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Azi și mîinc, prima manșă a „sieriurilor" în Cupele europene fle volei

REPREZENTANTELE NOASTRE AU ȘANSE 
DE PROMOVARE ÎN TURNEELE FINALE

Cel mai eficace trăgător al campioanei 
noastre in partida retur cu Levski Spartak 
Sofia a fost Mircea Tutovan. Iată-l in plin 

efort de depășire a blocajului

DINAMO - 
S. K. VELIKO 
GRĂDIȘTE

O Meciul se des
fășoară în sala Di
namo, de la ora 17, 
șl va fi transmis la 
televiziune.
• DINAMO: Oros, 

Dumănolu, Tutovan, 
Ehescu, Glrleanu, 
Vrincuț, Căta-Chlțl- 
ga, Păușescu, Gheor- 
ghe, Slabu (Șteflea 
și Ghizdavu lipsesc 
din lot, fiind convo- 
cați pentru repre
zentativa universi
tară) ; S.K. VELIKO 
GRĂDIȘTE: Trifu-
novicl. Mitici, Lu- 
kiei, S. Dordevlci, 
Suput, PUici, Viltrc*. 
Vrzid, Murgulj, N. 
Dordevict.

O Arbitrii parti
dei: Antonios Dou- 
kas și Christos La
das (Grecia).

NUMEROASE SURPRIZE ÎN „CUPA ROMÂNIEI"
LA HANDBAL FEMININ

Vineri după amiază au înce
put în sălile de sport din Plo
iești, focșani Zalău și Deva 
întrecerile etapei a Il-a a 
„Cupei României" la handbal 
feminin. La această fază parti
cipă cele 10 formații diviziona
re „A", precum și 6 echipe din 
Divizia ,,B“. calificate din fa
za anterioară. Prima zi a dis
putelor a ocazionat meciuri 
dînsh și a furnizat numeroșilor 
spectatori prezenți în tribune 
surprize, unele chiar de pro
porții.

Iată scurte relatări de' la în
tâlnirile primei zile.

PLOIEȘTI. 9 (prin telefon). 
Găzduite de sala Victoria, me
ciurile ne-au relevat îndeosebi 
ambiția jucătoarelor de a pro
mova în faza următoare a aces
tei prestigioase competiții.

De azi, în Capitală
XV.»... -~a

CEI MAI BUNI
ȘAHIȘTI Al TĂRII

Încep cursa
PENTRU TITLU

în Aula Inst .tulului de far
macie din Capitală, gazdă tra- 
diționa’ă a unor importante în
treceri pe tabla cu patrate albe 
și negre, începe astăzi a 44-a 
ediție a campionatului national 
masculin de șah. Concursul reu
nește De cei mai buni jucători 
ai '.ă 'ii, cu excepția marelui 
m.'.-’slru Florin Gheorghiu, care 
în aceeași perioadă va juca la 
un important turneu programat 
în localitatea Wijk aan Zee, dm 
Onnda.

La finală vor participa marii 
ma; - i V. Ciccâllea — dețină- 
to titlului (Elo 2 425) și M. 
Șubă (2 470), maeștrii interna
ționali M. Ghindă (2 475), Th. 
Ghițescu (2 450), V. Stoica 
(2 435), V. Vaisman (2 415), C. 
It.v.levici (2.405)-, M. Pavlov 
(2 400). I. Biriescu (2 350) și 
Em. Ungureanu (2 370). maeș
trii A. Nogulescu (2 410), S 
Grimbcrg (2.395). O. Foișor 
(2 370), P. Ș-tcfanov (2 345), T. 
Slanriu (2 310), C. lonescu 
(2 310), O. Pușcașii (2 255) ș 
Gh. C’iol.'.e (2 215), ultimul fi-

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
25—18 (12—7). Cele două echi
pe s-au regăsit greu după 
destul de lunga pauză compe- 
tițională, ritmul de joc fiind 
nesatisfâcătoar, iar nivelul în- 
tîlnirii modest Am asistat la 
o veritabilă cascadă de ratări, 
cele mai multe aparținind stu
dentelor. Finalmente a ciștigat, 
am spune firesc. Progresul 
București pentru că a avut, to
tuși, o mai mare capacitate de 
finalizare. Au marcat : Popa
8, Bădescu 4, Caramalău 4, 
Sasu 3, Mamiaca 3. Ionescu 2 
șl Manolescu 1 — pentru Pro
gresul București, Dobre 9, 
Sandu 5 și Oanea 4 — pentru 
Universitatea București. Au ar
bitrat bine : L Manollu și Șt. 
Ocneanu (Sibiu).

