
SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a avut Ioc» sîmbătă 28 
ianuarie, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Au luat parte membrii Birou
lui Permanent al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale și Guvernului 
Republicii Socialiste România.

în cadrul ședinței au fost 
dezbătute și aprobate Raportul 
și Comunicatul cu privire la 
îndeplinirea Planului national 
unic de dezvoltare economieo- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1983. Comite
tul Politic Executiv a apreciat 
că activitatea desfășurată pen
tru îndeplinirea prevederilor 
planului pe anul 1983 a avut ca 
obiectiv realizarea hotăririlor 
Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidu
lui. In acest sens s-a subliniat 
că întreprinderile, centralele, 
toate organele de conducere e- 
conomică au acționat cu rezul
tate tot mai bune pentru solu
ționarea problemelor și înlătu
rarea neajunsurilor, determina
te îndeosebi de condițiile eco
nomice grele internaționale, ob- 
ținîndu-se realizări importante 
în toate domeniile de activitate.

Comitetul Politie Executiv a 
relevat că îndeplinirea preve
derilor de plan pe anul 1983, 
rezultatele obținute în dezvol
tarea economico-socială a pa
triei sînt rodul eforturilor sus
ținute ale clasei muncitoare, 
ale țărănimii, intelectualității, 
ale tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
ale întregului popor, care, 
strins unit in jurul partidului, 
al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
acționat cu abnegație pentru a 
transpune în viață obiectivele 
Congresului al XII-lea și ale 
Conferinței Naționale ale parti
dului, pentru progresul si în
florirea continuă a României 
socialiste.

în Vederea realizării în anul 
1984 a ritmurilor de dezvolta
re prevăzute în planul național 
unic. Comitetul Politic Execu
tiv a cerut ministerelor, cen
tralelor, unităților producătoa
re. organelor locale de partid 
Și de stat să acționeze, cu toată 
răspunderea, pentru valorifica-

Campionatele naționale de schi fond senioare

ELENA REIT, TREI

„Top 12" la tenis de masă

OTiLIA BĂDESCU Șl ANDRAS FEJER-
PE PRIMELE LOCURI

TG. MUREȘ, 29 (prin telefon). 
Peste 1000 de spectatori au ținut 
să fie prezenți la fiecare din 
cele trei reuniuni ale competi
ției de tenis de masă „Top 12“, 
organizată de C.J.E.F.S. Mureș 
în colaborare cu federația de 
resort. întrecere care i-a reunit 
pe cei mai buni 24 de jucători 
și jucătoare din țară, într-un 
turneu-maraton cu 132 de par
tide. Avînd în vedere valoarea 
concursului, precum și sistemul 
turneu, se anticipau partide de 
bun nivel cu o mare angajare.

C.C. AL P.C.R.
rea cit mai deplină a mijloa
celor tehnlco-materiale de care 
dispunem, a puternicului po
tential științifie. a nivelului ri
dicat de calificare a oamenilor 
muncii, pentru realizarea unei 
eficiente cit mai înalte a în
tregii activități economice.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit să fie dat publicității 
Comunicatul Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale, Consiliului de Mi
niștri, Comitetului de Stat al 
Planificării și Direcției Cen
trale de Statistică cu privire la 
Îndeplinirea Planului national 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România in anul 1983.

în continuare, Comitetul Po
litie Executiv a analizat si a- 
probat Raportul cu privire la 
planul de reparații capitale pe 
anul 1984.

în cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat propunerile privind 
perfectionarea sistemului de a- 
plicare a acordului global in 
construcții-montaj, prin prelua
rea lucrărilor în antrepriză. Pe 
această bază se asigură îmbu
nătățirea repartiției veniturilor 
celor ce muncesc în acest im
portant domeniu de activitate, 
in raport cu munca depusă.

în continuare. Comitetul Po
litic Executiv a luat in discu
ție și a aprobat următoarele 
măsuri organizatorice :

— Eliberarea tovarășei Lina 
Ciobanu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., din funcția de minis
tru al industriei ușoare, ur- 
mînd să primească alte însăr
cinări pe linie de partid.

— Eliberarea tovarășului Ion 
Pătan, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., din funcția de ministru 
al aprovizionării tehnico-mate
riale și controlului gospodăririi 
fondurilor fixe și numirea sa 
ca ministru al industriei ușoare.

— Numirea tovarășului Ri
chard Winter, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ca 
ministru al aprovizionării teh- 
nico-materiale și controlului 
gospodăririi fondurilor fixe.

Comitetul Politie Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

PIATRA FINTÎNELE. 29 (prin 
telefon). Spre deosebire de joi, 
cînd s-a disputat prima probă 
din cadrul campionatelor națio
nale de schi fond pentru seni
oare. sîmbătă și duminică a fost 
o vreme splendidă, cu un soare 
strălucitor și o zăpadă bună, 
astfel că întrecerea pe 5 km și 
ștafetele au fost urmărite cu 
deosebit interes de numerosul 
public prezent de-a lungul tra
seelor.

în prim-planul curselor s-a 
situat Elena Reit, care a reușit 
să cucerească trei titluri de 
campioană la actuala ediție a 
campionatelor naționale. Tre
buie să subliniem și faptul că, 
in afara cîștigării curselor, spor
tiva de la Tractorul Brașov a 
încercat să realizeze și timpi 
foarte buni. în vederea apro
piatelor starturi olimpice de la 
Sarajevo. Pentru efortul făcut ea

Ceea ce s-a și întimplat. Toți 
cei 24 de sportivi au făcut e- 
forturi pentru a avea o compor
tare cît mai bună, astfel că au 
rezultat întîlniri atractive, cu 
„mingi" aplaudate de entuzias
tul public.

Calculele hîrtiei indicau în 
întrecerea feminină o luptă des
chisă între Otilia Bădescu. Ro- 
dica Urbanovici. Kinga Lohr.

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag 2-3)
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STEAUA - NEÎNVINSĂ - PENTRU A 18-a OARĂ 
CAMPIOANĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI!

• Au mal urcat pc podium: Dinamo București - locul II șl B C. Nlnaur Baia Mare — 
locul III • Au retrogradat: Tractorul Brașov șl Beton SAvincșa

Lotul formației Steaua, campioană 1983/1984. Sus, de la stingă la dreapta : Otto Telman — antrenor, ște» 
fan Birtalan, Gabriel Marian, Cezar Drăgănlță, Tudor Vasile, colonel Cornel Oțelea, președintele clubului. 
Adrian Slmlon, Vasile Stingă, Ovidiu Marc, Marian Dumitru și Radu Voina — antrenor principal ; fot 
de la stingă la dreapta : Valentin Nițu, Constantin Petre, Dumitru Berbece, Marian Mlrică, Nicolae Mira- 
teanu. Adrian Ghimeș, Minai Daniel, Nlculae Virgil Cristian Ionescu. Foto : Dragos NEAGU

Programată ieri, etapa a 21-a 
a pus punct final celei de a 
26-a ediții a campionatului 
masculin de handbal. Divizia 
„A". Campioană a României 
este STEAUA, de fapt, din nou 
Steaua, pentru că această echi
pă are cel mai bogat palma
res din istoria campionatului. 
Ea cîștigă pentru a 18-a oară 
titlul național, victoria de ieri 
fiind a 6-a consecutivă. Și — 
trebuie adăugat, spre lauda 
sportivilor, antrenorilor. Radu 
Voina și Otto Telman, șl a clu
bului — această nouă izbindă a 
fost cucerită fără a cunoaște 
înfrîngerea, din cele 21 de me

TITLURI I
a fost aplaudată cu căldură de 
colegele de echipă, de adver
sare și spectatori, iar specialiștii 
prezenți i-au apreciat in plus 
dîrzenia de care a dat dovadă 

O remarcă specială pentru 
antrenorul Jean Sumedrea, de 
la Tractorul Brașov, ale cărui 
eleve au cucerit toate titlurile 
de campioane, precum și alte 
locuri fruntașe la actuala ediție 
a întrecerii.

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag 2-3)

Piloții acrobați la începutul noului sezon de zbor

Primii oare au răspuns prezent pe aerodromul Strejnic (în picioa
re, de la stingă) : Valeriu Zamfir, loan Diaconu, Gheorghe Uță — 
antrenor., Aurel Iana, Neculai Antohi ; jos : Ludmila Avramescu, Ion 
Trucmel — antrenor principal, Nina Ionițâ. Foto : Alecu PASENCO
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ciuri, steliștil eîștigind 19 și 
terminind două la egalitate 1 
Adăugnd. la acest nou si re
marcabil succes în campionatul 
tării, faptul că Steaua este și 
principala furnizoare de „trico
lori" prin contribuția unor

In ultimul joc de pregătire din America de Sud

FOTBALIȘTII NOȘTRI DIN NOU 
ÎNTRECUT! DE OLIMPICII BRAZILIENI: 

0-3 LA CURITIBA!
CURITIBA. 29 (prin telefon). 

Sîmbătă, in acest oraș. în fața 
a circa 6.000 de spectatori, se
lecționata noastră divizionară a 
susținut meciul revanșă cu e-

,.OLIMPICII" ROMÂNI

ÎNVINGĂTORI LA ERFURT
BERLIN, 29 (Agerpres). în con

tinuarea turneului pe care îl 
întreprinde in R. D. Germană, 
selecționata olimpică de fotbal 
a României a jucat la Erfurt 
cu formația FC Rotweiss. în- 
tîlnirea s-a încheiat cu scorul 
de 2—1 (2—0) în favoarea fot
baliștilor români. 

^Lum 30Januarie^W4^^l

sportivi de înaltă clasă. 
Nicolae Munteaau, Vasile 
Stingă, Marian. Dumitra, Du-

Hristoche NAUM

(Continuare in pap. 2-3)

chipa olimpică a tării gazdă!. 
Partida s-a disputat pe teren 
și timp bun (20 de grade) în 
pofida ploii torențiale căzută 
timp de patru ore. înaintea în
ceperii partidei. Echipa noastră 
a avut un start promițător, dar, 
prima acțiune ofensivă a gazde
lor, în min. 18, a însemnat și 
primul gol 1 Bălăci și Boldnl 
au tratat superficial un corner 
scurt, fundașul Jorginho a in
terceptat balonul a centrat în 
diagonală. Mateuț a respins cu 
capul pină la Dunga. Acesta a 
șutat puternic, de la airca 30 
m. Iordache a plonjat șl a res
pins cu pumnul în bară, de

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in nap ?-î)

OBIECTIV PRINCIPAL — 
CREȘTEREA CAUEÂIII
Ultima decadă a lunii ianua

rie a consemnat demarajul in 
antrenamentele lotului național 
de acrobație aeriană (zbor cu 
motor), aerodromul Strejnic al 
aeroclubului ploieștean fiind, ca 
și pînă acum, reședința de bâ
ză. Sezonul competitions! 1934 
se anunță dificil, simpla enu
merare a competițiilor fiind su
ficientă : campionatul national 
și „internaționalele" României 
(mai-iunie). Concursul țărilor 
socialiste (iunie-iulie). campio
natul mondial (augustl.

