevii sint perfect 

sânotoți. -yțr-o dj-r nică die toamna trecută a programat concursul. 
La start an fost peccantf ta* copiii Gntre 15 și 18 om) șl, bineînțeles, 

lor, ier pe roseo e*oe înșiruit fomViile concurenților. care 
mondial, 
elevi au 

o performanță.
matematică, ar 
primul rînd, la

ou foc ut golerie co pentm o cursă de... campionat
La sfîrțitwi Întrocw-L dwpâ <2.195 km. opt dintre 

InamAea prcfesoclut lor, ceea ce este desigur 
ExerspUd acesta al M Roberto love Hi. profesor de 
psnea g urmat fă de aițl profesori. Ne gindwn. în 
oui de ., educație fizico I

pregătire

sosit
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TELEX > TELEX > TELEX > TELEX > TELEX > TELEX > TELEX > TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
KTimsM £ ra cadrul ooo- 

cjrsulm te la VtlnJus unde Sec- 
ghei Bubka Of am. 7S kg) a ob- 
tinut un nou record mondial de 
sa’ă, Ia prăjină, cu kfc m si-< 
Îmbunătățit cu ÎS cm cei mai bun 
rezultat), Volkov a sărit 5,64 m. 
O mare surpriză Ia înălțime fe
mei : recordmana mondială Ta
mara Bîkova s-a clasat a doua 
ILW m) după Marina Doronina, 
a ani. care a reușit L97 m • 
In Insula Madera, la Funchal, 
crosul te 11 km a fost dstigat 
de portughezul Carlos Dopez • 
Concurs la Osaka : 6C m : Paul 
Narracott (Austral.) 6.62, Cari 
Dewis (S.U.A.) 6.63 !. 60 mg : Sam 
Turner (S.U.A.) 7,67, Mark
McKoy (S.U.A.) 7,72. triplu : Wi
lle Banks (S.U.A.) 17.16, Ken Do- 
rraway (Austral.) 16,81 m. femei: 
60 mg : Kerstin Knabe (R.D.G.) 
8.14, Karen Cannon (S.U.A.) 8:43, 

60 m : Chandra Cheeseborough 
(S.UJL.) 7,28. 800 m .' Antje Shrtl-

der (RJ5.G.) 2:06.53. Ilena Dtoa 
(România) 1:10.31.

BOX • Da Shreveport, echipa 
S.U-A. a Întrecut cu 11—2 ior- 
matia Iugoslaviei.

SCHI • Concursuri de sări
turi : Dzoerec (Cehoslovacia) — 
Jens Wes&og (RJ3.G.) H0.5 D 
007 m + 113 m) ; Sapporo (Ja
ponia) — Manfred Steiner (Aus
tria) 209,5 p (U4.5 m + 97,5 m) «, 
Willingen (R.F. Germania) — 
Gelr Johansen (Norvegia) 23DJ P 
(91 m + 90 m) : Harrachov 
(Cehoslovacia) — Jiri Parma 
(Cehoslovacia) 205.9 p (109 m 4- 
117 m) • Da Badgastein, slalom 
special feminin pentru „Cupa 
mondială* : L Perrine Pelen 
(Franța) 1:34,47 (50,38 + 44,09). 2.
Ros with a Steiner (Austria) 1:35,05 
(50,03+45,02), 3. Dorota Tlalka 
(Polonia) 1:35.08 (49,85 + 45,23) •
Concurs de biatlon, pentru „Cupa 
mondială*, la Pontresina. în El
veția : io km : Eirik Kvalfoss

(Norvegia) 2S J9.4 (1 tur pena
lizare), 2. Frank-Peter ROtacb 
(RJ3.G.) 30dHJ (3). 3. Ralf G5t- 
bel (IUD.G.) 30:13.6 CB ; ștafeta 
<X7,5 km : 1. Norvegia (Kvalfosa. 
Nerb.agen. Dirhus. Er.gen) L33:03, 
3. UJt^.S. (Antipov. Antonov, 
Savialov, Vaigln) 1.39:29. 3. R.F. 
Germania I 1.40^6. 4. R.D. Ger
mană 1.41:33, 5. RJ3.G. H l.M:07, 
0. Franța L45:40, etc. După patru 
probe în clasamentul „Cupei 
mondiale* oonduce norvegianul 
Og Dirhus cu 67 p, urmat de 
Yvon Mougel (Franța) 64 p si 
F.P. Rdtsch (R.D.G.) 62 p.

SCRIMA • „Trofeul Rene Mo- 
nal". concurs Internațional de 
spadă. Ia Paris, a lost cîștigat de 
francezul Bolsse (10—8 ta finala 
cu ungurul Kolczonay). Pentru 
locul 3, Denglet (Franța) — 
Chouinard (Canada) 10—8.
ȘAH • In runda a 8-a a tur

neului internațional feminin de 
la Jajce (Iugoslavia) Nikolta a

pierdut la PlhaMicL ta timp ce 
partidele Ernska — Margareta 
Mureean. Dana Nuțu — Aleksan- 
dria. Szmadnska — Markovich, 
Nakimovici — Veroczi, Macek — 
Fischdick s-au Încheiat remisă. 
In partidele Întrerupte din run
da a 7-a, Nuțu a pierdut la Ni- 
koUa, Markovlcl a cîștigat la 
Gaprtndașvili, Aleksandria a re
mizat cu Emeska. în clasament 
conduce Veroczi — cu 6 p, ur
mată de Aleksandria —,5.5 p (1). 
Erenska — 5,5 p, Margareta Mu- 
resan — 4,5 etc.

TENIS • Surpriză In finala 
turneului feminin de la Oakland : 
Hana Mandlikova a lnvins-o pe 
Martina Navratilova cu 7—5. 3—S, 
6—4, care realizase, oină aciua- 
54 de victorii oonseeutive ! • Da 
Barren quill a. In Columbia. in 
finala oampionatului mondial de 
juniori (17—18 ani). austriacul 
Thomas Muster a dispus de vest- 
genmanul Uwe Steet cu 7—6. G—1.
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