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După remarcabilul succes realizat la Paris

HANDBALIȘTII NOȘTRI AU PĂȘIT 

PE DRUMUL SPRE LOS ANGELES ’84
Campionii mondiali universitari s-au bucurat de o caldă primire

și de frumoase aprecieri la sosirea pe aeroportul Otopeni

„AM PREFERAT SCHIUL, SĂNIUȘUL, 
EXCURSIILE ÎN MIJLOCUL NATURII!“

Patru zile de activitate sportivă cu oamenii 
muncii de la întreprinderea de hlrtie din Bușteni

Ieri, la sosirea pe 
aeroportul Oto
peni, lotul hand- 
baliștilor noștri și 
cupa cucerită la 

Paris

Foto :
Dragos NEAGU

Iarna grea a poposit și la 
București. Ninsoarea abunden
tă, pe alocuri viscolită, nu i-a 
împiedicat însă pe entuziaștii 
handbalului să vină la aero
portul Otopeni pentru a-i în- 
tîmpina pe victorioșii noștri 
universitari. Din aeronava Pa
ris—București au cgborit pri
mii —• iată un prim semn de 
prețuire, oferit chiar de pasa
gerii cursei TAROM ! — hand- 
baliștii din reprezentativa stu
dențească. Învingători duminică 
în capitala Franței la această 
a 8-a ediție a C.M.U.

întîmpinați cu flori și aplau
ze, sportivii sînt invitați în- 
tr-un salon al aeroportului și 
felicitați de tovarășii Tudor 
Mohora, președinte al U.A.S.C.R., 
Emil Ghibu, secretar al 
C.N.E.F.S.. Ion Machedon, se
cretar al U.A.S.C.R. și al co
misiei de organizare a celei de

Ieri, la patinoarul „23 August"

ECHIPA Dl HOCHEI A ROMÂNIEI
A ÎNVINS FORMAJIA UNGARIEI: 10-4
Azi, de la ora 16,30, meciul revanșă

Fază la poarta oaspeților realizată de impetuoșii Cazacu și Hă- 
lăucă (tricouri de culoare albă) Foto : I. MIHAICĂ

Un număr nesperat de mare 
de spectatori (peste 3 000) a 
asistat ieri Ia primul din cele 
două jocuri de hochei dintre 
selecționatele României și Un
gariei. Bucuria lor de a vedea 
echipa noastră învingătoare : 
10—4 (5—0, 1—-3, 4—1) nu a 
fost completată șl de prea 
multe satisfacții de ordin spec
tacular. Și aceasta pentru că 
jucătorii români, după ce au 
evoluat foarte bine în prima 
parte a întilnirii (nu rare au 
fost momentele cînd și-au adus

a Xf-a ediții a Universiadei 
’81, de reprezentanți ai M.E.I., 
ai federației de handbal, ai 
cluburilor și asociațiilor sporti
ve. Sint subliniate cu satisfac
ție măiestria și dăruirea aces
tor ambasadori ai sportului 
nostru universitar care au reu
șit să depășească veritabilele 
forțe aflate în concurență pen
tru obținerea medaliilor de 
aur, precum șl faptul că aceas
tă performanță — prima a 
sportului românesc în anul 1981 

poate fi de bun augur, poate 
stimula toate disciplinele, toți 
sportivii pentru noi victorii, 
pentru o comportare la nivelul 
așteptărilor la Universiadă.

Atmosfera este caldă, entu
ziastă, emanînd satisfacție pen
tru o nouă împlinire, optimism 
pentru viitor. Se deapănă amin
tiri mai vechi — unii iși mal 
amintesc de prima victorie, ob

adversarul în pragul... k.o.-u- 
lui), s-au angrenat în cea de 
a doua parte într-un hochei 
obstructionist, fără cursivitate, 
fără aplomb și acuratețe teh
nică.

în această parte a întilnirii, 
cînd s-au dictat eliminări cu... 
duiumul (selecționata noastră 
suportînd handicapuri numerice 
deseori) hocheiul a lipsit. Din

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a i-a)

ținută la Lund, în 1973, cel 
mai mulți de acelea cucerite 
la București, în 1975, și la 
Varșovia, in 1977 — și mal
noi, acestea din urmă fiind 
firește de acum, de la Stras
bourg, Colmar, Mulhouse, Be- 
sanțon, Dijon și Paris, adică 
din orașele franceze care au 
alcătuit itinerarul celui de al 
patrulea succes.

— Cum a fost Alexandru 
FSlker 7

—■ Nu prea ușor... Cea mai 
dificilă întiinire n-a fost insă 
finala, ci aceea cu Iugoslavia. 
Atunci am ciștigat, de fapt, 
medaliile de aur !

— Ești emoționat Cornel Du- 
rău. De ce 7

— Pentru că este prima mare 
performantă a handbalului nos
tru Ia care pun umărul și — 
datorită ei — particip la prima 
primire atît de frumoasă, emo
ționantă. Sînt convins insă că 
nu va fi ultima.

— Este o promisiune 7
Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)

CUMPĂTARE ÎN TOATE, ZILNIC ÎN MIȘCARE I
- ne sfătuiește

— Tovarășe academician 
Ștefan Milcu. pe măsură ce 
revoluția științifică și teh
nică iși sporește eCectele, 
se pune tot mai acut pro
blema vieții raționale, a 
respectului pe care omul 
civilizat trebuie să i-1 a- 
corde. Ce este, după opinia 
dumneavoastră, această
VIAȚĂ RAȚIONALĂ 7

— Viața rațională este o com
ponentă a etologiei, știință des
tul de puțin cunoscută, al că
rei obiect îl constituie compor
tamentul uman. Viața raționa
lă, deci comportamentul rațio
nal, presupune că există și un 
comportament irațional, o 
viață irațională. In viața ra
țională — care înseamnă adap
tarea noastră corectă la condi
țiile de viață, ale mediului de 
existență — intră, pe lingă 
alimentație, condițiile de mun
că, de mișcare, somnul, igie
na mentalii, tot ceea ce carac
terizează activitatea omenească. 
Viața rațională cuprinde un 
ansamblu de reguli, de prin
cipii după care omul trebuie să 
se conducă, altfel ar trăi 
condus exclusiv de subconștient, 
instinctual. Deci, viața raționali 
înseamnă a trăi după anumite 
reguli, anumite principii cară

Mica vacantă de iarnă care a 
marcat sflrșitul anului 1980 șl 
începutul Anului Nou 1981 a 
constituit pentru oamenii 
muncii de la întreprinderea 
de hlrtie din Bușteni o bineve
nită reintilnlre cu natura...

Afirmația ar putea să sur
prindă. pentru că. practic, „buș- 
tenaril" sa află permanent in 
mijlocul naturii, trăiesc și mun
cea® Ia poale de munte.

ȘL totuși, așa s-au petrecut 
lucrurile. In ziua de 31 decem
brie, grupuri de muncitori, abia 
ieșit! din schimb, s-au reîntâl
nit. aproape de cumpăna anilor, 
pentru a porni către alte așe
zări la fel de încîntătoare. de 
pe valea Prahovei, a Oltuldl 
sau a Jiului. Cei mai multi s-âu 
îndreptat spre Sinaia (obiectiv: 
cabana Vîrful cu Dor) sau Pre
deal (loc de popas, cabanele 
Clăbucet și Gîrbova), o parte 
au folosit telecabina instalată 
acum chiar în Bușteni pentru a 
ajunge. în 23 de minute. la 
cabana Babele.

De ce sus. la înălțimi 7 Pen
tru a gusta, altfel decît pe firul 
Văii Albe sau pe pirtiile din 
jurul Gurii Dihamuiui, bucuria 
zăpezii și a alunecării cu schiu- 
riie—

Cine au fost acești neobosit! 
prieteni ai mișcării, ai călăto
riilor In mijlocul naturii 7

înainte de toate, animatorii 
turismului de masă și ai schiu
lui, în frunte cu tehnicianul 
Constantin Petcu, maistrul Pe
tre Tudor, sudorii Eugen Șan- 
dru șl Dumitru Enache, insta
latorii Octavian Seceleanu și 
George Drăguș. De numele a- 
cestor muncitori și tehnicieni 
harnici, apreciati în producție 
de întregul colectiv al întreprin
derii, sint legate inițiativele, 
reușitele activității sportive de 
masă organizate de asociația 
sportivă Caraimanul, acele ture 
alpine care brăzdează cu regu Tiberîu STAMA

Gustul pentru mișcare in aer liber (acum, iarna, pe schiuri) 
il simt nu numai angajații Întreprinderii de hirtie din Bușteni, 
ei și copiii lor, aflați la o inedită lecție de inițiere in Poiana 
Palanca din Bucegi Foto : Victor ZBARCEA — Bușteni

acad. ȘTEFAN MILCU -
să ne permită adaptarea opti
mali la condițiile de existență, 
cu maximum de eficienți.

— Respectarea acestor 
principii, acestor reguli, în
seamnă, deci, evitarea în
călcării lor, evitarea ori
căror abuzuri...

- In tot ceea ce facem, tre
buie o măsuri prin care să 
asigurăm o armonizare la exi
gențele mediului și la posibili
tățile personale. Pentru a răs
punde acestei cerințe de viață 
raționali, trebuie să ne cunoaș
tem bine posibilitățile și limi
tele capacității. A trece peste 
anumite posibilități de acope
rire ale organismului înseamnă 
imediat o suferință care este 
percepută sau nu.

— Cum se pune proble
ma în cazul alimentației 7

— Evident, lipsa de măsură 
se poate manifesta și in ali
mentație. Acest aspect este mai 
bine cunoscut și, cred, va fi 
mai amplu dezvoltat de spe
cialiștii In probleme de nutri
ție. Excesul alimentar, lipsa de 
cumpătare duc intr-adevăr la 
numeroase turburări.