Prima noutate : la conducerea 
tehnică a lotului se află un nou

Dinu COSTESCU

(Continuare în pag 2-3)



ÎN PARTIDELE - DERBY, REZULTATE NEDECISE
Sîmbătă si duminică s-au des

fășurat meciurile etapei a 23-a 
a Campionatelor naționale de 
baschet — masculin si feminin 
— ale căror rezultate nu au a- 
fectat pozițiile-cheie ale clasa-

MASCULIN,
I.C.E.D.-C.S.Ș.  4 BUCUREȘTI— 

RAPID BUCUREȘTI 1—1 : 78— 
82 (51—42) și 72—70 (42—36). In 
ambele jocuri ale derbyuluî în
trecerii masculine evoluția sco
rului a fost asemănătoare :
I.C.E.D.  a condus mai multă 
vreme. Rapid a izbutit de fie
care dată să egaleze, dar a cîș- 
tigat doar sîmbătă (trei coșuri 
înscrise de Caraion în ultimele 
două minute au fost decisive), 
In vreme ce duminică victoria 
a revenit adversarilor, mai clari 
și mai eficienți în final. Din 
păcate. în ambele zile jucătorii 
au adresat arbitrilor numeroase 
proteste. Sîmbătă. arbitrii P. 
Pasere și I. David (care, alt
minteri au condus bine) le-au 
trecut cu vederea, pentru că 
„nu s-a sărit peste cal“. Dumi
nică, însă, spiritele s-au încins 
de la început, arbitrii Em. Ni- 
colescu și A. Gută s-au angre
nat într-o .,vînzoleală“ deloc 
sportivă si de abia cînd ,,au 
pus piciorul în prag" meciul a 
început să capete aspectul unei 
Întreceri sportive. In continuare 
unele erori de arbitraj și — 
mai cu seamă — repetatele ră
bufniri ale unor jucători au lă
sat un gust amar. Menționăm 
că jucătorii V. Suciu (Rapid) și 
E. Ciocan (I.C.E.D.) au fost e- 
liminati din joc, iar C. Voicu 
(I.C.E.D.) sancționat cu fault 
tehnic ; antrenorul M. Cîmpea-

GRUPA
CARPAȚI BUCUREȘTI — 

„U“ CLUJ-NAPOCA 2—0 : 91— 
81 (53—37) si 68—65 (35—39). Pe 
deplin meritate victoriile tineri
lor jucători de la Carpați, care 
au demonstrat încă o dată rea
lele lor calități, dominantă fiind

„TOP 12“
(Urmare din pag. 1)

Carmen Găgeatu. Anca Cheler
— pe de o parte (beneficiind 
de atuurile tinereții și dorinței 
de afirmare) și Nela Stoinea, 
Liana Urzică, Gabriela Kadar
— de cealaltă parte, în care
experiența avea un cuvînt greu 
de spus. Intr-adevăr, disputele 
directe dintre acestea au oferit 
spectacole de un bun nivel, vic
toriile fiind rodul unor eforturi 
susținute, chiar dacă uneori di
ferentele de scor nu lasă să se 
întrevadă aceasta. în lipsa tri
plei campioane naționale Ma
ria Alboiu, reprezentanta C.S.Ș. 
1 Spartac București — Otilia 
Bădescu — a reușit să cîștige 
trofeul. ea obtinînd vic
toria în 10 din cele 11 partide 
susținute (3—0 cu Urzică. Gă
geatu. Păun, Gaftea, Kadar, 
Stoinea, Urbanovici ; 3—1 cu
Cheler, Șerban,' Popoviciu) și 
cedînd în cea cu Kinga Lohr 
la 2—3 (18, —20, —18. 15, —18), 
poate cea mai frumoasă întîl- 
nire a competiției. O meritată 
poziție secundă a ocupat Rodi ca 
Urbanovici (Metalurgistul Cu- 
gir), constantă și ambițioasă, 
urmată de Nela Stoinea — o 
plăcută surpriză — și Kinga 
Lohr, pe care insuccesul neaș
teptat în partida eu Găgeatu. 
dună o evoluție constant bună 
pînă atunci, a scos-o din cursa 
pentru podium. Cele mai echi
librate și pasionante partide au 
fost : Urzică-Găgeatu 3—1.
Lohr-Urbanovici 3—2, Stoînea- 
Cheler 3—2, Urbanovici-Cheler
3—2.

în competiția masculină dis

mentelor. Rezultatele au fost, 
în general, cele așteptate, iar 
în derbyurile etapei, fiecare din 
echipe a obținut cite o victorie. 
Rezultate :

GRUPA 1-6
nu (I.C.E.D.) — eliminat de la 
conducerea echipei — s-a dus, 
după încheierea partidei, în 
vestiarul arbitrilor, adresîndu-le 
injurii ! Au înscris : Păsărică 
0+2, Mihalcea 13+6, Marinescu 
2+4. Carpen 22+7, Ciocan 0+12, 
Voicu 25 + 13, Grădișteanu 
6 + 26, Pogonaru 10 +2 pen
tru I.C.E.D.. respectiv Mi- 
buță 22+8. Dăescu 4+12. Ca
raion 14+10 Becea 4+2. Sipoș 
164-20. Suciu 20+12, Plămadă 
2+4 Bănică 0+2. (D. STANCU- 
LESCU)

STEAUA — DINAMO ORA
DEA 2—0 : 94—76 (46—38) și
86—54 (48—20). Au marcat : Er- 
murache 314-10. Szabo 0+6, 
Bărbulescu 0+6, Cernat 2+21, 
Căpușan 22—13. Opșitaru 19+16 
Netolitzchi 0+2, Oczelak 8+4, 
Brănișteanu 6+6, Ion 6+2 pen
tru învingători, respectiv Kosa 
12+8 M. Dumitru 10+4. Radu
lescu 6+17. Antochi 2+15, Ilie 
18+6, Gellert 22+0, Szabo 6+4.

DINAMO — C.S.U. SIBIU 
2—0 : 90—65 (54—40) și 89—61 
(50—33). Au marcat : Vinereanu 
18+8. Braboveanu 16+20, Lefter 
2+26, Vasilică 4+8. Niculescu 
18+13. Popovici 4+8, Marina- 
che 16+2, Uglai 4+0. Popa 8+2, 
Ivascencu 0+2, respectiv Chirilă 
20+12, Palhegyi 12+13, Blcahu 
3+6, Apostu 6+8. Dăian 14+10. 
Kineses 2+2 Bretz 8+10.

7-12
ardoarea cu care abordează fle
care partidă. Constanța în evo
luții este dată în bună măsură 
de „barometrul" Tzachis, un 
conducător de joc inspirat, care 
se arată si un eficient realiza
tor. Au marcat : Constantin

LA TENIS DE MASĂ
putele au fost dominate de 
Andras Fejer (A.S.A. Muntenia 
Buzău), care a pierdut un sin
gur joc (0—3 cu Vasile Florea) 
obținînd 10 victorii (3—0 cu Ro- 
manescu, Florescu, Moraru, 
Gheorghe, Tiugan, Naidin și 
Ignat ; 3—1 cu Crișan, Vaida ; 
3—2 cu Toma).

învingătorul cîștigătoruluî, 
Vasile Florea (Universitatea 
Craiova), a demonstrat în con
tinuare că dispune de posibili
tăți. ca și faptul că ceva mai 
multă modestie nu i-ar strica. 
O comportare bună a avut și 
colegul de club Călin Toma. 
care a cedat doar în trei jocuri 
(Fejer. Gheorghe, Ignat) și nu
mai după cite 5 seturi echili
brate. Să nu-1 omitem pe Teo
dor Gheorghe (Mecanică fină 
Buc.) care, ocupind locul 3. 
dovedește o mai mare putere 
de luptă decît multi tineri. în
tre partidele mal reușite : Fe- 
jer-Toma 3—2. Florea-Moraru 
3—2. Gheorghe-Toma 3—2. Nai- 
din-Tiugan 3—2.

CLASAMENTE — feminin :
I. Otilia Bădescu, 2. Rodica Ur
banovici. 3. Nela Stoinea. 4. 
Kinga Lohr, 5. Daniela Șerban, 
6. Liana Urzică. 7. Anca Cheler. 
8. Gabriela Kadar. 9. Carmen 
Găgeatu. 10. Maria Păun. 11. 
Mariana Gaftea, 12. Daniela 
Popoviciu ; masculin : 1. An
dras Fejer, 2. Vasile Florea. 3. 
Teodor Gheorghe. 4. Toma Că
lin, 5. Cristinel Romanescu. 6. 
Simion Crișan, 7. Eugen Flo- 
rescu. 8. Sever Naidin. 9. Ște
fan Moraru. 10. Cristian Ignat,
II. Cristian Tiugan, 12. Florin 
Vaida.

21 + 18, Panaitescu 10+8. Iacob 
6+2. Tzachis 28+28. Pintea 20+ 
12. Marcu 6+0. respectiv Bar
na 19+20, Ilea 10+0. Trif 13+ 
17, Rotaru 10+8 Anca 6+0, 
Herbert 17+8. Nicoară 6+9, 
Moldovan 0+3. Competente ar
bitrajele prestate de E. Nico- 
lescu — A. Guță și P. Pasere — 
I. David. (V. ADRIAN).

FARUL CONSTANȚA — 
C.S.U. BRAȘOV 2—0 : 98—75 
(38—41) si 87—72 (34—37). Me
ciurile au avut o desfășurare a- 
proape identică. Cu finaluri 
mult mai bune, constănțenii au 
reușit să se impună. Au mar
cat: Băiceanu 284 33, Tecău

FEMININ,
VOINȚA BUCUREȘTI—POLI

TEHNICA BUCUREȘTI 1—1 : 
58—63 (22—32) și 65—54 (35—30). 
Derbyul etapei a fost onorat 
doar în mică măsură, ambele 
echipe avînd evoluții contradic
torii. Sîmbătă a fost ziua Poli
tehnicii. care a condus tot tim
pul în fata unei echipe debu- 
solate. cu o apărare mai mult 
formală și cu un atac lipsit de 
inventivitate. Interesul tn ju
rul acestei întîlniri a fost stîr- 
nit cit de cit în ultimele cina 
minute cînd. la scorul de 41—57, 
Voința s-a lansat într-n cursă 
de refacere a handicapului, dar 
presingul efectuat s-a dovedit 
tardiv. Duminică, rolurile s-au 
inversat, la pupitru instalîn- 
du-se jucătoarele de la Voința, 
care au manifestat un plus de 
siguranță în acțiuni și s-au do
vedit superioare in lupta sub 
panouri. La Politehnica, efortu
rile Mihaelei Netolitzchi nu au 
avut ecou in rîndurile celorlalte 
componente ale echipei, acestea 
fiind deseori apatice. Au mar
cat : Anghelina 6+2, Vasile 
12+6. Gera 4+2. Heghedus 
2+0 Tomescu 10+4. Strugaru 
6+4. Borș 18+14, Filip 0+22, 
Grecu 0 4-11 pentru Voința, res
pectiv Bărăgan 5+2, Zidaru 
12+10. Pîrșu 15+2. Netolitzchi 
5+21, Tocală 9+5. Chvatal 16+ 
8. Kerestesi 1+0, Prăzam-Mathe 
0+6. Cuplurile de arbitri A. 
Guță — C. Comăniță și C. Du- 
mitrache — C. Comăniță au 
contribuit la buna desfășurare 
a partidelor. (A. VASILESCU).

