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într-o atmosferă de intensă vibrație patriotică, sub semnul unității de nezdruncinat
_____________________ - - I

a întregului nostru popor în jurul partidului, al secretarului său general, ieri au început

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL III LEA
AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

Cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
document de înaltă valoare, amplu și mobilizator program de acțiune, 

a fost urmărită cu viu interes și deplină aprobare
In prezența tovarășul ui 

Nicolac Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președin
tele Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, au început, 
joi 7 februarie, lucrările celui 
de-al III-lea Congres al Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste, eveniment de mare 
importanță în viața politică și 
socială a tării.

In spiritul profundului demo
cratism ce caracterizează orin- 
duirea noastră. Congresul a 
fost precedat de o amplă acti
vitate pregătitoare, in cadrul 
căreia s-au desfășurat adună
rile și conferințele locale pen
tru dări de seamă și alegeri. 
Incununind această perioadă 
de largă și rodnică dezbatere, 
Congresul — forumul celui 
mai cuprinzător organism poli
tic al țării, cu caracter revolu
ționar, democratic, reprezenta
tiv — analizează, cu răspun
dere și exigență, munca depu
să de Consiliul Național, de 
organizațiile componente, in 
ultimii cinci ani. Totodată, el 
va stabili mijloacele și -căile 
de înfăptuire, in condițir cit 
mai bune, a rolului ce revine 
Consiliului Național al F.D.U.S. 
in unirea energiilor și forțe
lor creatoare ale întregului po
por pentru transpunerea neabă
tută in fapt a hotăririlor Con
gresului al XIII-lea al parti
dului, asigurarea inaintării pa
triei pe drumul socialismului 
și comunismului, afirmarea tot 
mai puternică a României pe 
arena mondială, ca, stat liber, 
suveran și independent.

La lucrări participă delegați 
și invitați din toate județele, 
reprezentind Partidul Comunist 
Român, organizațiile democra
ției și unității socialiste, sin
dicatele, țărănimea cooperatis
tă, organizațiile de tineret și 
femei, asociațiile oamenilor de 
știință, ale inginerilor și tehni
cienilor, uniunile creatorilor 
in domeniul literaturii și ar
tei, consiliile oamenilor mun
cii aparținind naționalităților 
conlocuitoare, alte organizații

Steaua și iHnaino au onorat dcrlnjul loiciftalistlc

TITLUL DE CAMPIOANĂ
RĂMÎNE ÎN JOC

Ieri. în „Floreasca". cel de al 
treilea turneu masculin al pluto
nului fruntaș în Divizia ,A“ de 
volei a programat spectacolul său de gală, derby-ul Steaua — 
Dinamo. Si a fost un reușit 
spectacol de gală. In ciuda unor 
imperfecțiuni (mai ales la exe
cutarea serviciului, pe care am
bele rivale adesea l-au fortat). 
explicabila si prin marea miză 
(extraordinar de mare pentru 
stelistl in primul rîndl si ten
siunea acestui important derby, 
la care sala a fost arhiplină, 
cum de mult n-a mai avut cam
pionatul Intern. în Capitală Șl. 
lăstnd la o parte regretul su
porterilor echipei învinse. toată 
lumea a plecat mulțumită de 
calitatea partidei. Se poate deci...

înaintea derby-ulul s-au tăcut 

de masă și obștești, cultele, 
practic toate clasele și catego
riile sociale, toate forțele na
țiunii noastre socialiste.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost 
intimpinați, la sosirea in sala 
Palatului Republicii Socialiste 
România, locul de desfășurare 
a lucrărilor Congresului, eu 
multă însuflețire. Cei prezenți 
au scandat îndelung, cu entu
ziasm, „Ceaușescu — P.C.R, t“, 
„Ceaușescu și poporul „Sti
ma noastră și mindria, 
Ceaușescu — România !“. Ei 
au reafirmat vibrant, și in a- 
eeste momente deosebite, sim
țămintele de caldă afecțiune, 
de aleasă prețuire față de to
varășul Nieolae Ceaușescu, con
ducătorul iubit al partidului și 
statului, cu inima mereu plină 
de visurile și năzuințele po
porului nostru, care acționează 
cu înaltă răspundere, cu totală 
dăruire și abnegație revoluțio
nară pentru binele și fericirea 
celor ce muncesc, pentru în
florirea continuă a patriei, 
creșterea prestigiului și rolului 
României socialiste in lume, 
înfăptuirea nobilelor idealuri 
de pace, independență și pro
gres ale întregii omeniri.

In sală au răsunat solemn 
acordurile Imnului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

In numele Consiliului Na
țional, tovarășul Manea Mă- 
nescu a declarat deschise lu
crările celui de-al III-lea Con
gres al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

Congresul a ales, apoi, in 
unanimitate prezidiul, din care 
fac parte tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Vlad Aio- 
nesei, Haralambie Alexa, Ele
na Apostol, Constantin Arseni, 
Draga Atanasiu, Constantin 
Baltă, Iosif Banc, Radu Beli- 
gan, Mariana Beliș, Emil Bo
bu, Filomela Bodea, Ecaterina 
Brisc, Ana Brustur, Nicolac 
Călinoiu, Nicu Ceaușescu, Ma
rla Cebuc, Lina Ciobanu, Leo
nard Constantin, Poliana Cris- 

multe pronosticuri, dar nici unul 
nu avea să se adeverească. Nici 
al celor ce susțineau că Dina
mo va clstiga prin ascendentul 
moral pe care U are asupra riva
lei el. nici al celor care preve
deau că lipsa lui GQnther Enes- 
cu din sextetul dlnamovlst va 
înclina decisiv balanța în favoa
rea Stelei- nici al celor ce sus
țineau că Dinamo nu si-a reve
nit după „șocul Ruda Hvezda- 
si va pierde din acest motiv 
(psihic) In trei seturi... Si nu 
s-au adeverit aceste pronosticuri 
pentru că Steaua a reușit — e 
drept, zbuciumîndu-se enorm — 
să treacă de încă evidentul său

(Continuare în pag 2—3) 

tescu, Petre Dănică, Constantin 
Dăscălescu, Ion Dincă, Iulian 
Dinu, Constantin Dobreseu. 
Tamara Maria Dobrin, Ianeu 
Drăgan, Eduard Eisenburger, 
Marin Enache, Petru Enache, 
Ludovic Fazekas, Tudor Floriei. 
Suzana Gâdea, Mihai Gere, Ni- 
colae Giosan, Dan Hatmanu, loan 
Heroiu, Constantin Horobeț, 
Ștefani* Ionescu, Gheorghe lor- 
dache, Gheorghe Iosif, Maria 
Ivașcu, Cezar Lăzârescu, Con
stantin Lupulescu, Salvina Mar- 
chiș, loan Marian, Vasile Ma
rin, Manea lUnescu, Paulina 
Elena Mircea, Ioachim Moga, 
Tudor Mohora, -Ana Mureșan, 
Ion Mușat, Andrei Neagu, Va- 
silică Nechita, Paul Niculescu, 
Viorica Olaru, Constantin Ol- 
ieanu, Constantin Gh. Oltea- 
nu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Elisabeta Păscutele, Dă- 
nilă Pîrvu, Dumitru Radu Po
pescu, Ion Popescu Puțuri, Ma
ria Prepeliță, Ion Radu, Maria 
Râducanu, Mihai Roșu, Suzana 
Saivan, Veronica Nieolaeta 
Săplăcan, Simion Scutea, Flo
rența Seica, Maria Standiu, E- 
lena Stănică, Ion Stoian, 
Gheorghe Stoica, Alexandru 
Trăilescu, Iosif Uglar, Nieolae 
Ungureanu, Ion Ursu, Ilie Ver- 
deț, Mihai Vișan, Marin Voi- 
culescu.

Au fosă alese, de asemenea, 
in unanimitate, celelalte orga
ne de lucru : Comisia de vali
dare, Secretariatul congresului, 
Comisia de redactare a proiec
tului de rezoluție și a celorlalte 
documente, Comisia de propu
neri pentru membrii Consiliu
lui Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.

Delegații au adoptat, in una
nimitate, ordinea de zi a Con
gresului :

1. Raport privind activitatea 
desfășurată și sarcinile ce re
vin Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, organizați
ilor componente, pentru în
făptuirea hotăririlor Congresu
lui al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român, a Programu
lui partidului de ridicare a pa
triei pe culmi tot mai înalte

AN RODNIC, AN RECORD 
PENTRU CANOTAJUL ROMÂNESC

La Jocurile Olimpice -de la 
Los Angeles, canotoarele noas
tre au fost foarte aproape de 
a stabili o performanță unică : 
în cele șase finale, echipajele 
de pe Snagov au cucerit cinci 
medalii de aur și una de ar
gint 1 „Româncelor — nota 
trimisul Agenției France Pres- 
se — Ie-a lipsit foarte puțin, 
mai puțin de o jumătate de 
barcă, să stabilească un re
cord absolut... Ele au lăsat să 
Ic scape medalia de aur doar 

ale progresului șl civilizației 
socialiste, de realizare a de
zarmării, a colaborării și păcii 
intre popoare.

2. Directivele Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comu
nist Român privind dezvol
tarea eeonomico-sociaiă a Ro
mâniei in cincinalul 1986—1999 
și orientările de perspectivă 
pină in anul 2000.

X Programul-Direciivă de 
dezvoltare economieo-socială a 
României in profil teritorial 
in perioada 1986—1999.

4. Programul-Directivă de 
creștere a nivelului de trai și 
de ridicare continuă a cali
tății vieții in perioada 1986— 
1990.

5. Programul de măsuri pen
tru organizarea și desfășurarea 
alegerilor generale de deputați 
in Marea Adunare Națională 
și in consiliile populare.

6. Proiectul Manifestului 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste pentru alegerile 
generale de deputați in Marea 
Adunare Națională și in consi
liile populare.

7. Alegerea președintelui 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste.

8. Alegerea Consiliului Na
țional al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

9. Conferința a II-a pe țară 
a Organizației Democrației și 
Unității Socialiste.

Delegații au aprobat propu
nerea ca lucrările Congresului 
să se desfășoare in plen, in ca
drul a cinci comisii pe dome
nii de activitate, precum și in 
Conferința a II-a pe țară a 
Organizației Democrației și U- 
nității Socialiste.

Au fost stabilite apoi comi
sii pe domenii de activitate.

In continuare, tovarășul Ma
nea Mănescu, în numele tu
turor delegaților și invitaților, 
a adresat, cu deosebit respect 
și înaltă considerație, to
varășului Nieolae Ceaușescu 

în ultima cursă a zilei, cea de 
84-1, care a permis american
celor să-și salveze onoarea"...