— A avea o măsură In 
toate atrage după sine și 
așa-zisa stare de confort 7 

laritate Jepil (cei mari și cei 
rhicO. ca și întregul masiv al 
Bucegilor, indiferent de ano
timp. Acum numele lor este le
gal de concursurile populare de 
SChl șl sănluș initiate chiar in 
această mică vacantă de Iarnă, 
prilej de destindere dar și de 
descoperire a unor viitoare ta
lente. dacă nu din rîndui anga- 
jațiior, oricum din cel al copii
lor acestora.

în acest sens, asociația spor
tivă Caraimanul Bușteni a or- 
fanlzat cu copiii celor de la 
ntreprinderea de htrtie două 

tabere-școală. una la „Babele", 
sub supravegherea lui Mircea 
Enache, alta la Gura Dihamu
iui, care s-a bucurat de îndru
marea lui Petre Dinu, amhM 
tehnicieni, foști schiori de per
formantă.

Din grupul masiv al celor de- 
dați sportului in mica vacantă 
de iarnă care s-a încheiat du
minică a făcut parte și pre
ședintele asociației sportive. 
Gheorghe Bratu, contabilul șef 
al întreprinderii. împreună cu 
familia, cu clțiva prieteni din 
Ploiești și din Capitală, el a 
făcut scurte popasuri pe la pir
tiile din Bucegi, și-a dedicat cî- 
teva ore pe zi schiului de fond, 
pasiune din... prima tinerețe. 
Ne spunea președintele ..Carai- 
manului" : Altădată, atonei 
cînd aveau o zi liberă, oamenii 
noștri o foloseau mai mult pen
tru sindrofii. De o vreme În
coace, insă, tot mai mulți în
țeleg ca timpul liber să-l folo
sească cu totul altfel : în aer 
liber. In mijlocul naturii. Ama
torii de turism cresc Ia număr, 
an de an !“

Nu poate fi decît de bun au
gur această schimbare netă de 
mentalitate. în sprijinul sănătă
ții celor ce muncesc într-una 
dintre importantele unităti so
cialiste prahovene.

— Viața rațională, înțeleasă 
in sensul enunțat de mine, dss- 
ce la senzația de confort care 
este un termen mai sofisticat 
pentru a desemna starea de 
bine a omului. Toți cunoaștem 
această senzație. Ne sculăm 
dimineața bine dispuși, se pare 
că orice efort este posibil, nlei 
un obstacol nu ar putea să mf 
reziste. Acesta este tocmai re
zultatul respectării unui mi
nimum de factori ai vieții ra
ționale. Înseamnă ci nu cm

Horia CRISTEA

(Continuare în pag 2—3J



1981-AN DE PROIECTE INDRAZNEJE Șl FERMA ANGAJARE
VOM REPETA EXPERIMENTUL DIN 1977!...
Ce-și poate dori un antrenor care a avut su

ficiente satisfacții in anul ce a trecut 7 Mă gîn- 
desc, in primul rind, că ne aflăm la începutul 
unui nou ciclu olimpic și dacă vrem să ne afir
măm și in 1984 va trebui să acționăm din timp. 
Mai precis, vom repeta experimentul din 1977 ; 
vom selecționa noi fete cu calități adecvate, pe 
care le vom învăța să vislească și le vom pre
găti pentru a face față cu succes dificilului con
curs olimpic. De fapt, Anul Nou nu ne-a găsit 
cu mina goală ; am și selecționat o serie de ele
mente cu calități și vom continua in primăvară. 
La vară le vom vedea vislind pe lacul Snagov. In 
al doilea rind, mă gindesc că va trebui să folo
sim cu o mai mare eficiență bogata experiență 
acumulată in cei patru ani dintre J.O. de la 
Montreal și de la Moscova. Am invitat multe 
lucruri privind metodica de antrenament, medi
cina și biologia sportivă. Vom pune in practică 
noile cunoștinfe, vom acumula mereu altele pen
tru a menține la cote cit mai înalte faima cano
tajului românesc.

VICTOR MOCIANI
antrenor al lotului olimpic de canotaj feminin

DIN NOU PRINTRE FRUNTAȘII
DACIADEI" DE IARNĂ

Anul 1981 va fi pentru schiorii din „Țara de 
Piatră" anul unui mare examen din cadrul fina
lelor „Daciadei" la sporturile de iarnă, examen 
pentru care ei se pregătesc intens. Tinerii noștri 
sportivi nu uită frumosul succes repurtat in anul 
1978 cind, la încheierea primei ediții a marii 
competifii polisportive naționale, datorită rezulta
telor excelente ale schiorilor din Țara Moților, 
județul Alba s-a situat pe locul 11 in clasamen
tul pe țară.

De atunci și pină azi, elevii profesorilor Mihai 
Berindei, Mircea Curtici — de la Clubul sportiv 
Școlar, creat prin grija partidului și statului aici, 
la Cimpeni, in inima Apusenilor — ai prof. Iancu 
Pleșa din Albacul lui Horea și ai prof. • Dan 
Gligor din Arieșeni s-au pregătit cu sirguința și 
dirzenia specifică oamenilor acestor meleaguri. 
Gindurile lor și ale tuturor celor care ne ocupăm 
de activitatea sportivă din Cimpeni, și de pe 
Valea Arieșului sînt aceleași: dorim ca schiorii 
din Apuseni să aducă județului Alba noi medalii 
la finalele „Daciadei" de iarnă — ediția 1981, să 
arătăm că putem concura, de la egal la egal, cu 
cei mai buni sportivi din zonele cu tradifie in 
sporturile de iarnă și că, din rîndul moților, 
se pot ridica tineri de valoare pentru sportul 
'românesc.

GHEORGHE CIMPEAN
președintele C.O.E.F.S. Cimpeni

ȚINTA: TITLUL MONDIAL!
Sint fericită că la victoria echipei României, la 

campionatele mondiale din 1980, mi-am adus și 
eu contribuția. In plus, am încheiat cu bine anul 
competițional ■ 1980, ciștigînd titlul de campioană 
■n țării și obținind victorii in ambele probe la 
care am participat in prestigioasa întrecere inter
națională „Cupa Carpați". In 1981 — care pentru 
noi, senioarele, va fi un an al pregătirilor pen
tru C.M. ’82 — mă voi strădui să fiu perma
nent printre fruntașele sportului îndrăgit, să fiu,

în continuare, jucătoare de bază in reprezenta
tiva țării și, firește, în echipa mea de club, Vo
ința București, care de ani de zile „se bate" — 
pină acum fără succes — pentru titlul de cam
pioană. Vreau ca anul acesta să împlinim acest 
deziderat. Dorința mea cea mai mare rămine, 
insă, ca să obțin și în proba individuală „au
rul" mondialelor, de care am fost la un pas în 
1978, in Elveția, unde am obținut doar „argin
tul “! Sint hotărltă ca anul acesta să mă pre
gătesc in așa fel incit la viitoarele campionate 
mondiale să reușesc acest lucru, răspunzind ast
fel prin fapte minunatelor condiții create sportu
lui în țara noastră.

ELENA ANDREESCU
componentă a echipei campioane mondiale 

de popice

CO ADEVARAT„COCOȘUL" NR. 1 AL EUROPEI
Anul care s-a încheiat a fost deosebit de bun 

pentru mine. La Jocurile Olimpice, deși sorții 
mi-au stabilit un culoar greu, cu patru meciuri 
pină la semifinale, le-am ciștigat pe toate, pri
mind medalia de bronz. M-am menținut intr-o 
formă sportivă foarte bună, am ciștigat cu ușu
rință și campionatul național, iar la 1 noiembrie 
am devenit și campion balcanic. Am aflat cu 
bucurie că am fost desemnat „cocoșul" nr. 1 al 
Europei. Știu că de acum privirile și speranțele 
iubitorilor sportului cu mănuși din țara noastră 
sint îndreptate cu mai multă încredere spre mine 
șl nu vreau să-i dezamăgesc. Peste numai citeva 
luni, la Tampere, se vor disputa campionatele 
europene. Cu ce ginduri am pășit în noul an 7 
Să mă dovedesc din nou mai bun de cit adversarii 
mei din țară și să fiu selecționat în echipa na
țională. Acolo, in orașul findandez, vreau să 
realizez din nou o figură frumoasă. Mai cu 
seamă acum, cind in rîndul antrenorilor lotului 
național a fost cooptat și maestrul meu de la 
Drobeta Tr. Severin. Constantin Drăghici.

DUMITRU CIPERE
component al lotului național de box

ÎNCĂ TREI SECUNDE PlNĂ LA RECORDUL LUMII...
Pentru anul acesta îmi doresc, in primul rind, 

să fiu sănătoasă și să mă pot antrena așa cum 
mi-o cere antrenorul meu, prof. Ioan Schuster. 
Am ambiții mari, atit pe plan sportiv, cit și pe 
plan profesional. Ultimele performanțe obținute 
în această iarnă mi-au dovedit că mă pot apro
pia simțitor de actualele recorduri mondiale, mai 
ales de cel de la 100 m bras, de care mă mai 
despart aproximativ trei secunde, adică exact cit 
am progresat în 1980. Sper ca pină in luna sep
tembrie, cind sint programate campionatele euro
pene de la Split să pot ajunge la rezultate in 
jurul a 1:11,0 pe 100 m bras și 2:34,0 la 200 m 
bras. Cu asemenea performanțe, in mod sigur mă 
voi. număra printre finaliste. Și poate chiar mai 
mult... La noi, la Reșița, am fost mult ajutată ca 
să pot progresa, să mă pot socoti astăzi printre 
cele mai bune brasiste de pe continent. Sînt con
vinsă însă că se poate face și mai mult. Dacă 
vrem si concurăm cu cei mai buni înotători 
din Europa și să-i intrecem, va trebui să ne 
pregătim cel puțin la fel de intens ca ei. In al 
doilea rind, aș dori ca in vară să pot absolvi 
cu succes examenul de admitere la I.E.F.S.

BRIGITTE PRASS
campioană națională și balcanică de înot

TALENTUL DIN AZUGA
— Noi, cei din A- 

zuga, formăm iarăși 
un sportiv de va
loare, ne informa an- 
trenoarea Elena Tom- 
Zangor, fostă cam
pioană a țării la schi 
fond. Tînărul se nu
mește Constantin Co
bre.

