
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE

DIN MUNICIPIUL BRAȘOV
Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat joi, 21 ianuarie, o 
vizită de lucru în întreprin
deri industriale din municipiul 
Brașov.

Conducătorul partidului și 
statului nostru a fost însoțit 
de tovarășii Gheorghe Oprea, 
Silviu Curtieeanu.

Desfășurată la începutul unui 
nou an de muncă, ultimul an 
al actualului cincinal, într-o 
perioadă cind oamenii muncii 
din întreaga țară sint puternic 
stimulați de orientările și în
demnurile cuprinse în Mesajul 
adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu de Anul Nou, vi
zita a prilejuit o apro
fundată analiză a modului in 
care se acționează pentru în
făptuirea importantelor obiec
tive stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului privind 
dezvoltarea economieo-socială a 
patriei.

Avind loc in preajma ani
versării zilei de naștere a 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu 
și omagierii îndelungatei sale 
activități revoluționare — săr
bătoare scumpă întregului 
nostru popor — vizita a repre
zentat pentru toți cei ce trăiesc 
și muncesc pe meleagurile bra
șovene un prilej de a 
adresa conducătorului iubit al 
partidului și al țării, direct, 
emoționant, cu toată căldura 
inimii, urarea tradițională de 
ani mulți, fericiți, sănătate, de
plină putere de muncă, noi și 
strălucite succese în ac
tivitatea pe care, cu exem
plară dăruire revoluționară, o 
desfășoară in fruntea partidului 
și statului, spre binele și feri
cirea întregului popor, pentru 
progresul și înflorirea scumpei 
noastre patrii.

Vizita de lucru a secretarului 
general al partidului, președin
tele Republicii, are Ioc într-u- 
nul dintre cele mai puternice 
centre industriale ale țării.

Potențialul industrial al ju
dețului și bogatele sale tradiții 
muncitorești au fost valorifica
te la un nivel superior, econo
mia sa a înregistrat o puterni
că diversificare, îndeosebi in 
domeniul ramurilor de vîrf, 
purtătoare ale progresului teh
nic, ceea ce a făcut ca Brașovul, 
principalul furnizor de tractoa
re, autocamioane, coloranți, pig
menți organici, motoare, rul
menți, să ocupe, din punctul de 
vedere al producției industriale, 
locul al doilea pe țară.

In cursul dialogului pe care 
cecretarul general al partidului 
l-a purtat cu reprezentanții 
organelor locale de partid și de 
stat, ai conducerii nnor minis
tere, cu specialiști și muncitori 
din întreprinderile vizitate, por- 
nindu-se de Ia Importanța ju
dețului in ansamblul economiei 
naționale, de Ia sarcinile tot 
mai mari ce îi revin în proce
sul de dezvoltare multilaterală 
a țării, au fost examinate prin
cipalele aspecte ale dezvoltării 

și modernizării producției, au 
fost stabilite măsuri in vederea 
îndeplinirii prevederilor de plan 
pe anul în curs și pe întregul 
cincinal, ridicării, in continua
re, a nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, sporirii efi
cienței economice a întregii ac
tivități.

Vizita de lucru a secretarului 
general al partidului a început 
la întreprinderea „Tr.~.ttorul“.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu s-a oprit la 
diferite locuri de muncă, a stat 
de vorbă cu muncitorii, s-a in
teresat de condițiile lor de 
muncă și viață, de modul cum 
își îndeplinesc sarcinile de pro
ducție.

In sala de consiliu a între
prinderii tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu s-a întîlnit, apoi, cu 
cadre de conducere și specialiști 
care lucrează în domeniul pro
ducției de tractoare și autoca
mioane, continuind analiza unor 
aspecte esențiale ale dezvoltării 
actuale și in perspectivă a 
acestui sector.

In timpul intilnirii de lucru, 
apreciind o serie de rezultate 
obținute de colectivele munci
torești din întreprinderile care 
alcătuiesc Centrala industrială 
de tractoare și autocamioane, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu s-a 
oprit asupra unor importante 
probleme ce privesc activitatea 
de producție in acest an și in 
perspectivă.

In continuare, a fost vizita
tă întreprinderea de tricotaje 
Brașov.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
a felicitat colectivul de oameni 
ai muncii de Ia întreprinderea 
de tricotaje pentru rezultatele 
obținute și a cerut să se acțio
neze cu fermitate pentru ridi
carea la cote calitative mai 
înalte a întregii activități, pen
tru îndeplinirea în bune con- 
dițiuni a tuturor indicatorilor 
de plan pe anul 1985.

Pretutindeni pe parcursul 
vizitei. tovarășul Nicolae 
Ceausescu a fost intimpinat eu 
cele mai alese sentimente de 
stimă si prețuire, oamenii mun
cii exprimindu-și nețărmurita 
lor bucurie de a se reintilni cu 
secretarul general al partidului. 
In semn de profund omagiu, ei 
au interpretat cintecul atît de 
drag inimilor noastre „Partidul. 
Ceaușeseu, România !“, au scan
dat îndelung, eu însuflețire. 
„Ceaușeseu — La multi ani !“.

Sub semnul acestor senti
mente. exprimate vibrant. cu 
căldură de oamenii muncii di- 
cele două reprezentative unităti 
industriale ale Brașovului, s-a 
încheiat vizita de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
care a prilejuit o amplă anali
ză a modului în care se acțio
nează, încă din primele zile ale 
acestui an, pentru îndeplinirea 
în cele mai bune conditiuni a 
prevederilor de plan ne 1985 si 
pe întregul cincinal, centru în
făptuirea istoricelor hotărîri a- 
doptate de cel dc-a! XIII-lea 
Congres al partidului.
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fSENSUl SUPREM Al UNEI VIEJI EXEMPLARE, A

FERICIREA ROMÂNIEI Șl A POPORULUI ROMÂN
Mai mult ca oricind. la 

sfirșit de ianuarie ne gin
dim la un Om anume.

In apropierea zilei în 
care s-a născut, ne gindim 
la marele făuritor de istorie 
Nicolae Ceausescu.

ne gindim la marele fău
ritor al României modeme. 
Nicolae Ceaușeseu,

ne gindim că garantul 
visurilor și - speranțe
lor noastre. ale tutu
ror. are același nume : 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Dacă in tot restul anului, 
viata unui întreg popor si 
a cetățenilor lui înseamnă 
muncă și luptă sub conduce
rea nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu 
ale cărui mărețe 
fapte și istorice 
hotărîri inspiră 
faptele si hotăriri- 
le unui întreg po
por si ale fiecă
ruia dintre noi — 
în marele front 
comun pentru o 
viată mereu mai 
bună a României, 
în care-1 urmăm 
ai nesfirsită în
credere si cu ne
țărmurită dragoste 
pe conducătorul 
nostru —, acum, 
către sfirsitul pri
mei luni a anului, 
gindurite noastre 
se îndreaptă spre 
EL

... O tulburătoa
re imagine de 
acum dțiva ani, 
dintr-o vizită in 
America de Sud. 
îl arăta ne pre
ședintele României 
in timp ce urca 
pe scara avionu
lui. oprit fiind de 
zeci de miini — 
parcă văd și acum acele 
miini — de oameni străini 
care încercau să-i stringă 
mina marelui bărbat al 
României, și fotografia a- 
ceea atît de expresivă spu
nea foarte mult, spunea ce 
mult înseamnă Nicolae 
Ceaușeseu în întreaga lume!

Nu am uitat, nu puteam 
uita acea imagine care m-a 
emoționat profund — ca 
român — și retrăiesc și 
astăzi mîndria patriotică pe 
care am simtit-o atunci. 
Dună cum ei. străinii, au 
înțeles ce mare om al lu
mii se află în fruntea tării 
noastre, si ce mult înseam
nă el în viața intemationa-

lă, noi, un Întreg po
por. am Înțeles ce mult 
a însemnat șl Înseamnă 
Nicolae Ceaușeseu pentru 
România modernă, al cărei 
drum mereu ascendent si a 
cărei Înflorire nici nu se 
putea concepe fără prezen
ța strălucită si activitatea 
de un extraordinar dina
mism a marelui său ctitor, 
in fruntea poporului.

Timp de două decenii. in
trate pe vecie in istorie sub 
denumirea „Epoca Ceaușeseu**. 
o Întreagă națiune si fiecare 
dintre noi am Înțeles eă 
sensul suprem al vieții si 
activității conducătorului

□ostru este fericirea Româ
niei si a poporului.

Cîrmaci înflăcărat de un 
spirit revoluționar care arde 
ca o tortă mereu vie. patriot 
luminat care a știut si știe 
să conducă tara oria furtu
nile unei lumi internaționa
le frămîntate si instabile in 
care România și-a adus 
mereu — prin cuvîntul ex
cepționalului om politic din 
fruntea sa — contribuția 
în direcția stabilirii unui 
vital echilibru mondial, 
a creării unei nece
sare armonii, președintele 
Nicolae Ceausescu a croit 
tării un destin măreț.

Pășind hotărîti pe calea 

dreaptă a acestui destin, 
gîndul se Îndreaptă — cu 
recunoștință, cu dragoste, 
cu speranțe — la El, la con
ducătorul tării si al po
porului și avem convingerea 
că in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu poporul 
nostru va străbate pină la 
capăt drumul marilor noas
tre speranțe, drumul măre
țelor noastre proiecte.

—într-o casă mică. dar 
curată ca o lacrimă. din 
Munții Apuseni, un moț bă- 
trin. care si-a prins la că- 
Pătîl. pe perete, fotografia 
tovarășului Nicolae Ceausescu 

alături de aceea 
a lui Avram Ian- 
cu, ne spunea : 
„Ferice de nea
mul nostru că a 
avut și are parte de 
MARI ROMANI, 
de mari conducă
tori de destine !“. 
Gîndul acelui moț 
este de fapt sin
teza gîndurilor u- 

nui întreg popor.
Vorbind lumii 

întregi de la tri
buna celui mai 
înalt forum poli
tic internațional, 
de la tribuna Or
ganizației Națiu
nilor Unite, sau 
vorbindu-ne nouă, 
întregului nostru 
popor, din toate 
colțurile țârii — 
vastul și adevă
ratul său cabinet 
de lucru — marele 
român Nicolae 
Ceaușeseu a do
vedit în nenu
mărate ocazii ma
rea sa vocație de

om politic, marea sa voca
ție a istoriei, marea sa 
vocație a României,

Pentru toti si pentru toa
te. pentru întregul nostru 
popor, nu poate exista alt 
rind mai fierbinte acum. în 
ceas tirziu de ianuarie, de- 
cît dorința milioanelor de 
inimi de a-1 avea pe 
tovarășul Nicolae Ceausescu 
ani cît mai multi. în depli
nă putere si sănătate. în 
fruntea României. pentru 
binele României, pentru bi
nele poporului.