Prezenți cu două echipaje 
la startul probelor masculine, 
canotorii români au tntregit 
strălucitorul bilanț al rame- 
relor și vîslașelor : ei au în
vins în cursa de 2 f.c. — pri
ma medalie de aur din istoria 
canotajului nostru masculin ! 
— și au ocupat locul secund 
în finala de 2+1. Așadar, opt 
echipaje, opt medalii. ȘASE 

rugămintea de a lua cuvintul 
in cadrul Congresului.

Primit cu cele mai profunde 
sentimente de dragoste și sti
mă, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
președintele Frontului Democra
ției șl Unității Socialiste.

Cuvîntarea tovarășului Nieolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu 
deosebit interes, cu deplină sa
tisfacție și aprobare, fiind sub
liniată, in repetate rinduri, cu 
vii șl îndelungi aplauze, urale 
și ovații.

Prima parte a lucrărilor șe
dinței de dimineață a luat sfir- 
șit intr-o atmosferă de intensă 
vibrație patriotică. Cei prezenți 
au aclamat din nou. cu înflă
cărare, pentru gloriosul nostru 
partid comunist, pentru condu
cătorul încercat al partidului 
și statului, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, caro călăuzește cu 
înțelepciune și cutezanță revo
luționară țara, poporul, spre 
noi și strălucite împliniri, spre 
orizonturi tot mai luminoase 
de bunăstare și progres.

★
In partea a doua a ședinței de 

dimineață, lucrările au fost 
conduse de tovarășa Tamara 
Maria Dobrin.

Tovarășul Cornel Pacoste a 
prezentat Raportul Comisiei de 
validare, care a fost aDrobat 
in unanimitate de delegații la 
Congres.

Congresul a votat. în unani
mitate. comnonenta numerică a 
Consiliului National al Frontu
lui Democrației și Unității So
cialiste. din care vor face oar- 
tc 537 membri.

★
După-amiază. lucrările s-au 

desfășurat in cele cinci comi
sii pe domenii de activitate, 
precum si in cadrul Conferin
ței a II-a pe tară a Organiza
ției Democrației si Unității So
cialiste.

Lucrările Congresului con
tinuă.

• Cele mai multe si 
mai strălucitoare meda
lii din istoria canotaju
lui nostru O Probele fe
minine se vor desfășura 
pe distanța de 2 000 m
• Viitoarele campionate 
mondiale - in august, 
la Hazewinkel. in Belgia

DE AUR ȘI DOUA DE AR
GINT. O pregătire de excep
ție. o evoluție de excepție I 
Comportare frumoasă au avut 
și juniorii români prezenți. in 
vară, la C.M. de la Jdnkoping, 
din Suedia : o medalie de aur, 
una de argint și una de bronz. 
1984 a fost insă și anul orga
nizării în țara noastră a în
trecerilor balcanice de cano-

(Continuare in pag 2—3)



Azi. baschet de interes deosebit in soia Horească . In

MA
TREI MOMENTE SEMNIFICATIVE 
DIN VIAȚA IAȘULUI SPORTIV

Și in Județul Iași, organele și organizațiile sportive s-au 
aflat sau se află la ceas de bilanț, de ialonare a perspectivei : 
desfășurarea adunărilor și conferințelor de dare de seamă si 
alegeri. Despre trei dintre aceste importante momente, in rin- 
durile următoare :

DE LA VORBĂ LA FAPTĂ
Am fost, mai întii. intr-o sa

lă din impresionantul Combi
nat de fibre sintetice, urmărind 
adunarea de la A.S. TEROM 
eu materiale bine redactate, 
incitind la discuții cu inter
venții la obiect. S-a dezbătut 
activitatea de masă, retinlnd. 
intre altele, experiența acumu
lată in organizarea întrecerilor 
din cadrul -Daciadei*. imbinin- 
du-se armonios acțiunile din 
programul competițional cu ini
țiativele grupelor sindicale si 
ale secțiilor pe ramuri ale cer
curilor sportive din secțiile 
mari de producție. S-an evi
dențiat totodată reușitele si ne
reușitele perspectivele perfor
mantei. chiar j marii perfor
manțe. în cazul handbalului 
feminin afirmindu-se că aceas
ta -va putea fi atinsă in viitoa
rele ediții ale campionatului, 
dacă vor fi completate eeie 
eiteva posturi in că deficitare 
in echipă și se va continua 
pregătirea la nivelul eerintelor 
actuale". Au urmat alegerile, 
președintele asociației fiind, pe 
mai departe. Dan Ovidiu Mi- 
băescu, inginer-șef al CF.S- 
Iar secretar Vasile Liteanu.

Ne-am convins, apoi, că intre 
vorbe și fapte drumul nu-i. de 
fel. lung la TEROM. Am vă
zut terenurile din incinta com
binatului ne-am amintit de 
baza de agrement de la -Clric*. 
de terenul de fotbal de pe ver
santul Tătărași. Iar surpriza, 
nu una mică, oarecare, a venit 
și ea. în _P+3“. oamenii com
binatului și-au amenajat un 
cochet si funcțional complex 
cultural-sportiv. Cu mințile 
lor. cu miinile lor. cu forțele 
și resursele lor. Spații CU a- 
paratură pentfu forță, pe gru
pe musculare (-apelează la ea 
și rugbyștii Politehnicii, dintre 
rare Tunam. Petrisor sau Co
libă au calități fizice deose
bite. la nivelul pretențiilor Io
tului reprezentativ*, afirmă. In 
cunoștință de cauză, fostul 
rugby st Preeul, sufletul activi
tății de... «ul turism), saună, 
săli pentru masaj și odihnă, 
pentru tenis de masă, aero- 
modelism. radioamatorism, ju
do, un centru de sănătate pen

tru femei și așa mai departe. 
Totul, in atmosfera primitoa
re creată de membrii cenaclu
lui de pictură al C.F.S- oameni 
al muncii sau copiii acestora.

INTRE TRADIȚIE ȘI 
IMPERATIVUL 
PREZENTULUI

-N’i colina" e un nume cu
noscut. de tradiția in indus
trie și in sport acest adevăr 
Înlemnind Dunctul de plecare 
al dării de seamă, prezentată 
de orot. Ion Soream (reales 
președinte al clubului), a! ma
jorității luărilor de cuvînt- 
Dincolo de amintirile frumoa
se. intre care medaliile la ma
rile competiții, inclusiv la J.O- 
oamenii puternicului colectiv 
muncitoresc au analizat Insă, 
serios și luci situația actuală 
a sportului, de masă sau de 
performantă, la N ic oi tea. S-a 
arătat, spre pildă, că realizarea 
principalelor obiective pe plan 
national nu poate alunga insa
tisfacția pentru lipsa, in 1984. 
a altor afirmări internaționale. 
Foarte critic a fost in primul 
rtod. cunoscutul luptător Aurel 
Neagu. Privind adevărul drept 
in tată, netemător, așa cum ișl 
privește, pe salteaua de con
curs. adversarul, inginerul Nea
ga a pus degetul pe rană: 
.Orice scuză e puerilă, adevă
ratele metiTe ale aeimpiinirilor 
stau in propriile slăbiciuni Se
lecții e deficitară. luptătarii 
noștri juniori nu prea lasă să 
se întrevadă perspective deo
sebite.- No i teeter cum cineva 
se poate mindri cu locurile 4— 
5. chiar 7, cum am auzit aici*. 
Ascuțind spusele acestui spor
tiv — sportiv adevărat ! —. ne 
aminteam discuția cu un alt 
fost luptător, sportiv aflat In 
cartea de onoare a N: colinei, 
antrenorul de azi Emil Butu. 
Mărt urisi adu-și satisfacțiile -In
tr-adevăr deosebite* din mun
ca cu copiii, fostul medaliat la 
europene ne ruga să reținem 
un nume. Emil Drăgan, un 
băiat agil, elev intr-o cincea. 
dar nu in Iași, ei In comuna 
Prisăcani. Unul din cel ÎS elevi 
•1 săi din centru] Înființat nu 
cu mult timp In urmă. In a-

A treia „manșă* din actuala 
ediție a Diviziei ..A*, a mare
lui derby de baschet Steaua 
— Dinamo se desfășoară as
tăzi, în sala Floreasca, înce- 
pînd de la ora 15.30 (în des
chidere. la ora 14, are Ioc 
partida Academia Militară 
Mecanică Fină București — 
Rapid București, din grupa 
5—8 a campionatului național). 
Vechea și frumoasa rivalitate 
sportivă dintre aceste perma
nent fruntașe ale baschetului 
românesc; faptul că ele se află 
acum la egalitate în clasamen
tul general (cîte 45 de puncte)

și în disputa directă (1—1. în 
tur a ciștigat Steaua cu 98— 
90. în retur Dinamo cu 83— 
82). și — bineînțeles — am
biția fiecărui Jucător de a în
vinge. iată tot atitea argumen
te pentru a afirma că și de 
data aceasta derbyul Steaua — 
Dinamo stîrnește un viu și 
justificat interes. Așteptăm de 
la această întîlnire o evoluție 
cit mai bună din partea am
belor echipe (care cuprind ma
joritatea membrilor lotului na
țional), o dispută dirză, in ace
lași timp desfășurată în limi
tele deplinei sportivități.

cum au făcut-o 
serile trecute, la 
eu caracter mai

ceastă comună cu tradiție în 
trinte. unde, ca și în alte două 
localități, s-a făcut o selecție 
cuprinzătoare, intr-o sală bine 
dotată. „Șansa luptelor e în 
special la sale, în copiii aceștia 
tenace ce se spală, după an
trenament. în Prut*, susține E. 
Butu. jȘi nu numai el...

Ne-am oprit la lupte, disci
plina care a adus cele mai fru
moase satisfacții la C.S. Nico- 
lina. deși halterele, boxul, ce
lelalte sporturi îndrăgite aici 
ar fi putut oferi, la rindu-le. 
subiecte interesante. Concluzia 
e una. valabilă pentru toate : 
activitatea acestui club trebuie 
să se înscrie pe noi cote.