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 26—24 
(12—12). Aproape 50 de minu
te, din cele 60 ale partidei, sco
rul s-a menținut strîns, cele 
două formații mergînd „cap la 
cap“. In final, insă, bucureș- 
tencele au profitat de nervozi
tatea mureșencelor și mai ales 
de eficiența colegelor lor Gri- 
goraș și Constantinescu. cuce
rind o victorie prețioasă. Au 
marcat : Grigoraș 12, Virginia 
Constantinescu 7, Nuțu 3, Pi- 
țigoi 2 șl Serediuc 2 — pentru 
Confecția, Dorgo 6, Kiss 5, 
Jucan 4, Dudaș 4. Fejer 2, Băr
bat 1. Oltean 1, Sărac 1 —
pentru Mureșul.

în ultimele două zile se dis
pută următoarele meciuri : Mu
reșul Tg. Mtireș — Universita
tea București și Progresul 
București — Confecția Bucu-

lon GAVRILESCU

A sosit și momentul ultimu
lui act în competițiile europene 
de volei pentru echipele de 
club, competiții în care evo
luează și formațiile noastre 
masculine Dinamo (in C.C.E.) 
și Steaua (in Cupa cupelor). 
Prima parte a acestui act (tu
rul) are loc astăzi și miine în 
16 săli de sport de pe conti
nent, urmind ca peste o săptă- 
mină să cunoaștem participan
tele — cîte 4 — la turneele fi
nale ale fiecărei competiții, atît 
la masculin (care ne intere- 
sea:ă in principal), cit si la fe
minin. Printre finaliste sperăm 
să se numere și reprezentantele 
noastre care, deși întîlnesc ad
versare incomode (mai cu sea
mă Dinamo), se bucură totuși 
de efective mai valoroase, cu 
o mai mare experiență a jocu
rilor internaționale cu miză. în 
funcție de concretizarea acestor 
atuuri chiar din prima manșă, 
atît Dinamo cit și Steaua ar 
putea privi... peste retur, spre 
turneele finale din Spania și, 
respectiv. Belgia.

Dinamo întîlnește, după cum 
se știe, pe campioana Iugosla
viei, S.K. Veliko Grădiște as
tăzi de la ora 17, în sala pro
prie, care va fi din nou luată 
cu asalt de numeroșii iubitori 
ai voleiului din Capitală. Pen
tru echipa lui Wiliam Schrei
ber nu va fi o partidă ușoară, 
avînd în vedere faptul că oas
peții, care au sosit încă de joi 
seara pentru a se acomoda cît 
mai bine cu sala Dinamo, au 
în sextetul de bază doi dintre 
ce mai valoroși voleibaliști ai

(Continuare in pag a 4-a)

(Continuare in pag. 2-3)

(Conlînuare in paj. 2-3)

E TIMPUL SPORTURILOR DE IARNA, 
chiar dacă n au fost prevăzute In „planurile de acțiuni'* 
A nins în toată țara ! Condiții optime penîru o.ganizarea întrece
rilor ele schi, sănius, patinaj în cadrul noii ediții de iarnă a 

„DACIADEI"

A devenit o obișnuință ca Ia 
fiecare început de lună, secția 
de resort a C.N.E.F.S. să ne o- 
fere programul principalelor 
acțiuni sportive de masă din 
cadrul competiției sportive na
ționale „DACIADA" pe luna 
respectivă. Pentru ianuarie, a- 
cest program cuprinde nu mai 
puțin de 36 de acțiuni la nive
lul județelor. Din larga paletă 
a acestor competiții amintim : 
„Cupa U.G.S.R." în Maramureș. 
„Cupa U.T.C." la Satu Mare. 
„Cupa Mecanizatorului" la A- 
rad, „Cupa Pionierului" la Ba
cău, „Săniuța de argint" la 
Constanța, „Cupa Unirii" la 
Tirgoviște, „Festivalul sportu
lui feminin" la Caracal și alte 
competiții omagiale la Focșani, 
Alba Iulia, Slatina, Gura Hu
morului, Alexandria și Zalău.