Marius POPESCUy

DOUĂ DECENII DE MARI SUCCESE
In zilele istoricului Congres al 

IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân, în 1965, care a marcat începu
tul uneia dintre cele mai înfloritoare 
epoci din întreaga istorie a națiunii 
române aveam 8 ani și, în orașul 
meu natal. Hunedoara, făceam primii 
pași în sport. De atunci au trecut 20 
de ani. Ani plini de realizări. da 
multe si însemnate succese. în toate 
domeniile de activitate, obținute de 
poporul român, sub conducerea parti
dului. în frunte cu secretarul său gene
ral. tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Pe plan economic si social tara noas
tră a făcut pași uriași înainte, pă
șind cu curai si demnitate pe drumul 
unui progres ferm, al unei dezvol
tări nemaicunoscute pină în prezent.

In acest minunat ansamblu de rea
lizări. sportul are un loc aparte. Suc
cesele obținute de reprezentanții 
României socialiste în ultimii 20 de 
ani sînt de o mare amploare si va
loare. ele uimind lumea sportului 

mondial. Printre cei care au contri
buit. modest, la aceste importante 
realizări m-am numărat si eu. ca iu- 
cător de handbal, component al echi
pei campioane Steaua si al echipei 
reprezentative. Victoriile noastre, ale 
tuturor sportivilor români din ultimii 
20 de ani. sînt si ele legate de ale
gerea în fruntea partidului a celui 
mai iubit fiu al poporului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu.

Azi. în pragul aniversării zilei de 
naștere a iubitului nostru conducător, 
mă alătur tuturor tinerilor sportivi, 
întregului nostru Dopor. adresînd cu 
dragoste Omului de omenie, care este 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, via
tă lungă și sănătate, spor în tot

VASILE STINGĂ
maestru emerit al sportului 

component al lotului reprezentativ 
de handbal

(Continuare in pag. 2—3)

MÎNDRI DE TARĂ, DE
In ziua finalelor olimpice de ca

notaj de la Los Angeles, echipajele 
noastre feminine au uimit pe cei ve- 
niți să asiste la marile întreceri de 
pe Lacul Casitas. De cind ori con
secutiv steagul tricolor al României 
socialiste a urcat De cel mal înalt 
catarg 1 Eram mîndre de victoriile 
noastre, mîndre că sîntem românce, 
că facem parte din tînăra generație 
crescută si îndrumată de partid, din 
generația ocrotită cu grijă si 
părintește sfătuită de mult iu
bitul si stimatul nostru conducător, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

La această mare sărbătoare a în
tregului popor, ne exprimăm stator
nica și profunda dragoste fată de cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, care zi 
de zi ne-a înconjurat cu părintească 
afecțiune, a pretuit munca noastră, 
a performerilor, filndu-le tuturor în
demn si lumină. Profundele înnoiri

CONDUCĂTORUL IUBIT
în viata si conținutul mișcării noas
tre sportive, toate marile izbînzi re
purtate în acești ani luminoși ai so
cialismului le datorăm partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu, 
patriot si înflăcărat revoluționar, per
sonalitate marcantă a lumii contem
porane.

Avem șl ■ in continuare condiții 
excelente de pregătire. Urmînd în
demnurile mobilizatoare ale secreta
rului general al partidului, vom stă
rui asupra calității, eficientei, randa
mentului maxim în munca de pregă
tire. astfel ca la viitoarele mari re
gate internaționale echipa iele cunos
cutei școli românești de canotaj să 
acosteze din nou la țărmul marilor 
performante. Pentru toate, pentru tot 
ce ați făcut si faceți — VA MUL
ȚUMIM I

ELENA HORVAT-FLOREA 
campioană olimpică la canotaj



A.

PREȘEDINTELUI TĂRII, CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE, FLODETISTELE $I-AU STABILIT
FINALISTELE CAMPIONATULUI NATIONAL

UN VIBRANT OMAGIU DIN PARTEA SPORTIVILOR
Reka Lazar (Tractorul Brașov), neînvinsă, a dominat întrecerea!

ADINCA RECUNOȘTINȚA VOM FACE TOTUL
CONDUCĂTORULUI IUBIT PENTRU A FI LA ÎNĂLȚIMEA

Alături de toți tinerii patriei, de întregul nos
tru popor, imi mărturisesc simțămintele cele 
mai sincere de dragoste și prețuire față de se
cretarul general al partidului, președintele tării, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. eminentul om 
de stat, patriotul și revoluționarul înflăcărat care 
conduce cu înțelepciune destinele patriei si po
porului pe drumul luminos al construcției so
cialiste și comuniste. Grija părintească pe care 
președintele tării o manifestă față de tineret s-a 
răsfrînt. firește, și asupra noastră, a celor an
gajați in mișcarea sportivă. De aceea, noi. spor
tivii. ne-am străduit si ne străduim să răspun
dem prin fapte condițiilor care ne sini create. 
Mă număr printre cei • medaliați olimpici la 
haltere și mă bucur nespus că anul trecut am 
cucerit la Jocurile Olimpice de Ia Los Angeles 
primul titlu olimpic pentru halterele românești, 
urmat la scurt timo de cel obținut de tinărul 
coleg Nicu Vlad. Cînd. departe de țară, trico
lorul românesc a urcat pe cel mai înalt catarg, 
gîndurile mele s-au îndreptat cu recunoștință 
spre partid, care asigură sportului din țara 
noastră condiții minunate. spre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel care ne insuflă zi de ți 
profunde simțăminte patriotice și responsabili
tate. care ne animă in muncă, in pregătirea 
noastră pentru buna reprezentare a culorilor 
tării, pentru sporirea prestigiului sportiv inter
național al României socialiste.

Și in aceste zile gîndurile 
dreaptă cu adineă recunoștință 
torul iubit. Mă angajez să fac 
fi la înălțimea așteptărilor, a 
viață, de muncă și sport de care beneficiem, 
a atenției pe care președintele tării o acordă 
activității de educație fizică și sport

noastre se În
spre ccnducă- 
totul pentru a 
condițiilor de

PETRE BECHERU
campion olimpic la haltere

DOUA DECENII
DE MARI SUCCESE

(Vrmire din pag. D

săface pentru ca națiunea română 
mai sus pe' treptele civilizației și pro-

ceea ce 
urce tot 
greșului.

In ce mă privește, ca membru al echipei re
prezentative de handbal a României și ca ju
cător al formației Steaua, mă angajez, cu acest 
fericit prilej, să muncesc mal mult, cu mal 
multă dîrzenie, pentru a obține noi și valoroase 
rezultate, pentru ca sportul să se înscrie cu tot 
mai multă autoritate in ansamblul succeselor 
obținute de poporul român in acești ultimi 20 
de ani, numiți cu justificată mîndrie. cu dra
goste și bucurie, „EPOCA CEAUȘESCU".

CONDIȚIILOR CREATE
Impreună cu Întregul nostru tineret. încerc 

in aceste momente sentimentele cele mai pu
ternice de recunoștință și de nețărmurit respect 
pentru conducătorul nostru iubit, secretarul ge
neral al partidului. președintele tării, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Sint tînără. am 23 de ani. ceea ce înseamnă 
că am trăit in perioada cea maj înfloritoare din 
întreaga existentă a țării noastre, „EPOCA 
CEAUȘESCU". Am avut, asemenea tuturor ti
nerilor din țara noastră, o copilărie fericită, în 
comuan Cujmir — Mehedinți, am putut învăța, 
am putut practica sportul dorit, mi-em putut îm
plini toate visurile. Am început școala la marele 
liceu industrial „Electroputere" din Craiova, 
unde am făcut cunoștință cu sportul, mai pre
cis cu atletismul, căruia i-am dedicat timpul 
liber și multe dintre preocupările mele. La în
cheierea studiilor liceale, am devenit studentă 
a Facultății de educație fizică a Institutului pe
dagogic din Bacău, pe care l-am absolvit in 
1933 și acum sint profesoară de educație fizică 
la C.S.M. Craiova. In tot acest timp, am evoluat 
pe pista stadionului de atletism. Ca junioară, 
am fost campioană națională șl balcanică in 
cursele de semifond. am obținut, in 1979. două 
victorii la „Concursul Prietenia", la Praga. la 
cea mai importantă competiție mondială de 
juniori și in același an am fost a treia, la 
1500 m. la .europenele" de junioare. Mai apoi, 
m-am ocupat cu precădere de cursa de 400 
m.g., reușind. între altele, două performante 
mai bune : am fost finalistă a „mondialelor" de 
la Helsinki. în 1383. iar anul trecut, la Jocu
rile Olimpice, la Los Angeles, am cucerit me
dalia de bronz. Anul trecut, la „europene", am 
avut bucuria unei medalii de bronz -la 800 m. 
iar acum, la Paris-Bercy. la prima ediție a unei 
noi competiții de anvergură a atletismului, am 
devenit campioană a Jocurilor Mondiale în sală. 
Cu cîteva zile mai înainte. în sala de la Osaka, 
în Japonia, am concurat in cadrul ștafetei de 
4x400 m. avînd printre adversare și formația 
S-U A.. campioană olimpică. Am avut bucuria 
victoriei echipei noastre, dar și pe aceea că am 
depășit-o. cu peste doi metri, pe S^nd-a Cheese
borough a doua la 400 m la J.O. Sint cîteva 
succese care-mi dau noi aripi pentm activitatea 
viitoare. împliniri care au fost posibile numai in 
condițiile extrem de favorabile create de partid 
mișcării noastre sportive.

Acum, la ceas de sărbătoare, gîndurile mele 
se îndreaptă cu recunoștință spre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. părintele iubit al tineretului 
și il încredințez că, alături de ceilalți sportivi 
fruntași ai țării, nu-mi voi drămui eforturile 
pentru a obține noi și noi succese, care să fie 
la înălțimea condițiilor de viață, de muncă și de 
sport pe care le avem.