„U“ CLUJ-NAPOCA — PRO
GRESUL STIROM BUCUREȘTI 
2—0 : 76—51 (40—24) și 80—66

GRUPA
MOBILA SATU MARE — 

C.S.U. PLOIEȘTI 1—1': 75—59 
(39—24) si 79—81 (38—43). După 
victoria de sîmbătă. gazdele nu 
au mai putut rezista fizic re
venirii oaspetelor, care au avut 
o evoluție superioară. Coșge- 
tere : Gross 14+27, Capra 14+

rwwuwisuas._

De astăzi, la Miercurea Ciuc

CAMPIONATELE DE POLIATLON ALE SENIORILOR 

LA PATINAJ VITEZĂ
După o întrerupere de o săp- 

tămină. pe pista naturală din 
Miercurea Ciuc se reiau con
cursurile de patinaj viteză, as
tăzi și mîine urmînd să se 
desfășoare aici întrecerile finale 
ale campionatelor naționale de 
poliatlon rezervate seniorilor.

în program figurează probele 
de 500, 1500. 1000 și 3000 m 
fete si 500, 5000, 1500 și 10000 m 
băieți. Participă peste 50 de 
concurenti. majoritatea juniori 
care și-au obținut dreptul de 
participare in-cadrul concursu
rilor anterioare, unde au înde
plinit haremurile impuse de fe

24+10 Spînu 10+14, Mănăilă 
10+12. Cucoș 5+10. Radu 10+1, 
Moldoveanu 4+4, Șerban 4+4, 
Ilucă 1+2. respectiv Tace 16+ 
24, Krisbai 12+16. Orban 10+ 
12,Cucerzan 11+8. Zoppelt 7 + 11, 
Csender 17+0. Chiucean 2+0. 
(C. POPA, coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — A- 
CADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINĂ BUCUREȘTI 2—0 : 
86—80 (47—39) șl 91—84 (51—41), 
Partide echilibrate, ieșenii obti
nînd victoriile... pe linia <+e so
sire. Coșgeteri : Măgurean 30+ 
24. Takacs 21+22, respectiv 
Zdrenghea 32+24 Scaletschi 
12+10. (Al. NOUR, coresp.).

GRUPA 1-6
(47—31). Au marcat : Bolovan 
10+10. Sandor 5+11, Pall 27+ 
27, Popa 4+2. Bagiu 6+6. Dra- 
goș 10+12, Kirr-Steriu 10+5, 
Lukas 2+0. Costanașiu 2+0. 
respectiv Divoiu 2+4 Puscașu 
16+30. Simioană 10+6, Anghel 
1+6. Ivănescu 2+0, Măringuț 
13+14, Capelovics 4+4. Ciocan 
0+2. Alixandru 34-0. (M. RA
DU, coresp.).

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
CRIȘUL ORADEA 2—0 : 81—51 
(45—27), 82—61 (51—26). Cu mai 
multă atenție în fazele de a- 
părare și. mai ales, cu mai 
multă concentrare în momen
tele în care conduceau copios, 
bucureștencele puteau să în
vingă chiar și mai detașat. 
Conducerea tehnică a gazdelor 
a rulat întregul lot în ambele 
partide și a aplicat diferite 
formule tactice (de exemplu : 
presingul după cos marcat) cu 
gîndvl la... partidele viitoare. Au 
marcat: Ciubăncan 15+15. Ma- 
rina-Lefter 8+15, Bădinici 16+ 
6. Bîră 12+9. Cristea 11 + 10, 
Froiter 8+12, Trică 6+5. Stîngă 
2+8, Parcanschi 3+0. Ghiță 0 +
2. de la gazde, respectiv Con- 
stantinescu 16+10, D. Perțache 
13+8. Pop 6+12, Niculescu 4+
12. Cutus 4+10. Amlhăesei 2+ 
8. Casetti 4+0. Oancea 2+1. 
Primul joc a fost arbitrat bine 
de D. Crăciun (Brasov) și N. 
Ionescu (București), iar cel 
de-al doilea — slab, de bucu- 
reștenii N. Iulian și M. Petres
cu. Arbitrul brașovean, delegat 
și la al doilea meci, a sosit la 
sală... după începerea jocului ! 
(Mihail VESA)

7-12
17. respectiv Lambrino 15+30. 
(Șt. VIDA, coresp.).

CHIMISTUL C.S.Ș. RM. VÎL- 
CEA — COMERȚUL TG. MU
REȘ 2—0 : 62—60 si 67—61.

Meciul POLITEHNICA TIMI
ȘOARA — I.E.F.S. a fost a- 
mlnat

derație. In urma rezultatelor de 
pină acum, Mihaela Timiș, Ga
briela Voina, Cerasela Hordo- 
bețiu, Ileana CIcteșteanu, Dezi- 
deriu Jenei, Andrei Erdcly, 
Mircea Vrînceanu, Zsolt Zaka- 
rias sau Emeric Miklos se a- 
nunță ca pretendenți la unul 
sau mai multe titluri pe probe. 
Titlurile de campioni absoluți 
sînt deținute de Simona Todoruț 
și Tibor Kopacz, care vor ab
senta de la start, prima retră- 
gîndu-se din activitatea compe- 
tițională, iar ultimul aflîndu-se 
în turneu de concursuri și pre
gătire peste hotare.

GALAȚI, 29 (prin telefon). 
Cea de a 3-a etapă a actualu
lui turneu gălățean, din prima 
grupă valorică a Diviziei „A" 
de hochei, a fost dominată de 
derbyul dintre S. C. Miercurea 
Ciuc și Dinamo București și 
meciul ultimelor clasate. In 
ambele partide s-au înregistrat 
victorii scontate. Reconfortant 
succesul Dunării Galați in fața 
Progresului din Miercurea Ciuc 
(7—3) prin care formația de pe 
malul Dunării își confirmă as
censiunea din ultima vreme, 
înainte de a face scurte co
mentarii ale meciurilor de sîm
bătă și duminică, să precizăm 
că duminică s-a disputat cea 
de a 3-a repriză dintre Avintul 
Gheorgheni și Progresul Miercu
rea Ciuc, aminată din prima eta
pă, cînd meciul a fost întrerupt 
din cauze obiective. După două 
reprize scorul, era de 4—2 pen
tru AvîntuL iar după cea de a 
treia a devenit 5—3 pentru for
mația din Gheorgheni.

STEAUA—AVÎNTUL GHEOR
GHENI 11—2 (2—2, 2—0, 7—0). 
Agitat doar in prima repriză, 

cînd Ste 
încălzit 
desfășur. 
tr-un sin 
minînd 
că dil 
au intr 
jucători 
ga, Daia 
eu 3, OI 
nu, Gerc 
cu, Justi 
Steaua, 
Avîntul. 
ajutat d<

DUNA 
GREȘUL 
7—3 (3- 
au cîștig 
diferență 
vîntat, î 
apărare, 
echilibra 
prize, cîi 
au urmă 
tractivă, 
dența fa 
de subli 
narea a 
primele i 
prize. Ai

CAMPIONATUL N
(Urmare din pag. 1)

mitru Berbece șl alții, vom 
realiza mai bine valoarea aces
tei echipe-fanion a handbalu 
lui românesc. l’e locul II se 
află Dinamo București, meritu
oasa echipă pregătită de antre
norii Ghiță Licu și Valentin 
Samungi, colectiv care reunește 
valori de seamă ale handbalului 
nostru și care se află toate mai 
aproape de marile exigențe in
ternaționale. în fine, pe a treia 
treaptă a podiumului a urcat 
H.C. Minaur Baia Mare, for 
mație din elită, excelent in
struită de antrenorii Lascăr 
Pană și Petre Avramescu, au
toarea a două ..remize" semni
ficative pe terenul primelor 
două clasate.

Retrogradează in Divizia .,B“ 
echipele Tractorul Brașov si 
Relon Săvinești.

Relatări de la cele 6 partide 
ale ultimei etaoe :

DINAMO BUCUREȘTI — 
STEAUA 24—21 (12—19). Parti
da derby a campionatului a a- 
vuț două părți distincte. Cele 
două reprize au fost parcă...
meciuri diferite. Intr-atît de 
mult s-au deosebit una de cea
laltă. In prima parte. Steaua a 
acționat rapid și dezinvolt. în
scriind goluri spectaculoase și 
apărînd cu aplomb poarta în 
care s-au găsit, pe rînd, Nicolae 
Munteanu și Adrian Simion. 
După un început echilibrat 
(6—6 in min. 9), campionii — 
pe fondul unui joc combinativ 
și al fructificării atuurilor in
terilor și extremelor — se des 
prind clar : 9—6 în min. 13,
11—7 în min. 16, 19—12 in min. 
30. Se părea că nimic nu poate 
sta în fața acestei echipe. Pro 
babil așa au crezut și steliștil 
stingind „motoarele", încetinind 
jocul și privind aproape pasivi 
la ..vîrtejul" dinamovist Este 
drept, „roș-albii" au acționat 
mai bine decît în prima parte. 
anihilîndu-1 complet pe Stingă 
(luat „om la om" de Vasile 
Oprea), apărindu-se mai hotă- 
rît si beneficiind de revenirea 
miraculoasă a portarului Virgil 
Marchidan. In această situație, 
dinamoviștii au prins curaj si 
au refăcut treptat handicapul 
ce părea insurmontabil : 15—19 
min. 34, 16—20 min. 39 și — 
după o incredibilă suită de 6 
goluri ! — 22—21 în min. 48. A 
fost rindul Stelei să alerge cu 
sufletul la gură dună egalare, 
pe care a obținut-o în min. 50, 
(22—22). trecînd apoi chiar si 
la cîrmă : 23—22 in min. 53.
Luptă aspră, cu Dinamo din 
nou la egalitate șl din nou in 
avans (23—23 în min. 54 și
24—23 in min. 56), cu un gol 
al stiliștilor cînd mai erau doar 
cîteva secunde de joc, gol care

consfinț 
take ! S 
repriză 
își apro 
cu 12—£ 
chipele 
tul pe 
că înch 
mai faci 
piesfed. i 
o peri< 
scurtă, 
deosaiait

douWB 
șit, să i 
pionii. S 
Iești, i-ai 
handbal 
atît per 
pentru 
manțe.

Au ju 
DINA 

Marchid 
Durau 
Bedivan 
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L. Jian' 
Roșea (i 

STEA 
Simion 
Dumitri 
Stingă i 
culae ( 
B<y bece 
cut pe 
jucat

Deși i 
piui bu 
nu — Ș 
un arbi 
sideral

MIRȘA 
dăruiret 
handbal 
bună ii 
de min 
evoluat 
re, per 
conducă 
pentru 
23). Tn 
că în ț 
a fost 
pe tabe 
s-a det 
cea. de 
lui. ins 
7_$i chi 
ramureț 
fel mul 
ține au 
au ofer 
listic d< 
scris : ' 
8, Cova 
1, resțx 
6, Stoc! 
1, Iano 
Jurja 1.

DINA 
STRUCT 
(10—12). 
3 000 de 
cuplajul
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PILOJII ACROBĂȚI LA ÎNCEPUTUL NOULUI SEZON
(Urmare din pag 1)

antrenor, pilotul-instructor Ion 
Trucmel. secondat de un alt 
zburător de valoare, pilotul- 
eseior Cezar Rusu, amîndoi cu 
ani în urmă component! ai re
prezentativei naționale.

