
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA COMITETULUI
POLITIC EXECUTIV

PROLETARI DIN TOATE TĂSILE. UNIȚ1WII

PENTRU EDUCATE FIZICA Șl SPORTAL CONSILIULUI NAJIONAL

1 f ir ai DTP r ANUL XU - Nr. 10 940 4 PAGINI - 50 BANI Simbâtă 16 februarie 1935

L w» ' 1
’ Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, vineri 15 
februarie, ședința Comitetului 
Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat Raportul 
privind evoluția populației și a 
principalelor fenomene demo
grafice în anul 1S84 șl dinami
ca față de anul 1983. Potrivit 
datelor statistice, populația Re
publicii Socialiste România era. 
la 1 ianuarie 1985, de 22 687 374 
locuitori. Sporul natural al 
populației a fost, în anul 1984, 
de 5,2 persoane Ia 1 000 de lo
cuitori, față de 3,9 în anul 1983.

Evidențiind înscmnălalea deo
sebită a creșterii demografice 
în ansamblul dezvoltării multi
laterale a societății românești. 
Comitetul Politie Executiv a 
cerut organelor sanitare, consi
liilor populare, tuturor factori
lor cu răspunderi în acest do
meniu să se preocupe în conti
nuare cu cea mai mare atenție 
de problemele care privesc în
tărirea familiei și sporirea na
talității. în acest cadru, s-a ce
rut să fie perfecționată activi
tatea unităților din sistemul 
medico-sanitar, să se întărească 
și mai mult răspunderea tutu
ror cadrelor din acest sector, 
în scopul măririi continue a 
sporului natural al populației, 
in principal pe calea creșterii 
natalității, pentru ridicarea stă
rii de sănătate a întregului po
por. S-a indicat. in același 
timp, să se ia măsuri ferme 
pentru extinderea și întărirea 
muncii de educație în acest 
domeniu, pentru dezbaterea lar
gă, în fiecare județ — îndeo
sebi în județele unde se înre
gistrează un nivel mai scăzut 
al sporului natural al populați
ei — a problemelor legate de 
creșterea natalității și de redu
cerea în continuare a întreru
perilor de sarcină.

Va trebui ca, pe baza acestor 
măsuri, să se ajungă, in cel 
mai scurt timp, la o dublare a 
sporului natural al populației 
inregistrat in anul 1984.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat, apoi. Raportul privind 
activitatea de rezolvare a pro
punerilor, sesizărilor, reclama- 
țiilor $1 cererilor oamenilor

muncii adresate conducerii par
tidului, organelor locale de 
partid și organelor de stat, or
ganizațiilor de masă șl obștești, 
presei șt radiotelevizlunli in st
aul 1984.

Comitetul Politie Executiv a 
apreciat că aplicarea indicații
lor secretarului general al 
partidului, tovarășul Ni colac 
Ceaușcscu, in domeniul activi
tății de examinare și rezolvare 
a propunerilor și sesizărilor ce
lor ce muncesc, a măsurilor a- 
doptate în acest sens de Plena
ra C.C. al P.C.R. din 21—22 
martie 1981, a determinai ri
dicarea nivelului calitativ a! 
muncii cu scrisorile și de or
ganizare a audiențelor, sporirea 
preocupării organelor de partid 
și de stat, a conducerilor orga
nizațiilor de masă și obștești 
pentru valorificarea contribuți
ei pe care o aduc oamenii 
muncii — și pe această cale — 
la perfecționarea activității e- 
conomico-sociale.

S-a stabilit ca Raportul pri
vind activitatea de rezolvare a 
propunerilor, sesizărilor, reela- 
mațiilor și cererilor oamenilor 
muncii să fie supus dezbaterii 
Plenarei Comitetului Central al 
partidului.

In continuare. Comitetul Poli
tic Executiv a dezbătut și a- 
doptat proiectul Hotâririi pri
vind aniversarea a 48 de ani 
de la victoria asupra fascis
mului și sărbătorirea „Zilei in
dependenței României". Comi
tetul Politie Executiv a relevat 
că poporul român va cinsti a- 
ceste evenimente ea două mo
mente hotăritoare pentru desti
nele sale, pentru afirmarea sa 
liberă, independentă și demnă 
in rindul națiunilor lumii.

S-a hotărit ca, în intimpina- 
rea zilei de 9 Mai, organele șl 
organizațiile de partid, organi
zațiile de masă și obștești să 
desfășoare în întreprinderi, in
stituții, școli și facultăți, unități 
militare, Ia orașe și sate o in
tensă muncă politico-ideologieă 
și cultural-educativă, ample 
acțiuni consacrate evidențierii 
semnificației istorice a victori
ei asupra fascismului, relevării 
contribuției importante aduse 
de poporul român care, după 
Înfăptuirea revoluției de elibe-
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Astăzi și miine, in sala „23 August" din Capitală

CAMPIONATELE DE ATLETISM ALE SENIORILOR
Se anticipează întreceri disputate și rezultate de valaare

Din nou atletism la J3 Au
gust* I De data aceasta ta sala 
specială, din cadrul complexu
lui sportiv bucureștean, atleți! 
se vor Întrece pentru dștigarea 
titlurilor de campioni naționali 
la seniori și la tineret, ceea 
ce presupune că4 vom vedea 
evolulnd pe cei mai buni atleți 
ai țării, ta probele care figu
rează in program : 60 m. 60 
mg, lungime, triplu, înălțime, 
prăjină și greutate la bărbați, 
60 m, 60 mg, lungime, Înălți
me și greutate la femeL Se
parat, luni șt marți vor avea 
loc Întrecerile la probele com
binate.

Dacă, tn mod normal arun
carea greutății are ca favoriți 
cerțl pe Mihaela Loghln șl Se
rin Tirichiță, in schimb toate 
celelalte probe stat 
oricărui rezultat : 
băieți, spre exemplu, este pro
ba cu trei favoriți S Eugen 
Popescu, Constantin Militam șt 
Sorta Matei, iar la săritura ta 
lungime Laureuțiu Budur, Va
sile Dlma, Gheorghe Una ori 
Ion Burlac ișt pot a propria vic
toria șl titlul de campion. La

deschise
Înălțimea

La startul unui nou

sezon eompetițional

de fotbal

Astăzi, o dată cu restanța 
din „șaisprezecimile" „Cupei 
României", C.S. Tîrgoviște — 
Universitatea Craiova, Începe 
fotbalul I Fotbalul competitiv, 
cu jocuri pe puncte sau pen
tru calificări, așteptate cu jus
tificat Interes de iubitorii 
sportului cu balonul rotund, 
care, in ultimele două-trei

Sala sporturilor din lași ra gâzdul ultimul act al „Cupei României" la handbal

VERITABILA FINALA
PROGRAMUL FINALELOR 

DE M1INB

Sala sporturilor din Iași

Ora 9, finala locurilor 
3—1 : ȘTIINTA BACAU — 
— DINAMO BUCUREȘTI

Ora 10,30, finala locuri
lor 1—2 : H. C. MINAUR 
— STEAUA

Sala sporturilor din Tg. Jiu

Ora 10, finala locurilor 
7—8 : Universitatea Craio
va — A.S.A. Buzău

Ora H.30. finala locuri
lor 5—8: Independența 
Carpați Mlrța — Politeh
nica Timișoara

Handbalul nostru progra
mează miine primul mare e- 
xamen al anului : finala „Cupei 
României' 
masculine, întrecere care 
desfășoară 
competiții naționale 
Este, fără îndoială, o finală în
tre cele mai valoroase echipe 
ale handbalului românesc, H.C. 
Minaur Baia Mare și Steaua.

Vom vedea, așadar. In Sala 
sporturilor din Iași o partidă 
de mare luptă, animată de 
ambiții firești, o finală de 
„Cupa României" cum n-am 
mal avut In ultimii ani (edi
țiile a V-a și a Vl-a s-au des
fășurat fără participarea jucă
torilor din lotul national). H.C. 
Minaur este o echipă ta as
censiune, valoroasă atit prin 
cel cîțiva jucători de excepție

pentru formațiile 
se 

în cadrul marii 
.Daeiada".

pe care-i are (Măricel Voinea, 
Iosif Boroș, Gh. Covaclu), dt 
— mai ales — prin omogeni
tatea șl diversitatea tehnlco- 
tactlcă, atuuri conferite de 
excelente pregătire asigurată

Hristache NAUM

(Continuare în pao 2—3)

Vasile Stinsă, surprins intr-a fază de gal ta ultima ceai 
‘-------  . fruntare a celor două echipe l.

Eugen Popescu, unul dintre javanții „znăițimu

mg se anunță, de asemenea, 
dispută strtasă intre Liviu 

Giurgiaa și Ion Oltean și n-ar 
fl exclus ca rezultatul acestui 
„duel" să Însemne un nou re
cord național de sală.

Concursul începe astăzi, la

ora 10, și continuă, după-a- 
miază, de Ia ora 15, miine fi
ind același program.

La întreceri, care contează șl 
pentru „Cupa de cristal", vor 
fi prezenți și citi va atleți din 
Cehoslovacia și Ungaria.

PERFORMANTA PRETINDE PREGĂTIRE
TEMEINICA LA TOATE CAPITOLELE

săptămini, și-au făcut și ei 
„încălzirea", urmărind, uneori 
la multe grade sub zero, me
ciurile cu caracter de verifi
care și omogenizare susținute 
de formațiile favorite.