CRISTiEANA CO1OCARU 
campioană la Jocurile Mondiale 

de atletism in sală

Prilej de satisfacție pentru flo- 
retistele de la Tractorul Brașov : 
una din colegele lor, Reka Lazar, 
a terminat prima concursul din 
sala Floreasca din Capitală, care 
a desemnat pe cele 24 de sportive 
calificate pentru etapa a n-a a 
campionatului național Individual, 
cînd se va decide titlul... Prima 
din 76 de concurente, net cea mal 
inspirată și mai decisă în acțiuni, 
Reka Lazar se arată a fi într-o 
formă deosebită, lucru dovedit, 
nu de mult, și în turneul interna
țional din Ungaria („Cupa Cao- 
la*). Cu 3 victorii în turul I, eu 
alte 5 victorii în turul II, Lazar 
s-a impus și în continuare și mai 
ales în turneul final de 8. unde 
s-a detașat destul de lejer (8—5) 
de experimentata sătmăreancă 
Marcela Zsak, apoi șl de altă flo- 
retistă rutinată, Aurora Dan (din 
nou 8—5). Ajunsă în finală, cu 
Monica Veber, incomoda trăgă
toare din Satu Mare, ea a evo
luat cu multă grijă, în fiecare 
frază, a dejucat cu regularitate 
toate intențiile ofensive ale ad
versarei sale șl șl-a apropriat vic
toria la un scor concludent, 8—3! 
Un ylncer „bravo !• acestei foar
te tinere florctiste din Brașov (și, 
de asemenea antrenorului el. tag. 
Șerban Vlad), care, prin muncă
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DIVIZIA „A" DE LUPTE LIBERE LA STARTUL UNEI NOI EDI/II
Cele 40 de echipe din Divizia 

„A“ de lupte libere încep du
minică întrecerile unei noi e- 
diții. Competiția divizionară a 
primului eșalon valoric reține 
de fiecare dală atenția iubito
rilor acestui sport, constituind, 
totodată, un bun prilej de a- 
firmare a tinerilor taientațL

Iată programul primei etape: 
Seria I, la Oradea : A.SA. O- 
radea — Unio Satu Mare — 
A.S.A. Zalău ; Brașov ; Di-

namo Brașov — U.M. Timi
șoara — C.S.M. Cluj-Napoca ; 
Lugoj : Rapid Arad — Metalul 
I.U.R.T. Lugoj — C.S.M. Re
șița — C.F.R. Timișoara ; Se
ria a Ii-a, la Hunedoara : în
frățirea Oradea — Construc
torul Hunedoara — Precizia 
Blaj ; Tg. Mureș : Mureșul Tg. 
Mureș — Comerțul Tg. Mureș 
— Lemnarul Odorheiu Secu
iesc ; Brașov : C.S.M. Sf.
Gheorghe — Steaua — Stea-

ACTUALITĂȚI DIN TENIS DE MASA

și tenacitate, „crește* cu fiecare 
concurs. îi dorim, în continuare, 
noi reușite.

Pe tabloul celor 34 de sportive, 
care vor urca, în vară, pe planșe 
pentru desemnarea primei flore- 
tlste a țării, se află 6 sportive de 
la Steaua (El. Guzganu-Tufan), 
una din favorite, stopată, însă, 
de Chelaru și Moțea, — R. Dumi
trescu, M. Stegărescu, A. Geor
gescu, CI. Grigorescu șl A. Mo
țea), cîte 4 de la Dinamo Bucu
rești (A. Dan, G. Beca — exce
lentă în asaltul decisiv, cu Lazar, 
pentru intrarea în turneul final — 
C. Leahu și C. Chelaru) șl C.S. 
Satu Mare (M. Zsak, R. Oros, M. 
Veber, Cs. Szarvadyt, care revine, 
treptat, la forma ei de acum doi 
ani), cîte două de la Tractorul 
Brașov (în afară de Reka La
zar, S. Ionescu) șl I.E.F.S. (Ad. 
Băciol-Popescu șl M. Chezan) și 
cîte una de la C.T.A.S. (N. Crei- 
niceanu), C.S.S. Triumf Bucu
rești (S. Moldoveanu), C.S. Șc. 1 
București (I. Ionescu), Mondiala 
Satu Mare (I. Sebestyen), C.S.M. 
Cluj-Napoca (L Gyurkan) și C.S. 
Șc. Satu Mare (E. Musznay — 
surpriza concursului, locul 4 în 
finală).

Tiberiu STAMA

AZI INCEP, LA CRAIOVA SI CONSTANTA> A ‘

TURNEELE DIVIZIEI
Sala sporturilor din Craiova va 

găzdui inceplr.d de astăzi turneul 
cu numărul 3 (pentru locurile 
1—6) al Campionatului feminin 
de volei ai Diviziei „A".

După cele două turnee desfășu
rate pînă acum (la Bacău șl Rm. 
vncea) poziția cea mal bună in 
clasament o au campioana Di
namo și C.S.U. Galați, la două 
puncte de lider. Interesant pare 
să se anunțe asaltul pe care îl 
dau celelalte echipe fruntașe pen
tru „stoparea" campioanei, de 
ani, a voleiului românesc. Este 
puțin probabil ca Dinamo — cu 
lotul pe care îl are — să cedeze 
supremația. Și. totuși, nu putem 
să nu ne gindim la faptul că 
bucureșteneele au fost Învinse de 
două ori în precendentul turneu, 
de către Chimia Rm. vncea și 
Universitatea Craiova (gazda de 
acum). Slnt .Jntîmpîâri" care dau 
un plus de interes „turneului 2" 
(în finalul său vom avea situația 
la jumătatea campionatului) — 
turneu în care așteptăm să ve
dem „pe scenă" echipe bine pre-

„A" DE VOLEI (F)
gătite fizic, dirze, ambițioase. 
Iată șl clasamentul Înaintea ce-

sporturilor din 
întrecerile tur-

lui de al treilea turneu
1. Dinamo 10 8 2 27: 9 18
2. C.S.U. Galați 10 6 4 20:17 16
3. Chimia Rm. V. 10 5 5 17:20 15
4. Farul C-ța 10 5 5 15:22 15
5. Univ. Craiova 10 4 6 22:22 14
6. Știința Bc. 10 2 8 14:25 12

Tot azi, in Sala 
Constanța, încep 
neulul al treilea rezervat echipe
lor din plutonul doi (locurile 
7—12). în acest grup, pînă acum 
se află la egalitate de puncte 
C.S.M. Libertatea Sibiu și Calcula
torul I.I.K.U.C. București (13 p), 
talonate de Flacăra roșie Bucu
rești 16 p. La distanță, luptînd 
pentru evitarea retrogradării. Ra
pid București și C.S.Ș. Explormin 
Caransebeș 13 p, Chimpex Con
stanța 12 p.

Turneele de la Craiova și Con
stanța se desfășoară de astăzi 
pînă marți, meciurile avlnd loc 
după-amiaza. Doar duminică. 27 
ianuarie, acestea incep la ora 9 
dimineața. (M. FE.).

A ÎNCEPUT RETURUL DIVIZIEI „B" DE VOLEI

0 Au fost stabilite noile colec
tive de antrenori ale loturilor de 
juniori și seniori : Virgil Bălan, 
Șerban Doboțl, Gheorghe Bozga 
(masculin), Maria Alexandru, 
Laurențiu Gheorghiu (feminin). 
De asemenea, au fost alcătuite șl 
colectivele care se ocupi de pre
gătirea loturilor de juniori n șl 
de perspectivă : Mihai Bledea, 
Mllial Boboclcă, Cătălin Cojocaru, 
Adrian Șlmandan " '.
Dan Antohe, Doina Badl, Vasile 
Dumitrescu, Vlorcl Fillmon (fe
minin).
• In perioada 14—17 februarie, 

echipele reprezentative de tenis 
de masă ale României vor parti
cipa Ia Campionatele internațio
nale ale Cehoslovaciei, concurs 
care face parte din circuitul 
pentru „Marele Premiu”.
• La Arad va avea loc, in zi

lele de 1 șl 2 februarie, etapa 
turneu a Diviziei „A”, concurs 
Cu cane se va da startul in noua 
ediție a campionatului național.
• Schimbări de denumire a u- 

nor echipe din prima divizie: 
Hidrotehnica Buzău in Ioc de 
A.S.A. Muntenia (masculin) șl 
Juventus MTLMC — IMG Bucu- 
refti. ta Ioc de Juventus *83 (te- fnțTFtlHr
• Deții data limită a expirat, o 

•erte oe cluburi au... uitat să

trimită înscrierile pentru noua e- 
dlție a campionatului : Spartac 
C.S.Ș. 1 București, Metalurgistul 
Cugir, Juventus MILMC-IMG 
București (feminin). Stirom C.S.Ș. 
2 București și C.S.Ș. Tchnoutilaj 
Od. Secuiesc (masculin). Dacă 
„uită- șl federația sâ-i primească 
La turneu 7

gul roșu Brașov — Viitorul 
Gheorghenl ; Seria a III-», 
la București (în sala de la 
Danubiana) : I.O.B. Balș — 
Electra București — Danubiana 
București ; Motru i C.A.L. Tg. 
Jiu — Minerul Motru — Jiul 
Petrila ; Tîrgoviște : Vulcan
București — C.S.M. Craiova — 
C.S. Tîrgoviște — Voința Cluj- 
Napoca ; Seria a IV-a, la Vas
lui : Nicolina Iași — Viitorul 
Vaslui 
cipiul 
Galați: 
greșul 
rești ; 
lupte 
C.S. ~ 
Urbis București 
nica Constanța 
Tg. Secuiesc.

întrecerile incep la ora 10. 
Dintre divizionarele „A“ vor 

debuta Ia ediția din acest an 
C.S.M., Viitorul Gheorgheni, 
Voința Cluj-Napoca și Fores
tierul Tg. Secuiesc.