Cuvintele antrenoa- 
rei fuseseră rostite 
cu mîndrie. Conduce, 
la Școala generală din 
Azuga, o secție de 
schi-fond, cu două 
grupe. Dintre elevii 
săi, ștafeta compusă 
din Constantin Do
bre, Vasile Cîța și 
Marin Necula a cîști- 
gat locul I la cam
pionatele naționale

din 1930, iar Mihaela 
Toc, Daniela Dima și 
Violeta Trandafir, la 
grupa 10—18 ani, au 
ocupat, tot la ștafetă, 
locul patru.

Pină acum doi ani, 
Constantin Dobre era 
un... „ghemotoc*' de 
om, dar s-a dezvoltat
— după spusele unui 
alt sportiv, Gheorghe 
Voicu, fost biatlomst
— „pentru că cine 
face 2—3 ani schi-fond 
cîștigă sănătate și 
vigoare pentru toată 
viața".

Acum, Dobre este 
un tînăr Înalt, bine 
făcut. învață la Li
ceul industrial din 
Sinaia. Va deveni 
specialist Qăcătuș,

mecanic sau frezor).
— în grupele mei • 

am avut mereu copii 
vrednici, continuă E- 
lena Tom. Nici Do
bre n-a făcut excep
ție. A muncit cu 
muîtă dîrzenie și, 
după 6 ani de la pri
mii... pași pe schi, a 
cîștigat titlul de cam
pion național la ca
tegoria copii. Sper să 
fie selecționat în lo
tul de schi pentru 
J.O. din 1984. Carac
teristicile sale prin
cipale sînt seriozita
tea și ambiția perfec
ționării. Iată — cred 
—, cele două atuuri 
care-I vor propulsa 
între primii fondiști 
ai țării.

„Floretele
„mușchet

IN CUI
/>£ URMELE SURORILOR ROMANOV

După succesele surorilor Ro
manov, un alt tînăr de la clu
bul Politehnica București, Ni
colae Florentin, face primii 
pași pe anevoiosul drum al 
performanței. Afirmarea acestui 
jucător de 16 ani s-a anunțat 
intr-un circuit internațional 
din S.U.A. la care a fost pre-

Nicolae Florentin cu trofeul 
cucerit la Seattle

zent. La Seattle, intr-un turneu 
rezervat juniorilor, In proba de 
simplu, Nicolae Florentin l-a 
învins cu 6—1, 6—0 pe Mark 
Onustok (Canada) și cu 5—3, 
6—1 pe compatriotul acestuia,

David Olafson. Ajungînd in se
mifinale (ceea ce îi conferă 
dreptul că participe în primă
vară, la următorul turneu) el 
a fost întrecut cu 6—2, 6—3 de 
favoritul nr. 2, canadianul Ste
ven Leyer. în sfîrșit, in finala 
de dublu, alături de americanul 
Eric Jacobson, a pierdut cu 
3—6, 7—6, 5—7 în fața america
nilor Billy Young și John Fos
ter, favoriți nr. 1.

în aceste zile, la sala „23 
August" din Capitală, Nicolae 
Florentin se antrenează, fiind 
partenerul surorilor Romanov. 
„A făcut un frumos salt — ne 
spunea despre el antrenorul e- 
merit Aurel Segărceanu. Are 
siguranță în lovituri și, mai a- 
les, știe să-și pregătească punc
tul decisiv"... (I. GV.).
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col și Ai 
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Havana) < 
ună 7 m> 
face ofici 
tîndu-ne 
Clubului 
„Circa 15 
pregătire 
tivi de 1

UN JUNIOR iN IOTUL RAȚIONA
în rîndul componenților lotului național 

se pregătește pentru campionatele europene 
gilist junior, situație mai rar întîlnită în sp 
vorba despre craioveanul Florian Țîrcomni 
rului Ilie- Dondoe), născut în anul 1962, ca: 
bită impresie la concursurile Interne și in* 
luat parte. La campionatele balcanice de la 
atribuită celui mai tehnic boxer al compet 
an în urmă, la un turneu internațional 
primise aceeași distincție. Un început mai 
tor 1 Așteptăm din partea sa evoluții asem 
cerile seniorilor.

1

CUMPĂTARE 
ZILNIC IN

(Urmare din pag. 1)

existat factori de agresiune, 
perturbatori ai stării noas
tre de sănătate, nu a exis
tat o noapte de insomnie 
(sînt studenți care studiază in 
asalt, ziua și noaptea, se dro
ghează cu cafea și tutun, in- 
toxieîndu-se, la intoxica
ția oboselii adăugind și intoxi
cația cu aceste droguri), nu a 
existat un exces alimentar, nu 
a. existat un efort absurd, adi
că disproporționat cu vîrsta, 
cu forțele proprii și cu antrena
mentul. Situația de confort este 
contrarie aceleia de disconfort, 
fiind un indicator al respectării 
regulilor unei vieți care ne 
convine, deci rațională.

— Ce vîrstă aveți, to
varășe academician Ștefan 
Milcu ?

— Eu am 77 de ani.
— Viața rațională ar pu

tea să asigure și altora a- 
ceastă virstă, această lim
pezime în gîndire, această 
putere de muncă ce vă sînt 
recunoscute ?

— Da, fără nici o îndoială ! 
Cu cit regulile de viață ra
țională au fost mai riguros res
pectate in decursul existenței 
noastre, cu atit șansele de a 
atinge durata medie de viață 
fi a o depăși sînt mai mari, Și 
aceasta nu trebuie să înceapă 
de ieri, de alaltăieri, după ce 
am depășit 50—60 de ani, Ci 
din tinerețe. Tocmai aici, in 
tinerețe, este perioada cea mai 
periculoasă, care ar trebui să 
fie comentată. Pentru a a- 
tinge o anume longevitate, 
viața rațională este un fac
tor hotăritor. Deci, respec
tarea orelor de somn, o ali
mentație cumpătată, un regim 
de muncă echilibrat evitarea 
factorilor toxici, practica miș
cării și a sportului.

ÎN TOATE, 
MIȘCARE !

— în calitatea dumnea
voastră de fost polisportiv, 
iar in prezent de convins 
peripatetician, cum vedeți 
relația : viață rațională- 
sport ?

— Cu excepția elementelor 
autentic înzestrate pentru rea
lizarea unor rezultate excep
ționale in sport, celorlalți oa
meni — imensa majoritate — 
nu le stă la indemină sportul 
de înaltă performanță, dar nu 
le recomand nici „sportul de 
tribună", ca spectatori, ci spor
tul personal, mișcarea zilnică 
cel puțin o oră. In ultima in
stanță este bun și mersul pe 
jos, dar in tempo viol. Miș
carea este un factor hotăritor 
în întreținerea stării de sănă
tate, a echilibrului psiho-fizic 
Decit să stai in bar, să te dro
ghezi, să inspiri aer viciat, 
mai bine cu sacul in spinare la 
munte, mai bine să schiezi, să 
înoți, să faci crosuri, dar și 
aici fără abuzuri. îndeosebi 
se recomandă mișcarea a- 
celora care au ocupații seden
tare. Sedentarismul duce, în 
sensul consecințelor sale nega
tive, și la obezitate. Obe
zitatea este provocată fi de 
supraalimentație, și de nemiș
care. Un sedentar, chiar fără 
să fază abuz de calorii, poa
te ajunge foarte ușor obez. 
Așadar, prin exerciții fizice, 
prin sport de agrement poate 
fi evitat și acest mare dușman 
al sănătății omului — obezi
tatea și nevrozele. Musculatura 
reprezintă in corpul nostru o 
masă considerabilă din greuta
tea sa, cel puțin două treimi. 
Lipsa de mișcare împiedică iri
garea ei, hrănirea suficientă, și 
scăderea tonusului necesar, re
prezintă o sursă de dezechi
libru. Cine nu vrea să ajungă 
în situația aceasta să facă zil
nic mișcare in aer liber, să 
evite sedentarismul.

DIN SEBES ALBA AUARCAȘII
Mărginită, în bună parte, de 

zidul de incintă al vechii ce
tăți medievale, Școala genera
lă nr. 3 din Sebeș Alba semă
na, în ziua în care am poposit 
în sala de gimnastică, cu un 
stup de albine. Clubul de va
canță, al cărui program era a- 
fișat pe ușă, își desfășura din 
plin activitatea.

Profesorii Maria Popescu și 
Marin Bașa nu mai pridideau : 
rînduiau copiii pentru a Intra 
In concurs și țineau evidența 
jocurilor la masele de tehis, la 
tablele de șah sau se ocupau 
de pregătirea poligonului pen
tru „arcașii școlii".

— Dacă ar fi nins, atunci co
piii ar fi fost Ia schi și săniuș, 
pe Dealul Rebcș, ne-a spus tov. 
Nicolae Capătă, prim-vicepre- 
ședintele C.O.E.F.S.

în sală se juca tenis de masă 
șl șah.

— în curînd vor veni și ar
cașii să-și înceapă concursul, 
ne-a spus profesoara Maria 
Popescu. Acum cei maț buni 
sint în sala de spectacole, se 
pregătesc pentru concursul 
„Cîntarca României".

HANDBALIȘTII NOȘTRI AU PASIT PE
(Urmare din pag. 1)

— Firește. O promisiune pe 
care o fac tuturor Iubitorilor 
handbalului și pentru împlini
rea căreia nu mă voi cruța de 
Ia nici un efort.

Chiar și între „uriași" ca 
Folker sau Grabovschi, statura 
lui Alexandru Buligan — 2 m 
înălțime, 90 kg — se face ușor 
remarcată. îmbujorat, cu mâi
nile împreunate în față, stin
gher, așteptînd parcă să fie 
scos la... lecție, își drege ușor 
vocea înainte de a vorbi.

— Aș vrea, ne spune sfios, 
să le mulțumesc mult colegi
lor mei de echipă care, bătîn-

0
Un băiat cu ochelari, Doru 

Vușcău, s-a apropiat de profe
soară cu o hîrtie pe care se a- 
flau rezultatele primâ runde 
la șah. Doru a ocupat locul in- 
tîi la faza pe oraș, categoria 
copii 11—14 ani, iar acum era 
pe post de arbitru.