A doua modificare, consecin
ța rezultatelor modeste obținute 
de băieți la campionatul euro
pean din 1983 : sporirea numă
rului pilotilor afiați în pregă
tire. Este de așteptat ca această 
măsură să contribuie substan
țial la o simțitoare creștere 
calitativă, după părerea antre
norului principal Ion Trucmel,

care își propune să alcătuiască 
echipa națională în funcție de 
forma și nivelul de pregătire 
atins de sportivi, reriunțindu-se 
la „senatorii de drept". Astfel, 
alături de cei 5 care ne-au re
prezentat anul trecut — Mielu 
Fețeanu, Marcel Mitu, Aurel 
Iana, Valeriu Zamfir, loan Dia- 
conu — se vor afla Mihai 
Albu (revine după doi ani), 
Neculai Antohi șl Martin Fo- 
dor.

în ceea ce privește fetele, 
pentru moment nici o schim
bare. Nina Ioniță, Ludmila A- 
vramescu. Maria Șulean si Eii- 
sabeta Coca vor alcătui, în con

tinuare, lotul din care va fi 
selecționată echipa. Este, în 
fapt, urmarea comportării lor 
bune de pînă acum în între
cerile internaționale, accentul 
urmînd să fie pus pe ridicarea 
gradului valoric de pregătire.

Firesc, prima etapă a con
stat din antrenamente de ordin 
general, de acomodare. începind 
din luna martie, cînd sperăm 
că vor sosi și programele fixate 
de Federația Aeronautică In
ternațională pentru competițiile 
anului 1984. pregătirile își vor 
intensifica ritmul. Ca și în anii 
trecuți. pilotii acrobați au în
ceput în ianuarie să-și pregă
tească „recolta" acestui an. 
Sperăm ca la sfîrșitul verii să 
fie cit mai bogată.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SCHI FO
(Urmare din pag. 1)

Sîmbătă a avut Ioc cursa de 
5 km. Așa cum se prevedea. 
Elena Reit a cîștigat clar, după 
o întrecere frumoasă, urmărită 
cu interes. Pe locul secund s-a 
clasat colega de club Iuliana 
Popoiu, iar pe locul trei, o sur
priză plăcută, junioara de doar 
15 ani Veronica Ungureanu 
(CSȘ Vatra Dornei). Și locurile 
următoare ale fruntașelor pro
bei au fost ocupate tot de... ju
nioare. ceea ce dovedește asal
tul tinerelor schioare asupra 
pozițiilor senioarelor. în scurtă

vreme vom consemna cu plă
cere rezultatele bune înregistra
te de schioare fondiste ca 
Ileana Ilanganu (CSȘ Bistrița), 
Angela Rîșnoveanu și Livia 
Reit (ambele de la CSȘ Brașo- 
via-TractoruI).

Cursa de ștafetă (4X5) a re
venit, așa cum se aștepta, spor
tivelor de la Tractorul, care au 
depășit cu aproape 5 minute pe 
cea de a doua clasată, formația 
Dinamo Brașov. De remarcat 
că 3 echipe de la Tractorul 
s-au situat in primele 6 locuri 
din clasament.

REZULTATE TEHNICE. 5 
km, senioare : 1. Elena Reit

(Tractor 
național: 
(Tractor 
Ungurea 
18:!». ‘ 
(Brașov: 
Ileana 1 
18:17. 6. 
Tractorii 
km : 1. 
liana. P< 
nu, Lii 
1 hi 1:59.
2. Dina 
Tract ort 
CSȘ-Cor 
Ciuc 11 
lhl8:25.



DIVIZIA 95 A“ DE HOCHEI I In vizită la divizionarele

de obicei, s-a 
meciul s-a 

ontinuare în- 
t, militarii do- 
luda faptului 
Iza secundă 
b gheață mulți 

(Udrea, Gli- 
karcat: Caza-
Irea, Ungurea- 
mătate, Popes- 
[lălăucă pentru 
și Ereș pentru 
itrat I. Becze, 
k și Șt. Enciu. 
LATI — PRO- 
CUREA CIUC 
2—1). Gazdele 
prit la această 
ind un joc a- 
oarte sigur în 
fost ceva mai 

mele două re- 
foșii spectatori 
Itidă foarte a- 
es prin abun- 
Ipoartă. Demn 
[aptul că Du- 
lîte un gol în 
he fiecărei re- 
L Marcu, Chi-

iu, Irița. Zaharia II, Bujoreanu, Bu- 
rada, Ene și Dinu pentru în
vingători, respectiv Bali 2 și 
Prakab. Au arbitrat Șt. Enciu, ■ 
ajutat de D. Dragomir și I. | 
Bccze.

S.C. MIERCUREA CIUC ■ 
DINAMO 4—2 (2—0, 0—0, 2—2). 
Meci foarte frumos, echilibrat, 
în care dinamoviștii au jucat 
maj bine decît în partida cu 
Steaua, reușind uneori să se 
impună în fața hocheiștilor din 
Miercurea Ciuc, care și-au va
lorificat, totuși, superioritatea, 
obținînd o meritată victorie. Au 
marcat : E. Antal 2. Bartalis I 
și Todor pentru S.C. Miercurea 
Ciuc, respectiv Pisaru și Bacso 
pentru Dinamo. Au arbitrat M. 
Presneanu, ajutat la cele două 
linii de E. Both și N. Enache.

Luni au loc următoarele me
ciuri : ora 10 : Dinamo Bucu
rești — Avîntul Gheorgheni ; 
ora 16: S.C. Miercurea Ciuc — 
Progresul Miercurea Ciuc ; ora 
18 : Steaua — Dunărea Galați.

//SPIRITUL DE ECHIPĂ A FOST HOTÂRITOR
I PENTRU POLITEHNICA IASI

2). I J

I
I
I
I
I
I

Călin ANTONESCU I

...susține portarul loan BUCU
în sezonul trecut, portarul 

ieșean Ioan Bucu a fost mai 
mereu în „prim-planul" cam
pionatului Diviziei „A", el a- 
vînd o mare contribuție la rea
lizările „alb-albaștrilor* : 14
goluri primite in 17 etape, tot 
atîtea cite a primit și interna
ționalul craiovean Lung 1 De 
aici a si pornit discuția noas
tră :

— Frumoasă toamnă ai avut, 
Bucule ! Fiindcă ești în temă, 
chiar există la Iași o „școală* 
a portarilor" ? Ne aducem a- 
minte de Mircea Constantir.es- 
cu. Naște, Costaș...

— L-ați sărit pe cel 
Vasile Iordache :

MECIURI AMICALE

NAL DE HANDBAL I
Ihitabiîă egali- 
Iștigase prima 
|, iar Dinamo 
pea de a doua 

amin d ouă e- 
nat cu zîmbe- 
hua — pentru 
Insă, așa cum 
[dată, un cam- 

l1 (Imputat pe 
timp foarte 

leitat eforturi 
Dinamo 

|că, după 
l in s-fir- 

itate cu cam- 
din sala Giiu- 
cu căldură pe 
mbele echipe, 

final, cît si 
lor nerfor-

de miză, partida Dinamo — 
Constructorul a oferit un joc 
interesant, mai ales sub aspec
tul evoluției scorului, ambele 
formații aflindu-se, prin rota
ție, la conducere pe tabela e- 
lectronică. Meciul s-a încheiat 
cu un just rezultat de egali
tate. Au înscris : Micle 8, Ni- 
colescu 8, Andreescu 3, Cian 1, 
respectiv Jcnea 5, Vojtiîă 4. 
Ionescu 4, Kolleth 3, Istode 2, 
Cernica 2. (C. GRUIA 
resp.).

CO-

I
I
I
I
I

mal 
bun — Vasile Iordache • Și 
mai vine din urmă un nome : 
Dohot. Băiat isteț sj dotai. 
Acum să vă răspund Ia între
bare. Nu există o școală. în a- 
devăratui înțeles al euvîntniui. 
Mai degrabă e vorba de elan 
tineresc, de ambiții declanșate 
de înaintași. Ar mai fi de a- 
dăugat că Politehnica n-a prea 
avut veleități, mulțumindu-se.

dacă se poate zice așa, 
roiu! echipei de „periferie", 
asemenea context, portarul 
junge să se evidențieze...

— Ne-ai convins. Cum 
face însă că Bucu n-a venii 
mai în față, adică In poarta 
„olimpicilor" sau a „tricolori
lor" ?

— Ce să vă răspund D 
selecționări n-am dus lipsă 
am luat parte Ia diverse stagii 
pregătitoare ale ambelor lo
turi. La „cei mari" am evoluat 
intr-un . amical" cu Beșiktaș, 
la Istanbul, pe timpul antreno
rilor Ștefan Covaci si Constan
tin Cernăianu. De „oficiale" 
n-am avut parte. Era și tare 
greu. I-am avut în față cînd 
Pe Coman. Răducanu, cînd pe 
Iordarhe. Moraru. Speriata, ca 
să nu mai vorbesc de Lung. 
Mărturisesc că și in această 
postură de rezervă am fost 
stimulat. Și dacă mă credeți, 
nici acum. Ia 27 de ani, nu mă 
dau bătut.

— Hai să vorbim Șl de e-

V. 
c. 

M.

le : 
UREȘTI : 
eseu — 
rabovschi,

e, V. Oprea 
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himes (1). V. 
ăniță, V. Ni- 
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tre 42). Tre-
Daniel nu a

ele erori, cu-
1. Virtopea-

u, a asigurat 
te fi con-

MARE 
CARPAȚI 

4—12). Prin 
au jucat, 

i au lăsat o 
primele 25 
naur nu a 

ta sa valoa- 
rtenerilor să 
goluri (11—9 
ta în min. 

mnat faptul 
ză egalitatea 

de opt ori 
să. Min aur 
s, insă. în 

a meeiu- 
n . frunte cu 
avans. Ma- 
onstrat ast- 
și nu pu- 

tele cînd ei 
col handba- 
ută. Au in- 
9, Mironiuc 
ea 3, Marta 
eri 8, Matei 
u 2, Cornea 
1. Tîlvîe 1, 
N).

CON-
29—20 
(peste

AD
iplină
a asistat ia 
Deși lipsita

IOARE
campioană 

na Popoiu 
I. Veronica 
tra Dornei) 
Rițfioveanu 

18:15, 5.
S Bistrița) 
(Brașovia-

tafeta 4X5 
rașov (lu- 

a Rișnovea- 
lena Reit) 

națională, 
lhl6:25, 3. 

, 4. Voința- 
Miercurea 

SS Bistrița 
III lh25:23.

MINERUL CAVNIC — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 26—22 
(13—12). Handbaliștii din Cav- 
nic s-au aflat tot timpul la 
conducere (cu unul și două go
luri). oaspeții condueind o sin 
gură dată (10—9 în min. 21), 
astfel că' 
a fost pe
Au marcat : Iacob 11, Cojoca- 
ru 7, Odae 3, Chircu -2, Chiș 
Rigan 1, respectiv Naghi 
Janto 5, Ionescu 4, Arghir 
Giurgea 2, Knuff 1.

victoria 
deplin

minerilor 
meritată.

2,
8,
2.