Duminică a început returul Di
viziei „B“ de volei. Iată rezulta
tele înregistrate :

FEMININ, seria I : Penicilina 
Iași — C.P. București 3—0, C.S.Ș. 
Zimbrul Suceava — Braiconf Bră
ila 1—3, Ceahlăul Piatra Neamț — 
C.S.Ș. Unirea Focșani 3—0, Flacă
ra roșie n București — I.T. Bucu
rești 2—3 ; seria a n-a î C.S.U. 
I.E.F.S. București — Chimia Tr. 
Măgurele 3—0, Confecția Bucu
rești — C.SȘ.U. Dacia Pitești
2— 3. A.S.S. U. Craiova — Chimpex 
n Constanța 3—0. C.S.Ș. Oțelul 
Tîrgoviște — Voîr.ța București
3— 1 ; scria a Hl-a : ..Poli- C.S.Ș. 
Timișoara — Metalotehnica Tg.< M r- T Brașov —

Armătura 
.uta! 33 Bucu- 
Ba!a Mare — 
3—8.
I : I.T. Bucu- 
Bacău 3—1,

5

(masculin),

i — Metalote: 
Mureș 2—0, C.I.C.CX. 
„U" Cluj-Napoca 3—0, 
Zalău — Olimpia Met- 
rești 2—2. Marstex 
Steaua roșie Sibiu 

MASCULIN, seria 
rești — Viitorul

numismt di

— C.S. Onești mtini- 
Gh. Gheorghiu-Dej ; 

Dunărea Galați — Pro- 
Brăila — Rapid Bucu- 
București (în sala de 
a clubului Steaua) : 

Sătesc Ilfov-Brănești — 
Hidroteh- 

Forestierul

g

Ieri, la prinz, in Sala Floreasca 
din Capitală, s-a disputat jocul 
feminin de handbal dintre Con
fecția București șl știința Bacăa 
din cadrul etapei a H-a a retu
rului Diviziei „A" (in devans, 
studentele urmînd să facă depla
sarea Ia Belgrad pentru partida 
retur din C.C.E., cu RadnlcH) 
Scor : 23—25 (12—9) pentru 
ploanele țării, dar trebuie 
tlonat că bucureștencele au 
replică neașteptat de bună 
tida fiind echilibrată pe 
durata ei), ele conducînd chiar în 
mln. 22 cu 9—7. în acest mo
ment, elevele antrenorului Eugen 
Bartha au apăsat ceva mal tare

ADMINISTRAȚIA Dt STAT LOTO PRONOSPORT WfORMEAlA
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

„MARILOR CÎȘTIGURI“ LOTO 
DIN 18 IANUARIE. FAZA I — 
Cat. 1 : 1 variantă 100% — auto
turism Dacia 1300 șl 4 variante 
25% a 17.500 lei ; cat 2 : 13 va
riante 25% a 8.150 lei; cat. 3 :
11.75 variante a 9.017 lei; cat. 4:
29.75 variante a 3.561 Iei; cat. 5 :
100.75 variante a 753 lei; cat. 6 : 
316,50 variante a 335 lei; cat. X : 
1.342,25 variante a 100 lei. Report 
la cat. 1 : 257.627 let FAZA a 
n-a — Cat. A ; 1 variantă 100®/» 
— autoturism Dacia 1300 șl 6 va
riante 25% a 17.500 lei; cat. B : 
43 variante 100®/® a 10.444 let tn 
cadrul cărora o excursie de un 
loc în R.P. Ungară șl diferența 
ta numerar șl 213 variante 25®/» a 
2.611 let Autoturismele „Dacia

1300“ au revenit parti cipantilor : 
CONSTANTINESCU MARIUS din 
Bușteni (la cat. 1) și TOMA SI- 
MION din com. Șerbănești, jude
țul Argeș (la cat. A).
• CÎȘTIGURILE TRAGERII EX

TRAORDINARE PRONOEXPRES 
A NOULUI AN DIN 9 IANUARIE.

FiZA I — Cat. A : 3 variante 
25% a 50.000 lei; cat. B : 7 va
riante 25% a 26.673 lei; cat.
18,50 a 9.100 lei; cat. D : 83,75 a 
2.010 lei; cat. E : 276,75 a 608 lei; 
cat. F : 9.592 a 60 lei. FAZA a 
n-a — Cat. 1 : 3 variante 100% — 
autoturisme Dacia 1300 șl 7 va
riante 25% a 17.500 lei; cat. 2 : 
11 variante 100% a 23.668 lei șl 24 
variante 25% a 5.917 lei; cat. 3 : 
84,75 a 4.748 lei; cat. 4 : 395,75 va-

C :

ca ru
men

ei at o 
(par- 
toată

riante a 1.017 lei; cat. 5 : 952.50 a 
422 lei; cat. 6 ; 31.700.50 variante 
a 60 Iei. FAZA a in-a — Cat. 
Q : 1 variantă 25% a 17.500 lei; 
cat. H : 2 variante 100% a 10.000 
Iei, în cadrul cărora o excursie 
de două locuri tn U.R.S.S. șl 3 
variante 25% a 2.500 lei; cat. I : 
15,50 a 1.000 lei; cat. J : 71,75 a 
200 lei; cat. K : 147 a 100 lei; cat. 
L : 5.214,25 a 60 lei. Autoturismele 
„Dacia 1300“ de la cat. 1 (faza a 
Il-a) au revenit partlclpanțllor : 
HADNACY ATILA din Cluj-Na- 
poca, PAL FRANCISC din Bălcol 
șl DINCULESCU PÂNDELE din 
București.
• Tragerea obișnuită LOTO 

de astăzi 25 ianuarie, va avea 
loc în sala Clubului sportiv Pro
gresul din București, str. Dr. 
Staicovici nr. 42. cu începere de 
la ora 17,15.

C.S.U. Galați — Electromagnetica 
București 3—0. Prahova I.P.G. 
Ploiești — Relonul Săvinești 1—3, 
Calculatorul TI București — 
A.S.A. Buzău 3—2 ; seria a n-a : 
Oltul Rm. Vncea — SARO Tîrgo
viște 3—0, Dacia Service Pitești 
— PECO Ploiești 3—0, Electra 
București — C.S.M. Delta Tulcea
2— 3. Rapid București — I.O.R. 
București 2—3 : seria a m-a : O- 
țelul Oraș dr. P. Groza — „U“ 
Cluj Nap-">ca 3—9. A.S.A. Sibiu — 
Voința Alba Iulia 3—0. Metalul 
Hunedoara — Tractorul II Brasov
3— 1, A^ A. Electromureș — Vo- 
lr.ța Zalău 3—C.

Corespondenți : N. Mateescu,
Ch. Laxir, o. Guțu, O. Bălteanu, 
I. Domuța, î. Ionescu, C. Crețu, 
S. Ionel, N. Tokacec, C. Gruia, 
S. GeornofU, I. Fețeanu, V. Săn- 
duleseu. Șt. Gurgui, M. Avanu, 
Al. Nour, T. Sirio pol, C. Albu.

r=’xr

c.

c.
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CSUFfCflA, IA BNmtȘTI l
I>e accelerator, termlnînd prima 
parte a meciului cu un avans de 
hei goluri, avans care se va 
păstra pînă la sfîrșitul meciului. 
De menționat că in repriza se
cundă. Sodica Grigoraș (Confec
ția), în vervă deosebită, a marcat 
ie dintre cele 12 goluri ale sale! 
Au mal înscris : Virginia Con- 
stantlnescn 3. N'uțu 3. Mălureanu 
3. Simlon 2. Amarandei șl Geor- 
geta Constantinescu cite un gol, 
pentru gazde, respectiv, Danilof 
3, Oscă 6. Mozsi 5. Hrișcu 4, Ciu
botarii 3 șt Lunca 2. Au arbitrat, 
cu scăpări, D. Purică și V. Erhan 
(Ploiești).

Mihail VESA
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ei" la performanfâ Antrenorii flivUionarl ,A‘* la ora pregătirilor

CÎȘTIGAT ULTIMELE

E FINALELOR DE SCHI
■rin celor două protagoniste, cvin-
Biu& tetul «chioarelor fruntașe s-a
feat diminuat șl avea să se mai
len- subțieze și In manșa a doua,
I — cînd Anca Moraru și Adriana
fată Macrea au părăsit pe rînd
Mei*" competiția. S-a netezit astfel
lare. drumul Deliei Parate spre ul-
Irea, timele două titluri, cele de la
I de slalom special și combinată al-
llan pină. Așa este slalomul, triază
l-un fără milă, in primul rînd pe
Ință cei care merg „tare“, risclnd.
I și Delia Parate s-a dovedit cea
Ine- mai echilibrată, iar consecința
Inor a fost măsurată In cele două
lise- victorii pe care schioara dina-
b — movistă le-a realizat ta ultima
ariei zi de concurs. CLASAMENTE :
I pe Slalom special : 1. Delia Para
ben- te (Dinamo Brașov) 1:22,15, 2.
I de Iudith Gorog (C.S.Ș. Baia
kart, Sprie) 1:25,65, 3. Cristina Ra
păn- du (Dinamo Brașov) 1:27,49,
la. 4. Mihaela Hiciu (C.S.Ș. Pe

in- troșani) 1:27,79, 5. Ibolia Mag
din do (Dinamo Brașov) 1:28.22, 6.

udia Monica Soliom (C.S.Ș. Baia
fa- Sprie) 1:29,77 ; combinata al-

încă pină : 1. Delia Parate 45,35 p,
le a 2. Ibolia Magdo 137,49 p, 3.
reu- Mihaela Hiciu 173,64 p, 4. Iu-
bțină dith Gorog 200,96 p, 5. Mo-
icces nlca Soliom 230,24 p.
Și a 
[ pri- 
ă a 
a fel 
laela 
valo- 

cîș- 
:dlție 
Ikiul

De remarcat că toate titlurile 
„Daciadei- la actuala ediție au 
revenit sportivelor de la Di
namo Brașov. antrenate de 
Gbeorghe Roșculeț, Dan Cris- 
tea și Vasile Bobit.