Dar prea multe acțiuni (a- 
proape jumătate din cele 36) 
sînt organizate la ȘAH, TENIS 
DE MASA, POPICE, VOLEL 
HANDBAL, CROS, TIR. Sin- 
tem în plină iarnă, dar la Ca
racal, în zilele de 24—25 ianua
rie, „Festivalul sportului femi
nin" se organizează la handbal, 
șah, volei, popice și cros, ca 
în timpul verii 1 La Dîmbovița, 
alături de șah, tenis de masă 
și handbal, pentru perioada 18— 
24 ianuarie, sînt prevăzute con
cursuri și la patinaj. E bine, 
dar e prea puțin. La Zalău, Ba
ia Marc, Satu Mare, Constanța, 
Iași, Vatra Dornei, oamenii 
n-au uitat că sîntem în anotim

pul sporturilor de iarnă șl 
programul s-a întocmit în con
secință, după cum la Slănio 
Moldova se organizează între
ceri la sanie, pentru copiii de 
11—14 ani însă acest lucru este 
insuficient ținînd seama, mal 
ales, de profilul geografic al 
acestei zone recunoscută pen
tru condițiile pe care le oferă 
practicării sporturilor de iarnă.

Desigur, asociațiile sportive, 
organele sportive locale și ju
dețene, comisiile sportive ds 
la sindicate, U.T.C. și pionieri 
și-au propus acțiuni de șah, 
tenis de masă, volei, handbal 
(așa ne place să credem) în 
eventualitatea că nu va fi ză
padă. DAR, A NINS ÎN TOA
TA ȚARA, în unele zone zăpa
da e din abundență. E VRE
MEA SPORTURILOR DE IAR
NA, care în acest sezon, în ca
drul „Daciadci", vor avea fi
nale pe țară. E nevoie, deci, 
ca factorii cu atribuții în sport 
să facă modificările de rigoare 
in programul acțiunilor, să la
se pentru mai tîrziu concursu
rile la sporturile de sală șl să 
organizeze cu prioritate cît 
mai multe competiții de PA
TINAJ, SĂNIUȚE, SCHI sau. 
unde există patinoare și ma
terialul adecvat, meciuri do 
HOCHEI pentru copii, la ni
velul școlilor, al îatreprinderi-

Constantin ALEXE

(Continuare in pag 2-3)

Copiii au așteptat doar zăpada și au ieșit la săniuș. Unde sînt 
organizatorii ? Foto : Drago? NEAGU

După îiifâa co-aigsofftare de la BofeiBaj

TINERI! SCHIORI FONOISTI
5 FATA UNUI NOU EXAMEN:

UN CONCURS ÎN „CUPA MONDIALA11!
La întoarcerea de la con

cursul internațional de la Bo- 
hinj (Iugoslavia), unde schi
orii noștri fondiști au avut ci- 
teva comportări remarcabile, 
am solicitat antrenorului lotu
rilor naționale, Nicolae Dudu, 
cîtcva amănunte suplimentare.

— La întreceri au participat 
alergători pe schiuri din 11 
țări europene, multe cu pri
mele echipe : Austria, Bulga
ria, Cehoslovacia,- Elveția, Fin
landa, Franța, Italia Iugosla
via, Norvegia, România și 
U.R.S.S. Concursul a fost foar
te puternic, la succesul acțiu
nii contribuind din plin orga
nizarea . tehnică excelentă : 
pirtii variate ca nivel, pregă
tite mecanic încă din vară, 3 
trasee paralele necesare pentru 
efectuarea depășirilor fără. a 
deranja partenerii de concurs 
etc.

— Ce forțe ale schiului de 
fond european au ieșit în evi
dență ?