TRACTORUL BRAȘOV — 
RELON SAVINEȘTI 26—23 
(13—8). Joc aprig disputat, in 
care oaspeții au condus pină în 
min. 15. Apoi gazdele au ega
lat la 4, dețașîndu-se la 9—4 
(în min. 21), pentru ca în min. 
48 brașovenii să conducă cu 
24—22. Tractorul a ciștigat tn- 
tîlnirea. dar a pierdut... trenul 
Diviziei ,.A“. Au înscris : Pan- 
telimon 6, Bondar 5, Curicea- 
nu 5, Folosea 4, Schmidt 4, 
Andrei 1, Hogieș 1 — pentru 
Tractorul ; Cosma 6, Mucenica 
5, Samson 4, Suria 4, Zăbavă 
3, Marini 1 — pentru Relon. 
(V. SECAREANU — coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — CONSTRUCTORUL 
ORADEA 20—20 (11—8). Nume
roși spectatori au fost prezenți 
la această dispută, dar ea a 
abundat în greșeli tehnice, mai 
ales în repriza I. In min. 26. 
cînd studenții clujeni condu
ceau cu 10—6, se credea că ei 
vor cîștiga. Dar handbaliștii din 
Oradea au luptat pentru fie
care minge, astfel că scorul pe 
tabela de marcaj a ajuns la 
17—17 (în min. 51), 19—19 (57), 
pentru ca întîlnirea să se în
cheie cu un rezultat de egali
tate (Universitatea conducea cu 
20—19, dar cu 17 secunde îna
inte de final orădenii au în
scris dintr-o aruncare de la 7 
m transformată de Zamfirescu). 
Au marcat : Avram 5, Pali 4, 
Căldare 4, Dan 3, Pop 2, Bă- 
dosu 1, Moldovan 1, respectiv 
Zamfirescu 5, Croitoru 1, Hal- 
magyj 4, Cristache 3, Popa 2, 
Kapornay 1, Porumb 1. (M.
RADU — coresp.).

SCHIMB VRE DE LIDER

ÎN TUIINEUL „ICED ’81“»»

Rundele a l-a și a 5-a din 
cadrul turneului internațional 
de șah ICED '84, care se dispu
tă la clubul I.T.B. din Capitală, 
au adus importante modificări 
în clasament. Gheorghe Erdeuș, 
cîșt’gînd consecutiv la Arde- 
leanu și Nicolescu, este lider 
cu 3,5 p. urmat de C. Ionescu 
cu 2,5 p (și o partidă mai puțin 
jucată). în continuare sînt cla
sați A. Ardeleanti 2,5 p, P. Ște- 
fanov, D. Nicolescu, M. Orse 
(Ungaria) și M. Iosif, toți cu 
cîte 2 p Azi sînt programate 
partidele rundei a 6-a, iar mîi- 
ne cele întrerupte șl amînate.
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• Acumulările cont'sctlve ale Politehnicii lași te fac. de mai bina de 
o sâptâmină, la Bușteni. Sfirșitvl stogului montan: 30 ianuarie • Florean 
a venit mai tîrziv Io pregătiri din ccuzo unui tratament medical pentru o 
afecțiune virotlcă • la Bușten' se află ți portarul Costa, de la F.C. Con
stanța. Se poartă discuții pentru retronsferoreo so g Absenții motveți 
de Io pregătirii Paveliue, Sertov, Gbeorghiu — toți prezenți Io turneul din 
India, iar Topolinschl a fost convocat la reprezentat va de juniori „Lu
ceafărul" • Lo 
rențe") ți Stafie 
peonu), otaconțil 
O lată-i și pe 
Bordeianu șl V. . . r . _ _ _
Gh. Munteanu, Ciocirlan, Unu, Anton, Agoche, Burdujon, Cânânâu, Biro I, 
Cioacă, Lota, M. Rada, Bondoc • O remarcă a medcului L Apostol: 
„In start, la noi o fost alertă. Unii aj venit eu colesterolul crescut din 
cauza abuzului de alimente Indigeste șl grote, alții cw indici scâzuti la 
capacitatea de efort. Acum sintern pe colea cea bună..". 0 „Neam propus 
sâ uităm de acel plus patru al turului; ne închipuim că Începem nanoaal 
de Ia 0, fiindcă ne așteaptă un program greu" — susțin antrenorii Bor
dereau - Simionaș. Invitație Io muncă, modest e șf seriozitate. • In pe
rioada 1—12 februarie, Ieșenii vor susține două jocuri tn Ito-lla, Io Torino 
șl Ascali, șl altele In Iugoslavia, Io Zagreb și Uubl ana.

fost convocat Io reprezentatlvo de juniori _ 
munte te moi pregătesc șl fundașii Popa (de la „spe- 
(de Io C.S.Ș. lași, de unde ou venit Paveliue și Cim- 
Mazilu (de la ..speranțe") șl Nedelcu (de Io C.S.Ș.) 

ceilalți Ieșeni core răspund la comenzi. antrenorilor C. 
Simionaș (care este și jucător): Bucu, Dohot, Slgmirean,

chipa ta. Cum explici turul 
de forță care i-a permis, cum 
bine spunea un confrate, să 
pătrundă spre pozițiile elitei ?

— Eu cred că aceasta s-a 
datorat. în proporție de 80%, 
spiritului de echipă, prieteniei 
care ne leagă ; o prietenie cum 
n-am simțit niciodată în toți 
acești ani de cînd am îmbrăcat 
tricoul Politehnicii. Ar mai fi 
de amintit și prospețimea adu
să în joc de „noul val“ : Pa- 
veliuc, Burdujan, Biro I, Ser- 
tov. Cănănău șl ceilalți —, si
guranța pe care au dat-o echi
pei „veteranii" din linia defen
sivă. Amintiți-vă că în 10 oa
meni am scos două rezultate 
de egalitate, la Rapid și Pe
trolul ! De „bomba" de la Cra
iova ce să mai zic ? Piuă s-au 
dezmeticit ei. noi eram stăpini 
pe situație. Ne-au și tratat ca 
pe o corabie fără cirmaci.

— Așa ați și fost 
veați antrenor, ba nu. 
din pregătiri.

— Dar I-am avut pe
naș, are idei bune, să știți, ca 
să nu mai spun de Vasile la
nul, om trăit in fotbal ; a ve
nit. apoi, antrenorul Bordeia
nu, de Ia speranțe. Cu toții 
am scos cele 20 de puncte !

— Ce va fi la primăvară 7
— Sinlem cu picioarele pe 

pămint Ne-am propus să ră- 
minem aceeași echipă harnică 
și unită. Prima noastră sarci
nă : creșterea eficacității ; adi
că să marcăm goluri, mai ales 
în deplasare, fiindcă scorurile 
albe iți cam scurtează viața,„

Ba a* 
încă

Simio-

F.C. BIHOR A CIȘTIGAT EDIȚIA A ll-a
A „ TROFEULUI CRIȘANA“

ci radi: a, 29 (prin telefon).
Sîmbătă și duminică s-a desfă
șurat pe stadionul F.C. Bihor din 
localitate ediția a n-a a „Tro
feului Crișana". In urma înțele
gerii intervenite între participan
te programul inițial a fost modi
ficat in sensul ca echipele oas
pete să se întîlnească cu flecare 
formație românească. Trofeul a 
revenit clubului organizator. 
F.C. Bihor, care a acumulat ace
lași număr de puncte (4) ca și 
Sportul studențesc, dar eu 
golaveraj superior (+4 față 
+3).

un 
de

din situații favorabile. Unicul gol 
a fost marcat de D. Popescu 
(min. 77). Foarte bun arbitrajul 
lui I. Igna (Timișoara). SPOR
TUL STUDENȚESC S ClMPEA- 
NU — M. Mihail, Mărginean. 
CAZAN, Meszaroș — Șerbănlcă. 
BURCHEL. Coraș — TERHEȘ, M. 
Sandu (mln. 4S Fi. Grigore), 
Bucurescu (min. 65 D. Popescu). 
SZEGED : Koszta — - ‘ "
Kosma, Lutasl, Polyras 
MOGY, Oroshari. KOVACS 
Deak. Grulorovics, Balogh.

Stei pal. 
— so

Stefian TRANDAFIRESCU

(Vrmare din pag. 1)

SPORTUL STUDENȚESC 
VIDEOTON 3— 1 (2—0). Deși
renul a fost acoperit cu un strat 
de zăpadă, ambele echipe au 
menținut un ritm viol, arătînd o 
bună pregătire fizică. Victorie 
meritată ă Sportului studențesc, 
deși în formație au figurat mulți 
tineri dar care au avut o evo
luție promițătoare. Studenții au 
deschis scorul destul de repede, 
în min. 10, cînd M. Sandu a 
fructificat excelent lovitura libe
ră executată de Munteanu I. 
După 5 minute, Sportul studen-. 
tesc și-a mărit avantajul In ur
ma unei frumoase faze finaliza
tă de 
deoton 
scorul 
reușit 
dlcap, _  _
In ultimul minut, M.
restabilit diferența de două go
luri. A condus bine O. Ștreng 
(Oradea).

te-

Terheș. După pauză VI- 
a încercat să răstoarne 
în favoarea sa, dar n-a 
decdt să reducă din han- 
în min. 57, prin Novath.

Sandu a

F.C. BIHOR — SZEGED 2—1 
(1—1). Gazdele au început „tare*, 
beneficiind în min. 2 de un pe
nalty, ratat însă de Grosu. Dar, 
în min. 9 He a profitat de ezi
tarea fundașilor centrali adverși 
și a ieșirii inoportune la 16 m 
a portarului Koszta, înscriind în 
poarta goală. în ultimul minut 
al primei reprize, Grulorovics a 
restabilit egalitatea. După pauză, 
jocul a fost echilibrat deși din 
min. 75, F.C. Bihor a rămas în 10 
jucători, Tie fiind eliminat pentru 
lovirea adversarului. Golul victo
riei l-a marcat Grosu (min. 60). 
A arbitrat foarte bine M. Salo- 
mir (Cluj-Napoca).

SPORTUL STUDENȚESC — 
SZEGED 1—0 (0—0). Studenții
s-au impus cu greu în fața unei 
formații ambițioase, care a apli
cat bine jocul la ofsaid. Din 
păcate, în unele momente spiri
tele s-au încălzit și arbitrul l-a 
eliminat pe Coraș și Orosliazi 
(min. 40) pentru lovirea adver
sarului, iar pe FI. Grigore l-a 
sancționat cu cartonaș galben 
pentru joc dur. Atît în prima 
repriză cit șl în cea de a doua 
s-a ratat mult la ambele porți

F.C. BtHOB — VIDEOTON 3—« 
(2—0). Joc frumos, cu multe faze 
fierbinți, create Ce ambele echi
pe. In prima repriză gazdele au 
avut perioade lungi de dominare. 
In min. M apărarea iul Videoton 
a încercat să rezolve o fază cri
tică prin ..joo la ofsaid", dar 
Roatiș a țtșnlt și a înscris : 1—0. 
După 10 minute același Roatiș 
a reluat în plasă centrarea Iul 
Grosu : 2—0. In repriza secundă 
după o suită de ratări F.C. Bi
hor a mal Înscris o dată, în min. 
3«, prin Tamaș. A condus foarte 
bine N. Rain ea (Bîrtadj. F. O. 
BIHOR : Liliac — DLANU, Du
mitrescu, Biszok, Klsg (min. 63 
Nedelcu) — TAMAS. Mureșan, 
GROSU — ILE. niip (min. 36 
Banlai). ROATIȘ (min. 59 Cabal); 
VIDEOTON : p. Dlsztl — Vron 
(min. 73 Borsany), SZOKE, L. 
Disztl, G. Horvath — Vadasz 
(min. 73 F. Horvath), Kiss, 
CSONGRADI — MAJER (min. 76 
Vâslii), szabo, Novath.

unde mingea a deviat la Mi
randinha care a deschis scorul. 
Golul înscris împotriva cursului 
jocului ii descumpănește pe fot
baliștii români care greșind in 
serie pase jimple chiar și prin 
Bălăci 
țiativa

După 
noastră___ __
proaspete și domină minute în 
șir. Gazdele se apără cu supe
rioritate numerică, acordă cer
nere în lanț, și, în min. 73. de
fensiva braziliană pare învinsă : 
Klein centrează de pe stingă, 
înalt, Ticieanu vine în viteză și 
lovește balonul cu capul de la 
8 m spre colțul scurt, însă 
Paolo Vitor respinge. Ocazie 
dară, iar în loc de 1—1, o în- 
frîngere la scor. Pentru că, în 
dorința de a obține egalarea, 
selecționata noastră s-a năpus
tit orbește în atac, neglijînd de
fensiva. Și pe două contraatacuri 
identice, in superioritate nume
rică de doi contra unu, olim
picii brazilieni au înscris prin 
Marquez Vitor (în min. 81) și 
Rene (min. 89). Să reținem că 
în min. 61 arbitrul brazilian 
Tito Kodriguez i-a eliminat 
pe Jorginho Negrilă. dar.