Ce ne promit reprezentan
tele eșalonului de performanță 
Înaintea startului eompetițional 
oficial pe 1985, un an bogat 
ta Întreceri internaționale, un 
an pe care, pe bună dreptate, 
opinia publică H dorește su
perior — In planul rezultate
lor propriu-zise — celui expi
rat nu demult T

Din rapoartele unor membri 
al colegiului central al antre
norilor, ca Angelo Niculescu, 
Iile Oană, Constantin Teașcă, 
Cornel Dr&gușta, Gheorgbe 
Staleu, Ion Motroe, Întocmite 
la sfirșitul perioadei pregăti
toare, rezultă că. în genere, 
divizionarele „A", mal recep
tive dedt in trecut la unele 
critici, au făcut risipă de e- 
nergle, semn că pînă atunci

nu se prea căutase pînă la 
fund ta.„ sacul disponibilități
lor la efort. „A fost evidentă 
dorința jucătorilor divizionari 
de a aborda jocurile anului 
1985 de pe un piafoa biologie 
ridicat, conform cu cerințele 
fotbalului actual, de nwe an
gajament fizic", se consem
nează, ta termeni atît de spe
cifici tehnicienilor noștri, ta 
referatele mai sus-amintite. Și 
cum o bună parte dintre an
trenorii divizionarelor „A" au 
demonstrat, pe parcursul ani
lor, cunoștințe și in planul 
pregătirii tehnico-tactice, nu 
ne Îndoim că acumulările can
titative Înregistrate de fotba
liști, pe abruptele cărări ale 
munților, se var reflecta și ta 
joc. Așa cum, de altfel, au 
demonstrat nu demult Univer
sitatea Craiova și Dinam®

Ghecrghe NICOLAESCU

(Continuare In pag. 2-3)

Miine, In sala Floreasca, o nouă „manșă"

a marelui derby baschetbalistio

DINAMO (la un pas de titlu) -
STEAUA (in fata ultimei șanse)

Așadar, miine dimineață, ta 
sala Floreasca (de la ora 11), 
se va cunoaște 
București se va 
tura de virtuală 
țării la baschet, 
dlctul va fl dat _ 
cu prilejul turneului final al 
Diviziei „A*. Avtad un punct 
avans în clasament (51, față de 
50 dt are Steaua) și scorul 
de 3—1 ta disputele directe, 
dinamoviștilor le este suficien
tă victoria ta partida de miine 
pentru a se distanța decisiv ta 
clasament; steliștilor, ta schmb, 
succesul le este absolut nece
sar pentru a egala situația șl 
a-șl menține șansele de păs
trare a titlului. în aceste con
diții, este lesne de Înțeles că 
flecare echipă va aborda între
cerea cu toată ambiția pentru 
a Încheia victorioasă tattlnl-

dacă Dinamo 
afla ta poo- 
campioanâ a 

ori daci ver- 
peste 10 zile,

rea. Pe Ungă lupta sportivă 
proprlu-zlsă. de care nu ne 
Îndoim că va fi aprigă, aș
teptăm insă de la aceste frun
tașe ale baschetului nostru 
faze spectaculoase, precum șl 
deplină disciplină, torit la În
cheierea meciului să so poa
tă spune că s-a făcut și o 
frumoasă propagandă basche
tului. Cuplurile de antrenori 
Gh. Novao — V. Popa (Din»- 
mo) și M. Nedef — M. Cim- 
peanu (Steaua) au anunțat că 
vor folosi loturile obișnuite din 
care nu vor lipsi internațio
nală Niculescu, Uglat, Brabo- 
veanu, Vinereanu, David (Di
namo), Cernat, Netolițchi. Er- 
murache, Opșitaru, C&pușan 
(Steaua).

(Continuare ta pag. 2—3) _

Netolițchi (aruncind la cal) 
și Niculescu var încerca să re
editeze buna comportare din 
precedentul meci dintre frun
tașele baschetului nostru 

t Fotoj Aurel D, fiEAGU
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rare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă de la 
23 August 1944, s-a angajat, cu 
toate forțele sa’e, alături 
Uniunea ,2
țări ale 
războiul 
moment
nu era 
deschis 
rapide a armatelor sovietice și 
zdrobirii dispozitivului militar 
al Germaniei naziste în această 
parte a Europei, scnrtînd eu 
eel puțin 6 luni durata războiu
lui și grăbind în mod hotărîtor 
victoria armatelor aliate împo
triva Germanici fasciste.

Acțiunile consacrate sărbăto
ririi zilei de 9 Mai vor trebui 
să releve, totodată, lupta po
porului român pentru unitate 
și independență națională, În
semnătatea marilor transfor
mări revoluționare petrecute in 
viața social-politică a țării, a 
triumfului socialismului pe pă- 
mîntul patriei, precum și voin
ța României socialiste de a 
contribui activ la afirmarea po
liticii de destindere, de dezar
mare, de conlucrare egală tntre 
națiuni, de securitate și cola
borare internațională.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că sărbătorirea zilei 
de 9 Mai va trebui să prile- 
julască o largă desfășurare a e- 
forturilor creatoare ale întregu
lui popor pentru înfăptuirea 
programului de dezvoltare eco- 
■Omico-socială a țării, pentru 
transpunerea ta viață a Istorl- 
telor documente adoptate de 
Congresul al XIFI-lea al Parti
dului Comunist Român — ga
ranție a sporirii forței patriei 
uoastre socialiste ți a ridicării 
ei pe noi trepte de progres șt 
Civilizație, a întăririi indepen
denței și suveranității Rom.â- 
■iei.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit eă Hotărirea privind a- 
niversarca a 40 de ani de la 
victoria asupra fascismului ți 
sărbătorirea „Zilei independen
ței României" să se dea publi
cității,

în continuare. Comitetul Po
litie Executiv a analizat șt a- 
Cbat unele probleme privind 

a organizare a alegerilor de 
deputațl ta Marea Adunare 
Națională și ta consiliile popu
lare de la 17 martie, eiprimin- 
du-și convingerea eă atit cam
pania electorală, cit și desfășu
rarea alegerilor vor constitui c 
■ouă și puternică manifestare 
a democratismului nostru socia
list, a unității intregulai popor 
tn jurul Partidului Comunist 
Român — forța politică con
ducătoare a societății noastre 
—, a voinței tuturor oamenilor 
muncii de a asigura îndeplini
rea exemplari a sarcinilor d« 
plan. In legătură eu aceasta.

■■■ i de
Sovietică și celelalte 
Națiunilor Unite, în
antifascist, într-un 

cînd soarta acestuia 
încă decisă, ceea ce a 
larg calea înaintării

secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pornind de la rezultatele înre
gistrate in prima lună a anului, 
a eerut guvernului, ministere
lor, centralelor industriale, tu
turor întreprinderilor producă
toare și in primul rînd din in
dustria minieră și energetică 
să Ia toate măsurile pentru bu
na organizare și desfășurare a 
muncii, astfel încit, în fiecare 
întreprindere și Ia fiecare loc 
de muncă, prevederile planului 
pe acest an și pe întregul cin
cinal să fie realizate în eele 
mai bune condiții. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a expri
mat încrederea că oamenii 
muncii din industrie, agricultu
ră și celelalte sectoare ale e- 
eonomiei naționale vor 
tul penirn a intimpina 
le de la 17 martie cu 
cit mai importante in 
nirea planului și programelor 
de dezvoltare economico-socială 
a țării, in asigurarea trecerii 
eu succes la înfăptuirea obiec
tivelor eelui de-al 8-lea cinci
nal, a hotăririlor și orientărilor 
stabilite de Congresul 
lea al partidului.

In cadrul ședinței, 
Nicolae Ceaușescu a 
• informare privind vizita 
prietenie efectuată in 
noastră, in zilele de 4—S fe
bruarie. de tovarășul Veselia 
Giuranoviei, președintele Pre
zidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia. Comitetul 
Politie Executiv a dat o înaltă 
apreciere rezultatelor vizitei, 
eare a marcat un nou moment 
de seamă in bogata cronică a 
relațiilor de prietenie, bană ve
cinătate și colaborare dintre 
țările și popoarele noastre.

S-a relevat, cu satisfacție, ei 
cehi mhn rile de păreri dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Veseiin Giuranoviei — eare 
s-an înscris in cadrul tradițio
nalului dialog remâne-icgoslav 
ta nivel Înalt — au prilejuit 
examinarea onor probleme e- 
șențiale privind dezvoltarea co
laborării economice, in special 
a cooperării și specializării in 
producție. Intensificarea legătu
rilor comerciale. amplificarea 
conlucrării tehnien-științlfiee 
dintre cele două țări, in avan
tajul popoarelor român ți iugo- 
riave, al cauzei destinderii, 
oecuritătii și păcii în Balcani, 
in Europa și in întreaga lume. 
A fost evidențiată importanța 
pe eare ambele țări o 
extinderii colaborării pe 
lung, menită să creeze 
•ore^punrâtoare lărgirii 
versificării raporturilor 
r.itt dintre România și Iugo
slavia.

Comitetul Politie Executiv 
și-a exprimat, totodată, satis
facția ia legătură eu conduri De 
ta eare au ajuns președinții 
Nicolao Ceaușescu și Veselia

face to- 
alegeri- 
realizări 
indepli-

bJ XIII-

tovarășul 
prezentat 

de 
țara

aeordâ 
termen 
condiții

însemnări de la Sport Club Miercurea Cioc

Giuranoviei eu privire la evo- 0 
lu(ia situației internaționale ac- 0 
tnale, subliniind însemnătateatuaie, suuniiiiiJii lubcitiuaidiud 
botărîrii celor două țări dc a 
întări conlucrarea pe plan cx- 
tern, de a-și aduce contribuția 
activă Ia reducerea i 
existente pe arena 
Ia reluarea și continuarea poli- || 
ticii de destindere, pace și ros- 
pect al independenței naționale, 
la realizarea unor măsuri fer- 
me de dezarmare și, în special, 
de dezarmare nucleară în Eu- 
ropa și întreaga lume, !a sola- 
ționarea tuturor problemelor 
dintre state pe ca!e pașnică, 
prin tratative. în acest context 
a fost subliniată Însemnătatea 
Intîlnirii de la Geneva a mi- 
niștrîlor de externe ai Uniunii 
Sovietice și S.U.A., ca on pas 
pozitiv pe calea angajării unor 
negocieri concrete, constructive, 
care să ducă la înțelegeri co- 
respunzătoare privind încetarea 
cursei înarmărilor și ia dezar- 
mare, la eliberarea omenirii dc 
primejdia unei catastrofe nu- 
clearc. S-a evidențiat necesi- 
tatea ca toate statele europene 
să conlucreze și să contribuie, 
Intr-o forma sau alta, la des fă- 
șurarea eu 
tratativelor 
iu vederea 
lor cu rază 
tuturor armelor nucleare de pe 
continentul european.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat botărirea celor două

încordării 
mondială,----- —’*

bune rezultate a 
sovieto-americane, 

eliminării raehete- 
medie de acțiune, a

țări — reafirmată in cadrul eon - 
▼orbirilor — de a acționa și in_»-«_ ___ « _ .. • _viitor pentru transformarea 
Balcanilor intr-o zonă a pârii 
colaborării si bunei vecinătăți. 
intr-o regiune lipsită dc arme 
■ueleare și baze militare strii- 
ne. De asemenea, a fost apre- g 

doul 
sub-

ne. De asemenea, a fost 
dată preompxrra celor 
țări pentru lichidarea 
dezvoltării și făurirea u- 
nei noi ordini economice^ 
Internationale, pentru înfăptui- 
rea idealurilor de libertate, in- 
dependență si prog-es ale tutu- 
ror popoarelor. Dialogul la ni- 
vel înalt a pus in evidență — 
ți de această dată — importau- 
ta pe eare România și Iugo- 
slavia o acordă rol ti tal mișcării 
țârilor nealiniate in soluționa- 
rea constructivă a problemelor 
complexe ee confruntă lumea 
contemporană.