O COMISIE MODEL
Sint. cum se spune, o mină 

de oameni, cu preocupări co
tidiene diferite, ei — membrii 
comisiei județene de rugby — 
se adună periodic spre a în
toarce pe toate fețele proble
mele sportului cu balonul oval 
ieșean. Așa 
intr-una din 
o întrunire 
deosebit

€-a spus, răspicat, lucrurilor 
pe nume. Vorbindu-se, firește, 
de unele realizări, rugbyul a- 
vind aici o bună piramidă : în 
județ există șase secții afiliate 
la F.R.R. (dintre care una. Po
litehnica Iași, de nivel inter
național. cu prezențe notabile 
în diviziile de seniori), activea
ză 9 tehnicieni și 14 arbitri, 
promovări și afirmări remar
cabile înregistrindu-se la nive
lul schimbului de mîine, la 
C.S.Ș. Unirea, îndeosebi, etc. 
Dar s-au subliniat mai cu sea
mă neimplinirile. -Pe Twicken
ham a intrat un sucevean, dar 
■ici un jucător de azi al lașu
lui*. -Antrenorii nn prea co
laborează —, cureaua de trans
misie nefuncționînd, de aceea, 
ca lumea*. „Mult așteptatul 
salt de calitate intîrzie, disci
plina nefiind ultima dintre 
cauze*. S-a arătat că nici fe-. 
derația nu a sprijinit suficient 
activitatea din acest județ (-Nu 
prea sintem vizitați, pentru 
probleme concrete de tehnică 
sau tactică, iar cavalerii flu
ierului sint prea puțin încu
rajați"). Planul de măsuri pen
tru perioada următoare a fost 
alcătuit și completat In conse
cință. lucid și. pe alocuri. în
drăzneț.

Ședința a durat ceasuri bune 
și multe s-ar mai putea spuae 
despre ea. despre activitatea 
unei comisii model (in frun
tea căreia a fost ales dr. ing. 
Sandu Gorun)—

Geo RAEȚCH1

Derby-urile Steaua — Dinamo au oferit 
de regulă aprige „dueluri* la înălțime, așa 
cum ilustrează ji imaginea de mai sus. in 
care Alexandru Vinereanu a izbutit să-i 
„fure" mingea lui V. loan.

Foto : A. D. NEAGU

STEAUA
1 Panaitescu 2,00 m
5 Ardelean 2,07 m
6 Pogonaru 1,90 m
7 Scarlat 1,98 m
3 Carpen 1,95 m
9 Cernat 1,95 m

10 Căpușan 1,96 m
11 Opșitaru 2.10 m
12 Netolițchi 1,80 m
13 Oczelak 2,00 m
14 Brănlșteanu 1,88 m
15 V.loan 2,04 m

Media de talie: 1,96 m 
Antrenori : M. Nedef

si M, Cîmpeanu

DINAMO

4 Vinereanu 2,10 m
5 Braboveanu 1,88 m

2,05 m6 Letter
7 Vasilică 2,02 m
8 —
9 Niculescu 1,91 m

10 Tzachis 1,82 m
11 Iacob 2,01 m
12 Marinache 1,93 m
13 Uglai 1,95 m
14 David 1,96 m
15 V. Constantin 2,00 m

Media de talie: 1.96 m 
Antrenori : Gh. Novac 

și V. Popa
Arbitri : A. Atanasescu 
și C. Dumitrache

DIVIZIA „A" DE BASCHET (m)
In partidele de ieri, doar o victorie a oaspe'.ilor : 

C.S.U. Sibiu 90-81 cu Farul, la... Medgidia I

In cadrul etapei a 24-a a 
Campionatului național de 
baschet masculin. ieri au 
avut loc patru meciuri, înche
iate cu următoarele rezultate :

GRUPA 1—4 : DINAMO
ORADEA — I.C.E.D. BUCU
REȘTI 74—69 (49—35). Joc domi
nat de- orâdeni in repriza 
L după care bueurește- 
nii au redus din handicap, dar 
fără a periclita victoria gazde
lor. Au marcat : Cristea 24, 
Udalescu 23, Eodor 12, Rota

TITLUL DE CAMPIOANĂ LA VOLEI RĂMINE IN JOC
(Urmare din pag. I)

„complex" In tata campionilor: 
centru că înlocuitorul Iul En es
eu. Gheorghe Zamtir. a fost cel 
mai bun jucător al medului șl 
centru că Dinamo nu a mani
festat nici un moment vreo sta
re deprimantă dună Insuccesul 
din penultima fază a C C.E.

CLASAMENTUL
L Dinamo 15 14 1 44: 7 29
2. Steaua 15 13 2 42:12 28
3. Tractorul 15 6 9 22:32 21
4. Univ. C.F.R. 15 5 10 19:33 20
5.’Explorări 15 5 10 18:34 20
6. Elcond Din. 15 2 13 12:39 17

Următorul turneu al fruntașe
lor (locurile 1—6) se va desfășura 
la Zalău între 27 februarie și 3 
martie.

\\\\\\\\\\\\\\W
Steaua a., spart gheața, cîștl- 

gînd în aplauzele asistentei un 
meci-maraton, care a durat cir
ca două ore si jumătate: 3—i 
(—11. 13, —4, 13. 5). Un joc de 
mare luptă presărat eu numeroa
se faze palpitante, lungi, aplau
date adesea la scenă deschisă de

In grupa a

ambele galerii. Faze care te-au 
făcut să uităm si o serie de 
greșeli si «căderi de tonus de 
o carte sau de alta. Dinamo a 
Impresionat de la te cernit prin 
calm ei mal ales printr-e re
marcabilă siguranță la prdaare. 
ceea ce l-a Îngăduit lui Căta- 
Chitiga să construiască in ooo- 
attil optime acțiunile de atac si 
să facă din -rezerva" Gbetrebe 
cel mal bun trăgător. Steaua, la 
rlndul ei. s-a frustrat mal ales 
prin buna pregătire atletică și 
eficacitatea tn atac a hri Pralea 
(excelent). Dascălu (care a Deno
tat si de multe ori direct din 
serviciul atacat din săritură, nro- 
cedeu pe care l-au Încercat la 
început sl alti colegi, precum 
si cttiva dinam oviști dar au 
fost nevolti să renunțe pe Par
curs) si Mina, inspirat intro
dus in sextetul de bază.

In primul set. jocul a fost Ini
tial echilibrat, dar ziua nefastă 
a stelistului Pentelescu sl cris
parea vicecamptonil or (concreti
zată Îndeosebi în greșeli la pre
luare) au făcut ca Dinamo să 
se desprindă, de la 7—7. «1 să 
cfștlge primul set. Dar în ur
mătorul stelistll au fost cei ce 
s-au detașat de la 7—S la 13—S. 
ratted de eiteva ori punctul care

doua valorică

Stelistul Pompiliu Dascălu atacă 
nu poate respinge mingea

POLI" TIMIȘOARA, DIN NOU ÎNVINSĂ!LIDERA, „

BAIA MARE, 7 (prin tele
fon), In ziua a doua a turneu
lui masculin pentru locurile 
7—12, Știința — Motorul Baia 
Mare a dispus de Politehnica 
C.S.S. Timișoara cu 3—0 (6,
15. 16). Victoria gazdelor a fost 
însă extrem de „muncită*, ti
mișorenii cedînd două seturi ta 
prelungiri, ta al treilea condu
cted chiar eu 14—9. De la În
vingători s-au remarcat Rone- 
sik, Kovacs si Szilaghi.

In cea de a doua partidă. 
C.SJVI.U. Suceava a dispus ca

tegoric: 3—0 (7, 9, 13) de
C.S.U. Oradea, care s-a pre
zentat foarte slab. Remarcați 1 
Șteflea, Costeniue si Mindru, 
de la învingători. Țerbea de 
la Învinși. In finalul reuniunii, 
așa cum era de așteptat Calcu
latorul București a Învins ds 
CJS.M. Caransebeș: 3—1 (4. —7. 
13. 5).

Azi. de la Qra 15: Știința 
Motorul — C.S.M., Calculatorul 
— CJS.M.U. sl Politehnica 
CJS.Ș. — C.S.U. (Ovidiu NE
MEȘ. coresp.).

„taie picioarele* adversarilor sl 
cEnamovistil au remontat dife
rența: 13—13. Numai că In ftoa- 
tal setului, la serviciu s-a aflai 
Dascălu.- Egalitate la seturi si 
meciul se relansa, dar Steaua 
marca o derută impresionantă si 
pierdea al treilea set fără drept 
de apel, schimbările făcute (ca 
si Dînă atunci de altfel) ta sexte
tul său de antrenorii G. Bartha 
si V. Dumitrescu neajuttnd-o să 
revină la Unia de plutire. Dar a 
revenit tn setul 4. desprinzîn- 
du-se decisiv din nou (de la 5—5, 
la 12—5) si fiind din nou ase
diată de echipa lui W. Schreiber, 
dar reallztnd prin același Das
căle punctul 15 sl o nouă ega
litate: 2—2. Steaua a jucat insă 
setul decisiv ca la carte, fără 
complexe, pe fondul unei scă
deri fizice a adversarei sl nu 
l-a lăsat nici c șansă: 6—1, 5—3, 
14—3. 14—5 Sl victoria stabilită
de un nou .jseml-as" al tal Das
călu. din serviciu ! Astfel, lupta 
pentru titlul de campioană a 
tării se relansează sl Steaua 
pleacă la turneul final al Cupei

in forță și blocajul dinamovist 
decit in afara terenului...

Foto : Aurel D. NEAGU

cupelor cu fruntea sus... Arbitrii 
Ion Covaci sl Anghel Dinlcu au 
condus excelent echipele: STEA
UA — Ionescu (Pădurețu), DAS- 
CÂLU. Pentelescu (Solea), PRA
LEA (Sptnu). Macavei (MINA). 
Constantin (Săniuță); DINAMO
— CATA-CHITIGA. Vrfncuț, Pău- 
sescu (Bădulescu). Pop (Drăzu- 
sin), Girleanu, GHEORGHE.

înaintea derby-ulul, Tractorul 
Brașov, juctnd foarte bine in fața 
unei echipe fără busolă șl ne
putincioasă, a întrecut pe Elcond- 
D In am o Zalău eu 3—0 (6, 14, 5). 
Brașovenii au evoluat tn sexte
tul : Sterea, Crișan, Htnda, Fe- 
rariu (Cașvean), Zamfir, Kosma. 
De la sălăjenl s-a remarcat par
țial Strauff. Iar Explorări Baia 
Mare a învins — surprinzător 
față de evoluția de plnă acum
— pe Universitatea C-F.R. Craio
va cu 3—1 (—3. 14, 11, «). Foar
te buni la Învingători: Corcheș, 
Stai cu șl Manole,

Aurelian BREBEANU

8, Antochi 7 pentru învingători, 
respectiv Grădișteanu 17, C. 
loan 15, Marinescu 12, Ivas- 
eencn 11, Păsărică 6, Mihalcea 
4, Ciocan 4. Arbitri : M. Aldea 
(Ploiești) și I. Szabo (Cluj- 
Napoca). (Alex. JILĂU — 
coresp.).