Radu T1MOFTE

|A LA PATINAJ ARTISTIC 
ffon). GedO (C.S.S. Miercurea Ciuc). 
nlșoa- Juniori n. B : 1. Cornel Gbeorghe 
I s-au (C.O. — ICEMENERG), 2. Marian 
flasa- Prisecaru (C.O. — ICEMENERG), 
I 3. Bogdan Pavel (C.S.S. Tracto-
I rul Brașov). F : Nlcoleta Clmpo-
lătălln leșu (C.O. — ICEMENERG), 3. 
|. So- Gretl Marton (C.O. — ICEME-
Ictorul NERG), 3. Daniela Roșu (C.S.S. 
fincov Timișoara). Juniori I. B : 1. Ște- 
|. Fa- fan Lang (C.O. — ICEMENERG). 
|EME- F : 1. Gabriela Vaka (C.S.S. Mler- 
lovlca curea Ciuc), t. Gyongy Leopold 
p Se- (C.S.S. Miercurea Ciuc). Seniori. 
I. Co- B : 1. Adrian Vasile (ICEME- 
[ (C.O. NERG), 2. Marian Negrea (C.S. 
Inltean Tractorul Brașov), 3. Bogdan 
L . Krutll (C.S. Tractorul Brașov), tauara F . , utto Blp4er (c.s. Tracto- 
F : I. rul Brașov), 1. Simona D'Albon 
CEME- (C.S. Tractorul Brașov), 3. Elena 
I Cherban (C.S.S. Tractorul Bra-tseanu șov) ___

Eva Constantin CREȚU — coresp.
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STEAUA — DUNĂREA 8— 3 
(2—0, 3—1, 3—2). O partidă. tu
care gazdele, evoluînd fără emo
ții, au reușit sâ se mențină mult 
timp la nivelul liderei clasamen
tului si deținătoarei titlului de 
campioană. Este drept că Steaua 
a prezentat o echipă llositi de 
doi titu’arî (Cazaca si Neteda), 
dar tot atît de drept este si 
faptul că majoritatea tinerilor 
hocheisti gălătenl s-au compor
tat foarte bine, constituind ..sa
rea sl piperul* acestui med fru
mos. Au marcat: V. Huțana. 
Jumătate. Chiriță, Justinian, Nis- 
tor, Hălăucă, Sofron. GHga — 
Steaua, Marcu. Dina st Diacon a 
— Dunărea. A condus FL Guber- 
nu, ajutat de St. Eneiu si K. 
Both.

DINAMO — S. C. MIERCUREA 
CIUC 3—5 (1—2. 0—3. 2—0). Un 
med de mare angajament fizic, 
cu mai puține valențe de ordin 
tehnic sau tactic, tn care omoge
nitatea valorică a echipei din 
Miercurea Ciuc si-a spus în ede 
din urmă cuvîntul. Mai combi
na ti vi si mai eficienți, hocheistii 
de la Miercurea Ciuc s-au im
pus fără prea mari probleme în 
fața unei echipe ușor debuso’a- 
tă. Să notăm faptul că în min. 
37 jucătorii Gereb (S.C. Miercu
rea Ciuc) sl Solyom (Dinamo) 
au primit pedeapsă de med 
pentru rea conduită. Dinamo a 
avut o puternică revenire în ul
tima repriză, dar eforturile fi
nale ale jucătorilor acestei echi
pe nu au mai putut schimba 
soarta partidei. Au marcat: Cos- 
tea. Pisăm si Kemmessy — Di
namo. Gereb 2. Balint, B. Nagy, 
Z. Nagy — S.C. Miercurea Ciuc. 
A arbitrat I. Cecze. ajutat de 
M. Dinu si Gh. Micu.

Vineri este zi de odihnă. Tur
neul va oontinua simbătă si se 
va încheia duminică. Iată pro
gramul ultimelor două etape: 
SÎMBAtA. Steaua — Progresul 
Miercurea Ciuc, Dinamo — Dună
rea Galați si S.C. Miercurea 
Ciuc — Viitorul Gheorgheni: 
DUMINICA : Dinamo — Viitorul 
Gheorgheni, Progresul Miercurea 
Ciuc — Dunărea Galați și S.C. 
Miercurea Ciuc — Steaua, der- 
byul campionatului.
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Dumitru Nicolae-Nicușor: „AVEM RESURSE
PENTRU A NE REDRESA IN RETUR

— Cînd ați revenit la Bacău, 
In vara trecută, stimate Dumi
tru Nicolae-Nicușor. ați preluat 
echipa după un sezon bun al 
ei, argumentat și de locul 6 
ocupat ta clasament. Cum pu
teți explica, insă, că pe par
cursul toamnei s-a produs un 
asemenea neașteptat regres, 
care a dus această echipă pe 
ultimul loc al clasamentului, 
postură cu totul inedită și ne
firească pentru ea 7

— Așa cam * rezultai și din 
ședința de analiză a activității 
noastre, există mai multe ex
plicații, sau cauze, care an 
concurat Ia atît de substanția
lul și totodată neplăcutul re
gres al echipei in sezonul de 
toamnă. In primul rînd, ar fi 
starea de antomultnmire, chiar 
euforia care i-a cuprins pe 
jucători după bilanțul bun rea
lizat In campionatul precedent 
și care le-a dat convingerea 
că va fi relativ ușor să se 
mențină șl în actuala ediție pe 
aceeași poziție. In al doilea

rînd, ar fi plecarea Iui Dudu 
Georgescu, la care s-a renun
țat eu ușurință, deși, după cum 
convingător o dovedește la 
Buzău, el putea da incă un 
foarte bun randament, precum 
și accidentarea încă din debut 
a lui Șoșu, care l-a făcut in
disponibil pentru întreg sezo
nul de toamnă. Derivind de la 
aceste pierderi, o altă explica
ție ar constitui-o lotul restrins 
de jucători avut la dispoziție. 
In fapt. acest lot s-a rezu
mat la 11 titulari și încă 3—4 
rezerve, jucători tineri și fără 
experiență. Această situație 
ne-a și determinat pe noi, an
trenorii, o spun autocritic, să 
fim mai conservatori in alcă
tuirea formației, folosindu-i me
reu pe titulari, indiferent de 
forma, randamentul și atitudi
nea lor in pregătire și in joc. 
Aș putea cita in acest sens pe 
Mihuț, Avădanei și chiar Pe- 
nof. al căror randament a fost 
mai slab deeit in campionatul 
anterior, din pricină că s-au și 
pregătit mal puțin conștiincios. 
In sfîrțit, trebuie să mai sub
liniez eă echipa a pierdut 
puncte prețioase, acasă sau in 
deplasare, chiar și eind a ju
cat bine tn ansamblu, dar a 
tratat eu ușurință unele faze, 
fie in apărare, primind astfel 
goluri Intimplâtoare. fie în 
atac, rai:nd din situații deose
bit de favorabile.

— Apropo de subțirimea lo
tului de jucători, ați reușit să 
Îmbunătățiți situația ta aceas
tă perioadă de pauză compe- 
tițională ?

— Da. Deși au plecat Mihuț 
și Voinea, ne-am completat lo
tul cu alți jucători, dintre care 
unii au mai evoluat pe scena 
primei divizii, cum ar fi Ia- 
mandi (de Ia C.S. Tirgoviște) 
și Guda (de Ia Dinamo Victo
ria). Alături de ei, i-am promo
vat pe Mangalagiu (de Ia 
Dinamo Unirea Focșani, dar 
crescut Ia C.S.Ș. Bacău), Tis- 
mănarn, Arvinte și Borcea (re
veniți de Ia echipele la care 
fuseseră cedați din pepiniera 
clubului nostru), precum și pe 
Trimbițaș (de la Ind. sîrmei 
Cimpia Turzii).

— Tinînd seama de deficien
tele manifestate pină acum ta 
jocul echipei, ce remedieri ur
măriți să realizați ta această 
etapă pregătitoare ?

— Pentru jocul în apărare, 
vom insista in pregătire pe 
îmbunătățirea marcajului și 
dublajului, ca și pe deposeda
re, care au fost in turul cam
pionatului deficitare. In pri
vința atacului, avem îndeosebi 
in vedere creșterea eficienței 
combinațiilor intre componenții 
celor două linii din fată, cu 
pătrunderea mai frecventă a 
mijlocașilor la finalizare.

— La amintita ședință de 
analiză, desfășurată, după cum 
clar am desprins, intr-un spi
rit constructiv și mobilizator, 
atît factorii de răspundere al 
organului sportiv județean, cel 
din conducerea clubului. cît 
și antrenorii și jucătorii accen- 
tuînd în cuvîntul lor ceea ce 
trebuie făcut pentru redresarea 
situației de ptaă acum, pre
ședintele clubului, Corneliu 
Costinescu, a subliniat că echi
pa băcăuană are resurse nu 
numai pentru evitarea retro
gradării, ci chiar pentru ocu
parea unui loc bun tn clasa
ment la finele campionatului. 
Sinteti de acord cu acest punct 
de vedere ?

— împărtășesc pe deplin a- 
ceastă opinie, care se poate 
argumenta, ta primul rind, prin 
valoarea lotului actual, proas
păt completat cu citiva tineri 
talentat!, de perspectivă. în a 
căror integrare rapidă sperăm 
foarte mult, ea și in efectul 
pozitiv al îmbinării elanului 
lor cu maturitatea, experiența 
mal vechilor titulari. In efor
tul nostru de redresare ne ba
zăm, de asemenea, pe con
știinciozitatea eu ore jucăto
rii se pregătesc in această pe
rioadă. ea și pe dăruirea en 
ore s-au angajat să lupte in 
meciurile returului, pe spriji
nul deplin din partea conduce
rii clubului și a organelor lo
cale, precum și pe suportul 
moral pe ore sperăm să ni-1 
ofere ta continuare publicul 
nostru băcăuan, față de ore 
slntem atit de datori.

Constantin F RÂNcSCU

CWv'ca
• Biatloniștîi învingători in Bulgaria • O tinără schioară a 
devenit prea repede— vedetă • In stațiuni este zăpadă din 

belșug
• biatloniștîi români învingători

IN BULGARIA

T. SIItlOPOL, coresp.

SUPORTUL PERFORMANȚEI SOLIDE
Am reținut, ca pe ceva 

pozitiv, modul deschis, re
alist și constructiv, în ul
timă analiză, în care s-a 
vorbit despre fotbalul nos
tru la recenta consfătuire 
a antrenorilor ; despre fap
tele lui bune și mal puțin 
bune, uneori atît de apro
piate în timp, cum au fost, 
de exemplu, și rezultatei^ 
obținute in arena interna
țională de echipele noastre 
de club Universitatea Craio
va și Dinamo, precum și 
de prima reprezentativă a 
tării.