Aprobind în unanimitate re- 
zultatele vizitei. Comitetul Poli- 
fie Executiv a stabilit măsuri 
pentru transpunerea in viață a 
Înțelegerilor convenite, eare a- 
sigură dezvoltarea și mai pu- 
teraieă 1 colaborării multilate- 
rale dintre țările, partidele ți $ 
popoarele norst.-e. a relațiilor 
de prietenie ți bună vecinătate $ 
dintre România ți Iugoslavia. J:

Comitetul rclitie Executiv a 
notați «uit, de asemenea. pro- 
Meme curente ale activității de g 
partid și de rtat. __

ta Poiana Bra$ov va avea 
ioc, azi și miine, o importantă 
competiție de lupte greco-ro- 
mane — „Cupa 16 Februarie". 
Pe foile de concurs vor fi în
scriși toți luptătorii noștri frun
tași — componenții loturilor 
reprezentative de seniori și ti
neret, printre care Mihai Ciș- 
maș (ciștigător la recentul 
turneu internațional de la Bu
dapesta), Petre Cărare (situat 
tot pe primul loc la acest tur
neu gj premiat cu o cupă de

în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în țara noas
tră, selecționata de juniori (17 
ani) a Cehoslovaciei a întîlnit 
— in meci revanșă — repre
zentativa de tineret a Româ
niei. Ca și în ajun, oaspeții 
s-au impus, 
după o partidă mult mai echi
librată : 4—0 (3—0 ; 0—0 ; 1—0), 
care a 
pentru 
derea 
oficiale 
calorii oaspeți s-au arătat din 
nou, demni reprezentanți ai 
puternicei școli de hochei ceho
slovace, stăpinind foarte bine 
cele mai moderne mijloace de 
exprimare pe gheață (patinaj 
excelent, demarcare continuă, 
tehnică individuală impresio-

de data aceasta

constituit un util test 
echipa noastră in ve- 
dificilelor confruntări 
din luna martie. Ju-

• Patinoarul din Te. Mureș a
găzduit, nu de muX uittmul 
t umeu al campionat - 1 Diviziei
..A", seria a Hl-a valorlră. in ca
drul căruia s-au înregistrat reztil- 
tateSe : Construcții ASE. Bueti- 
rești — Tîrrsva Odorhei 8—6. 
C-SJf. Eîeetromureș Te. Mureș — 
Petrolul Ploiești 7—z Tiro ava — 
Petrolul 15—7. C.S M. Eîectrcmu
reș — Construcții A.S.E. €—3. 
Tor strurț ii A.S.E. — Petrolul 
7—5, C.S.M- Electro mureș — Tîr- 
nava 1—4.

Ca urmare a acestor rezultate 
clasamentul este următorul : 1. 
Tiruava Odortiel 2fi p ; 2. E’.ec- 
troxnureș Tg. Mureș 14 p : 3. Con
strucții A.S.E. București 12 p;
4. Petrolul Ploiești 3 p. (Gh. BO
TEZAM — cores p.)
• Recent, la Miercurea Ciuc, 

s-a disputat cei de al doilea tur
neu al campionatului juniorilor 
marl (!S ani), care a oferit 
jocuri spectaculoase, evidențiin- 
du-se Horvath (S.C. M. Ciuc) și 
Prisecaru (Dunărea). Rezultate :
5. C. M. Ciuc cu Petrolul Ploiești
12—2. cu C.S.Ș. Odorhei 13—1 cu 
Dunărea Galați 3—1. cu C.S.Ș. 
Gheorgheni 5—2 ; C.S.S. Gr.eor- 
gheni cu C.S.Ș. Odomei 9—1. cu 
Steaua 8—5, cu Dur. ir ea 8—3. cu 
Petrolul 9—3 ; Dunărea cu Pe
trolul »—3 eu C_SȘ Odorhei 
7—2, eu Steaua 3—1 ; Steaua eu 
S.C. M. Ciuc 5—3. eu C.S.Ș. O- 
dorhei •—3. eu Petrolul 13—2 ; 
Petrolul eu C.S.Ș. Odorhei 8—X 
Clasament : 1. Steaua 1€ p : 2
S.C. M. Chic 14 p ; 3 Dunărea 
Galați 14 p ; 4. C.S Ș. Gheorghenl 
12 p ; 5. Petrolul Ploiești 4 p : 8. 
C-S.Ș. Odorhei 0 p. (V. PAȘCA- 
NU — cores p.)

az&pițdi de dare de eeaerj, ți alegeri. 
sui serratul axai tui caliiâii in activitatea viitoare!-.

PREMISE PENTRU MAR! PERFORMANȚE

bîntăririi rolului pa cars tre
ia sâ-1 joace această uoâ- 
®-fanlon, specializa tâ ta 
fiporturile de iarnă. Darea <ta 

•samă prezentată de președin- 
tele ehibului. Andrei Dandies. 
81 mal ales luările de euvtal 
ale parttcipanților cu eviden
țiat faptul că eele 1 eecța 
«hochei. patinaj viteză șt sanie) 
Cn «e ridică la nivelul valo
ric pe care Q permit poollti- 
BW!e umane, naturale (t ma
terialo existente. Cauza 
dpală I nu toți eel angrenați 
tn marca performanță depun 
toate eforturile pentru ca Spori 
Club Miercurea Clue să «e ta- 
titrească eu eel mal buni per
formeri din Întregul județ. N®-

CURĂ BALNEARĂ SĂNĂTATE
Viața rațională impune șf grija constantă pentru trata

rea sau prevenirea unor maladii.
Stațiunile da cură balneară constituie, din acest punct 

de vedere, un excelent mijloc. I.TJîR. București a reți
nut locuri ta stațiuni cu profile diferite, care asigură 
tratarea tuturor afect ionilor. Astfel, pentru cele ale apa
ratului locomotor stat rei> mand<le: Amg.ra, Bazna, I'er- 
culane. Pucioasa ; pentru tubul digestiv: Borsce, Câciulata. 
Stageorz-Băl j pentru nevroze : Buziaș, Tușnrjcl ; afecțiuni 
cardiovasculare la Vatra Borne! și Borsce, iar cele ala 
aparatului respirator ta Slănle Moldova, Govora «au Că- 
efulata.

înscrieri și Informații ta toate agențiile de turism ale 
I.T.ELR. București.

st atârn eă propria noastră pe
pinieră de juniori nu a mai 
produs nici un element de va
loare in ultima vreme. In a- 
eest fel. jucătorii existenți, mal 
ales cei vârstnici, se simt ti
tulari fără eontracandidațl și, 
drept urmare, nu mal luptă 
exemplar, poziția lor ne- 
fiind amenințata". Președintele 
CJ.E.FS, Sigismund Bologh, 
punea la rindul său punctul 
pe J‘: .Ara cam „uitat" de 
copiii barghitenl. eel pe eare-t 
vedem mergind pe patine pină 
ta școală. Ar fi fost necesare 
mal multe patinoare naturale, 
printre blocuri sau In curțile 
școlilor, venind, astfel, tn !n- 
Smplnarea dorinței celor mlcL 
E firesc atunci ea șl selecția 
tnîțiaU să nu mal fie efec
tuată Ia parametrii calitativi ne
cesari In vederea obținerii ul
terioare a marii performanțe".

Șl ta privința patinajului vi
teză lucrurile pot merge pe un 
făgaș mal bun. Exemplul Ini
mosului antrenor Nicolae Toth. 
d> :a Tu-nad. care caută, ini
țiază și formează mereu pati- 
natori valoroși, nu esta urmat, 
ta nivelul județului, de toți cci- 
lalțl colegi din același sport. Pe 
de află parte, s-a subliniat, ta 
eadml conferinței, că secția do 
pr. taaj nu are rezultatele scon
tate, ta nivel internațional, 
pentru eă aspectele educative 
șf disciplinare nu >-an aflat ta 
prim-plannl preocupărilor eelor 
1 antrenori. Acesta a fost, da 
altfel, motivul principal pentru 
eare, după medalia da bronz 
de ta Campionatele europene

din 1884, obținută de T. Ko
pacz, obiectivele de la Jocu
rile Olimpice de la Sarajevo 
n-au mal fost îndeplinite.

Sania, cel de-al treilea sport 
practicat în cadrul S. C. Miercu
rea Ciuc, are rezultate slabe 
chiar 
celor 
tinaj 
fanții 
mare 
mația 
tei discipline e necesar să se 
facă eforturi mai susținute 
pentru ea pirtia de la Sărmaș 
(800 metri, 8 viraje), deși ceva 
mai puțin rapidă pentru nece
sitățile marii performanțe, să 
fle inclusă mal hotărît in pro
cesul de Inițiere și formare a 
copiilor, să se depună e acti
vitate mal științifică, mai bine 
organizată, mai supravegheată, 
pentru ca din rindul celor mai 
talentațl să fle selecționați vi
itorii performeri șl trimiși să 
se specializeze pe pîrtii mai di
ficile, cum sînt cele de la Va
tra Dome! sau de la Sinaia.

Am Insistat asupra unor as
pecte negative ale activității de 
la Sport Club Miercurea Ciuc 
In primul rînd pentru că lu
crările Înseși ale adunării de 
dare de seamă și alegeri au 
fost orientate pe evidențierea 
lor, premisă care face posibilă 
depistarea acelor mijloace și 
căi pe care această unitate 
sportivă da' frunte din tară să 
realizpze noi pași pe drumul 
mărfi performanțe. Sintem corv- 
v’.nșl că critica șl autocritica 
relevate cu acest prilej consti
tuie premise importanta pentru 
atingerea acestui scop.

Radu TIMOFTE

la nivel național, opuse 
realizate la hochei și pa- 
viteză, în care reprezen- 

Ciucului joacă un rol 
In lupta pentru sup re
in temă. In privința aces-

„Ml
cristal decernată celui mai teh
nic concurent ai competiției), 
Sorin Herțea, Ion Grigoraș, 
Gh. Savu, Cristian Albuț etc.

Cu deosebit Interes sînt aș
teptate „replicile" unor ■•luptă
tori valoroși și experimentați 
care nu au mai intrat în ve
derile selecționerilor, dar care 
vor folosi, cu siguranță, acest 
prilej de a reintra în lot Ne 
referim la medaliații olimpici 
Vasile Andrei și Ștefan Rusu, 
la Ilie Matei și la alții.