GRUPA 5—8 : FARUL CON
STANȚA — C.S.U. BALANȚA 
SIBIU 81—90 (43—14). Desfă
șurat la Medgidia (deoarece 
Sala sporturilor din Constanța 
se află în renovare), meciul a 
fost"* ciștigat pe merit de si- 
bienf. Coșgeteri : Cocoș 20, Te- 
eău 19, respectiv Bretz 38, Chi- 
rilă 21. (Rado AVRAM — co

resp.).
GRUPA 9—12 : IMUAS

BAIA MARE — POLITEHNI
CA BUCUREȘTI 94—79 (37— 
37). Au marcat : Murășan 27, 
D. Dumitru 23, Horea 16, 
Mara 14, Susan 6. Ciocian 4, 
Cociș 4 pentru învingători ț 
coșgetcrii » oaspeților : Iones- 
eu 19, Pascu 13. Constantines- 
cu 10. Arbitri : G. Dutka (O- 
radea) și D. Oprea (Timișoa
ra). (O. NEMEȘ — coresp.).

POLITEHNICA C.S.S. U- 
NIREA IAȘI — UNIVERSI
TATEA CLUJ-NAPOCA 83— 
75 (43—39). Din minutul 8, ie
șenii au condus permanent, iar 
desprinderea decisivă au ob
ținut-o ta minutul 34. Au 
marcat : Takacs 27. Mihăiîes- 
cu 12, Tonca 11, Dănăilă 10, 
Boișteanu 15, Cilibiu 8 pentru 
învingători, respectiv Szabo 
24, Pulber 18, Trif 14, Barna 
6, Hnat 2, Rotaru 3, Crăciun 
2, Nicoară 6. Arbitri : D. Cră
ciun (Brașov) și A. Niculescu 
(Oradea). (Alex. NOUR — co
resp.).
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ciadei“, Județul Suceava este gata pentru

PORTURILOR DE IARNĂ
lețul Su- 
Itre cele 
ple com- 
lîteva a- 
[deț din 
[Iovei au 
liente ale 
lompetiții 
[ormantă. 
b insem- 
I 1985 nu 
Irivă. nu 
lie repu- 
Icolo din 
I în care 
Irima de- 
|Dc bună 
I concen- 
l-un spa- 
Icurt im- 
le, unele 
I din pâr
leai. Este 
I Suceava 
hari soli- 
latoric ?
I competi- 
pate care
I preciza
bil, pre- 
I- dorim 
I oaspeții 
kă ne a- 
I asumate. 
I. o dată 
I C C. al 
lăloldove- 
I asociații 
Ivățâmîn- 
Eă îi pri- 
npetițiilor 
[lor. Vom 
I ale con- 
I militar- 
lilari, ale 
lla nivel 
Ivom or- 
pceri cul- 
tloare, ca 
| zăpezii" 
hriior de
Iul „Fe- 
precum și 
ipci spor- 
|din urmă 
tului din 

I Bistrița- 
I nostru : 
tn, in șe
ii ajunsă 
B are Ioc 
i județe, 
ma noas- 

b de con- 
locale — 
[rna Can- 
colț" Ia

Crucea, „Săgeata zăpezii" Ia 
Botuș-Fundul Moldovei. „Cupa 
Suhard" la Ciocănești sau „Fes
tivalul sportului vieovean" Ia 
Vicovul de sus. în toate cazu
rile, la ordinea zilei se vor afla 
săniușul, schiul — probe de fond 
și alpine — și patinajul".

Secretarul C.J.E.F.S.. prof. 
Dragos Macovei, ne-a pus în 
temă cu unele pregătiri ce au 
și fost efectuate pe plan teh- 
nico-organizatoric : „în așeză- 
rile-gazdă ale întrecerilor spor
tive de iarnă sus-amintite, Va
tra Dornei in principal. Cimpu- 
lung Moldovenesc și Suceava, 
ultima, locul de desfășurare a 
„Cupei U.T.C." la patinaj vite
ză, totul este gata pentru pri
mele starturi, chiar dacă aces
tea au fost programate începînd 
cu data de 10 februarie, ca in 
cazul concursurilor sportive și 
militar-aplicative ale M.A.N. 
La Vatra Dornei, spre exemplu, 
cu sprijinul organelor locale 
de stat, care s-au preocupat 
îndeaproape de stadiul pregă
tirilor pentru finalele — cele 
mai multe — ce vor fi găzdui
te acolo, pista de sanie de 600 
de metri arată excelent, la fel 
ca și pîrtiile pentru schi. Sinț 
gata să își primească oaspeții 
și hotelurile Căliman și Bra
dul, vilele din stațiune care au 
fost rezervate sportivilor fina- 
liști. Tot astfel se prezintă lu
crurile și Ia Cîmpulung Moldo
venesc și Ia Suceava, unde pis
ta de patinaj a oferit condiții 
optime de concurs la întrecerea 
dotată cu „Cupa Federației". 
Iar hotelurile Arcașul și Bu
covina, precum și cele din re
țeaua B.T.T., vor oferi condiții 
de cazare adecvate. Nu aștep
tăm decit sosirea oaspeților 
noștri. îi așteptăm, ca de fie
care dată, cu mult drag..."

La data cînd apar aceste rîn- 
duri, finaliștii concursurilor și 
competițiilor menționate se 
află la ora... ultimelor antrena
mente. Ca și gazdele sucevene, 
și sportivii așteaptă cu interes 
— și desigur cu emoție '■ — 
participarea la acest veritabil 
maraton al sporturilor de iarnă, 
care începe pe 10 februarie și 
se încheie la 3 martie. Un ca
pitol de proporții In marea și 
bogata agendă a „Daciadei".

Tiberiu STAMA

ț pe pîrtia de schi de la Vatra Dornei
> Foto : I. MlNDRESCU — Suceava

TRU CANOTAJUL ROMÂNESC
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1985 
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prinse în schiturile nemișcate 
ale bacurilor de iarnă. Și-au 
reluat pregătirile cu sîrguința 
și modestia dintotdeauna, cu 
marea ambiție de a-și menți
ne pozițiile fruntașe cucerite 
anul trecut. • Ușor nu va fi, 
mai ales în condițiile noilor 
prevederi ale regulamentelor 
internaționale. Căci, începînd 
din acest an, probele feminine 
nu se vor mai desfășura pe 
distanta de 1000 m, CI PE 2000 
M. O schimbare radicală _ în 
pregătire unde, de acum, va 
predomina rezistența în regim 
de forță și nu forța în regim 
de rezistență.

Așadar, curse pe 2000 m, 
atît în probele feminine, cit 
și în cele masculine. F.I.S.A. 
începe să-și modernizeze, 
să-și simplifice regulamentele, 
începînd tot din acest sezon, 
Întrecerea de 4+1 vîsle nu va 
mai figura In programul con
cursurilor feminine de cano
taj, locul ei fiind luat de o 
nouă probă, cea de 4 VÎSLE. 
La prima vedere, lucrurile nu 
par prea complicate. în spor
tul de performanță. Insă, cînd 
o miime de secundă te poate 
despărți de victorie, a evolua 
pe 2000 m, în loc de 1000 m, 
ori a lua startul fără cîrmaci, 
cînd ani la rînd barca a fost 
condusă de „plus", înseamnă 
nu numai un alt mod de a 
te pregăti, dar și un alt chip

BIATLONIȘTII

DE LA A.S.A. BRAȘOV | 
ÎNVINGĂTORI |
ÎN CURSELE

DIN PRIMA ZI |
Poligonul și traseele din Valea 

Rișnoavel au găzduit din nou 
un important concurs Internatio
nal de biatlon. Este vorba despre 
competiția dotată cu „Cupa 
A.S.A. Brașov- la care slnt pre- 
zenți sportivi (seniori și juniori) 
din Cehoslovacia. R. D. Germană 
și România. Joi. în prima zi. au 
avut loc cursele pe 20 tem seni
ori și 15 juniori, la startul că
rora s-au alintat 48 de blatloniștl. 
tn timpul probelor a ntns con
tinuu. zăpada a fost grea, iar 
vîntul a suflat In rafale. Spor
tivii noștri au făcut multă risipă 
de energie pentru o clasare cit 
mai bună mai ales fiind știute 
performantele deosebite ale biat- 
loniștilor din R. D. Germană. 
Sportivul nostm Imre Lestyen a 
făcut o cursă curajoasă, a avut 
prestații bune șl in poligon, reu
șind în final un frumos succes. 
Si tn cursa juniorilor pe distanta 
de 15 km tin nou victorie ro
mânească : sportivul de la A.S.A. 
Brasov, Șandor Csedă, s-a impus 
tn fata celoria.ți concurenți. RE
ZULTATE 20 Km. seniori : 1.
Imre Lestyen f A.S.A.) 11123:48
(2 min. penalizare). 2. Vasi’e Bă- 
jenaru (A.S.A.) lh24:18 (3). 1.
Viaceslav Iurecek «Cehoslovacia) 
lh23:09 (3). 4. Peter Zelinska
(Cehoslovacia) lh25:15 (5), 5. Mi
hai Rădulescu (A.S.A.) lh2S:l* 
(5). 5. Vincentiu Pelin (A.S.A.) 
Ih27:25 (2) : 15 km. juniori : L
Sandor CsedS (A.S.A.) lh03rt6 (3). 
2. Swen Borner (R.D.G.) lhC3:31 
(3). 3. Ervin Zigller (TLD.G.)
lhO3:S5 (1).