— In primul rind, una din... 
eșalonul secund, Elveția ! După 
modul in care au concurat, 
schiorii din această țară vor în
cepe să joace un rol din ce in 
ce mai mare in întrecerile in
ternaționale oficiale, cum vor 
fi campionatele mondiale din 
1982. Rcnggli și Hallenbarter 
s-au impus, în această ordine, 
în proba individuală de 15 km 
a seniorilor și au contribuit de
cisiv la victoria ștafetei lor la 
3X10 km, afirmată la 25 de se
cunde față de Italia, la 50 de 
secunde față de Norvegia, la 
un minut și 15 secunde față 
de Finlanda și la peste 5 mi
nute față de Bulgaria (locul 9), 
cu Ivan Lebanov, medaliat cu 
bronz la J.O., în formație !

— în aceste condiții, cum au 
evoluat schiorii români ?

— Seniorii, sub posibilități, 
situindu-se in a doua parte a 
clasamentelor. In schimb. Ele
na Lagusis, alergînd foarte bine 
intr-o companie selectă (locul

3 la 19 km), a demonstrat ci 
poate veni orieînd. la or.ee 
competiție, printre primele 10 
ale lumii. Stau mărturie stilul 
ei de alergare, seriozitatea in 
pregătire, virsta — are doar 20 
de ani —, posibilitățile de pro
gres. Și despre juniori, multe 
lucruri bune, floria Oros, in 
special, s-a bătut de la egal la 
egal cu cei mai buni perfor
meri europeni ai categoriei. 
Afirm că el in ștafetă cu Ion 
Lungoci și Gyula Kiss, pot as
pira cu șanse la medalie, la 
campionatele europene din a- 
cest an. Este necesar ca acești 
sportivi — la care se mai a- 
daugă junioarele Iulian-a Popoiu 
și Emilia Raus, in primul rind 
— să valorifice condițiile tot 
mai bune de pregătire, pentru 
ca eforturile depuse să nu fie 
in zadar. Dealtfel, cu toții vor 
avea ocazia să-și demonstreze 
valoarea peste citeva zile, în 
Cehoslovacia, in concursurile 
internaționale de la Zvolcn și 
Nove Mesto (13—18 ianuarie), 
conl'md pentru „Cupa mon
dială".

Radu TIMOFTE

CONTINUĂ BOULE VftCftNȚEI...
Vacanța de iarnă a oferit școlarilor multa 

și minunate clipe de bucurie. In stațiunile 
montane, in tabere, in frumoasele excursii 
și drumeții organizate pentru tineretul stu
dios, pe pirtii și patinoare, in compania a- 
greabilă a sportului, elevii și-au reîmpros
pătat forțele pentru o nouă etapă de acu
mulări in sălile dc curs. Dar. datorită „abun
denței" hivernale, vacanța continuă. Prilei 
pentru școlari -— dar nu numai pentru ei, 
ci și pentru vîrstnici. in timpul liber — de 
a incerca noi bucurii pe schiuri, pe săniuțe 
sau pe patine. Drept argument, o proaspătă 
imagine de pe patinoarul Florcasca, sur
prinsă de fotoreporterul nostru Dragoș 
NEAGU.



Din sporturile lehnico-aplicalive

Y06ÂDM-MESAJ DE PRIETENIE
PESTE MERIDIANELE GLOBULUI

Noapte de Revelion, cu lu
mini aprinse la ferestre, eu 
bucurii în casele oamenilor ca
re sărbătoresc împlinirile unui 
an bogat. Ștefan Sărau s-a re
tras în camera anume amena
jată pentru . activitatea căreia 
de mulți ani îi dedică ceasurile 
libere : radioamatorismul. Și in 
liniștea încăperii răsună ti-ta- 
urile alfabetului Morse. De a- 
eolo, din cartierul Iernuțeni al 
orașului Reghin, zboară în e- 
ter chemarea : „Sînt YO3ADM! 
Apel general ! Apel general !“ 
Ștefan Samu caută peste para
lelele și meridianele globului 
prieteni cărora să le spună : 
„La mul(i ani, pace și fericire!" 
Răspunsurile se succed cu ace
eași insistență : „Sînt Charlie, 
San Marino"... „Sînt Sașa Mi
hailov, Vladivostok...", „Sînt 
Port Howard, Australia !“ Și 
de-odată : „Aici YO1ASS,
Gheorghe Cîmpeanu, pescado
rul oceanie Polar. Ne aflăm în 
Atlantic, în largul coastelor A- 
frieii, la datorie. Fănieă, te rog 
să transmiți celor de acasă că 
(intern cu gindul la ei..."