Li-3

nantă, joc colectiv în mare vi
teză). De partea cealaltă, ho- 
cheiștii noștri au acționat mult 
mai decis în defensivă (bună 
prestația portarului Kedves), 
însă marea problemă a jocului 
lor este trecerea din faza de a- 
părare in cea de atac ; ei nu 
aplică schemele tactice lucrate 
la antrenamente. acționează 
lent și foarte individualist, 
atacă direct poarta adversă, 
ca și cind acestea nu ar 
suficiente, o dată ajunși în 

clare — de a marca, 
noștri ratează cu non- 

Autori: punctelor :
Pavlas, Travnieek și 

su-

nu 
Si 
fi 

si-
tuații — 
jucătorii 
ța]anțâ_ 
Kotnik, 
Jurik (ultimele două in 
perioritate numerică). A condus 
la centru Gh. Mîeu, ajutat 
D. Trandafir și I. Becze.

Astăzi — de la ora 11 — 
patinoarul _23 August" are 
meciul România (18 ani) 
Cehoslovacia (17 ani), iar du
minică partida revanșă (ora 
9.30) și Selecționata diviziy.a-' 
ră — Torpedo Usti Kameno- 
gorsk (ora 12).

Andi VTLARA

de

pe 
loc

DIRDVli. B XJCIILTDAI 1ST IC
(Urmare jjn imq. I)

Celelalte partide ale etapei a 
27-a : grupa 1—4 t I.C.E.D.

4 — Dinamo Oradea ; 
grupa 5—8 : Rapid — Acade
mia Militată Mecanică Fină, 
C.S.U. Balanța Sibiu — Farul 
Constanța.; grupa 9—12 : Uni
versitatea C-S-S- Viitorul Cluj- 
Napoca — Politehnica C.S.Ș. 
Unirea Iași, Politehnica Spor
tul studențesc București — 
I.M.U.A.S. Baia Mare.

în campionatul național fe
minin. ta cadrul etapei a 27-a 
au loc următoarele jocuri : 
grupa 1—6 : Politehnica Spor
tul studențesc București — Po
litehnica Timișoara, Voința 
București — Progresul Bucu
rești, Universitatea C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca — Olimpia 
București ; grupa 7—12 : Vo
ința Brașov — Comerțul C.S.Ș. 
Tg. Mureș, ICEMENERG Bucu
rești — Rapid București, Cri- 
șul Oradea — Chimistul C^^. 
Rm. Vilcea.

Programul meciurilor din Ca
pitală : simbâtă, sala Floreas- 
ca, de Ia ora 14 : Politehnica 
Buc. — Politehnica Timișoara 
(f), Voința Buc. — Progresul 
(f) ț sala Construcția, ora 17,30 : 
ICEMENERG — Rapid (f) ; 
sala Rapid, ora 16,30 : Rapid — 
Academia Militară (m) ; dumi
nică, sala Floreasca, de la 
ora 8 : Politehnica Buc. — 
LM.U.A.S. (m), I.C.E.D. — Di
namo Oradea (m), Dinamo 
București — Steaua (m), Poli
tehnica Buc. — Politehnica Ti
mișoara (f), Voința — Progre
sul (f) ; sala Construcția, ora 
9 : ICEMENERG — Rapid (f).
• La reuniunea d« mllne 

dimineață (cina are loc derbyul 
Dlnamo — Steaua) stat valabile 
numai legitimațiile C.N.K.F.S. 
maron, roșii șl verzi (acestea din 
urmă Însoțite d« tlebete eliberate 
de F. R. Baschet).

IN
Interviu c

Romă
Reprezet 

handbal a 
zentă, și 
temi cui tu 
la Cheb. 
hoslovac, 
ție a ret 
formația 
chipele ce 
lumii : Iu? 
olimpică, 
oană mon- 
— fostă 
In compa: 
tative de 
niei (au 
chipele CV 
„B“, R 1 
nemarcei) 
în ierarhi, 
pat un oi

Iată, d 
mente pei 
de la Ch. 
interviu 
Bartha,

— Ce ’ 
performanl

CLA

1. R. i 
garia, 
Cehoslo 
slavla, 
7. Dan 
slovacia

•— Consic 
poluția ei 
turneul de 
țumitoare, 
așteaptă u 
grupa „B“ 
biectiv să 
mul eșalon 
pe un dn 
fața repre 
mane — t 
mai puțin 
mi-a întări 
tualul lot, 
unele indi 
nul omoge 
eâtuim act 
titivă. Re 
Germane, i 
prezentă l 
evoluat h 
forță ca 
Hubscher,

„CUP
(Vrm

de antren. 
Pană. Dete 
marea nfl 
cută recent 
i-au dimin 
țialul, dar 
„senin", a 
cum a ar 
finală cu j 
să-și reia 
discuție, b 
merit al ș 
(Nicolae < 
Stingă, Mj 
mitru Beri

Ediția
1. Dinai

Ediția
3. Știi nț

Ediția
3. H. C.

Ediția
3. H. C.

Ediția
Politebn

Ediția
Dinamo 

,s8b.

Cărți noi
I Uteratura de specialitate, 
dedicata unei ramuri sportive 
deosebii de ■■■■• - ■ -
»-a îmbogățit ca o nouă lu
crare da „strategie șl tacti
că*. Fără ostentație, mențî- 
nfndu-se ta limitele cunoștin
țelor înregistrate la ora actu
ală, autorii — un „profesio
nist" al voleiului — Marcel 
H. Șerban — șl un cercetă
tor, din domeniul științelor 
exacte, al fenomenului sportiv 
— Pierre de Hill crin —, ta- 
eearcă abordarea dtatr-un 
punct de vedere inedit, deci 
cu atit mal pretențios, a pro
blemelor da strategie șl tac
tică a tuturor momentelor 
ptm care se trece pentru » 
ce alunge ’a m->:-ea perfor- 
tnanță sportivă. In cazul de 
țață ta volei. Ca metodologie 
de lucru, autorii au optat 
pentru interacțiunea șl core
larea permanentă dintre latu
rile pregătirii sportive — sau 
cum mai stat numite’ factorii 
antDerxamentulul sportiv —

MAI MULT D
Iubită, voleiul.

volei, In sd 
să relanseâJ 
performanța

Așadar, o 
a cărei pari 
limitată la 1 
ei la un sti 
Ionul alătur 
parînd pern 
feritelor «si 
volei realia 
ceea ce ar 
In activitate 
care antren!

Volet. S 
d« Marcel £ 
de Hlllerin, 
București. 1



ECHIPĂ COMPETITIVĂ |
I

BARTHA, după participarea formației I Astăzi, In meci restanță din „W-lmile „Cupei României*'

handbal feminin de Ia Cheb
de 
re

de 
cc- 
bti- 
knd

e- 
ale 

hnă 
pi- 

lină 
klă. 
Ln- 
nă-

e- 
Ls< 
ba- 
k-uș 
k-u-

să părăsească 
de echipa 

o partidă de 
sportivă. 

jucat,

REGULAMENTUL’ E ACELAȘI

Șl PENTRU... PLĂTIM!

rea 
un

?en 
□ei. 
istă

ne
Hal
o—

insă 
in 

ler- 
de

ac- 
Inci 

u- 
al- 

ipe- 
D. 

lard 
au 

tare 
tetz,

Și

Stoldt, a trebuit 
terenul învinsă 
României. A fost 
mare încleștare i_

— Cum au jucat, concret, 
handbalistele noastre în acest 
meci ?

— Întreaga echipă a evoluat 
la un bun nivel tehnic și spec
tacular. Indicațiile tehnice și 
tactice au fost, in general, res
pectate, Oacă, Gheorghe, Ște- 
fanovici, Ciubotaru, Ionică și 
Bloj (acestea din urmă in 
poartă) jucînd bine și foarte 
bine. Dar, in mod deosebit, do
resc să evidențiez prestația 
Evei Mozsi. în partida cu e- 
chipa R. D. Germane, Mozsi 
a avut o comportare excelentă. 
Ea a înscris 11 goluri, dintre 
care 9 din acțiune, marcind 
astfel o reintrare în formă dă
tătoare de speranțe pentru me
canismul echipei naționale.

— Ați făcut deplasarea fără 
Maria Verigeanu și Edit Tbrbk. 
Ce s-a întîmplat ?

— Motive de sănătate nu 
le-au permis celor două jucă
toare de bază să fie alături de 
colegele lor. tn pltts, Mariana 
Tîrcă-Oacă, tot din cauza să
nătății, nu a jucat in meciul 
eu iugoslavia și acest fapt a 
facilitat mult victoria campi
oanei olimpice. Să notez că 
noi am condus cu două goluri 
la pauză. Trebuie, totuși, să 
spunem că — deși există un 
început bun — handbalistelor 
române li se cere să fie mai 
bătăioase pe teren. Dacă per
sonalitatea lor va căpăta și a- 
ceste calități, ele, echipierele 
formației României, pot oferi 
surprize dintre cele mai plă
cute.

în încheierea interviului, an
trenorul echipei naționale face 
apel la antrenorii de cluburi 
unde activează handbaliste din 
reprezentativa țării, sollcitta- 
du-1 să folosească cu prioritate 
jucătoarele pe posturile deți
nute la „național ă“ " ' 
credem noi — o < 
dneptățită, chiar o obligație 
pentru cei care slujesc inte
resele handbalului românesc.

I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
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C.S.TIRGOVIȘTE-UNIVERSITATEA CRAIOVA,
UVERTURA 44

Astăzi, Ia Tîrgoviște, sezonul 
fotbalistic 1985 ia startul prin 
disputarea partidei-restanță din 
etapa „16“-imilor Cupei Româ
niei dintre formația locală C. S. 
și Universitatea Craiova. Me
ciul va incepe la ora 13,30, sub 
arbitrajul unui „trio*" din Rm. 
Vilcea : I. Crăciunescu — N. 
Dinescu, Gh. Constantin.