DIVIZIA „B" LA UOLttfl
SUCEAVA, Pe patir.oarul arti

ficial din localitate s-au desfă
șurat partidele primului tur al 
Diviziei ,B* la hochei pe ghea
ță. Au luat parte patru echipe 
care au realizat următoarele re
zultate : Unirea Tg. Secuiesc — 
C.S.S. Pionierul Brașov 8—I. 
C S-S- Miercurea Clue — C.S.M. 
Suceava 7—2 M Ciuc — Tg. Se
cuiesc 14—3 Suceava — Brașov 
14—2. M. Ciuc — Brașov 14—5. 
Suceava — Tg. Secuiesc 17—2. 
S-a bucurat de frumoase apre
cieri evoluția tinerilor jucători 
din Miercurea Ciuc. (Ion MlN
DRESCU — coresp.)
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CAMPIONATELE DE SALĂ 
ALE ATLEȚILOR JUNIORI |

Cel mal buni atleți din rlndu- 
rile juniorilor iau parte la sfîr- 1 
șitul acestei săptămini la finala I 
campionatelor naționale pe teren • 
acoperit. In mod tradițional In- 
trecerile vor fi găzduite de sala I 
din complexul sportiv ,43 Au- I 
gust- din Capitală. Probele slnt ■ 
programate slmbătă de la ora - 
S și 14, iar duminică de la ora I 
9. Așteptăm cu interes evoluția | 
speranțelor atletismului nostru, 
care trebuie să demonstreze ni- ■ 
velul atins tn pregătire in vede- I 
rea concursurilor, multe șl im- | 
portante, din acest an șl să rea
lizeze rezultate pe măsura aces- ■ 
tel pregătiri. I

de a gindi cursa. . I
Se pune punct, deci, clasice

lor întreceri feminine pe I 
distanța de 1 kilometru. Sigur, I 
în mare, echipajele campioane 
olimpice și mondiale vor a- > 
vea un cuvînt de spus și pe I 
dubla distanță de pînă acum. I 
Să așteptăm. Insă, testele re
gatelor din vară — Duisburg, I 
Grunau, Moscova, București. | 
Să așteptăm marele examen 
din Belgia — Campionatele ■ 
mondiale programate în au- I 
gust, la HazewinkeI, cu elita I 
canotajului Internațional ali
niată la start, cu puternicele I 
echipaje ale României, R.D.G., | 
și U.R.S.S.. Pînă atunci, insă, 
să așteptăm primăvara, cu ta- ■ 
tîiele piste de control pe lacul I 
Snagov, cu Valeria Răcilă, ■ 
Olga Bularda, Elena Florea, 
Rodica Arba etc., cu Vaier » 
Toma, Petru Iosub și ceilalți I 
canotori care ne-au reprezen- ■ 
tat cu cinste la J.O. de la Los . 
Angeles, acum ta sala de forță, I 
ori la cros prin zăpadă, către I 
sfîrșitul lunii — poate — din 
nou pe lac. ț
_ îi vor urmări «fin șalupele |

«jele iuți antrenorii principali
Ion Boicu (la fete), Adrian ■
David (la băieți) și Marin I 
Boia (la juniori), îl vor ur- • 
mări de pe malurile înverzite 
iubitorii acestui sport, îi vor I 
Însoți vîntul și soarele, spe- [, 
ranțele — mereu nedezmințite 
— de a se număra din nou | 
printre cei mai buni canotori I 
din lume 1 •

Vasile TOFAN

Divizionarele „Au la ora pregătirilor

tiiji: „VREM Șl PUTEM SĂ PĂSTRĂM POZIȚIA
CÎȘTIGATĂ IN FOTBALUL ROMÂNESC Șl CEL EUROPEAN!“

— Sorin CTrțu in toamrti ai 
avut un sezon fructuos. Ne amin
tim de frumoasele tale goluri 
din meciurile cu Betis Sevu-a șl 
Olymplakos. de pildă. care au dus 
Universitatea Craiova In turul HI 
al Cupei V ET A.

— M-am tuzvat -e reușitele 
mele, care, de fapt. aa fost ri 
ale echipei dar c—i regretat ■> 
unele rezultate mai pufin aștep
tata. chiar Infrinoeri amare. In
tr-un final de rezon incdrect. So- 
licitărUe fizice ti psihice. ale. ce
lor mal muiti dintre colegii mei, 
zic eu el ri-a-j tpar evvfnrnL

— Mal ales- că multi dintre ti
tularii Universității nu mal stat 
așa de tineri—

— E și acesta sa adecă", dar 
e neoote f de _b4friai-, ears 
incd na ți-au rpu* afrimuf ev- 
pfnL Au mai plecat și BaUd. 
Donase Crișo* Hud cresc tinpd 
noi Octavicn Popescu. Mind- 
Ud. Cioroianu, a. venit Matei, as 
fost luati tn pregătiri patru Ju
niori. care fac parte din lotul 
national, copii crescuți la clubul 
nostru, cum slnt Prund. Zamfir, 
Badea ri Moroi.

— Vorbind de pregătiri, care 
este climatul de lucru «fin această 
perioadă atit de importantă 7

—Excelent. Ați urmărit ri dum-' 
reavoastră etteva dm antrena
mentele noastre »1 p-a(i convins 
de angajarea eu care t-a lucrat, 
deși antrenamentele, alergările

SPERANȚE DE LA „CUPA SPERANȚELOR"..
vacanța de iarnă. In sală și, pen-Exista cindva o competiție mult 

Îndrăgită de copiii din toată 
țara. Se numza „Cupa speran
țelor-, avea ca bază de pornire 
«ampionatele școlare, orășenești 
și lnter-orașe șl se încheia la 
Năvodari sau Constanța, pe tere
nurile Parcului Pionierilor. Mulțl 
dintre jucătorii de azi au pornit 
de la această ..Cupă*. Și Ignat, 
șl Comei Die. șl Luigi Ianeu, șl 
Laurențiu Bozeșan, și Mănăilâ, și 
autorul superbului gol de la Li
sabona, Uați.

întrecerile de pe Litoral își a- 
veau farmecul lor. erau extrem 
de disputate, dar șl UTILE pen
tru fotbal ; deoarece această 
competiție — la a cărei bună 
organizare contribuia îndeosebi 
prof. Dan Matei, inspetrior la 
Ministerul Educației și învăță- 
mintuiul, azi președinte al Comi
siei centrale de juniori a ER F-
— era PRIMA la care participa 
un copil pornit pe drumul fot
balului, avind menirea să-l des
chidă gustul pentru concurs, 
pentru întrecere, pentru dispută, 
pentru victorie, fără de care nici 
un sport — și mai ales fotbalul
— nu poate exista.

Dar „Cupa speranțelor* tn for
mula ei cu turneu final pe lito
ral a... sucombat după ce pă
trunsese adînc în inimile copii
lor dornici să practice tn mod 
organizat cel mal Îndrăgit dintre 
toate sporturile. De neînțeles, 
motivele I Ea umplea un gol, era 
o verigă necesară pe filiera for
mării viitorilor divizionari „A", 
proces și așa destul de sărac ta 
competiții adecvate.

Clțlva ani buni nu s-a Între
prins nimic. Pină In iarna lui 
1983, cînd s-a redeschis „dosarul* 
acestei Întreceri șl s-a hotărît 
organizarea el pe alte coordona
te, scopul rămînlnd Insă același. 
S-a decis să se desfășoare în

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INTORMEAZA
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi. 8 februarie a.c„ va avea 
loc in sala clubului sportiv Pro
gresul din București, str. Dr. 
Stalcovlci nr. 42, cu începere de 
la ora 17JS. Numerele câștigă
toare vor fi radiodifuzate la ora 
19 pe programul n șl la ora 23 
pe programul I, precum și sîm- 
bătă dimineața la ora 8,55
• Așa cum ați fost informați, 

miercuri 13 februarie a.c. se or
ganizează prima tragere SPE
CIALA PRONOEXPRES din acest 
an. tn cadrul a 6 extrageri, in 3 
faze, cu un total de 38 numere, 
cel interesați să participe la a- 
ceastă interesantă tragere au po
sibilitatea de a obține autoturis
me „DACIA 1300-, cîștigurl în 
bani de valori fixe (începînd cu 

de 8—10 km șt circuitul de forța 
„pe ateliere" au fost deosebit de 
aspre. M-a bucurat faptul că tn 
frunte s-au aflat Tilihoi, Geolgdu. 
Adrian Popescu...

— Șl Sorin Cîrțu, adăugăm noi. 
L-am văzut „șef de coloană”...

— Da. m-am simțit bine, nu 
m-a mai durut piciorul. A fost 
greu, dar m-am pregătit cu toată 
ambiția, stimulat de sezonul de 
toamnă pe care l-am avut. Pri
măvara aceasta fotbalistică va a- 
vea pentru mine o însemnătate 
deosebita, deși mi e greu sd mai 
spun că mai mă gtndesc la un 
loc tn echipa națională. Dacă 
pini la 30 de ani n-am reușit 
să devin titular, e greu să mai 
sper la așa ceva. Dar tn acest 
retur, care se apropie, voi intra, 
cu siguranță, tn ..clubul* jucăto
rilor eu IM de goluri marcate tn 
Dtvtzia —A*, fmi mai. trebuie doar 
f poluri ptnă la frumoasa cifră 
eare nu te va da uitării după ce 
vei pu-.e ghetele tn cui.

— Care este noua conducere a 
Universității 7

— începem returul cu un an
trenor nou. FI Balagian. care va 
fl ajutat de V. Dinul și S. Std- 
aeses. Medicul echipei este tot 
V. Frinculescu. de ctita vreme 
Ungă noi. și care de atitea ori 
— cu un recunoscut prc"esiona- 
Hsm — ne-a ajutat sd trecem pes
te momente deosebite, provocate 
de ații de desele acctdesuăn sau 
bnbolndriri. Mi bscsrd ed acum 
starea mor da sănătate, a lut A- 
drian Popescu și TCLhoi este ba
nd, ed Ghec-phttd Geoloău a 
ajuns la greutatea optimă per
formantei. Afi vdna cum a te
ems Gkeorghiță. ti el nu ți-a 
spus ultimsl cuvtr.t ta echipa na
țională.

— După meciul de la Lisabona, 
v-ați rrintr-nt și cu cei șase In
ternaționali ai echipei.

— M-cm bucurat pentru succe
sul băieților. După perioada de 
pregătire și meciul eu Portupatio, 
ei au renii cu un moral exce
lent. mai cu seamă Ijsng. eare tn 
finalul de sezon. In toamnă, a 
avut o oarecare obaseald psihicd.

— Ce noutăți prezintă lotul U- 
niversitătii 7

— Foarte puține. A plecat tt- 

tru fiMXput. numai cu echipele 
de copii ale cluburilor divizio
nare „A-,

Șl copiii divizionarelor „A." au 
sărit in sus de bucurie !

La Brașov, prima ediție a noii 
Întreceri a fost ciștigată de Poli
tehnica Iași (grupa mare) șl 
Chimia Rm. VHcea (grupa mică). 
Anul trecut, turneul final a avut 
loc la Buzău și au ciștigat C.S.Ș. 
„Aripi- Pitești șl Universitatea 
Craiova. Ediția din acest an și-a 
lărgit mult sfera de participare 
(ca să se poată bucura șl copiii 
divizionarelor „B* și cei de la 
cluburile școlare) : au fost pre
zente IM de echipe la cele două 
categorii de virstă, Învingătoarele 
numlndu-se C.S.M. Reșița (grupa 
mare) șl Universitatea Craiova 
(grupa mică). Prima echipă a 
câștigat turneul final disputat la 
Deva, cealaltă a terminat neîn
vinsă întrecerea de Ia Buhuși, în 
ambele localități competiția stlr- 
nlnd mare interes, bucurlndu-se 
de o organizare ireproșabilă.