— Deci, pe timpul vacanței, 
problema numărul 1 este șahul, 
am spus noi, adresîndu-ne lui 
Doru.

— Și tenisul de masă, adaugă 
el. Dar nu uit... matematica, 
materia mea preferată.

Una dintre cele mai bătăioa
se concurente la tenis de masă 
s-a dovedit Tatiana Șușman, 
din clasa a VIII-a. A ciștigat 
detașat toate partidele jucate. 
Profesoara Maria Popescu spe- 

du-se ca niște lei în apărare, 
au făcut un zid aproape de 
netrecut.

— E impresionantă modestia 
ta. De aceea am să remarc că 
in repriza a doua a finalei, de 
pildă, ai apărat excelent, ai 
„închis poarta" cum se spune. 
Mulți sint cei care așteaptă să 
devii un al doilea Penu și 
comportarea de la Paris le con
firmă speranțele.

— Este și visul meu. Ca și al 
Iui Claudiu Ionescu, Sint sigur. 
Vom munci fără preget pentru 
a transforma visul în realitate...

Antrenorul băimărean Lascăr 
Pană manifestă neastîmpărul 
dintotdeauna. Ni-1 arată pe 
Măricel Voinea, accidentat în

ȚINTĂ FRUMOASĂ 
ră ca Tatiana să ajungă în fi
nala județeană.

Dar iată că au sosit și arca
șii. în timp ce aceștia se pre
găteau, ne-am notat cite ceva 
despre cercul lor de la Școala 
generală nr. 3. Echipa repre
zentativă ființează pe lîiȚga a- 
sociația „Spartac". Are un sin
gur adversar redutabil în ju
deț : pe arcașii din Zlatria

— Noi i-am învins mereu, ne 
spune prof. Marin Bașa. Am 
ciștigat locul I și la „Cupa spe
ranțelor olimpice", pe tară.

Am urmărit cîteva minute ti
rul arcașilor. Mariana Moga 
trăgea la fel de bine ca Sorin 
Popescu sau Ferdinand Cucu. 
Punctajul era strîns.

— Arcașii sint cei mai buni 
din școală și Ia învățătură, 
ne-a spus profesoara. Și acolo 
e o întrecere continuă între ei, 
pentru că cu toții au o tiniă 
precisă: să fie pe podiumul de o- 
noare la invățătură și la sport. 
Iar noi, profesorii, avem un 
țel comun : să formăm un ti
neret bine pregătit la învăță
tură, sănătos și puternic.

Sever NORAN
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DRUMUL SPRE LOS AN
meciul cu Israelul. („După « 
plutire în semicerc am căzut și 
m-am accidentat la genunchi" 
— ne spune blondul extrem 
stingă) și ni se confesează :

— Cu el valid și cu Stingă 
in plenitudinea forțelor, toate 
victoriile ar fi fost mai ca
tegorice. Și așa însă consider 
remarcabilă dorința de victorie 
a fiecăruia dintre băieți și eu 
am fost primul care l-am îm
brățișat pentru dăruirea lor.

Prof. univ. loan Kunst-Gher- 
mănescu, președintele F.R.H., 
privește acest succes într-o 
perspectivă mai largă ■:

— Am pășit, de fapt, pe dru
mul spre Los Angeles ’84, 
pentru că obiectivul nostru pri

mordial e 
■iilor de a 
pice. Prim 
nou ciclu 
eforturile 
dar, îndi 
pentru o 
tire și ma 
cantitativ i 
litativ și 
Super Cur 
dial! și oii 
competiții 
ateste drui 
tea ierarhii

Seara s- 
și luminii» 
aeroportul! 
pavoaz" ; 
handbaliști
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LA STARTUL PREGĂTIRILOR...

Maria Vicol și Ana Pascu la lucru cu 10 noi
Foto : Dragoș NEAGU
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CRESC MUȘCHETARI...
păm de ei, împreună cu pro
fesorii E. Turcu, Rodica Popes
cu, C. Vîrgolici". Ce rezultate 
s-au obținut în 1980 ? „Cîteva, 
destul de bune : locul II (după 
Steaua), din 36 de echipe, în 
campionatul republican al co
piilor ; locul V, la juniori II, 
din 32 «le echipe. Iar Ia con
cursul republican al copiilor, 
locurile II, V și VII, prin Ele
na Copuzeanu, Gabriela Horo
dincă și, respectiv, ~ 
postolcscu".

Se ajunge greu, 
performanță — ni 
Mai întîi, selecție 
școlile generale. 
ne mulțumim cu elevi 
numai pentru... cură de slăbire 
— zice A. Pascu. Avem nevoie 
de copii frumos dezvoltați. Și 
nu de puține ori colindăm, e- 
fectiv, școlile generale pentru 
a căuta elemente dotate cu 
care începem apoi munca pe 
planșă".

„Investim uneori ani de mun
că intr-un copil — completează 
M. Vicol — pentru a-1 aduce la 
performanță. Perioadă în care 
ajutorul părinților este neîn
chipuit de mare. Sini destule 
probleme de rezolvat in relația 
sport-școală..."

Greutăți sînt, dar se munceș
te cu seriozitate. Sub îndruma
rea măestrelor „florete de aur", 
la „Ștrandul tineretului" cresc 
cîțiva din mușchetarii fruntași 
de mîine...

Modesto FERRARINI
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sezon au drept scop ro- 
noii generații de pilcți,

la 26 ani), din 2—8 februarie, 
de la Saint Moritz. în conti
nuare, boberii noștri juniori vor 
fi prezenți, în zilele de 14—15 
februarie, la competiția inter
națională dotată cu „Trofeul 
Carpați" ce se va desfășura, bi
neînțeles, pe pîrtia de pe Fui- 
nica.

Acest concurs, ca și competi
țiile cu caracter intern din ac
tualul 
darea 
tineri atleți, talentați, din rin- 
durile 
sfîrșitul sezonului 
sportivi care-și va 
gătirea în vederea 
1984. Din rîndurile 
fac parte Gh. Lixandru, I. Du- 
minicel, G. Degan, C. Davides- 
cu, I. Batista și alții.

Sportivii specializați la sa
nie și-au început pregătirea pe 
jgheabul de gheață, pe porțiu
nea de pîrtie de pe Furnica ca-
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ASTAZI, PENULTIMA ETAPA IN DIVIZIA „A"
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• SPORT CLUB BACAU 
a început pregătirile în orașul 
de reședință și le va continua, 
de la data de 12 ianuarie, la 
Slănic Moldova, pînă la 25 ia
nuarie cînd. stagiul de pregă
tire se va încheia cu un meci 
de verificare, la Bacău, în 
țompania echipei Progresul- 
Vulcan București. 9 PROGRE- 
SUL-VULCAN a luat startul 
pregătirilor la 5 ianuarie. Pe 
data de 12 ianuarie se va de
plasa la Slănic Moldova, unde 
va rămîne pînă la 25 ianuarie, 
în prezent se duc tratative 
pentru efectuarea unui turneu 
în Turcia, la începutul lunii 
februarie. • UNIVERSITATEA 
CRAIOVA a început noul an 
cu un antrenament care i-a 
permis antrenorului Ion Oble- 
menco să constate și să se de
clare satisfăcut de modul cum 
jucătorii săi și-au conservat 
forțele în perioada vacanței. 
Mîine, liderul campionatului va 
efectua două antrenamente, iar 
vineri va pleca la Breaza, unde 
va rămîne două săptămîni. în 
continuare, cu jucătorii care-i 
mai... rămîn — mulți dintre 
componenții lotului fiind che
mați la echipele reprezentative 
— Universitatea va susține o 
suită de jocuri amicale în 
tară. • F. C. BAIA MA
RE a rezervat primele zile 
controlului medical al jucăto
rilor. Dintre aceștia, doar Sa- 
bău nu va putea efectua pri
mele antrenamente la capaci
tatea lui maximă, deoarece a 
fost operat de menise. Din 12 
și pînă în 22 ianuarie, băimă- 
renii se vor pregăti la Sîngeorz 
Băi. Vor urma mai multe me
ciuri amicale, pînă la 18 fe
bruarie, cind F. C. Baia Mare 
va juca restanța cu Jiul, din 
turul campionatului. • CHI
MIA RM. V1LCEA a început 
luni pregătirile. Timp de trei 
zile — controlul medical și un 
antrenament. De mîine, cîte 
două antrenamente pe zi, pînă 
duminică. între 12—25 ianuarie 
lotul antrenat de M. Pigulca 
și N. Dinescu se va pregăti la 
Snagov. 0 JIUL se pregătește 
pînă duminică la Petro
șani. Intre 12—21 ianuarie, e- 
chipa antrenată de P. Libardi 
și G. Tonca se va pregăti 
în vecinătatea orașului, la 
Valea de pești. Nici o nou
tate în lotul care s-a pre- 

re a fost dată in exploatare la 
sfîrșitul lunii decembrie a anu
lui trecut. Dealtfel, dubloul 
D. Comșa — C. Răducanu și 
fetele Gabriela Haja și Rita 
Gheorghiță (prima din Vatra 
Dornei, iar cea de a doua din 
Petroșani) se pregătesc pentru 
participarea, în perioada 12—18 
ianuarie, la campionatele euro
pene de juniori programate în 
acest an în Austria, la Bludenz 
(Tirol), Tot pentru sănieri a 
fost programat la Sinaia, la 
sfîrșitul acestei luni și începu
tul lunii februarie, un impor
tant concurs internațional, la 
care se vor alinia sportivi din 
U.R.S.S., R.D.G., Polonia, Ceho
slovacia și bineînțeles Româ
nia.

în acest an, „Cupa Priete
nia" la sanie se va desfășura, 
la 22 februarie, în Polonia.

Gheorghe ȘTEFANESCU

dentele din Craiova speră să le 
ofere colegelor lor din Galați 
o replică mai bună decît cea 
de pe teren propriu. în sfîrșit, 
Penicilina dorește să-și la re
vanșa în compania Farului.