Gazdele s-au preocupat din 
vreme de pregătirea terenului 
de joc. Acesta a fost curățat 
de zăpadă, iar miercuri a și 
găzduit o partidă de verificare 
a formației locale, în compa
nia echipei A. S. Mizii. Rezul
tat : 2—2, golurile tîrgovișteni- 
lor fiind marcate de Ghioaeă 
și Lică. Nu sini anunțate in
disponibilități in lotul lui C. S. 
Tîrgoviște care va alinia cea 
mai bună formație a sa.

ia Pi- 
Argeș 
auto- 

de in

Universitatea Craiova a sus
ținut. după înapoierea din Por
tugalia, trei meciuri de veri
ficare : 2—0 cu Electroputere
Craiova, 3—0 cu Chimia Rm. 
Vilcea (au înscris Cămătaru 2 
și Cirțu) și, miercuri, 
tești, 1—0 cu F. C. 
(a marcat Badea — 
gol). Craiovenii dispun
tregul Iot de jucători și vor sosi 
astăzi la Tîrgoviște.

Reamintim că învingâtoarea 
din partida de astăzi va intilni, 
ta „optimile” cupei, pe F.C.M. 
Brașov. în eventualitatea că se 
califică C. S. Tîrgoviște, întîl- 
nirea de miercuri se va dispu
ta la Ploiești ; dacă învingă
toare va fi Universitatea Cra
iova meciul va avea loc în Ca
pitală.

[PERFORMANȚA PRETINDE PREGĂTIRE TEMEINICĂ
I
I
I
I
I
I

Este — I 
cerință in- |

Ion GAVRILESCU

HANDBAL
dovedească că stat 
niște „soliști” vir-

încerca să 
nu numai 
tuozi, ci și componenți al u- 
nui colectiv animat 
țeluri, pentru care 
unească forțele.

Perspectiva este 
meci al meciurilor, 
bilitatea de a avansa un în
vingător. Ca și finala pentru 
cel din urmă loc pe podium, 
partida dintre Știința Bacău șl 
Dinamo București, ta care Di
namo dorește, desigur, să ră- 
mtaă intre laureate, iar Ști
ința să-și confirme ascensiunea 
intre marile forțe.

de aceleași 
știu să-și

„COTEI ROMÂNIEI»

(Urmare din pag. J)

elară 
fără

: un
posi-

C, MINAUR BAIA MARE ; 2. Steaua;

k L DINAMO BUCUREȘTI ; J. Steaua; 

5 1. STEAUA, 2. Dinamo București ;

p L DINAMO BUCUREȘTI ; 2. Steaua;

1 1. H. C. MINAUR BAIA MARI ;
Independența Carpațl Mîrșa ;

' ț 1. BL C. MINAUR BAIA MARE ;

î.
1.

IMPLA LECTURA

ta

«ți•u

II-
i-

ă,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

București, așa cum vor putea 
arăta, în curind, potrivit cu 
realele lor posibilități, și e- 
chipe ca Steaua și Sportul stu
dențesc.

Conștient de sarcinile care 
îi revin, colegiul antrenorilor, 
for al F.R.F. de îndrumare și 
de control, a reținut — și bine 
a făcut — din ansamblul ac
tivității de pregătire a divizio
narelor „A“ și o serie de as
pecte negative : intre acestea 
— și absența aproape totală a 
lecțiilor teoretice, de cunoaș
tere a regulamentului de joc. 
de Îmbunătățire a nivelului 
cultura] și ideologic, necesități 
de prim ordin asupra cărora 
s-a insistat ta zilele consfă
tuirii cu antrenorii divizionari, 
acțiune care a precedat star
tul pregătirilor. .Cum să ae 
așteptăm, pentru sezonul de 
primăvară, la înlăturarea ma
nifestărilor nesănătoase pe te
renul de fotbal, sub formele 
binecunoscute (proteste la de
ciziile arbitrilor, injurii, lovi
rea intenționată • parteneri
lor de întrecere, atitudine ne
cuviincioasă la adresa publi
cului ș.a_m.d.), dacă și ta eele 
două luni 
mun s-a 
domeniul 
treabă, pe 
terii referatului 
ultima ședință 
central al antrenorilor.

O primă probă ■ deficien
țelor din procesul educativ a 
fost oferită, din păcate,, chiar 
mai înainte de deschiderea o- 
ficială a sezonului fotbalistic, 
cu prilejul unor partide eu 
caracter „amical”, cînd unii 
dintre jucători, amlntindu-și de 
deprinderi mal vechi, au dat 
Iarăși friu liber nervilor; ta 
văzul tribunelor, al antrenori
lor lor, rămași, cum ae vede, 
nepăsători față de acest im
portant aspect al muncii de 
instruire, PREGĂTIREA TEO
RETICĂ, EDUCATIVĂ, Doar • 
părticică dtatr-un întreg, este 
drept, dar fără de care totul ae 
poate surpa—

Astfel sttad lucrurile, aces
tea fiind concluziile trase de 
forul tehnic al FJUF„ ta sfir- 
șitul unei importante perioade 
de pregătire din cadrul cîclu-

tai anual, așteptăm măsurile I 
Îndreptate, firește, asupra ce
lor care, refuztad integrarea 
intr-o activitate corectă, con
form normelor in vigoare și ta 
arena sportivă zădărnicesc 
ceea ce alții se străesc să 
clădească.

Importantul an 
1385, oglindă a 
terne, nn admite
•ici un capitol al muncii de 
instruire și educație 1

competițional 
activității in- 
restantieri la

Arbitrii noștri și-au ter
minat,' tatr-un fel, pregăti
rile. Au alergat cit au a- 
lergat, prin parcuri și pe 
stadioane, au mal revăzut 
și unele probleme teoretice, 
s-au prezentat săptămîna 
trecută la teste. Care teste, 
ca de obicei, au fost tre
cute, și cele teoretice, și 
cele fizice (în condiții im
proprii). Numai că adevă
rata problemă abia acum 
începe. Pentru că arbitra
jul înseamnă mai mult de- 
cît teste teoretice și aler
gări. EI înseamnă PRAC
TICA. Practica jocului. El 
înseamnă aplicarea regula
mentului, conducerea parti
dei în spiritul legilor de 
joc, cu personalitate, cu 
deplină obiectivitate. Arbi
trajul cere contribuție Ia 
creșterea jocului, prin asi
gurarea sportivității, prin 
Stimularea fair-play-uiui, 
prin calmarea oricărui ju
cător. Și aceasta numai și 
numai prin atitudine fermă 
față de orice abatere, mică 
sau mare, indiferent de—. 
gazde sau de oaspeți.

Acum, cu puțin înainte 
de intrarea în arenă, arbi
trii noștri de elită trebuie 
să mediteze la acest punct 
esențial. Pentru că și ulti
mul sezon, cel de toamnă, 
ne-a prezentat aceeași su
părătoare dereglare a ba
lanței adevărului în favoa
rea gazdelor. Cam treisfer- 
turi din cartonașele galbene 
au fost acordate— oaspeți
lor, cam tot atitea din pe- 
•altyuri an fast acordate— 
gazdelor, multe dintre ne* 
regularitățile eu care au 
fost sancționați oaspeții au 
rima- simple faze de joc 
cursiv, zidul de 9,15 m a 
avut mai mereu earn einei- 
șase metri, dacă se afla in

preajma careului echipei 
gazdă, și de ceie mai aiuJte 
ori regulamentar dacă, se 
înțelege, era in deiavoarea 
vizitatorilor. Și mai există 
O hibă. Unii arbitri ja^ecă 
aceeași infracțiune in ftme- 
ție de jucător, de numele 
echipei. Dacă este selecțio- 
nabil, îi trec cu vederea 
unele ieșiri nesportive, ui- 
tînd că, de fapt, nu-i fac 
lui (ș>, implicit, fotbalului 
nostru !) decît rău, pentru 
că pe plan internațional 
nici un arbitru nu lasă ne
sancționate abaterile din a- 
fara regulamentului. Ultimul 
exemplu în această direcție 
l-am avut duminică, in 
campionatul italian. Juven
tus conducea cu 1—0, mar
case Platini, din 11 m^ Ar
bitrul Rosario 
fiul celebrului 
mai acordat 
pentru „bătrîna doamnă”. A 
executat tot Platini, cel mai 
bun jucător al anului. A 
marcat, însă Lo Bello-junior 
n-a acordat golul, ba, mai 
mult, i-a arătat un cartonaș 
galben lui Platini, lui, celui 
mai mare jucător european 
al prezentului. Pentru că 
marea vedetă executase pe
nal ty-ul cu oprire si fentă, 
adică exact cum nu per
mite regulamentul. Golul 
n-a fost acordat, cartonașul 
a fost scos prompt, lovitura 
repetată (de Rossi) și ra" 
tată, si nu peste mult timp 
Avellino - ---- --
avea să 
urmă printr-o 
beră directă 
cu măiestrie
Inși „morala” 
pentru Platini 
pentru arbitrii

Lo Bello,
Conceto. a 

un penalty

a ' egalat. „Juve” 
cîștige pină la 

lovitură 11- 
transformată 
de Platini, 
a rămas : și 
șî, mai ales, 
noștri 1

Mircea M. IONESCU

■ ’.i STOP-CADRU" ÎN DIVIZIA (seria I)

de pregătire in 
Întreprins puțin 
educativ 7”, se 
bună dreptate, 

prezentat

ta 
ta- 
au-

Jn
colegiului

• DUNĂREA OS.U. GA
LAȚI : preocupări pentru ta- 
tinerirea lotului. Antrenorul 
Marcel Pigulea a promovat 
trei juniori, crescuți ta cadrul 
ctabului : Zeld (17 ani), Cber- 
eheș (16 ani) și Stanciu (17 
ani) — top fundași. Jucătorii 
Georgescu și Clemintc au 
Împrumutați divizionarei 
Portul D.V^. Galați. • 
TROLUL PLOIEȘTI : „în 
samentul -adevărului» 
tem la egalitate cu Dunărea 
CJS.U., așa că lupta pentru 
șefie rămîne deschisă” — ne-a 
declarat Ion Brujban, pre
ședintele duhului. Doi jucători 
au plecat : Moldoveanu ta 
Metalul Plopeni și Gălățeanu 
ta Prahova CJS.U. Ploiești. • 
AS. MIZIL se va prezenta Ia 
startul returului cu câteva nou
tăți tn formație : portarul Mir
cea, care a fost transferat de 
la Chimia Rm. Vilcea, și fun
dașul central Cireașă — de ta 
F.C.M. Progresul Brăila. Con
ducerea asociației speră să-l 
transfere pe Greaca — de la 
Progresul Vulcan București —și 
pe Vraciu — de la Măneciu 
Ungureni. • OȚELUL GA
LAȚI : lotul nu a suferit roo- 
dificări. ~ ' ' ' " '
Stamate 
nu este 
Ht după 
turutal.
Rădulescu l-a luat ta pregătiri 
pe juniorii Ion Podoabă șl loan 
Glgi. • F.C. CONSTANȚAX 
între 20 ianuarie (1 iC’