S-au derulat, așadar, trei edi
ții. Suficiente, credem, pentru a 
trage cîteva concluzii ; concluzii 
izvorîte șl din discuțiile avute cu 
antrenorii sau profesorii echipelor 
(V. Țărmure, D. Ustabacleff. I. 
Piștea, I. Bukosi. D. Cojocaru, 
G. Șomfăiean, N. Anton etc.). 
Trebuie, înainte de toate, să se 
stabilească din timp numărul 
partlclpanților și repartizarea lor 
pe zone. Este de asemenea, ab
solut necesar ca la această com
petiție să participe cu toată se
riozitatea cluburile de „A*, cele 
care primesc fonduri mari pen
tru creșterea copiilor șl juniori
lor. Or, lată, printre cele 16 fi
naliste din acest an n-au fost 
prezente decit trei divizionare 
,A*. Universitatea Craiova, F. C. 
Argeș șl Dinamo 17! In sfîrșit, 

cele de 50.000 lei) și variabile, 
precum șl excursii in R. IJ. Po
lonă. La această tragere se pot 
obține cîștigurl cumulate, iar cele 
suplimentare se suportă din fon
dul special.• ClȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 1 FEBRUARIE. Cat. 
1 : 1 variantă 100% — autoturism 
Dacia 1300 șl 2 variante 25% a 
17.500 lei ; cat. 2 : 5 variante a 
23.400 lei ; cat. 3 : 23,75 variante 
a 4.926 lei ; cat. 4 : 53,50 variante 
a 2.187 lei : cat. 5 : 231,25 va
riante a 506 lei ; cat. 6 : 438.50 
variante a 267 lei ; cat. X : 2.336 
variante a 100 lei. Report la cat 
1 : 341.313 lei. Autoturismul „Da
cia 1300“ a revenit participantu
lui FERENCZI IULIU din Gheor- 
ghenl, județul Harghita. 

nărul iorohan, la F.C. Olt, și au 
fost 'uați In pregătiri Gh. Po
pescu. de la speranțe, și Mileru. 
de la Constructorul, pluF cei pa
tru junior' de oare am amintit și 
din cart., cu siguranță, se vor for
ma viitorii componenți a', echipei. 
Totul depinde de ei, pentru că 
talent au suficient.

— Ce își propun jucătorii cra- 
lovenî pentru retur 7

— fntti să șteargă impresia pe 
care am 'ăsat-o în finalul sezo
nului de toamnă. Pur și simplu, 
parcă nu a fost Universitatea 
Craiova tn returul cu Zeleznicerr 
și tn meciul cu Steaua. Avem 
încă un lot apt de performanță, 
cu 6 internaționali „la zl“ și cu 
alți aspiranți la tricoul național. 
Valoarea si palmaresul echipei pe 
care o iubește atîta lume — nu 
numai ta Craiova — nu ne dau 
dreptul sd renunțăm la marea 
performanță, la unul din locurile 
fruntașe ale fotbalului nostru, 
chiar la titlul de campioană ! Mai
e o jumătate dr campionat de dis- ' 
putat și multe se pot tntimpla. 
După ani de muncă, am reușit 
să fim un nume in fotbalul ro
mânesc și cel european și" trebuie 
să păstrăm această onorantă po
ziție

— Cu încă o condiție : îmbună
tățiri și pe ptanul disciplinei. Or, 
din acest punct de vedere. Ia 
Universitatea. lucrurile nu au 
mers chiar bine, cartonașele gal
bene și cele roșii colecționate fi
ind o adevărată ..punte a sus
pinelor" "

— tn această iarnă s-a discutat 
și despre acest aspect, Irlmescu,
de pOdă cel mat vizat, fiind des- / 
tul de afectat

— Credeam că ai să răspunzi 
printr-o fen’« Sorine...

— Stnt lucruri prea serioase ca 
si le mai fentăm. Dacă e nevoie 
de fentă, tn 90 de minute, pe ga
zon. avem timp t-o facem. Unii 
m-au acuzat ed vrea abuzez de 
fente, dar ml-am creat atitea si
tuații de gol. Cum am ajuns la 
bara de la Sarajevo 1 Mereu mă 
gtndesc la za. Era la 0—0 șl dacă 
marcam eu 3 coluri avans, poate 
ed am fi jucat și tn această pri
măvara tn cupele europene.

Constantin ALEXE

Primele campioane ale 
anului : C.S.M. Reșița și 

Universitatea Craiova

pentru a se evita discuțiile pri
vind virsta exactă a copiilor, se 
impune ca pe viitor participarea 
să se facă numai pe bază de le
gitimații tip F.R.F.

Fără îndoială, despre această 
competlțl’ se mal pot spune 
multe. Important este, insă, că 
ea Ișl croiește o „albie- proprie 
și mai ales că își Îndeplinește 
scopul : oferă copiilor posibili
tatea SA JOACE, să se întreacă 
intre ei, evidențiindu-i pe cei 
mai dotați. Cum a fost cazul și 
al celeilalte „Cupe-, aceea a lui 
Ignat, Bozeșan, nie șl Hagi. La 
Buhuși, «dasamentul celor mai 
buni a fost : 1. D. Dobrescu, 2. 
G. Pană, 3. G. Goiceanu, 4. L 
Mereuță. 5. R- Niculescu, 6. Gh. 
Diaconu, 7. L. Florea, 8. Fi. Tu- 
dose, 9. A. Iod. 10. E. Singeor- 
zan. Să-i iubim, să a em grijă 
de el șl Să-l AȘTEPTAM SUS, 
după 8—9 ani. Firește, nu putem 
ști, de pe-acum, cîți dintre ei vor 
„urca*, dai un lucru e cert i 
primele campioane la fotbal ale 
anului 1985 se numesc C.S.M. 
Reșița $1 Universitatea Craiova.

Laurențiu DUMITRESCU

ȘTIRI • ȘTIRI
• TURNEU LA ORADEA. A 

fost stabilit programul turneului 
internațional organizat de ziarul 
„Crișana*. Slmbătă, de la ora 
14 : F. C. Bihor — S.O.L. Szeged 
șl Steaua — D.M.VJS.C. Debrețin. 
Duminică, de la ora 10. Steaua
— S.O.L Szeged șl F.C. Bihor
— D.M.V.S.C. Debrețin.
• CARPATI MIRȘA — CORVI-

NUL HUNEDOARA 0—1 (0—1),
Golul a fost marcat de Gabor, 
tn min. 29, din lovitură de la 
11 m. Corvinul a utilizat forma
ția : Ionlță — Bogdan, Mărgi
nean, Prigorie, Nan — Mateuț,' 
Klein, On cu, Pe teu — Cojocaru, 
Gabor. Au mal jucat s Alexa, 
Dubincluc. Ttmoveanu și Văetuș. 
(M. VERZESCU — coresp.)
• „CUPA SILVIU PIJ3EȘTEA-

NU“. In etapa a H-a a tradițio
nalei competiții brașovene s-au 
disputat următoarele meciuri B 
Tractorul Brașov — Textila Prej- 
mer 1—0 (0—0). F.C.M. Brașov
(speranțe) — Precizia Săcele 2—7 
(2—3), Metrom — LCJ.M. 0—2 
(0—1), Nitrampnia — Utilajul 
5—1 (3—0), Celuloza Zămeștl —
Cimentul Hoghlz 4—0 (3—0). Eta
pa a IlI-a este programată 
miercuri 13 februarie. (C. GRUIA
— corespj



într-o săptămînă plină EGESl]
pentru handbaliștii băimărenî CONCURSUL
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H. 0. MINAUR UNGARIA 21-19 (11-10) DE SANIE TURNEUL IONAL DE ȘAH
BAIA MARE, 7 (prin tele

fon). Activitate febrilă, în 
aceste zile, pentru H.C. Minaur. 
După ce luni seară au reve
nit de la Sofia, cei 5 jucători 
din echipa națională (și antre
norul Lascăr Pană) au evoluat 
miercuri, în sala „Dacia", în 
primul joc amical cu repre
zentativa Ungariei (26—28).

Joi a avut loc adunarea gene
rală de dare de seamă și ale
geri (președinte — ing. Mitică 
Vraciu, vicepreședinți — Viorel 
Maier și ing. Alexandru 
Konnerth), prilej cu care au 
fost conferite titlurile de 
maeștri internaționali sportivi
lor Iosif Boroș și Măricel Voi- 
nea și de maestru al sportu
lui ’ui Gheorghe Covaciu. Iar 
după-amiază, Sala sporturi
lor a fost, din nou, arhiplină, 
pentru^ a se asista la partida 
revanșă dintre liderul campio
natului nostru și formația Un
gariei, care se pregătește pen
tru Campionatul mondial (gru
pa valorică B) din Norvegia. 
La capătul unui joc dîrz dis
putat, ’cu faze 
loase, dar și ratări 
dibile, băimărenii și-au

meci care a ridicat uneori tri
bunele în picioare.

Au marcat : M. Voinea 8, 
Covaciu 4, Boroș 4, Porumb 2, 
Flangea 1, Marta 1, N. Voinea 
1 — pentru H.C. Minaur, res
pectiv P. Kovacs 8, Lele 6, 
M. Kovacs 2, Ivancsik 1, 
Zsodi 1, Vura 1. Au arbitrat : 
P. Radvany (Cluj-Napoca) și 
Mihai Grebenișan (Tg. Mureș).

Vineri, H.C. Minaur pleacă 
Ia Tg. Mureș pentru a evolua, 
sîmbătă și duminică, în semi
finalele „Cupei României". 
Deci, o săptămînă plină 
evenimente, o săptămînă 
care băimărenii sînt 
unor eforturi deosebite, 
sperăm că la finele ei 
avea satisfacții...

Hristache NAUM

„CUPA BUCEGI“
Cei mai buni practicanți din 

țara noastră ai săniei de per
formanță și reprezentanți ai 
R.D. Germane și Poloniei se 
întrec, sîmbăta^ și duminică, pe 

în cadrul 
„Cupa

Florin Gheorghiu la prima victorie

de 
în 

supuși 
Să 

vor

S-A ÎNCHEIAT

spec ta cu- 
incre- 

. __---------- — trecut
in palmares o victoria de pres
tigiu : 21—19 (11—10) ! Deși
lipsiți de aportul Iui Mihai 
Mironiuc, accidentat, deși Olim
piu Flangea a jucat puțin, 
doar cîteva minute, nerestabi
lit, Minaur și-a dovedit capa
citatea ofensivă și pe semi
cerc, . dominînd clar, din primul 
și pînă în ultimul minut, un

tigiu : 21—19 (11—10) ! 
lipsiți de aportul lui
piu Flangea a jucat

SPORTIVI ROMÂNI
PESTE HOTARE

• SCRIMA. La tradiționalul 
concurs internațional de spadă 
dotat cu „Trofeul Monal", cc 
se va desfășura la cfîrșitul a- 
cestei săptămîni la Paris, vor 
participa și scrimerii români 
M. Popa, N. Bodoczi, F. Ni- 
colae, R. Szabo și S. Saitoe,
• HANDBAL. Meciurile dis

putate in ziua a doua a compe
tiției internaționale feminine 
de la Cheb (Cehoslovacia) s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate : grupa A : 
— R. F. German: 
9) ; Ungaria 
22—19 (9—8) 
goslavia — 
(9—7) ; R.D. 
hoslovacia B

Cehoslovacia 
22—17 (12— 
Danemarca 

; Grupa B : Iu- 
România 23—21 

Germană — Ce- 
22—18 (7—9).