Programul etapei cuprinde, 
deci, jocurile : seria I — Chim
pex Constanța — Dinamo, Uni
versitatea București •— țtara- 
tex Baia Mare ; seria a n-a: 
Rapid — „U“ Cluj-Napoca,
C.S.U. Galați — Universitatea 
Craiova, Penicilina Iași — Fa
rul Constanța.

Partidele din Capitală se vor 
desfășura, în cuplaj, în sala 
Giulești. începînd de la ora 16, 
în ordinea următoare : Rapid 
— „U“ Cluj-Napoca, Universita
tea — Maratex. 

zentat, luni, la startul pregăti
rilor de iarnă, care au început 
cu 3 zile de control medical. 
Jiul are fixat deja primul meci 
(25 ianuarie, la Reșița), urmînd 
ca peste trei zile să susțină re- 
turul acestui amical la Petro
șani. In perioada 1—11 februa
rie, Jiul va susține 3 partide 
amicale în R. D. Germană. • 
A.S.A. TG. MUREȘ a susținut 
ieri primul antrenament al a- 
nului. începind de astăzi, echi
pa se află la Sovata, unde se 
va pregăti pînă la 24 ianuarie, 
în perioada 1—16 februarie* 1 * * va 
primi vizita echipei A.S.K. 
Slaska, din Polonia, cu care va 
juca un prim meci. Oaspeții 
vor mai avea ca adversare for
mațiile Olimpia Satu Mare, 
F.C.M. Brașov, ,,U“ Cluj-Napo- 
ca și altele; ® F.C.M. GALAȚI 
și-a reluat pregătirile sub con
ducerea tehnică a antrenorului 
C. Teașcă, secondat de A. Nea- 
gu. Gălățenii vor rămîne în
treaga perioadă pregătitoare în 
localitate. Au fost transferați 
o serie de jucători tineri de pe 
raza județului, printre care 
Stan și Stamate de la Ancora 
Galați. • POLITEHNICA 
IAȘI încheie astăzi vizita me
dicală. Mîine este programat 
primul antrenament. Pînă la 11 
ianuarie studenții vor rămîne 
în localitate, după care se vor 
deplasa la Predeal unde vor 
rămîne pînă la 24 ianuarie. Ur
mează cîteva jocuri amicale, 
iar de la 1 februarie un turneu 
de mai multe jocuri în Grecia. -

Campionatul republican femi
nin de volei Divizia „A" pro
gramează astăzi penultima eta
pă a returului. Meciul dintre 
Flacăra roșie București și Ști
ința Bacău s-a disputat ante
rior, victoria fiind obținută, 
surprinzător dar meritat, de stu
dente, în deplasare, cu 3—2. 
în meciurile de astăzi, din a- 
ceeași serie, Chimpex primește 
vizita campioanei, Dinamo, Iar 
studentele bucureștene vor să 
confirme în partida cu băimă- 
rencele de la Maratcx reviri
mentul din ultimele etape. In
seria a Il-a rapidistele nu vor
scăpa ocazia să obțină victo
ria, pe teren propriu de aceas
tă dată, în întîlnirca cu stu
dentele clujene, după cum ștu-

CAMPIONATUL DE SPERANȚE 
ȘI LIPSA LUI DE... ENTUZIASM
La această oră a bilanțurilor, 

să ne oprim puțin și asupra 
campionatului speranțelor; un 
campionat născut In toamna 
lui 1980, din anumite necesi
tăți, și care ar ti meritat, In 
treacăt lie spus, e cît de mică 
atenție în cadrul discuțiilor re
centei consfătuiri organizată de 
federația de specialitate. Nu s-a 
spus măcar un cuvințel acolo, 
nu s-a făcut cea mal mică a- 
luzie la desfășurarea competiției 
de care ne ocupăm azi. Sigur, la 
urma-urmei cluburile sînt cele 
mai interesate în această pro
blemă, pentru că pe ele le preo
cupă stringent (sau ar trebui să 
le preocupe) activitatea echipe
lor din eșalonul „speranțelor"; 
dar și pe plan mai general ar 
trebui să ne intereseze CUM SE 
JOACĂ In acest campionat, unde 
se joacă, CE SPERANȚE NE 
DAU SPERANȚELE șl multe alte 
aspecte menite să ofere criterii 
juste de judecată asupra investi
țiilor făcute cu acești tineri, asu
pra EFICIENTEI COMPETIȚIEI 
IN SINE.

înainte de a puncta cîteva din 
carențele acestui campionat, să 
notăm următoarea apreciere a 
tlnărului antrenor federal Mircea 
Rădulescu: „Cred că despre com
petiția speranțelor, care ar tre
bui să se desfășoare In spiritul 
propriu tinereții șl al competitivi
tății, pe măsura aspirațiilor șl a 
talentului jucătorilor (n.n. aluzie 
la ambițiile fiecărui tinăr de a 
prinde un loc In echi.pa mare), 
s-ar putea spune, mai de grabă, 
mai multe lucruri negative decît 
pozitive". Ideea fiind Împărtăși
tă și de alțl activiști și tehni
cieni al federației, Bă pornim, 
deci, la drum.

Există un nucleu de echipe (Di
namo, Universitatea Craiova, 
Sport club Bacău, F.C. Corvinul 
Hunedoara, F.C. Argeș, F.C. Baia 
Mare) care dovedesc preocupări 
susținute pentru un joc apropiat 
de cerințele moderne (aplicarea 
pressingului, scheme proprii etc.), 
joc care se încadrează In tipa
rele formațiilor de seniori; ceea 
ce este In spiritul nevoilor actua
le ale fiecărui club tn parte, ale 
fotbalului nostru In general. Din

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AN NOU - ȘANSE NOI 
LA SISTEMUL DE JOC 

PREFERAT I
Agențiile Loto-Pronosport con

tinuă în aceste zile vlnzatea bi
letelor pentru prima tragere o- 
bișnuită Loto din acest an, care 
va avea Ioc vineri 9 ianuarie 
1981, precum și pentru prima 
tragere Loto 2 din acest aț^ ce 
se va desfășura duminică U ia
nuarie 1981. Așadar, noi șî mări 
șanse de a obține AUTOTURIS
ME și IMPORTANTE ClȘTIGțJRI 
IN BANI la sistemul de joc pre
ferat. Nu pierdeți prilejul de a 
vă număra printre primii mari 
cîștigătorl ai noului an 1

★
Tragerea extraordinară Proao- 

expres a Noului An se desfășoa
ră astăzi, 7 ianuarie 1981, înc.e- 
pînd de la ora 18,30, în sala Tea-

fi-
Mexic 

în sfîr- 
ECHIPA 

CLĂDITĂ,

...Mai mult decît victoria 
în fața echipei Angliei, mai 
mult decît cele 3 puncte ob
ținute (din 4 posibile) în 
toamna trecută în prelimi
nariile C.M., optimismul 
nostru lucid (care nu face 
abstracție de posibilitățile și 
forța echipelor Angliei și
— atenție ! — Ungariei)
privind șansele de calificare 
la Mundiaîul spaniol 
consecința faptului că 
mulți ani — am zice 
de la turneul 
nai din
— avem, 
șit, o 
BINE
bine articulată cam
în toate compartimentele.

Probabil că cel mai mare 
cîștig al actualei formații 
reprezentative este MIJLO
CUL. El echilibrează atacul 
și acoperă destul de bine li
nia de fundași, și tot el ne 
dă, credem, sentimentul că 
echipa STA MAI BINE ÎN 
TEREN decît înainte, nu
cleul Țicleanu (Geolgău), 
Iordănescu, Beldeanu și Ră
ducanu asigurîndu-i clarvi
ziune (mai ales prin Bel
deanu și Iordănescu), forță 
de șoc (prin Țicleanu și 
Geolgău), spirit ofensiv și 
fantezie uneori debordantă 
în atacuri (Iordănescu, Ră
ducanu), în afara faptului — 
esențial — că toți cinci 
joacă bine ambele faze, de 
atac și de apărare (mai 
slab defensiv ni se pare, in
tr-o oarecare măsură, Rădu
canu), stopînd la mijlocul

păcate, însă, nu peste tot se ma
nifestă o astfel de tendință, mo
tivările trebuind căutate fie în 
numărul redus de calități native 
(discrepanțe valorice intre com
ponenții echipelor), fie în puținul 
timp cheltuit în procesul de In
struire și de antrenament. Așa se 
explică diferențele mari de sco
ruri înregistrate în sezonul de 
toamnă în unele partide: Dinamo
— Politehnica Iași 10—0, Steaua
— Progresul Vulcan 10—2, F.C. 
Olt — F.C.M. Galați 0—14, F.C. 
Baia Mare — Chimia Rm VUcea 
8—0 etc. Această discrepanță în
tre potențialul echipelor de spe
ranțe se repercutează negativ 
(sau se va repercuta în curînd) 
la nivelul divizionarelor „A*4 pen
tru că, să dăm doar un singur 
exemplu, dacă F.C. Olt ar fi nevoită.

S3

La încheierea prințului său sezon
de tortă majoră, să ape-
3—4 jucători din propria 
de speranțe, atunci, cu 

ea ar avea mari pro-
cuvinte, trebuie avută 

CALITATEA ..-----
preocuparea de a 

jucători

„SPE-

in caz 
leze la 
echipă 
siguranță, 
bleme.

Cu alte 
în vedere 
HANȚELOR'4, 
nu bloca posturile cu ___
fără perspectivă, de a nu men
ține culcușuri calde pentru antre
nori și nu numai pentru ei. 
Fiindcă tot sîntem la capitolul 
valoarea loturilor, surprinde me
diocritatea unul vechi centru, 
cîndva cu producție de calitate 
(Progresul-Vulcan București) \ și 
slabul randament al unor centre 
studențești cu condiții materiale 
destul de bune (Politehnica Timi
șoara, Universitatea Cluj-Napoca); 
după cum s-ar cuveni ca și de 
la Chimia Rm. VUcea, Politehnica 
Iași, Jiul Petroșani șl chiar 
Steaua (mai ales de la ea) să 
așteptăm clarificări mai substan
țiale.