fost

cla- 
sî n-

Folosirea jucătorului 
este incertă, deoarece 
Încă complet restabi- 

un accident din timpul 
Antrenorul Constantin

tru Antonescu și Ion Constan-1 
tin eseu — s-a pregătit ta Po
lonia. Clubul de pe litoral i-a 
legitimat pe Cămui, Turca, 
Voinilă, Popovid (1 Manea. • 
CJS. BOTOȘANI. Antrenorul 
Dumitru Popescu a promovat 
mal urniți juniori : Gugu (fun
daș, 17 ani), Paneu (înaintaș, 
17 ani), Rusu (mijlocaș, 17 ani) 
și Erdei (portar, 17 ani). Ju
cătorul Ene Aret a plecat din 
localitate, dar nu a primit a- 
oordul de transfer. • F.CJt 
PROGRESUL BRĂILA i con
ducerea tehnică a fost preluată 
din luna tamiarie de antreno
rul Virgil Blujdea. .Cu lotul 
din tur, ta care nu s-a pro
dus nici a modificare, sperăm 
să ne clasăm ta primele patra 
locuri*" — ne-a spus Octavian 
Ulman, președintele clubului. 
• CJS.M. SUCEAVA organi
zează, ta zilele de 16 și 17 fe
bruarie, un turneu cu parti
ciparea echipelor A.S.A. Tg. 
Mureș, Progresul Vulcan Bucu
rești, Automatica București șf, 
bineînțeles, C.S.M. Suceava. Si 
•Ici, un nou antrenor — Vasile 
tSmionaș și două promovări t 
Popovici (fundaș, 18 ani) și 
Ptrgarn (mijlocaș, 16 ani). • 
METALUL MANGALIA anunță 
plecarea mijlocașului Manea ta 
FjC. Constanța, de arde fusese 
Împrumutat, și 
portarului Sărăein,

transferarea 
de ta . O

petițională. Marca a plecat la 
Olimpia Rm. Sărat ; au reve
nit : 
trolul 
Rapid 
patru 
Arida 
lomță 
mijlocaș.
SĂRAT : lotul a fost comple
tat eu Ghițescu (înaintaș) de 
k Jiul Petroșani, Marca 
(fundaș central), de la Meta
lul Flop e ni, și juniorul Roșu,
• PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI 
prezintă ta retur o noutate 1 
pe Gălățeanu, de la Petrolul 
Ploiești. • FEP. "74 BÎRLAD
• transferat trei jucători foarte 
ctxnoscuți : Bartales (înaintaș),' 
de la Chimia Tr. Măgurele, 
Gabriel Petcu (mijlocaș), de 
ta Olimpia Slobozia, și Nig. j» 
(mijlocaș), de la Automatica 
București, O CHIMIA FĂLTI
CENI : pre upări pentru întă
rirea lotului. Vor activa ta re
tur : Chitara, de la S.C. Ba-4 
cău, Mircea Radu, de la Poli-1 
tehnica Iași, precum și juniorii 
Turai, de la Politehnica laștl 
ft Ama. ei, de la Finteș Făte 
tfceni. • UNIREA DIN.JKQ 
FOCȘANI s plecare masl.u da 
jucători 5 Nețoi și Vrabta M 
Luceafărul Adjud, MangalagM 
ta S.C. Bacău, Avram și Zalubț 
ria ta Ancora Galați- înlocui 
tarii acestora : Popa — de iii 
B.C. Bacău speranțe — și ju
niorii Purcărețu, Popescu șt

Moldoveanu, de la Pe- 
Ploiești, și Preda, de la 
București. De asemenea, 
promovări de juniori i
— fundaș. Stanică și

— înaintași, Voicilă — 
OLIMPIA HM.'

montul Medgidia. Pregătirile,
conduse de Vasile Mihn, *-au ,._____ _____ ____ ..
efectuat numai ta localitate. • Bristea. • CEAHLĂUL PIA-; 

____ ____ __________ ____ _ _ T METALUL PLOPENL Lofcfl țf&XRAf; NEAMȚ j antrenorul ALi 
bruarie — avtod la conducerea «oferit, modificări s btritesra^ . Cbnstanttaescu, care a preluat
tehnică pe Ioaa Voica, Dumi- •-• retras din activitatea corn-; ; conducerea tehnică^ din luna

• “intorie, spera sa termine
    -campionatul ta primele 10 

locuri. Noutăți l Nae (fundaș)' 
HFftflîH ĂMITĂIF A ÎÎBM • «CUPA silviu rloeștea- M Săvulescu (portar) — de la Bibi Util AJUb.UL « țlltil , «manuat ea etapa a fXX Argeș, Nlcu Alexandra

m-a. Rezultate a Precizia Sâc^e ffondaș) — de Ia Delta Tul-
• PARTIZANUL BACĂU 

Bseun^ri Unire* Sloboadă. »-« O-^ta JSta țweztată rfteva noutăți I Voinea
• carp ATI MIitȘA — „U" Făgăraș — Torpedo (portar) și Ioanei (fundaș) —

CLUJ-NAPOCA «—« _ N—O- As»-' zarnești 9—0, Cimentul Hoghlz — de Ia S.CL Bacău ■— și Petica
5th 8^raor~ Nttramorta Făgăraș »—I (9-0). (fundaș) — de Ia FEPA "74

Mobtla Măgura Codlea - Cehi- BIrlad. Jucătorul Tîmofi a pri-
«tSca (mbutti și Flșie (mux toza Zărneștt I—a O—O ta seri* mit acordul de" transfer pentru
SS>. cx VERZESCU — coresp.) * n-a. (C. GRUIA — eorespj C.S. Tîrgoviște.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT BIIORflEAlA
turism Dacia 1300 șt I variante 
Wl» a H. 
ctante a 
variante 
variante 
variante 
variante 
ti 17.351

• ClșTIGUMLE TRAGEan 
„LOTO 2“ DIN 1» FEBRUARIE. 
Cat. 1:1 variantă 100% — auto-

0 Iei ; cat. t î 10 va- 
HJ23 lei ; eat. s : tl-,79 

a 5.150 lei ; cat. < : 115.75 
a »70 lei ; cat. S : «65,25 
a MO tei ; cat. 6 : 2.435.75 
a Ito lei. Report la cat.

_ ______ lei. Autoturismul Dacia 
1300 de la cat. 1. obținut pe un 
bilet jucat M0%, a revenit par
ticipantei Filoltia louesca din 
București.

O Pentru partlcipanțil care încă 
nu șl-au procurat bilete la tra
gerea LOTO 2 de duminică 17 fe
bruarie a.c., ii Informăm că NU
MAI ASTĂZI mal pot juca nu
merele alese la această tragere, 
care se va desfășura in sala Clu
bului sportiv Progresul din Bu
curești, str. Dr. Staicovlcl nr. <2, 
Începere de la ora 16.
• Tot astăzi este ultima zi pen

tru depunerea buletinelor la con
cursul PRONOSPORT <fo mîine 
cu meciuri din campionatul Ita
lian. diviziile A și B.



A ÎNCEPUT TURNEUL FINAL

AL „CUPEI CUPELOR" LA VOLEI (m)
SAINT-NAZAIRE. 15 (prin 

telefon). Ultima... jumătate de 
zi înaintea startului în turneul 
final de volei masculin al 
„Cupei Cupelor". Aici, la Ho
telul „Aquiion" — de fapt car
tierul general al voleiului — 
așa cum este și firesc, a fost 
agitație deosebită. Organizato
rii au luat ultimele măsuri 
înaintea începerii turneului, 
sportivii din cele patru echipe 
— Steaua București, Dinamo 
Moscova, Levski-Spariak Sofia 
și Hamburger S.V. — au avut 
programe diferite : plimbări 
(deși aici, pe țărmul Atlanti
cului. este vreme urîtă — 
ploaie și umezeală) sau antre
namente (Steaua București și 
Dinamo Moscova).

„Reprezentanții noștri se simt 
bine" — după cum ne spunea 
antrenorul G. Bartha, la În
toarcerea de la antrenamentul 
care a avut loc la ora 12 — 
și s-au odihnit in cursul după- 
amiezii. La ora 18.4. i s-au 
deplasat la sala de sport „Sou"

cotipc* (de 3 000 locuri pe 
scaune) unde, la ora 19, au 
luat parte la festivitatea de 
deschidere. Au participat lotu
rile complete ale celor patru 
echipe angajate in acest tur
neu, precum și cei patru ar
bitri ce vor ofinia aid : R. 
Quintin, J. F. Marty, J. P. 
Bcgu (toți din Franța) și H. 
Plendcr (Olanda). La ora 20 
(21, ora Bucureștiului) au in
trat pe teren formațiile Di
namo Moscova și Hamburger 
S.V„ meci terminat cu scorul 
de 3—1 (9, 13, —10, 7) in fa
voarea formației Dinamo Mos
cova. Tirziu, in jurul orei 23,30, 
a început confruntarea dintre 
Steaua București și Levskl- 
Spartak Sofia, care se va ter
mina după Închiderea ediției. 
Amănunte despre turneu, care 
se va încheia duminică, seara 
cu jocul Steaua — Hamburger 
S.V„ in ediția de luni a zia
rului nostru.

Aurelian BREBEANU

..Internaționalele" de tenis de masă ale Cehosloraclel

ÎNTRECERI disputate in primele tururi

ALE PROBELOR INDIVIDUALE

Turneul zonal de șah înaintea finișului

MULTI CANDIDAȚI LA CALIFICARE

POPICARI ROMANI
LA 7» CUPA POLAR"

OSTRAVA, 15 (Prin telefon). A 
doua zi a celei de a 37-a ediții 
a campionatelor internaționale 
de tenis de masă ale Cehoslova
ciei — la care participă repre
zentanți din 21 de țări — a lost 
rezervată calificărilor pentru pro
bele individuale, primelor două tu
ruri la dublu mixt, precum șl 
finalelor pe echipe.

Sportivii noștri au avut o zi 
plină, ei tncercind pe de o parte 
să ajungă pe „tablouri", iar pe 
de alta să aibă o comportare cit 
mal bună, deși sorții n-au fost 
deloc generoși cu el. tn califi
cările pentru „simplu" Simion 
Crișan, după ce l-a depășit pe 
De Groot (Olanda) cu 3—0 (14, 8, 
15), n-a reușit să facă față ex
perimentatului jucător cehoslovao 
Petr Javourec : o—3 (—17, —19, 
—19). la capătul — totuși — unei 
evoluții mulțumite re. Tot el a 
mai fost prezent .ncă în două 
calificări. Mal tatii, alături de 
norvegiana Gina Hundveen, a ra
tat calificarea în fața perechii 
cehoslovace Martin — "" 
Jara -. 1—2 (—21, 
pătul unui meci 
jucătorul nostru 
Intil, fără să fie 
partenera sa.