Pc primul lot

Cea de a 26-a ediție a „Cu
pei Federației" la hochei, or
ganizată după o formulă nouă, 
adică avind la start numai e- 
chipe reprezentative, s-a în
cheiat cu victoria finală a se
lecționatei de tineret a Ceho
slovaciei, intr-adevăr cea mai 
bună echipă din cele care au 
evoluat in cele trei zile oe 
patinoarul ..23 August". Forma
ția învingătoare a totalizat 6 o 
(3 victorii) si a fost urmată 
de reprezentativa Franței 4 p, 
de România 2 o si de Bulga
ria 0 p.

Din acest clasament se poate 
înțelege ușor că în ultima zi a 
comoetitiei reprezentativa noas
tră a părăsit din nou gheata 
învinsă, de această dată de 
către selecționata franceză. 
Cîteva consemnări. de la 
aceste ultime două partide:

ROMANIA — FRANȚA 5—7 
(1—3, 1—3, 3—1). Abordind a- 
ceastă întîlnire cu un mare rol 
psihologic în apropiata * ediție 
a C.M. grupa C (ambele for
mații fiind candidate la primul 
loc!), cu multă ambiție sl mai 
ales cu o notă de agresivitate 
puțin obișnuită, echipa oaspe
te a surprins selecționata ro
mână. care a cedat brusc „pa
sul". s-a lăsat depășită în toa
te compartimentele si a înche
iat două reprize avînd pe ta-

pirtia de la Sinaia, 
tradiționalei competiții 
Bucegi". Concursul va începe 
în ambele zile la ora 8,30 șl 
va cuprinde probele clasice : 
simplu — băieți și fete — și 
dublu băieți.

Din echipa țării noastre nu 
vor lipsi internaționalii Ion A- 
postol, Laurențiu Bălănoiu, Dan 
și Alexandru Comșa, Livia 
Gheorghiță, Gabriela Haja ș.a.

Reluarea partidelor între
rupte în runda a 4-a i-a pri
lejuit lui Florin Gheorghiu 
prima victorie în turneul zo
nal de Ia Praga.- Marele maes
tru român deținea avantaj po
zițional la bulgarul Gheor- 
ghiev, dar materialul redus 
de pe tablă (ambele părți a- 
veau turnurile, cîte un cal și 
doi pioni) îi oferă adversaru
lui său șanse apreciabile de 
remiză. Analiza de acasă a 
multiplului nostru campion a 
fost foarte atentă, el valorificîn- 
du-și superioritatea. In schimb, 
Ghindă n-a putut salva fi
nalul inferior la Doncev, tre
buind să se recunoască învins.

Sznapik a cîștigat la Grigorov 
iar Jansa, cu negrele, la Csom. 
S-a Întrerupt a doua oară in- 
tîlnlrea Ftacnik — Pinter.

După 4 runde clasamentul 
este următorul : Șubă, Jansa 
(Cehoslovacia) 3 p, Mokry 
(Cehoslovacia), Adorjan (Un
garia), Ermenkov, Doncev 
(ambii Bulgaria) 2*/i p, Ftac
nik (Cehoslovacia) 2 p (1), 
Prandstetter (Cehoslovacia), Fa- 
rago (Ungaria), Ghindă, Szna
pik (Polonia), Gheorghiu 2 p, 
Gheorghiev (Bulgaria), Schmidt 
(Polonia) I1/, p, Pinter (Unga
ria) 1 p (1), Grigorov (Bulga
ria), Stempin (Polonia), Csom 
(Ungaria) 1 p.

„CUPA FEDERAȚIEI" LA HOCHEI
Cehoslovacia tineret

bela de marcaj un scor ce Da
rea incredibil : 6—2 pentru ho- 
cheistii francezi! Este adevă
rat însă că nu numai crin a- 
gresivitate si aplomb au aiuns 
aceștia într-o asemenea situa
ție fericită pentru ei. După us- 
turătoarea Înfrângere din ajun 
in fata echipei de tineret a 
Cehoslovaciei (3—7). hoche- 
istii francezi au patinat ieri 
mult, s-au grupat bine in apă
rare (unde a excelat portarul 
Mărie) si au contraatacat foar
te rapid direct De poartă, fruc
tificând majoritatea ocaziilor 
avute. în tot acest timp echipa 
română a jucat slab, a greșit 
decisiv în aDărare si nu a pu
tut închega nici o acțiune mai 
ca lumea in „zona" adversă. 
Abia in ultima repriză s-au 
.....trezit" hocheiștil români, 
care s-au ..înfipt" mai bine în 
joc. au pasat mai exact. au 
luptat energic pentru fiecare 
puc, ajungînd de la 2—6 la 
5—6 in entuziasmul celor 2000 
de spectatori. Din păcate, ega- 
larea care a plutit in aer — 
cum se 6pune — in... aer a 
rămas, pentru că. pe rind. ju
cători experimentați ca 
nu, Cazacu, Solyom, E. 
Hălăucă, Chirită si alții 
'tat chiar Si cu poarta
Și cum se tntîmplă 
cînd nu marchezi

rul Drofitâ si înscrie. echipa 
franceză punctind în Ultimele 
secunde.

Au marcat: Cazacu 2, V. Hu- 
tanu. Hălăucă. Tureanu — 
România, Farcy 3, Lebiond, 
Ville, Lussier, Botteri — Fran
ța. A arbitrat cu unele inexac
tități un meci greu, cu multe 
eliminări. St. Enciu, aiutat 
de M. Presneanu si Gh. Mîcu.

CEHOSLOVACIA TINERET 
— BULGARIA 6—2 (2—1, 2—0,

2—1). Un meci în care victoria 
a revenit, conform așteptărilor, 
formației cehoslovace, fără însă 
ca aceasta să fie lipsită 
oareoari emoții create de 
bitia Si dăruirea cu care ă__
tat echipa Bulgariei. Au mar
cat : Matejcik 2, Chmelik, Ho- 
dek, Vosatka si Zak — Ceho
slovacia tineret. Nenov si 
Stancev — Bulgaria. A condus 
I. Becze, ajutat la linii de FL 
Gubernu si K. Gerasimov.

de 
am- 
lun-

Câlîn ANTONESCU

PE GHEAȚA ȘI PE ZAPADA
• Surpriză și la slalomul uriaș masculin • La Sarajevo, „mon

dialele" de patinaj viteză femei

Turea- 
AntaL 

au ra- 
goală! 

mereu, 
adversa-

„CONCURSUL PRIETENIA” LA SCHI, PROBE NORDICE
Y. (Cehoslovacia) CONDUCE (dnpâ proba

de sări(uri) LA COMBINATĂ
VALEA STKIMBA. 7 (prin te

lefon), Cu justificat interes. in- 
trucît au asistat la un spectacol 
sportiv palpitant, la întreceri de 
bună valoare tehnică, echilibra
te. numeroși spectatori au fost 
prezenti. joi dimineață, la ziua 
inaugurală a „Concursului Prie
tenia- la combinata nordică. Iau 
parte sportivi din Bulgaria, Ceho
slovacia R.D. Germană. Polonia. 
U.R.S.S.. Ungaria si România. 
Pe trambulina de 70 m de la 
Valea Strimbă (reamenajată con
form cerințelor F.I.S.) s-a dis
putat proba de sărituri pentru 
combinată. Cel 19 sportivi în
scriși pe foile de concurs au de
monstrat frumoase aptitudini 
pentru această dificilă disciplină, numele cîtorva dintre ei 
(Vladimir Repka, Dimitrie Pros- 
virnin. Thomas Prenzel) meri- 
tlnd a fi reținute, deoareoe nu 
este exclus ca. nu peste multă 
vreme, să le revedem cu prile
jul marilor concursuri Interna
tionale ale seniorilor. Cel trei 
reprezentanți al tării noastre — 
Wilhelm Gros. Gabor Nary si 
Daniel Bălasu (totl brașoveni, 
antrenat! de Gheorghe Gerea) 
s-au comportat mulțumitor da
că ținem seama de faptul că ei

iau parte la combinata nordică 
doar de un an 61 că in acest 
sezon au mai participat la un 
singur concurs similar. în luna 
deoembrie.

In timpul probei de sărituri, 
vremea n« a fost prielnică: a 
nins cu fulgi mari, care au mic
șorat vizibilitatea, iar în timpul 
celei de a treia serii de sări
turi s-a stîmlt viscol, Influen
țând negativ aterizările. Cu toa
te acestea, concursul s-a desfă-

REPREZENTANțlI R. D. 6.

șurat conform programului. la 
reușita Iul contribuind eforturile 
depuse de organele locale.

Clasamentul probei de sărituri: 
1. V. Repka (Cehoslovacia) 214,4 
p (76 m + 69 m); 2. D. Pros- 
virnin (U.R.S.S.) 211.7 p (69 m 
+ 70 m); 3. T. Prenzel (R.D.G.) 
208,6 p (69,5 m + 66 m): ...8. 
W. Gros 198,5 p (64 m + 68 m); 
...17. G. Nagy 145,3 p (55 m + 56 
m); 18. D. Băiasu 140.3 p (53 m 
+53,5 m).

Vineri se va 
de fond 15 km 
binatel nordice, 
avea loc primul 
turi speciale.