Si Boloni. cedează ini- 
f arma ti ei braziliene.

pauză selecționata 
reia jocul cu forțe

PETROLUL PLOIEȘTI — DU
NĂREA U.S.U. GALAȚI 0—1 (0—0). 
Unicul gol al meciului, disputat 
duminică, a fost înscris oe 
Vaiscovici (min. 77). PETROLUL: 
A. Toma — Lazăr, Butufei, Crîn- 
gașu, I. Toma — Simaciu Stan- 
ciu, Cojocaru — Gălățeanu, Mol- 
doveanu, Libiu. Au mai jucat : 
Niculescu, Pancu, Baroianu, Gu- 
șe II, Grigore, Catinca, Dumitra- 
che II, Vasilescu și Mocanu. DU
NĂREA : Oană — Pisău, Gălan, 
Anghelinei, Mureșan — Balaban, 
Hanghiue, Ichim, Bejenaru — 
Soare, Cernescu. Au mai jucat : 
Pascu, Borali, Vaiscovici. (O. Băl- 
țeanu — coresp.)

I.C.I.M. BRAȘOV — DUNĂREA 
C.S.U. GALAȚI 1—1 (0—0). Jo-
cul s-a disputat simbAtă. Au 
marcat : Borca (min. 71) pentru 
gazde, respectiv Balaban (min.
86) . (I. Stanca — coresp.)

C.S. TlRGOVIȘTE — GLORIA 
BUZĂU 2—1 (1—1). Peste 2 600
de spectatori au urmărit un joc 
aprig disputat. Au marcat : Ni- 
culcioiu (min. 40) și Agiu (min.
87) pentru tîrgovișteni, respectiv 
Zahiu (min. 15). C.S. TÎRGOVIS- 
TE : Istrate — Lică, Constantin, 
Ene, Ostafi — Burleanu, Agiu, 
O. Popescu — Peniu, Niculcloiu, 
Stoichiță. Au mai jucat : 
Niculescu, Monea, Geoacă, 
dreescu și S. Dumitrescu. 
Avanu — coresp.)

IMASA SF. GHEORGHE — PE
TROLUL PLOIEȘTI 2—1 TO—0). 
Jocul s-a desfășurat sîmbătă. Au 
înscris : Barbu (min. 78) și Ke- 
rekeș (min. 87), respectiv Moldo
veana (min. 80). (Gh. Briotă — 
coresp.)

C.F.R. VICTORIA CARANSEBEȘ
— U.T. ARAD 1—1 (0—0). AU
marcat : Stănescu (min. 88) pen
tru C.F.R., Țîrlea (min. 85) pen
tru U.T.A. (N. Magda — coresp.)

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — F.C.M. BRAȘOV 0—5 
(O—li). Joc la discreția brașove
nilor, care s-au impus clar prin 
punctele înscrise de : Văidean 
(min. 25 și 68), Gherghe (min. 
64), Bălan (min. 74) și Cadar 
(min. 84). (V. Manafu — coresp.)

CAR AIM ANUL BUȘTENI — 
F.C. CONSTANȚA 0—2 (0—1). Au 
marcat : Voinilă (min. 36) și Bă- 
trîneanu (min. 62). (V. Zbarcea
— coresp.)

C.S.M. EORZEȘTI - 
MIȘOARA 2—0 (1—0).

A.S.A. TG. MUREȘ a participat 
în localitatea Zalaegerszeg (Un
garia) la un turneu internațional 
în sală, dotat cu „Cupa Zola“, 
alături de echipele Inter Bratisla
va, M.T.K. Budapesta și Zalae
gerszeg. Rezultate: 2—3 cu M.T.K. 
(au marcat pentru tîrgmureșeni 
Gali și Both II), 0—5 ou Zalae
gerszeg și 0—2 cu Inter Brastisla- 
va. Competiția a fost cîștigată 
de echipa Inter Bratislava. (Gh. 
Lorincz — coresp.)

dacă 
tras

Mta, 
An- 
(M.

C.F.R. TI-

jucătorul craiovean a 
de tricou (ceea ce 

presupunea cartonașul galben 
și nu roșu !). fundașul brazilian 
a replicat printr-o lovitură cu 
pumnul. In echipa noastră Că- 
mătaru n-a putut evolua, da
torită unei entorse.

Au jucat formațiile : BRAZI
LIA : ~ ' —
Davi, 
Rene.
Vitor) ________  ___
Fernandez. ROMÂNIA 
che (min. 46 Lung) — Negrilă, 
Iovan, Zare, Ungureanu — Ma- 
teuț (min. 46 Țicleanu). Boloni, 
Klein, Bălăci (min. 46 Hagi) — 
Gabor (min. 46 Lăcătuș), Geol- 
gău.

După' meci, antrenorul Mircea 
Lucescu a declarat : „Neigno- 
rind total rezultatul, cu atit mai 
mult cu cit, după acel 1—3, de 
Ia Florianopolis. doream revan
șa, am considerat util să fo
losesc si în această partidă de 
pregătire și verificare o serie 
de jucători tineri, în scopul in
tegrării lor mai rapide în e- 
chipă. Utilizarea lor în absolut 
toate liniile a 
nesincronlz&ri, 
compartimentul 
ce a făcut să 
pînă recent de

Paolo Vitor — Edson, 
Leiz. Jorginho — Dunga, 
Mario (min. 73 Marquez 
— Jersinho. Mirandinha, 

Iorda-

Potnpiliu VINT1LA

SUPLIMENTAfU

UfOSPEClAl
ăCOROATE DE
ft S tOTO
PROKf>SPnRT

Noi numeroase
posibilități de mari și 
frumoase succese : 
@ AUTOTURISME 
„Dacia 1300"

CIȘTIGURI IN NU
MERAR de 50.000, 
10.000, 5.000 etc.

Agențiile Loto-Prono- 
sport și vînzâtorii volanți 
din întreaga țară vă 
stau zilnic la dispoziție.

NU OCOLIȚI PRILEJUL DE A VĂ NUMĂRA 
PRINTRE PRIMII MARI CIȘTIGĂTORI

dus la unele 
îndeosebi în 

fundașilor, ceea 
primim goluri, 
neconceput".

ADMINISTRAȚIA de stat

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO 2 DIN 29 
IANUARIE 1984. Extragerea I: 
22 35 5 25 ; extragerea a Il-a : 
19 44 13 69 ; extragerea a IlI-a: 
18 63 23 45.

Fond de cîștiguri : 893.925 lei
• REZULTATELE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 29 IA
NUARIE 1984 I. Ascoli — Fioren
tina 2 ; n. Lazio — Genoa 1 ; 
IH. Milan — Roma x ; IV. Na
poli — Juventus x ; V. Pisa — 
Verona 2 ; VI. Sampdoria — Ca
tania 1 ; VH. Torino — Intema- 
zionale 1 ; VIII. Udineee — Ave- 
llino 1 ; IX. Cremonese — Cavese 
1; X. Empoli — Como 2; XT. Pa
dova — Ârezzo x ; XIT. Pescara 
— Campobasso 1. Fond de cîști- 
guri : 1.354.285 lei.



CARMEN BUNACIU

ÎNVINGĂTOARE

LA AMER5FOORT

Proba feminină de 200 m 
spate, din cadrul concursului 
internațional de natatie de la 
Amersfoort (Olanda) s-a înche
iat cu victoria înotătoarei ro
mânce Carmen Bunaciu crono
metrată cu timpul de 2:15,39. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat olandezele Jolanda de Ro
ver — 2:19.03 și Brigitte van 
der Lans 2:19.17.

• Disciplină hi
bernară clasică, are 
cărei începuturi se 
pierd în istorie, pa
tinajul a-.teză si-a 
ocupat de drept 
locul intre crimele 
sporturi olimpice, 
din 19M figurfcd 
insă numai probe 
(i) pentru bărbatl- 
Probele olimpice fe
minine au fost in
troduse la ediția 
din I960.
• Patinajul vrieză

In programul J.O. 
de la Sarajevo: » 
februarie: 1500 m
feminin : lt februa
rie: 500 m feminin. 
500 m masculin : 12 
februarie: m
masculin : 13
bruarie : ’OW m fe- 
JDinln: 14 februarie: 
îooo m masculin : 
15 februarie : SIN m 
feminin : 16 februa
rie : li» m mascu
lin : 1» februarie :
10 »0 m masculin. 
Fiecare Comitet na- 
țional olimpic poate 
înscrie maximum < 
ooncunenți 
concurente ’-a o 
probă, dar la start 
poate alinia doar X 
Pista de patinaj vi
teză de U Sarajevo 
face oar^e din oom- 
plexul olimpie 2e- 
tra“. aflat la 13*'

de metri de centrul 
orașului. în xxbune 
pot lua loc pînă la 
M00 de spectatori.
• Campionii o- 

llmpici la ultimele 
două ediții ale J.O.: 
Innsbruck: MASCU
LIN: 50C e: E. K’J- 
likov (UJLS.S-)
39.17 : .000 m : A.
Mu^er IS-U.A.) 
1:19,32; 15M m : J-E- 
Stomoit (Norvegia) 
1^9JS ; m: S.
Stenson (Norvegia) 
7i2i.*« : if W3 m : 
P. Kleine (Olanda) 
14^0^4; FEMINTN : 
5«m: Sheila Young 
(SUA) 42.76; 11» m: 
Tatiana Averina 
(URSS) 1 *6 43 : 1590 
m : Galica stepaas- 
kaîa (URSS) 2:1641: 
MB m: Tatiana A- 
verina (TJ -R-S. S.)
4:4509 : Lake PU- 
cid, MASCULIN : 
Srt m: E. Helden 
(SUA) N.B3; 1M0 m: 
E Heiden 1:15 14 : 
15M on: E. Heiden 
1:55.44 : 5490 m : E- 
Heiden
m : E_ Heiden
14 11». 13: FEMININ: 
SN m: Karin Enke 
(RDG) 4L7B: 1N4 m: 
Natala Petrușeva 
(URSS) 1^4.1B: 1500 
a: Annie Borckink 
(Olanda) 2:1635;

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ a
ELVEȚIA I

CAMPIOANA EUROPEANA 
LA BOB «

Desfășurat pe piftia olimpică 
de la Igts (Austria), campiona
tul european de bob 4 persoa
ne a fost cîștigat de primul e- 
chipaj al Elveției (pUot Sirii» 
Giubellina). înregistrat Ie patru 
manșe cu timpul de 3J4JB. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
echipajele R D. Germane — 
3:35.15 și Elveției III — 3.36,33
KARIN ENKE, PATÎNATOAREA

NR. 1
Pista din Deventer (Olanda) 

a găzduit întrecerile eamp oaa- 
telor mondiale feminine de 
patinaj viteză. O comportare 
excepțională a avut 4ixMtifă 
Karin Enke (ILD. Germană) 
care a cîștigat trei din cele pa
tru orobe »ale căror rezultate 
le-am orimit in timp vțil : 
sîmbătâ : 500 m — 42,01. 3000 
m — 4:28.20. duminică: 1500tn 
— 2:05.59. Potrivit regulamen
tului internationaL natinatoarea 
care cîstigă trei orobe este au
tomat declarată campioană si 
la poliatlon cu condiția să 
...încheie doar ultima probă, a 
patra, indiferent de timp si de 
loc !