„Numai cine este radioama
tor, cine a încercat sute și mii 
de legături în lume, pe calea 
undelor, poate înțelege emoțiile 
acelor clipe" — ne spunea Ște
fan Samu. Și cum să nu : prin 
statia lui se făcea, atunci, le
gătura cu patria a unor oameni 
plecați în depărtări, prin el, ei 
vorbeau cu cei dragi, de acasă. 
Ce satisfacție mai mare poate 
fi pentru un radioamator ? O- 
mul din fața noastră, cu statu
ră robustă, între două vîrste, 
are în priviri lumina pe care 
o dă bucuria unor împliniri 
deosebite. Cum a devenit radio
amator 7 „Eram elev Ia Voie- 
vodeni eînd învățătorul nostru, 
Ștefan Panga, ne-a arătat cu

aparat eu galenă, făcut de cl. 
Pur și simplu m-a uimit și in-a 
cucerit..."

Și îndrăgostitul de sportul 
undelor s-a înscris la radioclu- 
bul din Tg. Mureș, a urmat 
cursul de specialitate, a primit 
autorizația de emisie-recepție, 
și-a construit o stație. Cîte le
gături radio ai realizat de a- 
tunci, Ștefan Samu ? „Pot să 
vă spun că am acasă peste 
10 000 de QSL-uri, am lucrat cu 
radioamatori din toată lumea, 
iar din 153 de țări am confir
marea legăturilor efectuate".

10 000 QSL-uri înseamnă tot 
atiția prieteni pe întregul glob, 
10 000 de cărți poștale ilustrate. 
De trimis, a trimis peste 15 000. 
Legături rare : de curînd a pri
mit confirmarea unei legături 
cu „Polul Nord 9“ și alta cu 
IIFOPOL, un radioamator de 
pe o navă de cercetări polone
ză aflata în apropiere de Po
lul Sud, de la „un prieten ita
lian aflat în Insulele Canare", 
care vorbea perfect românește 
(„Dragă Ștefane — îmi spunea 
— am făcut studiile la voi, în 
frumosul București"). Pentru 
performanțele realizate, Ștefan 
Samu din Iernuțeni a fost dis
tins cu titlul de maestru al 
sportului la radioamatorism, 
primul în județul Mureș.

„Cea mai mare satisfacție a 
mea este că mi-am realizat vi
sul : de a fi dascăl în această 
activitate pentru copiii îndră
gostiți de tehnică". Da ! Ștefan 
Samu este conducătorul cercu
lui de radioamatorism de la 
Casa pionierilor și șoimilor pa
triei din Reghin și profesorul 
de radioamatorism al fraților 
Enikâ și Ștefan... Samu, copiii 
săi.

Viorel TONCEANU

Teme sportive pe ecran SPORTUL ÎN ARTA

IERI, IA TG. MUREȘ, IN DIVIZIA „A" DE
ÎNVINGE LIDERA, VOINȚA BUCUREȘTI

BASCHET FEMININ
VOINȚA BRAȘOV

TG. MURES, 9 (prin telefon). 
VOINȚA BUC. — POLITEHNI
CA C.S. Șc. 2 BUC. 86—75 
(44—36). Joj seara, tîrziu, s-a 
disputat unul dintre derbyurile 
acestui turneu, cel dintre for
mațiile bucureștene Politehnica 
C.S.Șc. 2 și Voința, meci aștep
tat cu deosebit interes, mai cu 
seamă pentru faptul că, la stu
dente, a primit ‘ drept de joc, 
în ultimul moment, una dintre 
cele mai bune baschetbaliste 
ale țării, Mariana Bădinici. Par
tida a debutat cu atacuri si
gure ale sportivelor de la Voin
ța care s-au desprins pe tabela 
de punctaj, avînd în majoritatea 
timpului un avantaj substanțial 
(min. 12 : 26—16 ; min. 29 : 61— 
43, min. 32 : 69—52). Ce s-a în- 
tîmplat în teren ? în timp ce 
elevele lui Marian Strugaru au 
respectat întocmai indicațiile 
tactice stabilite jucînd cu calm 
și aruneînd la coș din pjziții 
favorabile, fără risc, studentele 
lui Grigorc Costescu au crezut 
meciul cîștigat numai... prin 
prezența în formație a Marianei 
Bădinici. Și. după cum s-a vă
zut, n-a fost așa, deoarece pi-