La concret : pentru toate 
trei un sezon competițional 
mai puțin fructuos în com
parație cu realizările pre
cedente a făcut, lată, să 
fie readuse in discuția teh
nicienilor noștri probleme 
organizatorice și de instrui
re, preconizîndu-se totoda
tă și unele soluții de nor
malizare a lucrurilor. Căci, 
orice s-ar spune, nu e nor
mal ca două foarte meri
tuoase semifinaliste de cupe 
europene să înregistreze in 
ediția imediat următoare 
(cu unele circumstanțe ate
nuante pentru Universitatea 
Craiova) o scădere de ran
dament atit de vizibilă, du
pă cum nu tine de dome
niul normalului nici căde
rea atit de rapidă (de la 
calificări la turneul final 
pentru „Euro ’84“ și, în con
tinuare, la Belfast, In pre
liminariile C.M.) a echipei 
reprezentative.

Și, cum era și firesc ca 
anatema să nu se abată 
asupra izolatelor performe
re din fotbalul nostru și 
asupra antrenorilor lor, in
consecvența echipelor noas
tre ta materie de rezulta
te bune și-a găsit o expli
cație în unele carențe de 
fond, cu precădere în mo
dul necorespunzător ta ca
re se efectuează la cluburi 
operația de selecție șl pro
cesul instructiv-educativ : 
două elemente aflate ta 
strînsă legătură, concurtad, 
în timp, la obținerea per
formanței înalte. „Chiar și 
la cluburile și asociațiile în 
care există o mai mare 
preocupare pentru recruta
rea micilor fotbaliști, spu
nea directorul tehnic al 
F.R.F., Mircea Lucescu, a- 
ceștia se pierd pe parcurs, 
sau creșterea lor intîrzie 
sine die pentru neînțelesul 
motiv eă respectivele con
duceri de secții și cluburi 
nu le acordă atenția ne
cesară".

Desigur, soluțiile de În
dreptare a lucrurilor, de a-

sigurare — mai judicioasă 
și mai operativă — a 
„schimbului de mîine" ta 
cadrul aceluiași club sînt 
multiple și variate. Pledlnd 
ta favoarea unui progres 
continuu și armonios al tu
turor eșaloanelor (copii, ju
niori, tineret. „sectoare* 
care se cer orientate spre 
o concepție de joc unitară). 
M. Lucescu s-a referit, cu 
precădere, la o anume res
ponsabilitate pe care antre
norul principal al echipei 
de seniori trebuie să și-o 
asume în ansamblul preo
cupărilor sale : aceea de 
a urmări mai îndeaproape 
activitatea tuturor „sectoa- 
relor"" la care ne-am refe
rit, in vederea unei conlu
crări periodice (săptămînal, 
s-a făcut precizarea) cu toți 
ceilalți colegi — tehnicieni 
cu care, de altfel, ei, an
trenorii principali, vrind- 
nevrind, se intilnesc... zil
nic.

Profitul de pe urma unui 
asemenea mod de a înțe
lege „viața"" unei secții de 
fotbal și de a acționa ca 
atare este, de regulă, cel 
scontat. Au demonstrat a- 
cest lucru. în bună măsură, 
cluburi ca Universitatea 
Craiova (îndeosebi ea, care, 
totuși, nu și-a încheiat ci
clul). Corvinul Hunedoara 
și, într-un trecut mai a- 
propiat sau mai îndepărtat. 
Petrolul, Dinamo, Steaua, 
Rapid, F.C. Argeș. S.C. Ba
cău și Progresul București.

...Exemple pozitive, cum 
se vede, puține la număr și 
destul de izolate in timp. 
Pe cînd insă un EFORT DE 
VOINȚA și un PLUS DE 
ORGANIZARE (în direcția 
celor discutate la colocviul 
tehnicienilor), ridicate, am
bele, Ia puterea 18, cit nu
mără divizionarele „A“, a- 
vînd toate secții complete, 
de copil, juniori, tineret, 
seniori 7

Să sperăm că aceste de
ziderate vor fi transpuse In 
practică cît mai curînd. în 
interesul randamentului fie
cărui club și. Implicit, al ■ 
fotbalului nostru, ta gene
ral, sătul de „lovituri răz
lețe" (cum a calificat Cor
nel Dinu rezultatele reali- ■ 
zate de reprezentantele 
noastre in cupele europene) i 
și dornic de succese remar- I 
cabile, repetate In timp de 
un număr sporit al divi
zionarelor „A“, precum și 
— ca un corolar — de e- 
chipa noastră reprezentati
vă.

Gheorghe NiCOLAESCU

• SUINE, LA PLOIEȘTI, PETROLUL — LOTUL REPREZEN- 
TATIV Pe stadionul Petrolul din Ploiești, lotul reprezentativ 
va susține miine (la ora 14.30). un joc de verificare cu divizio
nara ,,B* din localitate.

Pe o pirtie pentru începători, in Poiana Brașov, tineri in va 
cânți deprind tainele tchiului Foto : Costin CHIRIAC
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Zilele trecute a avut loo In 
Bulgaria ua concurs internațio
nal de blatlon dotat cu „Cupa 
Pirln". Aflau la a m-a ediție, 
competiția a fost dominată de 
biatloniștîi români, care au ciș- 
tlgat majoritatea probelor la 
care au luat startul. Astfel, 
ștafeta juniorilor de 3 X S km 
a fost dominau de sportivii ro
mâni Adrian Nlcolae (24:54), 
Constantin Draga (28:23) șl Dan 
Cristoloveanu (24:37), care au 
devansat cu peste 5 minute ur
mătoarele clasate. Ștafeta se
niorilor de 4 X 7,5 km a reve
nit echipei României, alcătuită
• HOCHEI

din Vlncențiu Pelin (34:58), Ba- 
sarab Abriham (35:36). Dan 
Cristoloveanu (34:21) și Vasile 
Băjenaru (31:53). Cursa indivi
duală pe 18 km juniori a fost 
clștlgaU de sportivul nostru 
Dan Cristoloveanu, cu 43:08,1. 
Pe locul secund, Adrian Nlcolae 
eu 43:33.0, Iar pe locul 4 Con
stantin Dragu in 47:02,5. Proba 
similară rezervată seniorilor a 
avut ca Învingător pe Vasile 
Băjenaru tn 40:58,2, pe locul 3 
a sosit Vincentiu Pelin în 
43:57,2, iar pe locul 4. Basarab 
Abriham, în 43:58.2.

în cadrul adunării de dare de seamă șl alegeri a C.S. Miercurea 
Ciuc, Ludovic Bartalis spunea tn cuvîntul său că ar fi mai bine 
pentru colegii săi de echipă ca, „tn timpul meciurilor grele din ca
drul diviziei „A", aceștia să fie preocupați tn mai mare măsură de 
joc șl de problemele specifice ale fiecărei intllniri și mai puțiu de 
lupta oarbă, fizică, tn mod excesiv, și care, de cele mal multe ori, 
întunecă virtuțile tehnlco-tactice ale evoluției formației"". Slntem 
de acord, adăugind, la rlndul nostru, următorul argument : cu oca
zia turneului de la Miercurea Ciuc, echipa Sport-Clubulul a adunat 
cete mal puține minute de penalizare In cadrul unul turneu. In 
ultimele două sezoane. Nu întîmplător recolta de puncte (3 din 4 
posibile) din întîlnlrlle directe cu Steaua și Dinamo a fost ridicată : 
1—1 cu echipa campioană, victorie cu 5—4 tn partida cu adver
sara directă pentru ocuparea locului 2 în clasament...

• SCHI FOND
Una dintre speranțele schiului nostru de fond, de la care aștep

tăm rezultate bune tn Întrecerile interne și internaționale, este 
Ileana Hangan. Talentată, cu mari disponibilități fizice pentru aler
garea pe schiuri, sportiva bistrițeană a fost cooptată în Centrul 
olimpic de la Bistrița, înființat în toamna trecută. Numai că po
ziția de lideră a „noului val- de schioare de fond se pare că nu-i 
priește la acest început de an. înainte de a deveni o performeră 
de valoare. Ileana Hangan a început să aibă atitudini de vedetă : 
nu mai ascultă de sfaturile antrenorilor, nu mai este dispusă să 
muncească din greu la antrenamente șl nici să dea totul în com
petițiile la care participă. La recentul concurs internațional de la 
Svolen (Cehoslovacia), Ileana Hangan s-a clasat pe locul 41, într-o 
probă de 5 km rezervată numai categoriei sale de vîrstă. Iar la 
finalele „Daciadei“ de la Harghita Băi a abandonat în întrecerea 
de 20 km, după numai 3 km ! Pentru cel 17 ani. pe care tînăra 
performeră îi are. blazarea nu-și are justificare... Nici mai tîrziu, 
de altfel.
• BULETINUL ZĂPEZII

Prin amabilitatea serviciului 
prevederi de scurtă durată, din 
cadrul Institutului de meteoro
logie și hidrologie, am aflat 
pentru iubitorii sporturilor de 
iarnă grosimea stratului de ză
padă din unele zone montane 
ale țării : Stîna de Vale 58 cm,

Semenic 41 cm, Cuntu 48 cm. 
Țarcu 40 cm, Paring 44 cm, Voî- 
neasa 61 cm, Păltiniș-Sibiu 29 
cm, Fundata 62 cm, Predeal 83 
cm, Sinaia-Cota 1500 121 cm,
Babele 192 cm, Cheia 80 cm, 
Lăcăuți 51 cm, Ceahlău-Toaca 
59 cm, Rarău 57 cm. Pentru 
sîmbătă și duminică vremea^ se 
menține favorabilă practicării 
schiului în toate stațiunile.



Duminică, in manșa-retur a cupelor europene la handbal Simbătă și duminică, la Cervinia

STEAUA, ȘTIINJA BACĂU Șl II. C. MIM BAIA MARE 
LUPTĂ PENTRU CALIFICAREA ÎN SEMIFINALE

ÎNTRECERILE ECHIPAJELOR DE 4
ÎN CAMPIONATUL MONDIAL DE BOB

Cele trei echipe românești 
de handbal ajunse in faza sfer
turilor de finale în cupele eu
ropene își încheie pregătirile 
pentru partidele-retur. Ele sînt 
animate de un singur gînd, de 
o singură dorință : calificarea 
în semifinale ! Sperăm că a- 
oeastă ambiție, unanim mani
festată de sportivi și tehni
cieni, le va stimula și că du
minică își vor împlini — la

Programul partidelor retur din cadrul sferturilor de finale in 
cupele europene. Meciurile se dispută duminică (în paranteze 
rezultatele din manșa-tur).