Ion GAVRILESCU

CÎȘTIGĂTORl LA FOND

BORMIO, 7. Pe pirtia de pe 
Muntele Stelvio au continuat În
trecerile „mondialelor" de schi 
alpin, joi fiind programată des
fășurarea probei masculine de 
slalom uriaș, în care din duelul 
dintre elvețianul Pirmin Zurbrig
gen (deja dublu medaliat cu aur) 
șl luxemburghezul Mare Girar
delli, se credea că va fl desem
nat campionul probei. Dar cum 
„surpriza" este o parte insepara
bilă a sportului (șl poate că 
chiar cea mal frumoasă !), fără 
de care multe întreceri ar fl 
„plate", fără fiori și senzații 
plăcute, iată câ medalia de aur 
la .uriaș" a revenit unul out
sider, vest-germanul 
Wasmaier (21 ani). * 
succes 1

In prima manșă 
tul 99 de schiori, 
au trecut linia de 
startul al treilea, 
prezentat foarte bine, a atacat cu 
grijă dificilele porțiuni ale tra
seului șl a fost cronometrat In 
1:08,78. Zurbriggen 
start nr. 15) a sosit 
Girardelli (nr. 7) 
1:09,41. •
Krlzaj 
Julen 
1:10,31), 
(1:10,93)

In manșa a doua, fruntașii cla
samentului, fără excepție, au ris
cat totul pentru victorie, dar ea 
l-a surîs Iul Wasmaier — 2:28,90 
(1:20,12 in manșa a doua). In

Markus
la primul său
au luat star- 
dar numai 5* 
sosire. Lulnd 

Wasmaier s-a

(a avut la 
în 1:09,17, Iar 
a înregistrat 
4. iugoslavul 

.9. elvețianul 
olimpic, In

Au urmat 
(1:09,77), 
(campionul olimpic, In 
...16. suedezul Stenmark 
etc.

continuare : 1. Zurbriggen 2:28,95 
(1:19,78), 3. Girardelli 2:29,23
(1:19,81), 4. Egon Hlrt (R.F.G.)
2:30,35, 5. Hans Enn (Austria)
2:30,36, 6. Roberto Erlacher (Ita
lia) 2:30,53, 7. Rok Petrovici (Iu
goslavia) 2:31,03, 8. Krizaj 2:31,26 
etc.

GUTEBORG. In cadrul campio
natelor europene de patinaj ar
tistic, miercuri s-au desfășurat 
Întreceri tir cadrul probei de dans 
șl a celei masculine. La dans au 
fost programate figurile impuse 
care au stabilit următorul cla
sament : 1. Natalia Bestemiano- 
va. Andrei Bukin (U.R.S.S.) 0,6 
p. 2. Marina Klimova, Serghei 
Ponomarenko (U.R.S.S.) 1,2 p, 3. 
Karen Barber. Nicky Slater (M. 
Britanle) 1,8 p. 4. Petra Born, 
Rainer Schonborn (R.F.G,) 2,4 p 
etc. Sint înscrise 16 perechi, in 
competiția masculină a avut loo 
„programul scurt" tn urma căru
ia clasamentul se prezintă ast
fel : 1. Joset Sabovcik (Cehoslo
vacia) 1,6 p, 
(U.R.S.S.) 3,2 p, 
dronic (Franța) 
gorz Filipowski
5. Heiko Fischer (R.F.G.) 5,0 p,
6. Viktor Petrenko (U.R.S.S.) 6,0 
p etc.

SARAJEVO. Pe pista olimpică 
din localitate se vor desfășura 
sîmbătă șl duminică întrecerile 
pentru campiOTatele mondiale 
feminine de patinaj viteză. Vor 
fl prezente ia start toate vede
tele „alergării" pe gheată.

2. Vladimir Kotin 
3. Fernand Fe- 
3,4 p, 4. Gre- 
(Polonia) 4,6 p.

TELEX • TELEX
ATLETISM • Record mondial 

feminin la 1 km marș tn sală 5 
12:31,57 Giuliana Salce (Italia) tn 
concursul de la Florența. Vechiul 
record de 12:46,08 aparținea so
vieticei Olga Iarutkina din 4.3.*84. 
La Înălțime : Aleksandr Kotovld 
(U.R.S.S.) 2,30 m, Othmar Belfaa 
(Maroc) 2J7 : tnălțlme F : Lud
mila Andonova (Bulgaria) 1,90 
m (!). Silvia Costa (Cuba) 1,90 
m ; lungime : Giovanni Evanghe
list! (Italia) 8,14 m.

CICLISM • „Drumul soarelui", 
etapa I (Cuevas de Almanzora — 
Ouadix. 179 km) a revenit, la

desfășura proba 
din cadrul com- 

duoă care va 
concurs de sărl-

FOTBALmei'idiane
MIERCUREA CIUC. 7 (prin te

lefon). întrecerile de fond din 
cadrul „Concursului Prietenia" 
au avut o vreme nefavorabilă în 
Prima zl a desfășurării lor. A 
nins necontenit șl a suflat vln- 
tuL din care cauză numărul 
spectatorilor a fost destul de re
dus. deși aici unde au loc dis
putele (în microstatiunea Băile 
Harghitei — 1 300 m altitudine) 
schiul se bucură de multă popu
laritate. La startul probelor slnt 
prezenti schiori din Bulgaria. 
Cehoslovacia. R.P.D. Coreeană. 
R.D. Germană. Polonia. Unga
ria. U.R.S.S. sl România. Cursele

zilei inaugurale — 10 km băieți 
61 7 km fete — au fost domi
nate de reprezentanții R.D. 
Germane, clasați pe primele 
locuri. Fondistii români au avut 
evoluții slabe. Rezultate:BĂIEȚI, io km 
(R.D.G.) 37:23:
(R.D.G.) 38:24: 3.
(Cehoslovacia) 38:27: __
tropa 40:40: FETE. 7 km 
ke Meyer 28:24; 2. Simone Grei
ner 28:32 ; 3. Eva Massopust 28:52 
— toate R.D.G.; ...14. Veronica 
Ungureanu 31:42.

întrecerile continuă.
Vaier PAȘCANU — coresp.

1. H.
2. L. 

N.
..13.

Llsche 
Liebig 
Kadin 

V. So- 
1. Syl-

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
sprint, italianului Giuseppe Sa- 
ronnl' 5.23:07, urmat de Eddy de 
Ble (Belgia) șl Domenico Ca
vallo (Italia) • „Turul Cubei", 
etapa a n-a (114 km) : Ricardo 
Salazar (Cuba) 3.20:28, '
grumov (U.R.S.S.) la 
der este cubanezul 
Alonso 6.55:50.

HANDBAL • JOC 
Halmstad : - Suedia — 
23—25 (14—10).

LUPTE • La Novosibirsk, tn- 
tîlnire de „libere" U.R.S.S. — 
s.u.a. 9—1.

TENIS • Sferturi de finali tn

Piotr U-
15 s. Ll-

Eduardo
amical Ia

■ U.R.S.S.

turneul de la Pune (India) : Le
mon — Pridham 6—3. 6—7. 6—3, 
Fleurian — Rafaltin 6—3. 6—3.
Piperno — Abdullahi 6—2. 4—6, 
6—2. Cherrv — Morain 3—2 ab. 
• Turneu’ de ’a Delray Beach : 
bărbați Wllander — de Palmer 
6—2. 6—3. Aguilera — Vilas 7—6. 
6—4 Fibak — Lloyd 7—6. 7—6, 
Arraya — Fleming 6—2, 4—6. 6—4, 
Slmonsson — Duncan 6—3, 6—2, 
Becker — Rive 6—2, 6—3 ; femei: 
Navratilova — van Nostrand 6—0, 
6—1 Fernandez — Reynolds 6—0. 
6—0, Savcenko — Durie 6—3. 6—4, 
Ruzicl — Brown 6—1, 6—3.

• La Cocnabamba (Bolivia), In 
meci amical, echipa Uruguay ului 
a dispus cu 1—0 de reprezenta
tiva Bolivlei prin punctul mar
cat de Pereira tn mln. 90. La 
Vina del Mar Chile a Învins re
prezentativ- Paraguayului cu 
1—0, prin golul realizat de Ara- 
vena din penalty, în mln. 3.
• In joc amical, la Coimbra, 

echipa locală Academica a învins 
formația elvețiană Lausanne cu 
3—2 (1—1), prin punctele înscrise 
de Ribeiro (2) șl Porficirlo, res
pectiv Hertig (2).
• Preliminariile C.M. de ju- 

nlpri II (zona Asiei) : Thailanda 
— Irak 1—0 (0—0) ; Yemenul ’ 
Sud — R P Chineză 2—2.
• La Lisabona : Sporting 

I.F.K. GOteborg 2—o (2—0).
• Turneul de la Queretaro

(Mexic), organizat cu ocazia 
inaugurării noi tul stadion, a fost 
cîștigat de echipa Bulgariei, In 
ultimele meciuri, Bulgaria șl 
Polonia au terminat la egalitate 
(2—2), .Iar Elveția a dispus de 
Mexic cu 2—1 ! Iată cîteva amă
nunte. In partida dintre Bulga
ria șl Polonia, golurile au fost 
marcat- de Dimitrov (mln. 18) șl 
Zdravko' (mln. 45 din 11 m),
respecți” Dziekanowski (mln. 35) 
șl Prusik -mln. 37). Echipele : 
BULGARIA : Mihailov — Koev, 
Dimitrov Arabov, Sadakov — 
Gocev. Siraltov. Zdravkov, Iliev, 
(Tanov' — Mladenov, Frikolov, 
(IskrenoV). POLONIA: Cebrat — 
Wdowiczik (Ostrowski), Lukașik, 
Wojcicki, Matysik — Buncol (Ur-

de

ban), Komornicki, Palasz (Taras- 
kiewicz), Dziekanowski (Okonski)
— Pawlak, Prusik (Kaczmarek),
în cel de al doilea meci al zilei. 
Elveția a dispus de Mexic cu 2—1 
(1—0), prin golurile marcate de 
Geiger (mln. 25) și Bregy (mln. 
60, din 11 m), respectiv “ 
(mln. .65). ' ' '
Bulgaria 3 p Mexic 2 
veraj 6—2), Elveția 2 
Polonia 1 p.
• La Kunming (R. P. 

selecționata țării gazdă 
cut cu 2—0 (2—0) pe 
lideră în campionatul Ungariei.
• La Ascoli 

fost învinsă de 
cu 2—0.
• Formațiile 

Dinamo Minsk 
egalitate 1—
• în 

rul 5)
— Sheffield Wednesday 2—1.

O în „Cupa Scoției (turul 3)
— meci rejucat : F. C. Dundee — 
St. Johnstone 2—1.
• Selecționerul reprezentativei

Portugaliei Jose Torres, a comu
nicat • -■ *-•
Malta, 
cadrul 
cel 16 
tari : .
Joao Pinto. Eurico. Lima Pere
ira, Inacio Mario Jorge, Virgilio; 
mijlocași : Frasco, Andre, Jai
me Magailiaes. Carlos Manuel; 
atacanțl : Gomes, Futre, Jordao, 
Diamantino.

Clasamentul
P
P

Farfan 
final : 
(gola- 
(2-2),

Chineză) 
a tntre- 

Videoton,

echipa locală a 
Partizan Belgrad
Zalaegerszeg șl 
au terminat la 

(1—0).
„Cupa ligii engleze" (tu- 

— meci rejucat : Chelsea

lotul pentru meciul cu 
de la 10 februarie, din 
preliminariilor C.M. Iată 

jucători selecționați : por- 
Bento, Damas : fundași :