La dublu masculin Simion Cri- 
țan făcind pereche cu francezul 
Francois Faront a avut mai multă 
șansă, depășlndu-i pe rind pe 
Jiri Vinkler, Tomas Jane! (Ceho
slovacia) 2—0 (16, 19) șl eu 2—1 
pe Vladimir Mișinski, Miroslav 
Cekava (16. —18. 15) șl urmtad 
să întîlnească in primul tur pu
ternicul cuplu Vladislav Brodr, 
Pctr Javourec. Tot In turul ta
tii Andras Fejer și Călin Toma 
vor avea o extrem de dificilă 
sarcină ta fața prechil W. Klm, 
T. Kim (Coreea de Sud). La du-

Pytllk, Iva 
23, —19) la ca- 
frumos în care 
a fost vioara 

însă susținut de

•VAV.'

blu mixt sportivii români au pă
răsit competiția, dar ei au cedat 
la mare luptă In fața unor recu- 
noscuțl jucători pe plan interna
țional, laureațl a numeroase con
cursuri de anvergură. Călin To
ma și Nela Stolnea au Învins 
mai Intil pe Rudiger Klein, Ilka 
Bohring (R.F.G.) cu i—t (1», IS), 
apoi pe Johny Akesson (Suedia). 
Kemulainen (Finlanda) cu 1—8 
(18, 13) pentru a avea apoi ca 
adversari pe favorițli nr. 1 al

Secretin 
Popova 

multiplii

competiției Jacques 
(Franța), Valentina
(U.R.S.S.) — ambii
campioni europeni. Sportivii noș
tri au pierdut cu 0—2 (—12. —13). 
La rlndul el perechea Andras 
Fejer, Rodica Urbanoviei n-au a- 
vut mai multă șansă. Dupâ un 
prim tur reușit 2—1 (ÎS, —13. 17) 
cu Pavel Kroslak. Miluțe Koea- 
va (Cehoslovacia), au avut de În
fruntat pe Ulf Bengtsson (Sue
dia). Zsuzsa Olah (Ungaria), am
bii printre cel mal buni jucă
tori din Europa. Drept urmare 
0—2 (—18. —14). Iată acum șl ul
timele rezultate din Întrecerile pe 
echipe. MASCULIN : Suedia — 

U.A. 3—0. Iugoslavia — Coreea 
de Sud 3—0. Cehoslomcia — 
R.F.G. 3—». U RS.S. — Dane
marca 3—2- ta semifinale : Sue
dia — Iugoslavia 3—8. Celmalovn- 
cta — U.R.S-S. 2— L Fi-ata : Sue
dia — Cehoslovaria 3—» mc- 
N"N : Cehoslovacia — ILF G. 3—». 
Iugoslavi» — Coreea de Sud »—1, 
U.R5.S. — Ungaria 3—1. Semifi
nale: Cehoslovacia — Suedia 3—1. 
U.R.S.S. — Iugoslavia 3—L Fina
la : U.P.S.S. — Cehoslovacia 3—1.

Sîmbătă șl duminică sfrrt pro
gramate ultimele tnritalri dta ca
drul probelor todlvtduale.

Emanuel FAMTANEANU

CALEIDOSCOP
Gport nu înseamnă doar Întrecerea ore, 

pentru cei mal buni, se Încheie, fericit, pe 
un podium de premiere, cu medalii, di
plome și flori, cu steaguri șl onoruri. Pen
tru aceste cîteva clipe se „cheltuie* mil 
șl mil de oi e de pregătire. Drumul către 
podium este doar rareori drept șl bine bă
tătorit. Alteori, acest drum este presărat 
cu fel de fel de accidente ; unele mal mid, 
altele, dimpotrtvă. Despre unele dintre a- 
ceste „necazuri* ne-am propus să ne ocu
păm tn ediția de astăzi a caleidoscopului 
nostru...
• Center Arena din Fort Worth, dta 

Texas, a fost Ia 6 decembrie 1ST» gazda 
unuia dintre cele mai strălucite succese 
ale gimnasticii noastre. In ziua aceea a 
fost consfințită victoria reprezentativei fe
minine a României, care a cîștlgat rttlul 
de camploan", mondială. La acest concurs. 
Nadia Comăneci a avut Insă o Infecție ta 
mina stingă șl a fost spitalizată. Ia legă
tură cu aceasta agenția vest-germană de 
știri „DPA* transmitea : „După 24 de ore 
petrecute ta spital pentru trata m„nț eu 
antibiotice, din cauza unei inllamațil la 
mina stingă, Nadia Comăned a venit ta 
sală pentru a sprijini, mal mult psihologie, 
echipa sa. Ea a concurat totuși ta birnă, 
obținînd cca mal mare r.otă — MS P*. Btr- 
na a fost de altfel, singurul aparat la care 
a concurat Nâdia atunci, la 6 decembrie, 
dar contribuția sa n-a fost inutilă. Dimpo
trivă....

® Accidentat grav la un genunchi, ta 
timpul unei partide din campionatul Ita
lian de fotbal, „mijlocașul-regizor*. cum 
este denumit brazilianul Falcao, de la A. 3.

" să fie operat șl, evident. 
Da atunci au trecut mal 
timp In care valorosul 

zl șl noapte la momen- 
ăctlvltâte. Potrivit prevl-

Roma. * a trebuit 
să stea pe tușă, 
multe săpiămînl, 
fotbalist a visat 
tul reintrării ta

Apropierea finișului agită 
plutonul fruntaș șl Înăsprește 
lupta ta acest turneu de șah 
al zonei a IlI-a europene. Au 
mai rămas șase runde și mai 
mult de jumătate din concu
rent! aspiră la primele cind 
locuri care asigură calificarea 
pentru interzonale. Comenta
torii prezențl la Praga nu ex
clud posibilitatea unui baraj 
care să tranșeze eventualele e- 
galități.

In runda a 11-a doar 4 par
tide s-au terminat ta cele 5 
ore regulamentare de joc 1 
Finter — Mokry 1—0. Sznapik 
— Doaeev 1—0, Schmidt — 
Adorjan și Jansa — Frandstet" 
ter remize- Cind s-au Între
rupt, fiind reluate vineri di
mineața, După mari compli
cații. Subă a remizat cu 
Gheorghiev, Gheorghiu (cil ne
grele) eu Ftaenik, iar Ermen- 
kev cu Slempin. Farago l-a 
învins pe Grigorov. Nu s-a 
jucat partida Ghindă — Csom. 
ultimul avind de continuat ta- 
tilnirea cu Sznapik, pe care a 
ciștigat-o. în Întreruptele din 
runda a X-a : Gheorghiu — 
Jansa %—*u. Stempin — Szna
pik 0—1.

In clasament, distantele se 
mențin minime : Șubă 7>k 
Jansa 7. Pinter 8’,’x, Gheorghiu. 
Prandstetter, Adorjan C, Fa
rago, Gheorghiev, Ermenkov, 
Sznapik, Doncev SVa, Ghindă 
5 (1) etc.

In runda a 12-a. care m

joacă ștmbătă, au loc parti
dele : Ghindă — Subă, Mokry 
— Jansa, Farago — Pinter, 
Gheorghiu — Sznapik, Prand- 
■tetter — Ftacnik, Adorjan — 
Grigorov, Gheorghiev — 
Schmidt, Doncev — Ermenkov, 
Csom — Stempin. De remar
cat ei tragerea Ia sorți a fast 
astfel făcută (dirijată), tndt 
in ultimele patru runde șa
hiștii din aceeași țară nu se 
vor mai tntnni intre ei.

Tret dintre popicarii noștri 
fruntași, Iuliu Bice (actualul 
campion și recordman mon
dial), Iosif Tismănar (cam
pion mondial împreună cu 
Bice la proba de perechi) șl 
Marla Zsizsik, vor participa as
tăzi șt mîine la prima mars 
competiție internațională a a- 
nulul dotată cu „Cupa Polar", 
în programul întrecerilor, care 
vor avea loc pe arena din &- 
rașul suedez Finspang, figu
rează un turneu individual șl 
o probă de echipă mixtă.

Meciul Karpov — Kasparov

0 HOTÂRÎRE A PREȘEDINTELUI F.I.D.Eș
MOSCOVA 15 (Agerpres). 

După cum anunță 
TASS, președintele 
internaționale de șah 
Florencio Campomanes, 
tat o hotărlre privind 
meciului pentru titlul 
de șah dintre marii 
sovietici Anatoli Karpov 
Gări Kasparov, la scorul 
5—3 in favoarea Iul LL ^., 
actualul campion, după dispu
tarea a 18 de partide, timp de 
mal bine de cinci luni.

în cursul unei conferințe de 
presă, ținută la Moscova, Flo- 
rendo Campomanes a declarat 
că medul-maraton din capitală 
sovietică a bătut deja toate re
cordurile de durată : „Au fost

agenția 
Federației 

(FIDE), 
a adop- 
sistarea 
mondial 
maeștri* 

și 
de 

Karpov,

epuizate țoale resursele fizioa 
— și poate chiar și psihice — 
no numai ale parlicîpaaților 
înșiși, ci șl ale celo» 
ce sini mai mult sau mal pu
țin implicați în acest meci".’

S-a decis ca tot în acest an,' 
in prima săptămînă a lunii 
septembrie, cei doi protagoniști 
să înceapă un nou med, ce sa 
va desfășura conform unul re
gulament schimbat (probabil 
un med de 24 de partide), care 
urmează a fi elaborat de Con
gresul FIDE, programat în lu
na august la Graz (Austria).' 
Noul med va începe de la 
scorul de 0—0, învingătorul fi
ind declarat campion al lumH 
pe anii 1985—1986.PE GHEATA SI PE ZAPADA

RUHPOLDING. Caniplasatul 
mondial de biation (te kmj. di>- 
putai In «ceasta stapune dm Ha
vana. t-a Încheiat eu 
rela rezultate : 1. lori LxjUxbt 
(U\R-S^.) jî .tej (• tarar, pena
lizare). Z. Frank-Peter 
(R.D.G.) 51:114 (2 turtxri). k Ta
pia Piipponea (FinlanAaj 5« UJ 
(I). 4. Half Gfthal (1UD.GJ
HU4:1S»1 (D. 5. GotzLet» Tasealcr 
(Italia) f Ernst Better
fîUF.GJ Campxmul o-
Lmpâe Peter A.-.ferer (R-F.GJ s-a 
clasat al 14-lea eu hlJI^S.4 (4).