Apoi, nu trebuie să trecem cu 
vederea un alt fapt: echipele de 
speranțe, cu mici excepții, sînt 
ținute cam la distanță de seniori, 

trulul satiric-muzical „Constan
tin Tănase" din București, Ca
lea Victoriei nr. 33; numerele 
cîștigătoare urmează a fl trans
mise tn cursul serii la radio șl 
pe micul ecran.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 4 IANUARIE 1981

«5,75
lel.
CATEGORIA 1,

Categoria 1 (13 rezultate): 1 va
riantă 25% “= autoturism „Dacia 
1300".

Categoria 2 (12 rezultate): 8,75 
variante a 11.991 leL

Categoria 3 (11 rezultate) 
variante a 1.835 ■ ’

REPORT LA
17.435 lei.

Autoturismul 
fost clștlgat de . 
RIN BURLACU din ____  _. .
care a mai obținut șl e suită de 
cîștlguri în numerar.

„Dacia 1300“___ ...... a 
participantul MA- 

București,

terenului multe acțiuni ale 
adversarului și declanșînd 
tot de la mijlocul terenului 
majoritatea atacurilor for
mației noastre. Repetăm și 
subliniem : credem că ma
rele cîștig al echipei repre
zentative (cîștig care trebuie 
păstrat și asigurat cu orice 
preț) este MIJLOCUL.

Un cîștig important ni se 
pare și * 
tehnic 
nescu,

cu ei. pe măsură ce 
urcă în atac, în 
de fază. La nivelul 
întîi, credem că 
a două vîrfuri de ti-

fixarea colectivului 
(Șt. Covaci, V. Stă- 
V. Stănculescu) asu

pra vîrfurilor Cri- 
șan — Cămătaru, 
angajate de Rădu
canu. Iordănescu, 
Beldeanu. Țiclear.u 
sau Geolgău și in- 

trind în relații permanente 
de joc 
aceștia 
funcție 
liniei 
IDEEA 
pui Crișan și Cămătaru tre
buie consolidată prin pregă
tirea unor atacanți (rezer
ve) de aceeași factură, pen
tru Crișan — Țălnar (even
tual și Doru Nicolae, de ce 
nu ?), pentru Cămătaru — 
Sandu Mircea, Terheș, solu
ții care să permită echipei 
noastre să-și facă jocul său 
(susceptibil de . consolidare, 
firește) — pe aceeași struc
tură bine închegată — indi
ferent de indisponibilitatea 
unuia sau altuia. Ceva mai 
complicate par lucrurile la 
linia de fundași, dar despre 
acest subiect intr-un număr 
viitor.

Marius POPESCU

deși s-ar cuveni ca antrenamen
tele să se facă și in comun, aces
ta fiind un excelent prilej pen
tru ca antrenorii principali să-și 
vadă mai de aproape „piesele" de 
care au nevoie — acum sau ceva 
mai tîrziu. O astfel de practică 
ar da posibilitatea titularilor pri
mei echipe, celor mai experi
mentați, să se apropie de posi
bilii lor înlocuitori, să-l ajute in 
Însușirea celor mai bune deprin
deri și, de ce nu 7, să le corecte
ze deficiențele Ar fi, de fapt, și 
Începutul de stagiatură fn ale 
antrenoratului al jucătorului în 
activitate, necesitate despre care 
am mai vorbit cîndva. Ca să nu 
mai amintim că antrenorii prin
cipali ai divizionarelor „A" ar 
avea și marea obligație de a ur
mări și jocul speranțelor, ceea 
ce rar, foarte rar se intîmplă. 
Fără să contestăm că între cei 
doi antrenori există un schimb 
util de informații, practica de a 
vedea cu ochii proprii ce îți 
vine din urmă trebuie să prime
ze. Ea ar stimula evident și pe 
tinerii jucători în procesul de 
autodepășlre in fața „profesoru
lui". Nu-i mai puțin adevărat că 
mulți dintre antrenori ar pu
tea să riposteze astfel: „Dar cum 
să văd cu echipa de speranțe 
atunci cind ea nu joacă în des
chiderea meciului echipei mele
Cu aceasta ajungem la un alt 
necaz al campionatului de spe
ranțe (criticat și la nivelul fos
tului campionat de tineret-rezer- 
ve): acela al trambalării echipe
lor pe terenuri lăturalnice (une
ori total necorespunzătoare) pe 
motiv că „se strică gazonul pen
tru cei mari".

îndepărtarea speranțelor de a- 
rena principală, de publicul cu 
care trebuie să ci obișnuiască șl 
In fața căruia trebuie tă-și dea 
adevăratele examene, nu face 
altceva decît să creeze o barie
ră artificială între formațiile a- 
celuiași club, să Încetinească 
creșterea valorică a tinerilor ju
cători.

în sfîrșit, un ultim aspect cri
ticabil (firește, nu cel din ur
mă) : situația disciplinară a cam
pionatului, care este destul de 
îngrijorătoare: 129 de cartonașe 
galbene șl 15 eliminări, ele adu- 
nînd un număr de etape de sus
pendare echivalente cu numărul 
de etape a două campionate În
tregi ! ! ! Și cînd ne gîndim că 
o rațiune de a fi a campiona
tului de speranțe trebuie să fie 
aceea de a prilejul frumoase 
spectacole fotbalistice (deci, nu 
este vorba nici de cîștigarea unui 
titlu, nici' de retrogradare), cu 
faze electrizante și șuturi la poar
tă din care să se nască numai 
goluri, unul mal frumos decît 
altul, ci și acele multe speranțe 
(pe care le dorim împlinite) pen
tru fotbalul nostru. Noi știm că 
tn viață se spune: „cei mici în
vață de la cei mari". El bine, cei 
mici — în cazul nostru — nu 
mai sînt atît de mici șl, atunci, 
ce ar fi dacă cei miel ar da la 
primăvară o lecție celor mari 7

Ne oprim aici. în speranța că-’ 
forul de specialitate va găsi, to
tuși, timp pentru o discuție, mai 
pe îndelete, despre UN CAMPIO
NAT PE CAPE IL AȘTEPTAM 
SA RODEASCĂ, pe măsura de
zideratelor care au impus înfiln- 
tarea 1’U.

Stelian TRANDAFIRIU



SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE Retrospectivă atletică 1980 (I)

VIRGINIA RUZICI -
TRACY AUSTIN, IN PRIMA ZI A 
„TURNEULUI CAMPIOANELOR*

începînd de astăzi și pînă luni, 
12 ianuarie, la Landover (in a- 
propiere de Washington) se vor 
desfășura întrecerile „Turneu
lui campioanelor", concurs tra
dițional ce reunește pe cele 
mai bune opt jucătoare de te
nis din lume. Printre partici
pantele actualei ediții Se nu
mără și campioana româncă 
Virginia Ruzici, care în prima 
zi o va întîlni pe cunoscuta 
tenismană americană Tracy 
Austin.

Iată programul celorlalte par
tide : Martina Navratilova — 
Wendy Turnbull ; Hana Man- 
dlikova — Andrea Jaeger ; 
Chris Evert-Lloyd — Pan 
Shriver.

TURNEELE DE HANDBAL 
DE LA ROSTOCK

Turneul internațional feminin 
de handbal de la Rostock (R.D. 
Germană) a fost cîștigat de e- 
chipa locală S. C. Empor, care 
în meciul decisiv a întrecut cu 
11—9 formația Știința Bacău. 
Anterior, handbalistele românce 
obținuseră două victorii ; 19— 
17 cu V.I.F. Sofia și 19—10 cu 
I. F. Frederiksberg. Clasament 
final 1. S. C. Empor Rostock — 
6 p, 2. Știința Bacău — 4 p, 
3. V.I.F. Sofia — 2 p. 4. I. F. 
Frederiksberg — Op.

în competiția masculină, 
ciștigată de echipa Munkas 
Pees (Ungaria), formația Ști
ința Bacău s-a clasat pe locul 
patru.

SPRINTUL MASCULIN TRĂIEȘTE NOSTALGIA

CAMPIONILOR DE ODINIOARĂ

SCHIORII NOȘTRI LA BOHINJ

In finala candidaților la titlul 
mondial de șah

Proba feminină de 5 km din 
cadrul concursului internațio
nal de schi-fond de la Bohinj 
(Iugoslavia) a revenit sportivei 
sovietice Smirnova, cronome
trată cu timpul de 15:58,52. 
Schioara româncă Elena La- 
gusis a ocupat locul trei. cu 
timpul de 16:49,57, în proba de 
10 km juniori, cîștigată 
hoslovacul Blasko — 
sportivul român Horia 
ocupat locul patru cu

K0I1CIM0I A LUAT AVANS

de ce- 
31:05,24, 
Oros a 

31:44,35.

KOMA, 6 (Agerpres). Cea de-a 
opta partidă a meciului dintre 
marii maeștri Viktor Korclnoi șl 
Robert Hiibner, care-șl dispută la 
Merano (Italia) finala turneului 
candldațillor la titlul mondial de 
șah, a fost ciștigată de Korclnoi 
la mutarea a 43-a. Korcinol și-a 
valorificat avantajul material pe 
care-I deținea la Întrerupere, ob- 
tlnînd victoria după efectuarea a 
numai două mutări.

în prezent, scorul este favora
bil, cu 4*/i—3'/,, lui Viktor Kor
cinol.

PE GHEATA SI PE ZAPADA
a a

PRIMELE
DE

MANSE IN C.E.
BOB - 2

(Agerpres). — 
Innsbruck au

VIENA, G 
pîrtia de la 
ceput întrecerile campionatului 
european de bob, rezervat e- 
chipajelor de două persoane. 
După primele două manșe, pe

Pe 
în-

primul loc al clasamentului se 
află R. D. Germană I 
meshausen
1:50,28, urmat de R. D. Ger
mană II (Schonau — Kirchner)
— 1:50,46 și Elveția (Hiltebrand
— Rahm) — 1:50,60.