Pe Dodium la aceste trei oro
be au mai urcat : >70 m : X 
Glebova (URSS) 42.17. 3. Pe- 
trușeva (URSS) 42.48 : 3000 ni: 
2. Schone (RDG) 4:29 29. X 
Docter (SUA) 4:32.44 : 1500 m: 
2. Schone 2:07.37 3. Petrușeva 
2:09.58.
SELECȚIA PATINATORILOR SO

VIETICI
în cadrul verificărilor șror- 

tivilor sovietici în vederea J.O. 
de Ia Sarajevo, in cadrul cen

ÎNAINTEA MECIULUI
MOSCOVA (Agerpres). — In

tr-un interviu acordat agenției 
de presă sovietice „Novosti", ma
rele maestru sovietic Gări Kas
parov, finalist al turneului can- 
didatilor la titlul mondial de șah, 
a declarat că, dup^ opinia sa. 
„are șanse de a cîștiga meciul 
cu Vasili Smîslov*, ce va începe 
la 7 martie. Ia Vilnius. „Marele 
maestru Vasili Smîsiov este to
tuși un adversar mai dificil de- 
cit Viktor Korcinoi. în timp ce 
Korcinoi este un jucător dina
mic, al cărui sti! îmi convine,

k FOST APRINSĂ FLACĂRA OLIMPICĂ
Duminică, la Olympia, a avut 

loc ceremonia tradițională a a- 
prinderii flăcării olimpice. Fla
căra a fost aprinsă de la soa
re cu ajutorul unor oglinzi 
concave de tragediana ereaeâ 
Maria Moscholiou. O ștafetă de 
sportivi greci a purtat apoi 
flacăra pînă la aeroportul An- 
dravida (nordul Peloponezului), 
la 65 km de Olympia. De aici, 
flacăra va ajunge la Atena, 
unde, in cadrul unei ceremonii 
desfășurată pe vechiul stadion 
olimpie de marmură, va fi In- 
mînată unei delegații a comite
tului de organizare a Jocurilor

vtrezjr

»» m: Eva Jensen 
(Norvegia) 4 15.
• Iată camoicnii

xxxxidiali la ui tuna 
ediție, desfășurată 
în 1933. MASCULIN: 
500 m, 1500 m, 5000 
m și poliatlon : R. 
Larsen (Norvegia*, 
10000 m: T. Gustaf
son ; FEMININ : 
1500 m. 3000 m, 50M 
m și poliatlon : An
dreea SchSne (R.D. 
Germană), 530 m:
Natalia Glebova 
(U.R.S.S.).
• Principalele for

țe ale patinajului 
viteză mondial sînt, 
!n -Stimul decan'.u: 
r, D. Germană, 
S.UA-. UJl.S.S.. O- 
landa. Norvegia, 
dintre reprezentații 
acestor țări alegîn- 
du-se. de regulă, 
medaliatii la voate 
competițiile impor
tante.

cursului de la Moscova. Oleg 
Bajev a cîștigat 1500 m In 
1:59.29 iar la 5000 m a fost 
al doilea in 7:17,32. după Ser- 
ghei Berezin — 7:1638. Cele
lalte probe au fost cîștigate de: 
Aleksandr Danilin s Vladimir 
Kozlov la 500 m — 38,74 s si 
Serghei Hlebnikov la 1000 m — 
1:15-59. In concursul feminin 
cistigătoare au fost: 500 m — 
Tatiana Tarasova 42,43. 1000 m 
— Natalia Karova 1:25.09 si 
1500 m in 2:1159.

VICTORII LA- ZERO 1
Li Hrlstnkî. selecționa-a de 

bocitei a URSS a întrecut 
Finlanda cu 10—0 (4—0. 5—0. 
1—0} iar ia Garmisch. echipa 
B-F. Germania a dispus de for
mația olimpică a Canadei cu 
4—0 a—0 1—0. 3—0).
CONCURSURI PENTRU .CUPA 

MONDIALA■ LA SCHI
Coborirea de la Ga.-m-sch — 

Partenkirchen : L Steve Pod- 
borski (Canada) 15&95. X Er
win Resch (Austria) 157.30. X 
Franz Klammer (Austria) 
1:57.44. In aceeași stathme 
vest-germanâ a avut loc si un 
„superuriaș* : X Andreas
Wenzel (Liechtenstein) 13653. 
X Pirmin Zurbriggen (Elveția) 
1:36,62. 3. Hans Enn (Austria) 
157.55. La Megeve. In Alpii 
de nord francezi cotorlre fe
minină : 1- Miehela Figini (El
veția) 126.49. X Elisabeth Kir- 
chler (Austria) 12736. 3. Syl
via Eder (Austria) 127.16. în 
sfîrsit la Saint Gervais, tot în 
Franța, a avut loc un slalom 
uriaș feminin : 1. Erika Hcss 
(Elveția) 2 24.05 (1:14.60 + 
1:09,45), 2. Christin Cooper 
(SUA) 2 24,94 (1:15.57+1:09.37),
3. Carole Merle (Franța) 2:25,13 
ți :I5,35+1:09.78).

KASPAROV - SMÎSLOV
Smislov are un joc mai elaborat, 
fără nici o greșeală".

La rindul său, Vâslii smislov 
a spus: „Meciul meu cu Kas
parov va ti complicat din punct 
de vedere tactic, pentru că ti- 
nărul meu adversar este un ju
cător foarte dotat și energic. în 
ciuda virstei sale fragede, Kas
parov posedă un larg repertoriu 
de deschideri. Aceasta îmi va 
pune probleme suplimentare în 
pregătire, între care studierea 
anrofnndată a deschiderii Beno- 
ni. de pildă".

Olimpice de iarnă de la Sara
jevo. De La Dubrovnik, flacăra 
olimpică va străbate mai mul
te orașe iugoslave si va ajunge 
la 7 februarie la Sarajevo. De 
La 8 februarie, cind va avea loc 
ceremonia deschiderii Jocurilor, 
flacăra va arde în urna de pe 
stadionul „Koșevo“.

VOLEI — ÎNAINTEA 

TURNEELOR FINALE

Bărbați : „C.C.E.* : C.A. Tynolia 
(Austria.) — A.S. Cannes 3—2 
(în tur 0—3), U.SC. Glessen — 
Dukla Liberec 1—3 (0—3), Sanitas 
Madrid — Mladost Zagreb 2—3 
(0—3), Starlift Voorburg (Olanda)
— Santal Parma 0—3 (0—3). Tur
neul final va avea loc la Basel, 
la 117—19 februarie. „CUPA CU
PELOR* • Asnieres — Honved 
Budapesta 3—1 (1—3, s-a califi
cat echipa franceză), Levskl 
Spartak Sofia — Martinus Ams- 
telveen (Olanda) 3—2 (1—3), 
Rantaperikon (Finlanda) — Kappa 
Torino 0—3 (1—3), Hisar Bank 
(’Turcia) — Son Amar (Spania) 
3—2 (0—3). Turneul final se va 
desfășura La Innsbruck, la 24—26 
februarie ; „CUPA CONFEDERA
ȚIEI- : V.V.C. Vught (Olanda)
— Panathlnaikos Atena 3—0 (0—3
s-a calificat echipa olandeză), 
Casio Milano — Stade franoais 
Paris 3—0 (3—1). V.B.C. Pader
born (RFG) — Zonhoven (Belgia) 
3—0 (3—1), Panini Modena —
Vojvodina Novi Sad 3—1 (3—0). 
Turneul final va fi găzduit de 
Jemmappe sur S am bre, în Bel
gia, 17—19 februarie. Femei : 
„CUPA CONFEDERAȚIEI* : An
kara Pazarlari — Dilbeek (Bel
gia) 3—1 (2—3), Ubbink Orion
(Olanda) — F.G. Jos Feuerbach 
(RFG) 0—3 (0—3). Victor Village 
Bari — P.U.C. Paris 3—0 (3—1), 
Modena V.C. — U.S.C. M Uns ter 
3—2 (3—1). Turneul final va a- 
vea loc la Feuerbach, la 10—12 
februarie.

CARL LEWIS-8,79
în cadrul concursului atletic 

de sală .Millrose Games” des
fășurat la Madison Square 
Garden din New York, Carl 
Lewis a sărit 8.79 m la lungime. 
Performanța reprezintă un nou 
record mondial pe teren acope
rit și egalează al doilea rezul
tat mondial în valoare absolută 
din toate timpurile (8,79 m Le
wis, Indianapolis 1982). la 11 cm 
de recordul Iul Bob Beamon. 
Lewis a obținut rezultatul în a

I

AGENDA SÂPTĂMÎNII
ML TENIS : Mareie premiu masculin la Richmond, și feminin, 

la Houston (pișă la 5.11) ; SCHI : concurs feminin pentru 
„Cupa Europei-, la Bîed-Kranj, In Iugoslavia.

EJ. BASCHET : sferturi de finală In competițiile europene ; 
SCHI : cursă de coborire bărbați tn cadrul „Cupei Euro
pei*, la Chamonix.

ILL BASCHET : sferturi de finală In competițiile europene.
, n SCHI : Cursa de coborire in „Cupa mondială", la Cortina; 

campionatele mondiale de juniori la schi nordic, la Trond
heim <pină la 5.II) ; BASCHET : sferturi de finală în 
competițiile europene ; BOX : campionatul european la 
cat- semigrea Rudy Koopmans (Olanda) — Richard Ca- 
ramanolis (Franța), la Marsilia.

UI. SCRIMA : „Cupa Europei" la sabie, la Budapesta ; SCHI: 
Curse de slalom special șl uriaș, tn cadrul „Cupei Euro
pei*. bărbați la Val Carlina, In Italia.

4.n. SCHI : Curse de slalom special șl uriaș. In cadrul „Cupei 
mondiale*, la Boroveț. In Bulgaria ; RUGBY : meciuri In 
„Turneul oelor 5 națiuni* : Irlanda — Țara Galilor, la Du- 
bHn și Scoția — Anglia, la Edinburg ; BOX : meci pentru 
titlul mondial Ia cat. semi-mijlocie (WBA), Donald Curry 
și Marlon Starling (ambii S.U.A.). la Atlantic City.