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"
Masculin : Steaua București — Metaloplastika Sabac (19—24) ; 

Dukla Fraga — T. V. Grosswallstadt (21—23) ; Atletico Madrid — 
ILG. Gladsaxe Copenhaga (27—11) ; Herschl Geelen — F.H. Haf- 
narf Jardar (16—24).

Feminin : Badnlcki Belgrad — Știința Bacău (19—22) ; V.I.F. 
„Gh. Dimitrov* Sofia — S.C. Leipzig (18—24) ; Spartak Kiev — 
Bayer Leverkusen (21—14) ; Polisens Stockholm — Suestadt 
Viena (10—28).

„CUPA
Masculin : Lokomotiva Trnava — H.C. Minaur Baia Mare 

(22—37) î Sporting Neerpelt — Alicante (17—36) ; Zaporoje — 
Proletar Zrenjanln (meciul tur are loc mîlne, iar returul la 
2 februarie) ; WAT Margarethen Viena — Protest Haenglgystadt
(meciul tur se dispută astăzi, 
partide au loc la Viena).

capătul unor evoluții de ridi
cat nivel tehnic — dorințele.

Steaua evoluează în „Cupa 
campionilor europeni" și are, 
fără inoială, o misiune grea. 
Va trebui însă să-și onoreze 
„cartea de vizită" și, printr-un 
joc tehnic și tactic bine orien
tat, prin omogenitate și dă
ruire, să dispună de valoroasa 
campioană a Iugoslaviei, Me
taloplastika Sabac, la cel pu
țin 6 goluri, să se califice în 
semifinalele C.C.E. Aceasta 
pentru că Steaua are resursele 
necesare, un lot cu valori re
cunoscute în lumea handbalu
lui (Nicolae Munteanu, Adrian 
Simion, Vasile Stingă, Marian 
Dumitru, Cezar Drăgăniță, Du
mitru Berbece, Constantin Pe
tre și Adrian Ghimeș se nu
mără printre „tricolori") și o 
bogată experiență. Aceasta 
pentru că Steaua se bucură 
de o mare popularitate, în țară 
și peste hotare, pe care are 
datoria să și-o consolideze toc-

„Cupa Steaua“ la atletism

PERFORMANȚE MAI BUNE 
ÎN ZIUA A DOUA

• Lucia Militaru, record egalat la 60 m f Cel mai 
valoros concurs ai săritoarelor in înălțime • Vali 

lonescu — 6,65 m

Putem spune că întrecerile 
de ieri ale competiției atletice 
dotată cu „Cupa Steaua* au 
fost superioare celor din 
ajun !... Mai întîi pentru cele 
7,45 s cu care Lucia Militaru 
a egalat recordul republican de 
sală, pe distanța de 60 m, de
ținut de Anișoara Stanciu, apoi 
pentru noul record de 1,80 m la 
săritura în înălțime pe care 
foarte tînăra Galina Astafei l-a 
realizat la nivelul junioarelor 
II, apoi pentru evoluția promi
țătoare a vicecampioanei olim
pice Vali lonescu, care a sărit 
6,65 m la lungime etc.

Ieri am asistat, spre pildă, la 
cel mai valoros concurs intern, 
în sală, al săritoarelor noastre 
în înălțime. Niculina Vasile 
(Dinamc) a trecut cu ușurință 
la 1,90 m. Elena Schromm (Ra
pid) și Monica Matei (Metalul) 
ou obținut 1,84 m (ratînd cum 
se spune... de puțin, la 1,87 m), 
iar Galina Astafei (Steaua) 
1,80 m Cea mai tînără dintre 
toate (va împlini în iunie. 16 
ani), Galina Astafei — 181 cm 
Înălțime (fiica fostului campion 
și recordman la săritura cu 
prăjina. Petre Astafei) a de
monstrat calități cu totul deo
sebite pe care, sîntem convinși, 
va ști să și le valorifice chiar 
în viitorul imediat .

Vali lonescu (Rapid), la al 
doilea său concurs din actualul 
sezon a avut o evoluție promi
țătoare, rezultatul de 6,65 m, 
din ultima încercare, fiind 

mai prin performanțele reali
zate în compania partenerelor 
de valoare, așa cum a făcut-o 
de altfel în faza anterioară a 
competiției, în întilnirile cu 
campioana Uniunii Sovietice, 
S.K.A. Minsk.

Meciul are loc duminică, în- 
cepînd de Ia ora 17, in Pala
tul sporturilor și culturii (ar
bitri : suedezii Nilsson și
Wester).

lar returul duminică ; ambele

Tot în „Cupa campionilor 
europeni" evoluează duminica 
și campioana feminină a țării 
noastre, Știința Bacău. Echipa 
a plecat aseară la Belgrad, 
unde urmează să întilnească pe 
Radnicki, hotărltă să-și fruc

tifice avantajul, fragil, este 
drept (trei goluri), obținut în 
partida-tur, de la Bacău. An
trenorul Eugen Bartha, un ex
celent tehnician, un om cu o 
mare si inepuizabilă ambiție, 
ne spunea : „Vă rog să notați 
că, după ce am analizat jocul 
echipei noastre, după ce am 
revăzut evoluția echipei iugo
slave, cu plusurile și minusurile 
ei, am ajuns Ia concluzia că 
avem o șansă reală de califi
care. In plus, echipa noastră a 
dovedit în acest interval că 
joacă din ce în ce mai bine. 
Vom lupta pină la ultima pică
tură de energie pentru a ajun
ge în semifinale*.

Intiînirea se dispută dumi
nică, de la ora 18 (ora Româ- 

bine plasat in „topul* mondial 
*85. A fost urmată de Maria 
Vlăsceanu (CS Tîrgoviște) 6,07 
m, Iolanda Oanță (Rapid) 5,93 
m. Tîrgovișteanca Maria Vlăs
ceanu a câștigat clar finala 
cursei de 60 mg cu un timp 
(8,48 s) care ni se pare de 
hiat in seamă pentru ora de 
față. Au mai urcat pe podiu
mul de premiere Cocnleana Ol
tean (Știința C-ța) 8,76 și Cris
tina Petrîcaru (Rapid) 9,09.

Iată acum rezultatele finalei 
de 60 m plat, dominată clar de 
Lucia Militaru (Steaua) cu 7,45, 
Z Natalia Caraiosifoglu (Rapid)
7.58, 3. Otilia Grecescu (Steaua)
7.59. Doina Jinga (Rapid) 7,69, 
Doina Voinea (Steaua) 7,70.

Aruncarea greutății a revenit, 
fără probleme, lui Sorin Tiri- 
ehiță (Metalul), rezultatul său 
de 17,58 m, ca și cele ale ur
mătorilor clasați, Gheorghe 
Crăciunescu (Steaua) 16,98 m 
și Marius Andrușcă (CSM Su
ceava) 16,73 m, neavind însă 
ecou...

Am lăsat intenționat la urmă 
săritura în lungime a băieților, 
pentru că, realmente, ni s-a 
părut proba cea mai spec
taculoasă, la nivelul... podiu
mului pe care s-au urcat trei 
steliști. Laurențiu Budur, des
tul de constant la 7.60 m (a 
cîștigat cu 7,65 m). Pe locurile 
celelalte s-au situat Vasile 
Dima 7,56 m și Gheorghe Lina 
7,50 m.

Romeo VILARA 

nici) și va fi condusă de cu
plul de arbitri Kostov-Kaba- 
deiov (Bulgaria).

Participantă la „Cupa I.H.F.", 
formația băimăreană H. C. Mi- 
naur a cîștigat in aoeastă e- 
diție toate cele cinci partide 
susținute. Acum a plecat la 
Trnava, cu intenția declarată 
de a repurta cel de al șase
lea succes. Maramureșenii vor 
să depășească performanțele 
realizate în anii 1979 și 1981, 
când au ajuns în semifinalele 
competițiilor europene, și de 
aceea nu-și îngăduie nici un 
„respiro". Ei sînt stimulați și 
de înaltele exigențe pe care 
iubitorii de handbal din Baia 
Mare le-au pus in fața echipei 
și antrenorilor lor : câștigarea 
campionatului și a „Cupei 
LH.F.“. în sferturile de finală 
ale „Cupei României", grupa 
de la Deva. H. C. Minaur a 
jucat cu „motoarele in plin", 
câștigind toate meciurile la sco
ruri astronomice și rodindu-se 
astfel pentru partida cu Loko- 
moiiva. Măricel Voinea, din 
ce In ce mai in formă, Gh. 
Covaeiu, Iosif Boroș, Nicolae 
Neșoviei, Mircea Fetran și co
legii lor vor fi, sperăm, la ni
velul așteptărilor, chiar dacă 
se prezintă cu un „+15“ li
niștitor.

Meciul se dispută duminică, 
de la ara 11,38 (ora României), 
și va fi condus de arbitrii 
Kartașvili și Taranuhin 
(U.R.S.S.).

Hristoche NAUM

SEEFELD Cea de a șaptea zi 
de concurs din cadrul „mondia
lelor* de schi nordic a progra
mat cursa de ștafetă de 4 X 10 
km, probi la care, vă amintiți, 
in urmă cu doi ani au existat 
două formații câștigătoare. Norve
gia șl U.R.S.S. De data aceasta, 
Norvegia nu a mai Împărțit cu 
nimeni bucuria victoriei, dștigind 
Întrecerea In 1.52 :21,0, dar mal 
greu, totuși, declt se aștepta. 
Scandinavii au primit o replică 
extrem de viguroasă din partea 
fondiștilor... italieni, revelațiile 
actualei ediții a C.M., intrecuți 
doar cu 6,5 s ! Suedia, campioana 
olimpică de la Sarajevo, s-a a- 
flat multă vreme în prim-planul 
disputei, dar n-a rezistat solicită
rii adversarelor, termlnind a 
treia la 19,40 s de formația câș
tigătoare. Este interesantă desfă
șurarea cursei : primul schimb a 
fost dominat de sovietici, al doi
lea de suedezi, grație eforturilor 
Iul Wassberg, in schimbul al 
treilea ta prlm-plan s-au aflat 
italienii, prin Maurillo de Zoit, 
pentru ca ultimii 10 km să fie do
minați de norvegieni, prin Ove 
Aunli, care s-a detașat ta clștl- 
gător printr-un finiș extraordi
nar.