(Ger-
Gerhardt) —

AUSTRIACA GABY WEBER, 
LIDERA IN „CUPA EUROPEI" 

LA SCHI

ECHIPA DE HOCHEI
Â ROMÂNIEI A ÎNVINS

FORMAȚIA UNGARIEI: 10 4
(Urmare din pag. 1)

fericire el a revenit in ultima 
repriză, cînd suitele de ac
țiuni ofensive și un plus_ de 
atenție și seriozitate in apăra
re au „tăiat" repede elanul 
echipei oaspete. Aceasta reali
zase în repriza secundă o spec
taculoasă revenire, ajungînd de 
la 0—5 la 3—5 I Dar, cum 
spuneam, lucrurile au intrat 
apoi în făgașul lor normal, 
chiar dacă trebuie să mențio
năm că oaspeții n-au fost prea 
departe de egalare. ratînd (ex
celent portarul nostru Gh. 
Huțan) două situații mari și 
avînd chiar o bară !

Meciul a început în nota de 
evidentă superioritate a echi
pei române care, după doar 
două minute, conducea cu 1—0, 
mărindu-și apoi „zestrea" încet, 
dar sigur. In partea a doua o 
oarecare superficialitate, ca și 
angrenarea majorității hocheiș- 
tilor noștri intr-un joc de u- 
zură, cu multe obstrucții, a fa
cilitat sarcina echipei maghia
re care a ratat copios (Balla, 
Peck) pentru ca în ultimele 10 
minute ale reprizei să punc
teze totuși de trei ort în fi
nalul acestei reprize secunde, 
echipa română își revine, mai 
înscrie un gol, pentru ca apoi 
în ultima „treime" să se deta
șeze net (10—3, min. 57).

Punctele echipei noastre au 
fost înscrise în ordine de V. 
Huțanu (min. 2), Axinte (min. 
5), Nistor (min. 15), Hălăueă 
(min. 16), E. Antal (min. 20), 
B. Naghi (min. 38), Moroșan 
(min. 47), Costea (min. 49), Ca
zaca (min. 55), Hălăucă (min. 
57), iar pentru .aspeți de 
Szallai (min. 33), Balla (min. 
35), Buzaș (min. 37). 
(min. 60), ‘ _____
St. Enciu (România), ajutat la cele două..........  ... -
(Ungaria) 
(România).

în continuare, _ _
jocurilor de pe patinoarul 
August" din această săptămînă 
este următorul : România — 
Ungaria — azi. România — 
România (lotul olimpic, de 
perspectivă) — mîine. România 
(lotul olimpic, de perspectivă) 
— Ungaria — vineri. Toate 
jocurile încep Ia ora 16,30.

Proba feminină de slalom u- 
riaș desfășurată pe pîrtia de la 
Saanen (Elveția) a revenit 
schioarei elvețiene Erika Hess, 
cronometrată în două manșe cu 
timpul de 2:31,07. Pe locurile 
următoare s-au situat Christine 
Cooper (S.U.A.) — 2:32,47 și
Brigitte Glur (Elveția) — 
2:33,95. în clasamentul general 
al „Cupei Europei" continuă să 
se mențină lideră Gaby We
ber (Austria) — 60 p.

ECHIPA POLDI KLADNO, 
IN FINALA C.C.E.

LA HOCHEI PE GHEAȚA

• în meci retur pentru semi
finalele „Cupei campionilor eu
ropeni", echipa cehoslovacă 
Poldi Kladno a învins cu 12—2 
(5—2, 4—0, 3—0) formația iugo
slavă Olimpia Ljubljana. Ho- 
cheiștii cehoslovaci s-au cali
ficat în finala competiției.
• într-un meci internațional 

disputat la Lagnau (Elveția), e- 
chlpa Spartak Moscova a în
trecut formația locală cu sco
rul de 11—5 (6—2, 3—1, 2—2).

i“

MELBOURNE, 6 (Agerpres). 
în urma rezultatelor înregistra
te In turneul de la Melbourne, 
ciștigat de americanul _ 
Teacher, clasamentul final 
„Marelui Premiu F.I.L.T." 
masculin se prezintă asffel : 
John McEnroe (S.U.A.) 
2 342 p, 2. Ivan Lendl (Ceho
slovacia) — 2110, 3. Jimmy
Connors (S.U.A.) — 1981 p, 4. 
Bj3m Borg (Suedia) — 1 954 p, 
5. Gene Mayer (S.U.A.) — 1 643

Brian 
al 
la 
1.

Ancin
A condus Ia centru

linii de B. 
și M.

Tajfalussi 
Prcsneanu

programul 
„23

BASCHET • Turneul masculin 
de la Londra a fost ciștigat de
• selecționată a ‘
întrecut în finală 
cabi Tel Aviv cu 
lin partida pentru 
tal Palace Londra ______ ____
den (Olanda) 89—86 (prelungiri)
• La Steenwijk (Olanda): ~ 
da — R.F. Germania 73—43 ’ 
la feminin.

CICLISM • Cursa de 6 
Ia K61n a fost ciștigată_ __
piui Patrick Sercu (Belgia) — Al
bert Fritz (R.F.G.). Aceasta a 
fost cea de a 77-a victorie ob
ținută de P. Sercu într-o cursă 
de acest gen.

HANDBAL • Echipa T.S.K.A 
Sofia a cîștigat turneul masculin 
de la Frankfurt pe Oder, ln fi
nala căruia a Întrecut cu 9—8 pe 
T.S.K.A Moscova. Pe locul 3,

S.U.A. care ■ 
formația Mac
re—92 (41—37). 
locul 3: Crys- 
— Parker Lei-

Olan- 
(39—18),

zile de 
de cu-

Dominat de Jocurile Olimpice 
de la Moscova, sezonul atletic 
1980, primul al noului deceniu, 
ne-a oferit numeroase eveni
mente interesante, zeci de per
formante excepționale, un nu
măr record de... recorduri mon
diale. Rapiditatea cu care sînt 
doborîte rezultatele maxime, 
progresul continuu în ritmuri 
mereu crescute. în ciuda valo
rii deosebite a recordurilor de 
ieri sau de azi, ne demonstrea
ză că atletismul poate fi soco
tit încă un sport tinăr. deși 
are în spate mai mult de un 
secol de existentă organizată. 
Limitele sînt împinse tot mai 
departe, se caută și se găsesc 
noi resurse, cele mai optimis
te prognoze sînt depășite înain
te de termen și. dacă am cu
noaște acum recordurile la 
care se va ajunge în anul 2000, 
ne-am lua. cu siguranță. cu 
mîinlle de cap...

Este adevărat, această carac
teristică a atletismului contem
poran este cel mai puțin vizi
bilă în probele masculine de 
sprint care deschid serialul re
trospectivei, 
de referință 
din 1968 de 
xico, putem 
12 ani care au trecut un 
record mondial 
a fost doborît, 
m (19,72 Pietro 
1979, dar... tot 
Mexico !

Se poate vorbi 
a sprintului masculin ? Repre
zintă oare generația lui Jim 
Hines, Tommie Smith. John 
Carlos, Lee Evans, Larry James 
punctul de virf de la care a 
început apoi coborîrea ? Așa 
s-ar părea, deși cei mai buni 
sprinteri ai deceniului trecut — 
Valeri Borzov, Pietro Mennea, 
Steve Williams/ Silvio Leonard, 
Don Quarrie, Hasely Crawford 
—. unii dintre ei încă în acti
vitate, n-au avut prilejul de a 
se întrece într-un concurs de 
maximă importantă în condiți
ile avantajoase ale capitalei 
mexicane...

...Așa s-ar părea, dacă am ju
deca. de pildă, proba de 100 m 
după campionul ei actual, en
glezul Alan Wells, alergător de 
27 de ani. valoros, dar 
strălucire. La 25 de ani. 
șapte ani de prezentă în 
Silvio Leonard ratează 
nou o mare ocazie într-un mo
ment în care titlul olimpic i-ar 
fi încununat o carieră deosebită. 
Chiar prezenta pe podium a lui 
Petar Petrov (finalist și la 
Montreal) — care nu mai este 
nici el prșa tinăr pentru un 
alergător de viteză — ne ara
tă că sprintul scurt trăiește 
nostalgia campionilor de odini
oară. S-ar putea ca sezoanele 
viitoare să-i propulseze pe a- 
mericanii James Sanford (10,02) 
și Stan Floyd (10,07). liderii 
performantelor anuale, care au 
cîștigat mai multe curse im
portante In turneul european.

La 200 m, Mennea este stă- 
pîn autoritar. A cîștigat la 
Moscova, deși nu se afla in 
cea mai bună formă, a alergat

Luînd drept punct 
Jocurile Olimpice 

la Ciudad de Me- 
constata că

stabilit 
cel de
Mennea) 

la Ciudad

in cei 
singur 
atunci 
la 200

In 
de

despre o criză

fără 
după 
elită, 

din

p, 6. Harold Solomon (S.U.A.)
— 1509 p, 7. Guillermo Vilas 
(Argentina) 
Luis Oleic
p, 9. Eliot
— 1279 p, 
(S.U.A.) —

- 1 457 p, 
(Argentina) 
Teltscher 
10. Brian 
1 208 p.

Primii opt clasați s-au califi
cat pentru „Turneul campioni
lor*, programat la Madison 
Square Garden din New York 
între 14 și 18 ianuarie.

8. Jose 
— 1349 
(S.U.A.) 
Teacher

• TELEX •
Verwărts Frankfurt pe Oder, pe 
4 — Slask Wroclaw (Polonia).