CUPA JULES RIMET A FOST 
TOPITA

Cupa Jules Rimet. furată la 
20 decembrie de la sediul con
federației braziliene de fotbal, 
a fost topită și transformată în 
lingouri de aur care au fost 
vîndute. a anunțat, la Rio de 
Janeiro po'itia braziliană. Po
litia a arestat patru răufăcători 
din cei șase care au participat 
la furtul cupei Jules Rimet și a 
altor trei trofee. Printre ei se 
află un fost funcționar al con
federației și un detectiv pen
sionar. Prezentați ziariștilor, 
inculpați! au negat participarea 
la furt.
DINAMO MINSK SE PREGĂ

TEȘTE ÎN SALĂ
Dinamo Minsk, care va în- 

tîlni pe Dinamo București în 
sferturile de finală ale CCE, se 
pregătește în sală, "pe un teren 
acoperit cu material sintetic. Dp 
la 6 februarie, fotbaliștii sovie
tici vor efectua un stagiu de 
pregătire în Bulgaria și vor 
juca și două meciuri amicale, 
la 11 și 14 februarie.
POLONIA A CISTIGAT TROFEUL 

JAWAHARLAL NEHRU"
Tn finala celei de-a treia edi

ții a trofeului Jawaharlal Ne
hru. la Calcutta, echipa Polo
niei a învins cu 1—0 formația 
R. P. Chineze.

„MOSER A INTRAT IN LEGENDĂ !“
Ciclistul italian Francesco 

Moser a dotxxrît da două ori, 
în decurs de 4 zile, la 19 și 
23 ianuarie, recordul mondial 
al orei : 50,808 km și 51,151 km 
(vechiul record îi aparținea, 
din 1972, luă Eddy Merckx și 
era de 49,431 km). In trecere, 
el a mal realizat încă alte 5 
recorduri ale lumii : 5 Iun — 
5:48,243 și 5:47,163 ; 10 km — 
11139,270; 20 km — 23:30,848 
și 23:21,592. Istoria recordului 
orei a început la 11 mai 1393, 
dud Henri Desgranges a rea
lizat 35,325 km. Pe parcursul 
ei a mai existat un singur ci
clist care șl-a bătut propriul 
său record, francezul Roger 
Riviere, dar între cele două 
tentative reușite (46,923 km și 
47346 km) trecuse mal bine 
de un an (de La 13 septembrie 
1957 la 23 septembrie 1953).

Al 8-lea copil dintr-o fami
lie de țărani munteni, Fran
cesco Moser s-a născut in iu
nie 1951 la Palu dl Giove, în 
nordul Italiei. Are 1,80 m măl- 
ține și 78 kg. Rutier cu fai
mă, el n-a reușit totuși să 
cîștlge un mare tur, regretul 
său fiind că n-a putut £i pri
mul în nici un „Gino*. în 
1977 a cîștigat campionatul 
mondial la șosea și pe cel de 
urmărire pe velodrom. S-a 
distins, de asemenea, în cî- 
teva ,,clasice*. Performanța 
de la Ciudad de Mexico, spar
gerea .„zidului* celor 50 km, 
șl, apoi, la numai 4 zile, stră
pungerea celui de 51 km, l-a 
trecut direct în legendă, așa 
cum își titra reportajul ziarul 
Corriere dello Sport.

Recordurile lui Francesco 
Moser, alergător care va îm
plini în iunie 33 de ani, au 
fost obținute în condiții spe
ciale. Ca și Eddy Merckx și 
Ole Ritter * (Danemarca), el 
le-a realizat la Ciudad de Me
xico, la 2240 m altitudine. Ve
lodromul, în aer liber, are 
pista (333,33 m) de ciment, 
peste care s-a turnat, o peli
culă de plastic. Bicicleta de 
7.5 kg (a lud Merckx a cin- 
tărlt 5,9 kg), de construcție

m LA LUNGIME !
6-a încercare, cînd era condus 
de Larry Myricks cu 8,38 m. 
Alte rezultate : 60 y: King 6,16, 
400 m: Paul (Trinidad) 47,60. 
800 m : Robinson 1:49.69. o mi
la : Scott 3:59*38. 5 000 m: Padi
lla 13:33.83; 60 yg : Foster 7.07. 
înălțime: Stones și Howard 2,30 
m ; prăjină : Olson 5,70 m, Beli, 
Quinon (Franța) și Ripley 5,60 
m ; feminin : Înălțime : Mey- 
farth (RFG) 1.89 m. Brill (Ca
nada) și Ritter 1.89 m.

OTBAL 
meridiane

CAMPIONATE
R. F. GERMANIA (EL ÎS): 

Mannheim-Braunschweig 2—2, 
Borussia Monchengladbach-Ki- 
ckers Offenbach 3—2. Bayern- 
Bielefeld 3—1. Nurnberg-Le- 
verkusen 2—3, Eintracht Frank
furt-Bayern Uerdingen 2—2, 
Hamburg-Borussia Dortmund 
7—2. Stuttgart-Kaiserslautern 
5—1. Bochum-Werder Bremen 
3—3. Conduce Bayern cu 28 p. 
urmată de Stuttgart 27 p și 
Hamburg 26 p. Pe ultimele 
locuri : Eintracht 10 p. Nurn- 
berg 9 p.

ITALIA (Et. 18) : Ascoli-Fio- 
rentina 1—2. Lazio-Genoa 2—1, 
Milan-Roma 1—1, Napoli-Ju
ventus 1—1. Pisa-Verona 0—3, 
Sampdoria-Catania 2—0. Tori
no-Inter 3—1. Udinese-Avellino 
2—1 (Zico a marcat ambele go
luri ale gazdelor și conduce în 
clasamentul golgeterilor cu 15 
goluri). Pe primele locuri : 
Juventus 26 p, Torino 24 p. 
Fiorentina 23 p ; pe ultimele : 
14. Avellino 12 p, 15. Genoa 12 
p. 16. Catania 8 p. 

cu totul specială, are un ca
dru arcuit, un ghidon în for
mă de „coame, de taur*, roți 
cu spițele ascunse lntr-o îlan- 
șă de plastic și baieurl de 
LOO grame fiecare. Moser a 
purtat o cască metalică. Se 
socotește că bicicleta, con
struită după imaginația profe
sorului Dai Monte face parte 
din „science-flction “... Noul 
recordman s-a antrenat spe
cial, după indicațiile unui 
grup de 15 profesori si me
dici și cu ajutorul ordinato
rului, care — se spune — 
„i-ar fi programat fiecare pe
dală*. Ritmul cardiac î-a fost 
urmărit printr-un sistem elec
tronic în tot timpul antrena
mentelor și curselor record.

Fantasticele recorduri au 
stlmit un puternic ecou. Enzo 
Bearzot, care a asistat La ten
tativa din 19 ianuarie, a ex
clamat : „Performanța lui 
Francesco este asemănătoare 
celei pe care noi am obti- 
nut-o la campionatul mondial 
din Spania In Gazzetta
dello Sport : „Moser l-a pul
verizat pe Moser !* (referire 
la cel de al doilea record al 
orei). Ercole Baldini, ultimul 
italian care a deținut recor
dul orei, înaintea lui Moser : 
„N-am crezut că Moser va fi 
capabil să pulverizeze recor
dul lui Merckx* ; Giuseppe 
Saronni : „Performanta iui 
Moser este formidabilă* ; 
Jacques Anquetil : „Nu i-am 
acordat nici o șansă de reu
șită* ; Bernard Hinault : „Re
cordurile sînt făcute pentru a 
fi bătute" ; Eddy Merckx : 
„Moser își datorează reușita, 
înainte de toate, bunei pregă
tiri, atît din punct de vedere 
medical cit și științific, pre
cum și bicicletei uitrasofisti- 
cate* ; Gino Bartali : „Moser 
este uriaș, dar măreția iui 
Merckx rămine intactă...*.

Vorbe frumoase sau vorbe 
care ascund ușoare invidii. Ce 
rămine viu. palpitant este su
per recordul acestui uriaș
Moser.

Hristache NAUM

TELEX • TELEX
ATLETISM • La Jabîonec, 

Remigius Machura (Ceho
slovacia) a stabilit un nou re
cord european de sală la arun
carea greutății cu 21.29 m. • 
Maratonul feminin de la Osaka 
a fost cîștigat de Katrin Dorre 
(RDG) tn 2h31:41. urmată de 
Akemi Masuda (Japonia) 
2h32:05 si Karolin Szabo (Un
garia) 2h35:23.

AUTOMOBILISM • Cea 
de-a 52-a ediție a raliului Mon
te Carlo s-a încheiat cu victo
ria echipajului vest-germ in 
Walter Rohr-Ch. Geistdorfer 
(Audi Quattro) in 8h52:29. I-au 
urmat Stig Blomqvist—Bjorn 
Cederberg (Suedia. ..Audi Qua
ttro") la 1:13, Hannu Mikkola— 
Ame Hertz (Finlanda. ,,Audi 
Quattro") la 12:40 si Jean-Luc 
Therier—Michel Vial (Franța 
..Renault 5 Turbo") la 24:24.

BOX • La Moscova. în fața 
a 16 000 de spectatori, echipa 
URSS a întrecut pe cea a SUA 
cu 8—4 în primul din cele trei 
meciuri pe care le vor susține. 
A fost a 16-a întîlnire dintre 
cele două țări, din care pugi- 
listii sovietici au cîștigat 14, 
iar cei americani numai una. 
• Argentinianul Santos Laciar 
Si-a păstrat titlul de campion 
mondial la categoria muscă 
(WBA). Învingindu-I la puncte, 
la Marsala (Italia), pe mexica
nul Juan Antonio Herrera.

HANDBAL • La Reykjavik, 
în meci amical masculin : Is
landa — Norvegia 24—15 
(14—7).

SCRIMA • Turneul de spa
dă de la Seichamps (Franța) a 
fost cîștigat de echipa Elveție’ 
9—3 in finală cu Franța .,B"

ȘAH • In runda a 12-a la 
Wijk aan Zee. Beliavski l-a 
invins pe van der Wiel. Tcrre 
pe Ree. iar partidele Korcinoi
— Andersson. Ligtering — vam 
der Sterren, Hubner — Niko- 
lici. Sosonko — Miles si Ador- 
jan — Tukmakov au fost re
mize. Conduc Beliavski si Kor
cinoi cu 9 p.

TENIS • Semifinalele cam
pionatelor internaționale de 
sală ale SUA, la Philadelphia : 
Lendl — Noah 6—3, 6—4,
McEnroe — Fibak 6—2. 7—6.
O Semifinale feminine ia 
Marco Island : Bonnie Gadusek
— Virginia Ruzici 7—6. 7—6. 
Kathy Horvath — Camille 
Benjamin 6—3. 7—6.

— TENIS DE MASA • Finalele 
de simplu ale campionatelor 
internaționale ale Angliei 'a 
Brighton : masculin : Douglas 
— Broda (Ceh.) 3—2 (—17. -16. 
12, 7. 14); feminin: Zaharian 
(URSS) — Thiriet (Fr.arPai 3—1 
(—16. 22. 18. 1G>
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