LA UNIVERSIADĂ, CIRCA
TOKIO (Agerpres). —

Organizatorii Universiadei de 
vară, ce se va desfășura anul 
acesta în orașul japonez Ko
be. au anunțat că festivitatea 
de deschidere a marii compe
tiții polisportive etudentesti va 
avea loc în ziua de 24 august, 
la ora 17,00 (ora locală). La 
întreceri, ce vor dura 12 zile,

TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX
AVIAȚIE • Raliul aerian Pa

ris — Dakar a fost cîștigat de e- 
chipajul elvețian Arabian — Lo
cher pe un avion „Piper Cheyen
ne*, urmat de cuplurile Taupin — 
Delacroix (Franța) și Denis — 
Touzard (Franța).

CICLISM • Cu 48 de ore îna
inte de Încheierea cursei de 6 zile 
de la Rotterdam continuă să con
ducă cuplul Rene Pijnen (Olanda) 
— Danny Clark (Australia), ur
mat de belgienii Tourne — De 
Wilde, la un tur.

SĂRITURI IN APA • Concur
sul internațional de la Auckland 
(Noua Zeelandă) a fost dominat 
de sportivii din R. P. Chineză. 
La feminin a cîștigat Jian Qlng 
(R. P. Chineză) cu 465,15 p, ur
mată de Julie Kent (Noua Ze
elandă) — 429,75 p șl de Ellsa 
Johnson (S.U.A.) 427 p, lar la
masculin victoria a revenit lui 
Lan Wed (R. P. Chineză) — 575,90 
p, urmat de compatriotul său Wu 
Guchun — 567,90 p și de Cralg 
Rogerson (Australia) — 529,85 p.

ȘAH • în turneul Internațional 
de la Marlbor : Plasket — Raklcl 
1—0, Robatsch — Lukacs șl Sus- 
panclci — Hazal, ambele remiză.

CERVINIA, 24 (prin telefon). 
Timp de trei zile a nins a- 
proape continuu aici, la 2000 m 
altitudine, creîndu-se dificul
tăți desfășurării antrenamen
telor boberilor participanți la 
proba de 4 a campionatelor 
mondiale. Strădaniile organiza
torilor (la înălțime din toate 
punctele de vedere) au asigu
rat degajarea stratului de ză
padă (de aproape 30 cm) de 
pe pîrtie și amenajarea pistei 
în condiții optime pentru an
trenamentele din ultimele zile, 
cînd dintre cele 30 de echipa
je au rămas doar 28, deoarece 
formațiile secunde ale S.U.A. 
și Angliei s-au răsturnat, din 
fericire fără urmări grave pen
tru sportivi. Coborîrile de an
trenament au reliefat valoa
rea echipajelor R.D.G. I (pilot 
W. Hoppe), R.D.G. II (R. Leh
mann), R.D.G. III (D. Rihter), 
Elveția I (S. Giobellina), El
veția II (H. Hildebrand) și 
Elveția III (R. Pichler), care 
au obținut cel mai buni timpi 
și despre care specialiștii a- 
Crmă că sînt candidate la pri
mele locuri ale clasamentului 
final al competiției care va a- 
vea loc simbătă și duminică. 
Vor concura doar cite 2 echi
paje pentru fiecare țară, con
form regulamentului campio
natului mondial.

Reprezentanții țării noastre 
nu au obținut, pînă acum, 
timpi care să-i Îndreptățească 
să aspire la un loc fruntaș. 
Dorin Degan — pilot, Adrian

MOSCOVA. Rezultate din cam
pionatul unional de hochei : Di
namo Moscova — Himik Voskre- 
sensk 4—1, Spartak Moscova — 
Torpedo Gorki 2—1, Sokol Kiev 
— Dinamo Riga 11—6, S.K.A. Le
ningrad — Ț.S.K.A. Moscova 1—7. 
Dlnamo Moscova are 45 p, lar 
Ț.S.K.A. 41 p.

BUDAPESTA. Concurs de pati
naj viteză, 1 000 m : Jan Tomas 
(R.D.G.) 1:20,06, Grzegorz Baran 
(Polonia) 1:21,13, Ion Opincariu 
(România) 1:21,19.

SANOK (Polonia). Competiția 
masculină de patinaj viteză a fost 
ciștigată de norvegianul Stein 
Krosby cu 170,097 p, urmat de 
polonezul Andrzej Juzwik eu 
170,538 p. La 3 000 m primul s-a 
clasat Krosby cu 4:16,63, lar la 
1000 m, Lakomczik (Polonia) cu 
7.-34,36.

MtlNCHEN. Serge Lang, pre
ședintele comisiei pentru „Cupa 
Mondială* din cadrul Federației 
internaționale de seni, a anunțat 
că va propune, pentru sezonul 
viitor, reducerea numărului de 
probe de la 59 (31 masculine șl 
38 feminine) la 48 (cite 24 la băr
bați șl- femei) I...

5 000 DE PARTICIPAHTI
vor participa circa 5 000 de 
sportivi ei sportive din peste 
100 de țări. Printre noile baze 
sportive construite se numără 
un stadion central eu o capa
citate de 60 000 de locuri si un 
complex pentru tenta, cu 16 te
renuri. în tribunele căruia pot 
lua loc 6 000 de spectatori.

In clasament conduce Lukacs cu
3.5 p • La Wijk Aan Zee con
duce marele maestru olandez Jan 
Timan cu 3,5 p, urmat de Nunn 
(Anglia) — 3 p, Lobron (R.F.G.) 
șl Gheorghiev (Bulgaria) cu cite
2.5 p.

TENIS • Rezultate din turneu] 
masculin de la Philadelphia : 
Holmes — Wilander 5—4, 5—3 I, 
McEnroe — Davis 6—2, 6—3, Con
nors — Shiras 6—2, 6—4, Purcell
— Arias 6—7, 6—4, 6—4, Meclr — 
Nystrflm 6—3, 8—7, 8—1, Krishnan
— Taroczy 8—3, 6—3, Davis —
Schapers 6—3, 4—6, 6—1 • Au
continuat jocurile la Key Blscal- 
ne : Navratilova — Walsh 6—4, 
6—4, Evert-Lloyd — Fernandez 
6—3, 6—7, 8—3, Basset — Paradis 
5—4, 6—2, Mandlikova — Gerken 
2—6, 6—4, 6—4, Benjamin — Jor
dan 1—6, 6—3, 6—3, Karlsson — 
Phelps 6—3, 3—6, 6—4, Gadusek — 
Mesker 5—2, 7—6. Antonopolis — 
Moulton 7—5, 6—1.

TENIS DE MASA • Rezultate 
din „Super-liga* europeană : Sue
dia — Cehoslovacia 4—3 (la Wlm- 
merby), Ungaria — R.F. Germa
nia 6—1 (la Kecskemet) șl Iugo
slavia — Anglia 4—3 (la Borovo). 

Ciobotar, Gildo Tudor și Gheor
ghe Peptea au fost înregistrați 
in penultima zi cu 1:06,35 și 
1:06,16 față de 1:04,65' (R.D.G. 
III) și 1:04.69 (Elveția II). 
Pentru a realiza o performan
ță onorabilă, boberii noștri 
(pregătiți de Dragoș Panaitcs- 
cu șl Dorel Cristudor) vor 
trebui ca în zilele de concurs 
să facă apel la toată capaci
tatea lor, in special tînărul 
Dorin Degan, care, ca orice pi
lot de bob, poartă răspunde
rea în parcurgerea traseului.

Tot în aceste zile, Comisia 
tehnică a F.I.T.B. a studiat 
principalele caracteristici teh
nice ale boburilor clasice 
„Sciorpaes" și „Podar", după 
care vor fi standardizate bo
burile ce vor fi folosite înce- 
pînd din sezonul viitor. Hotă- 
rîrea este bine venită și va 
duce la egalizarea, în bună 
măsură, a condițiilor de con
curs, ceea ce nu se petrece 
acum, cînd unele țări prezin
tă boburi de construcție cu 
totul specială. inabordabile 
pentru majoritatea celorlalți 
participanți, din cauza prețului 
foarte ridicat.

Azi este zi de odihnă pentru 
sportivi, dar antrenorii și cei
lalți membri ai delegațiilor 
fac ultimele verificări și re
tușuri la boburile de 4. care 
sîmbătă și duminică vor fi vă
zute pe pista de concurs...

Dumitru STANCULESCU

Amfisa Romanova, componentă 
a echipei U.R.S.S., campioană 
mendială la 4X5 km, este pur
tată pe brațe de admiratorii săi 
pentru excelenta cursă făcută 

in schimbul patru 
Telefoto : A.P.—AGERPRES

CUPELE EUROPENE

LA BASCHET
Rezultate din competițiile de 

baschet: BARBATI: „Cupa cu
pelor* (sferturi de finală): PAOK 
Salonlk — CAI Zaragoza 86—89; 
„Cupa Koraci* (sferturi de fina
lă) : steaua roșie Belgrad — Can
tu 100—82. Stade Francals — Stroi- 
tel Kiev 88—98. Orthez — Varese 
82—66. Caja Madrid — Livorno 
85—86. Le Mans — Aris Salonic 
91—116, El Ferreol — Gând 
111—84; FEMEI: „Cupa Liliana 
Bonchetti" (sferturi de finală): 
DBB Viena — MTK B-pesta 48—77, 
Slavia Sofia — Versailles 64—53, 
Mtaior Pernik — ȚSKA Moscova 
53—60, Avedlino — Sparta Fraga 
57—65.

Fotbal
• La Alicante. în meci amical:

Spania — Finlanda 3—1 (3—1).
Scorul a fost deschis de finlan
dezi ta mln. 6 prin Llpponen, 
după care gazdele au înscris de 
trei ori: Rincon (mln. 25) și 
Butragueno (mln. 31 din 11 m 
81 45).
• La Lisabona, ta C.E. de ju

niori n: Portugalia — Italia 0—9 
(0—8).
• „Cupa Angliei" (turul 3)1 

Charlton Athletic — Tottenham 
1—2, Crystal Palace — Millwall 
1—2, Huddersfield — Wolver
hampton 3—1. Norwich — Bir
mingham 1—1 (după prelungiri). 
Primele rezultate din sferturile 
de finală ale „Cupei ligii* 7 
Ipswich — Q.P. Rangers 0—0. 
Watford — Sunderland 0—1.