NATAȚIE • In ultima zi a 
concursului de la Gainesville 
(S.U.A.), disputat tn bazin de 
25 m, Robert Julpa (U.R.S.S.) — 
2:17,77 la 200 m bras, Rick Carey 
(S.UA.) — 55,29 la 100 m spate 
șt Aleksandr Sidorenko (U.R.S.S.) 
— 1:59,84 ' —
bflit cele 
mondiale 
Rezultate 
la 50 m 
(RJO.G.)

la 200 m mixt au sta- 
mai bune performante 
în probele respective, 
din probele feminine, 
liber: Caren Metschuck 

___  . — 25.33 ; 200 m mixt: 
Tracy Caulkins (S.U.A.) — 2:10,80; 
1500 m: ines DieiO (R.D.G.) 
18:03,62.

ȘAH • Rezultate din runda 
8-a a campionatul ui feminin 
U.R S.S., care se desfășoară

a 
al 
la

din nou sub 
(19,90), deține 
al sezonului 
20,03 — 20,03

20 de secunde 
primii șase timpi 
(19,96 — 20,01 — 
— 20.05 — 20,07) 

și poate fi numit, neîndoios, 
unul dintre cel mai buni specia
liști din toate timpurile ai pro
bei de 200 m. Mennea are și 
el însă aproape 29 de ani și 
este greu de crezut că se va 
mal menține mult timp Ia ni
velul ultimilor 2—3 ani. în spa
tele lui. plutonul este condus 
de... un fost săritor în lungime 
(Lamonte King 20,08). ceilalți 
alergători, între care cîtiva ve
terani (Williams, Quarrie. Leo
nard) n-au coborît sub 20.20. 
Retragerea lui Mennea va lăsa 
un loc gol, recordul său mon
dial pare la adăpost cel puțin 
pentru un ciclu olimpic.

In recul este și proba de 400 
m. chiar dacă neașteptatul în
vingător olimpic Viktor Markin 
(una dintre cele mai mari sur
prize ale întrecerilor atletice de 
la Moscova) a stabilit un nou 
record european (44,60). șter- 
gînd de pe liste o performan
tă care rezista de 8 ani (44,70 
Karl Honz). Markin este, după 
multă vreme, primul atlet de 
pe continent care se instalea
ză in fruntea clasamentului a- 
nual într-o probă In care de
clinul americanilor este evident 
(doar doi alergători. între pri
mii 10). Alergătorul sovietic 
(23 de ani. 47,20 în 1979 I) pare 
singurul capabil să se apropie 
de granița de 44 de secunde 
în viitorul apropiat, 
care 1-a rezistat și 
Juantorena (la crepusculul ca
rierei, la 29 de ani).

PIETRO MENNEA

graniță 
marelui

în ansamblu, se poate spune 
că sprintul masculin nu tine 
pasul cu progresul celorlalte 
probe ale atletismului. Este a- 
devărat. în alergările scurte se 
progresează cel mai greu, aid 
contează. în primul rînd, înzes
trarea naturală. Or, apariția e- 
lementelor de excepție este for
tuită, nu poate fi dirijată, si 
iată că, de 
deceniu, ele 
(Mennea și 
buni în anii 
teri lucrați, nu născut» ; 
sele lor confirmă, la 
urmei, afirmația de mai 
Este greu să se nască într-un 
deceniu un Hary, 
un Hines. De fapt. 
Ia Hary a trecut
veac...

mal bine de un 
n-au prea apărut 
Borzov, cei 
’70, au fost

mal 
sprin- 
succe- 
urma- 
sus I).

un Hayes șl 
de la Owens 
un sfert de

MORARUVladimir

CAMPIONATE
SPANIA (etapa a 18-a) : Las 

Palmas — Osasuna 2—0 ; Real 
Sociedad — Valencia 2—1 ; Be
ția — Sporting Gijon 2—0 ; 
Hercules Alicante — Espanoi
2— 0 ; Barcelona — Murcia 1—0;
Salamanca — Sevilla 0—0 ; Za- 
râgoza — Athletic Bilbao 2—3 ; 
Real Madrid .....................
Valladolid — 
0—2. Clasament : 
Madrid — !
24 p ; 1 
23 p.

GRECIA 
A.E.K. — 
nionios — 
Olympiakos
3— 1 ; P.A.O.K. 
2—0 ; Larissa 
Panahaiki — 
O.FJL 
meat: 1. Olympiakos — 
2. Aris — 22 p ; 3. 
— 22 p.

SCOTIA (etapa i 
Airdrie — Glasgow 
1—1 s Celtic Glasgow 
ton 3—0 ; Dundee United — 
Kilmarnock 7—0 ; St. Mirren — 
Aberdeen 1—1. Clasament : 1. 
Aberdeen — 33 p ; 2. Celtic — 
32 p ; 3. Ranger» — 26 p.

PORTUGALIA 
15-a) 1 F. C. Porto 
raes 1—0 ; Coimbra 

Am ora —
Setubal — Portimonense 

Benfica — Espinho 2—0 ;
Braga — Boavista 1—0. 

Clasament : 1. Benfica — 26 p; 
2. F. C. Porto — 23 p ; 3. Spor
ting — 19 p.

Șl U.E.F.A. ACORDĂ SPRIJIN 
FOTBALULUI DIN ITALIA

După ce F.I.F.A. a hotărît »ă 
sprijine soccerul italian, în ur
ma seismului din luna noiem
brie, acum și forul european 
U.E.F.A. a hotărlt »ă ajute clu-

Almeria 4—0 ; 
Atletico Madrid 

1. Atletico 
29 p ; 2. Valencia — 
C. F. Barcelona —
(etapa a 16-a) : 

Ethnikos 0—0 ; Pa- 
Panathinaikos 0—0 ;

Pireu — Apollon 
— Atromitos 

Aris 
Doxa 

Kastoria 2—0.

0-0 ; 
0-0; 

Clasa- 
24 p; 

A.E.K.

a 21-a) :
Rangers

— Mor-

1-2; 
2-1;
1-0 ; 
F. C.

(etapa a
— Guima-
— Sporting 
Belenenses

Alma A ta: Fatalibekova — Epstein 
1—0, Melașvili — Lelciuk 1—0, 
Litinskaia — Strutinskaia 
Celelalte partide s-au Întrerupt, 
în clasament conduce Irina Levi
tina eu 5‘/i p (1), urmată de E- 
lena Fatalibekova — 5% p. După 
7 runde In campionatul mascu
lin. care are loc la Vilnius, con
tinuă să conducă marele maestru 
Viktor Kuprcicik — 61/, p, ur
mat de Romaniștii S p, Iusupov 
- 4*/j P (1)> Beliavski șl Balașov 
cu câte 4 p. In partidele Între
rupte: Romaniștii — Razuvaev
1—9, Beliavski — Teșkovski 1—0, 
Makarîcev — Vaslukov Va—Y>. 
GheUer — Dolmatov

VOLEI • Rezultate din turneul 
feminin de la Bremen (R.F.G.): 
Brazilia — Belgia 3—2, Cuba — 
R.F. Germania 3—î. tn clasament 
conduce R.P. Chineză 6 p. urma
tă de R.F.G. șl Cuba eu cîte 4 p

1—0.

burile italiene, care au fost a- 
fectate de cutremur. în scopul 
refacerii unor stadioane, tere
nuri de fotbal șl instalați) spor
tive, U.E.F.A. va acorda un 
sprijin, de 50 000 de dolari.

IN PRELIMINARIILE C.M. ’982
Peste 20 000 de spectatori an 

urmărit la Lom6 (Togo) meciul 
dintre selecționatele Niger șt 
Togo. Echipa Niger a obținut 
victoria cu 2—1 (0—0) prin golu
rile marcate de Lawane (min. 
56) și Kanfidenl (min. 82) Punc
tul gazdelor a fost Înscris 
□odjl (min. 78).

TURNEU INTERNATIONAL 
DE SALA

MOSCOVA, 6 (Agerpres). — 
cadrul turneului pentru echipe 
juniori, care se desfășoară in sa
la Complexului sportiv T.S.K.A. 
din Moscova, prima reprezenta
tivă a U.R.S.S. a Învins cu 2—0 
(1—0) formația Spaniei. îhtr-un 
alt joc, echipa R.F. Germania a 
întrecut cu 1—0 (0—0) selecțio
nata secundă a U.R.S S.

FELICE COLOMBO IN FATA 
TRIBUNALULUI

ROMA, (Agerpres). — Fostul 
președinte al clubului italian de 
fotbal A.C. Milan, Felice Co
lombo, a recunoscut, in fata tri
bunalului, că a avansat suma de 
29 milioane lire organizatorului 
de pariuri clandestine Massimo 
Cruclanl, implicat, după cum M 
știe, Împreună cu alte 30 de per
soane, intr-un proces ce a făcut 
vtlvă In lumea fotbalului italian 
F. Colombo și-a motivat acțiu
nea declarind că a făcut-o din 
teamă de represalii, dar si pen
tru a facilita transferarea jucăto
rului Giordano, de la Roma. Co- 
lom,bo (care a fost suspendat po 
viață din activitatea sportivă) șl 
ceilalți acuzați sînt pasibili 
pedepse cu închisoarea.

DE PRETUTINDENI
• Schalke 04 Gelsenkirchen 

(R.F G.). echipă fondată cu 76 da 
ani in urmă, riscă să dispară prin 
faliment 1 De 7 ori campioană. 
Schalke, antrenată actualmente da 
iugoslavul Iusufi, este penultima 
ln campionat și are un pasiv da 
5 milioane de mărci. Singura mo
dalitate pe care clubul o între- 
vede pentru a scăpa, totuși, da 
faliment, este... vlnzarea jucăto
rilor. Mal mult de jumătate dla 
echipă a șl fost trecută pe lista 
transferărilor...
• Oleg Bloliln, jucătorul nr. 1 

al Iul Dinamo Kiev, actuala cam
pioană a U.R.S.S., s-a căsătorit 
de curînd. Soția sa este cunos
cuta Irina Deriughina, fostă cam
pioană mondială 
artistică.
• După exact 

seblo a revenit 
tr-adevăr, atunci 
prima dată pentru clubul lusitan, 
era în decembrie i960. De data 
asta, în decembrie 19S0, el 
a Semnat din nou pentru Ben-

de fot- 
va condu- 
pentru co
in care a

de

Ia 
de

de

la gimnastică
20 de ani, Eu- 
la Benfica, tn- 
ctnd a semnat

flcX, ca „maestru 
bal". caHtffte. tn care 
ce o școală di? fotbal 
pil In cadrul cIubMpi 
cunoscut celebritatea.

S.UA