ZEKMATT. Campionatele mon
diale de scîii foad pentru ju
niori. Combinata nord:ci : fond 
(19 km) : L Sikifcror » :57.9. î. 
Ralpti Srmrtdt (R_D.G_) te^BX 
X. Savtalov T. :»X Clasamentul 
general : L Serțhei Nikiforov 
(T.l-5.5) 4’.>.5 p. 2. Hans-Peter 
Ph ol OLT.G.) 41< n p k Jrrt 
Pelkaaeo (Finlanda) 417^3 p. € 
>Caus Suizenbaeber (Austria) 
415.44 p, 5. Serghel Savlalor 
(U-R-S-S.) 414,44 p. 4. Andreax
Scbaad (Elveția) 414.S5 p. 10 km 
fete : 1- Anna-Lena Fritzon (Sue
dia) S1^4X 2. Marianne Dahlmo 
(Norvegia) J1XJ.1, x Gaby Nest- 
ler (R.D.G.) Tl :34X 4. Larisa Pti- 
țlna (UJLS.S.) îl :59,4. 5. Irlna
Scbarkawa (Suedia) 32:14.5, 5.
Liubov Egorova (U.P..S.S.) 32:18.0: 
15 km băieți ; 1. Ghenadi Lasu- 
tin (U.R.S.S.) 40:01,0. 2. Holger

JIHLAVA. ta „C.C.E.* 1a ho
chei : Dukla Jihlava — Tappara 
(Finlanda) 4—1.

BAD KLEINKIRCHEIM. Pentru 
că, bine se zice, nu-1 In fle
care zl.„ duminică, lată cum, 
miercuri, ta proba de coborîre, 
din cadrul „Cupei Mondiale*, 
campion’ll lumii Pirmln Zurbrig- 
gea s-a clasat abia al 8-lea cu 
1:5M9. Pe podium s-au aflat 3 
Kari Alplger (Elveția) 1:56,04 — 
la prima sa victorie ta această 
competiție, Peter Mailer (Elveția) 
1:56,43. Stefan Nlederseer (Aus
tria) 1:57,01.

• TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX ©

R. F.

BASCHET • Rezultate din pre
liminariile CAL (zona europea- 

Cehoslova- 
(45—37) s le 

— Albania
Karlsruhe : 

Italia 61—a
(21—31) ; la Miskolc : Ungaria — 
Iugoslavia 75—«2 (46—46) ; ta Ple
ven : Bulgaria — Franța 77—W 
(45—tl).

CICLISM • Prima etapă a 
..Turului Mediteranet", disputată 
pe traseul Monaco — Antibes 
(100,8 km), a revenit belgianului 
Erik Vanderaerden care a aco
perit distanța ta 2h 20:59,

HANDBAL a Med amical, mas
culin, ta Uermes : Norvegia — 
Olanda 22—1» (13—11).

ACCIDENTE
zi zeilor medlcuor, aceasta se va tatlmpla ta 
17 martie, la un med foarte important in
tre eampăoai-a din 1083 (A. S. Roma) șl 
campioana dta UM (Juventus Torino), In 
vederea arestul „moment", ta afara antre- 
nanentrtM obișnuit, fizic șt tehnic, pentru 
reeducarea șl readucerea genunchiului ope
rat ta regimul optim de lucru. Falcao urcă 
zilnic pe bicicletă și pedalează circa 100 de 
kilometri. „Dacă am să mal merg încă 
puția ea bicicleta, cred că am să pot 
deveni un adversar redutabil pentru așii ci
cliști Moser y Sarronl", a declarat cu 
umor Internaționalul brazilian...
• La Kltzbăhel. tatr-una dintre ultimele 

competiții dinaintea campionatelor mon
diale de schi alpin de ta Bormlo. elveția
nul Pirmln Zurbriggen s-a accidentat și. 
după ee a trecut, Învingător, linia de so
sire a rămas Întins pe plrtle. A venit, de 
urgență un elicopter al „Crucii roșii", care 
l-a transportat direct ta un sanatoriu lingă 
Răsti, unde a fost operat de urgență. A 
fost necesară operarea genunchiului sting, 
ta un menise șl. cum Intervenția chirurgicală 
avea loc la nici trei săptămlnl de „mon
diale", era aproape cert, că Zurbriggen a- 
vea să urmărească Întrecerile la... televi
zor. Dar, chiar de-a doua zi după operație, 
sportivul a Început un intens program de 
gimnastică recuperatorle și cu o voință 
extraordinară, strtngtad din dinți, după 
două săptămtat, Plrmln șl-a pus schlurlle 
ta picioare. Primii pași l-au dat speranțe 
șl... întrecerile de ta Bormlo l-au adus 
titlurile de campion mondial la coborîre 
șl la combinată șl o medalie de argint ta slalom —' ----------  ----- ...
tlcă a 
ma de 
deține 
vlnță : ______________ ____________ _______
dent serios două medalii de aur + una 
de argint I

uriaș. N-avem la tademlnă o statis- 
unor astfel de cazuri, dar, fără tea- 
a greși, credem că Plrmln Zurbriggen 
un autentic record tn aoeastâ prl- 
la nici trei săptămînl de la un acel

„A tace sport Înseamnă a te în
toarce la elementele primordiale, ta 
simplitate ; Înseamnă a controla, de 
fiecare dată, totul, pentru a căuta 
să devii un supraom fără a-țl pierde 
calitățile de omenie*.

Paul VIALAR 
scriitor francez

9 Regretata Hana Mașkova, campioană a 
Cehoslovaciei la patinaj artistic, a fost prin 
anil '60 una dintre cele mal bune sportive 
din lume ta acest domeniu atlt de preten
țios. Intre altele, a fost medaliată cu argint 
la „europenele* de ta Ljubljana șl cu bronx 
la „mondialele* de ta Vlena din 1967. Un 
an mal tirziu, cu puțină vreme Înaintea 
C.E. de la Văsteras, ta un antrenament, 
Hana a căzut pe gheață șl șl-a fracturat 
antebrațul sting, ceea ce a făcut necesară 
punerea ta „ghips*, de ta nivelul degete
lor ptoă ta cot. Intr-o atare situație s-a 
pus problema ca Mașkova să nu mal par
ticipe ta campionate, dar aceasta a Insistat 
șl, pe oglinda do gheață a patinoarului sue
dez, ta pofida dificultăților evidente, a ob
ținut un strălucit succes. Ea a totalizat 
10—2215,» p șl s-a clasat Înaintea favoritelor 
Gabriele Seyfert (R.D.G.) 21—2174,» p șl 
Beatrix Schuba (Austria) 27—2143,2 p. Hana 
Mașkova îșl executa programul pe muzica 
„Rapsodiei române* a Iul George Enescu I 
Ea șl-a pierdut viața, ta plină tinerețe, ln- 
tr-un accident rutier. ..
• Tot așa. cu o mină ta ghips, a jucat 

mal multe partide de campionat, prin anii 
'50, excelentul fotbalist clujean Mlrcea 
Luca, stoperul formației alb-negre a Iul 

„U*. Și, deși nu l-a fost chiar atlt de ușor, 
Luca a avut șl< atunci o evoluție dintre 
cele mal bune, fiind remarcat ca unul din
tre cel mal buni jucători de pe teren.

Romeo V1LARA

ÎNOT • Rezultate din concursul 
internațional disputat la Berlin 
(bazin de 50 m) : bărbați, 100 m 
— Lodzlewskl (R.D.G.) 50,72. 200 
m spate — Baltrusch (R.D.G.) 
i M.31, 200 m bras — Klelnert 
(R.F.GJ 2:22,1», 200 m fluture — 
Gery (Cehoslovacia) 2:01,93. 400
m mixt — Baumann (Canada) 
4:24,12 ; femei, 200 m liber — 
Strauss (R.D.G.) 2:01,37, 400 tn
liber — Strauss 4:14,21, 100 tn
spate — Zimmermann (R.D.GJ 
1 M.41, 100 m bras — Hoerner 
(R-D.GJ 1:10,45, 100 m fluture — 
Gressler 1:01,02.

TENIS • In semifinale la sim
plu femei (turneul de la Delray 
Beach) : Chris Evert Lloyd — 
Sten Grat 5—4, 6—2 și Martina 
Navratilova — Carling Basset 
S—3, 5—S.

FOTBAL MERIDIANE
• Reprezentativa Poloniei, care 

se află In turneu în America de 
Sud, a susținut un nou meci, de 
data aceasta la Bogota, cu seleo- 
țlonata Columbiei. Gazdele au 
cîștlgat cu 1—0 (1—0), prin golul 
marcat de Sarmiento (mln. 28).
• Formația portugheză Olha-

nense (liga a 2-a) a dispus cu 
3—1 (2—0) de Sturm Graz.
• Echipa poloneză Wisla Cra

covia a jucat la Sarajevo 
F. C, Sarajevo de care a 
întrecută cu 3—1 (1—1).
• Tot ta meci amical, la

Salvador, reprezentativa El__
vadorulul a terminat 1a egalitate 
(0—0) cu „M“-le austriac Wacker 
Innsbruck.
• Formația Debrecen a jucat 

pe teren propriu cu echipa Ta- 
tran preșov. Oaspeții au cîștiga» 
cu 4—1 (1—X).
• In prima manșă a semifina

lei „Cupei ligii* engleze, Sunder
land — Chelsea 2—0.
• Rigorile Iernii se mențin tn 

vestul Europei. Mal multe me
ciuri programate azi șl mllne vor 
tl amînate. ta Olanda, federația 
de specialitate a decis amlnarea 
Întregii etape.
• ta campionatul Greciei, după

13 etape, continuă să conducă e- 
chlpa P.A.O.K. — 29 p. urmată 
de Panathlnaikos — 26 p șl Olym- 
piakos Pireu — 24 p. Rezultata 
din etapa a 13-a: PAOK — Ethnl- 
kos 5—2 ; Panathlnaikos — Doxa 
1—1; Pierlkos — Olymplakos 0—»s 
A.E.K. — Panahalkl 5—1 ; Kata- 
marla — Heraklls 1—2; Panlonlos 
— Apollon 0—1 ; O.FX — Arta 
l—1. .4
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