votul echipei naționale a fost 
departe de forma sportivă: care 
a consacrat-o, iar noile ei co
lege au acompaniat-o, parcă, în 
acest joc neconvingător.

Succesul Voinței o menține 
in fruntea clasamentului, bas
chetbalistele ei manifestind o 
coeziune sufletească și o valoa
re demne de toată stima. Au 
marcat : Slavei 24, 
Strugaru 
pescu 10, 
respectiv 
Bradu 3, 
dinicj 6,

Borș 24, 
14, Tomescu 14, Po- 
pentru învingătoare, 
Roșianu 12, Cuțov 4, 

Pîrșu 6, Filip 18, Bă- 
Fotescu 18. Radu 8.

Rezultate tehnice : VOIN
ȚA BRAȘOV — VOINȚA 
BUCUREȘTI 85—82 (28—33,68— 
68, 74—74). „U“ CLUJ-NAPOCA 
— CRIȘUL ORADEA 86—65 
(44—30). POLITEHNICA C.S.Ș. 
2 BUC. — COMERȚUL TG. MU
REȘ 105—66 (43—36).

Paul IOVAN

SATU MARE, 9 (prin telefon). 
RAPID

ICEMENERG
REȘTI
ciuda ________ _______ ____
rapidistele au reușit să conducă

BUCUREȘTI — 
CSB BUCU- 

72—71 (33-37). în
numeroaselor ratări.

• 9

o bună parte din prima repri
ză, adversarele preluînd con
ducerea abia in miri. 13, eînd 
scorul a devenit 26—25 în fa
voarea lor și n-au cedat iniția
tiva pînă la pauză.

Imediat după reluare, rapi
distele refac handicapul șț re
ușesc să termine învingătoare, 
cu toate că, spre finalul parti
dei. scorul a alternat la cîte 
un punct diferență în favoarea 
ambelor echipe. Principalele 
realizatoare : Tatu 14, I5rda- 
che 12, Csikos 9, pentru Rapid, 
respectiv Nicola 24, Nicolatt 12, 
lovici 9. pentru ICEMENERG 
C.S.B..

OLIMPIA BUC. — PROGRE
SUL BUC. 87—72 (44—32). Meci 
echilibrat la început, apoi ini
țiativa a trecut de partea spor
tivelor de la Olimpia, care n-au 
mai cedat-o pînă la sfîrșit. 
Principalele realizatoare : Ilîră 
22, Pană 14, Iatan 7, respectiv 
Pușcașu 27, Siinjoană 13 și lvă- 
nescu 12.
MOBILA SATU MARE — U- 
NIVERSITATEA TIMIȘOARA 
74—55 (34-29).

I. TOTII — eoresp.
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>> CUPA ROMÂNIEI *
(Urmare din pag. I)

IISIIHI'
A AUTO

no
în ziua de 

mobil Clubu; 
niza la restai 
Capitală, la 
la festivitate 
bilisniului ro 
acesteia se i 
lauteaților ci 
blicane de r 
circuit și în c 
și pe echipe.

UNDE

Sil

HANDBAL FEMININ

REVĂ2ÎND 
„VIAȚA SPORTIVĂ"

Cinemateca, la care perse
verăm să facem coadă o oră- 
două pentru un bilet de stra
pontină, ne-a oferit mai deu
năzi satisfacția revizionării u- 
nei capodopere cinematografice 
a anilor ’60. Esența „Vieții 
sportive" (după romanul lui 
David Storey) stă poate într-o 
singură frază de dialog, pro
nunțată de eroul filmului lui 
Lindsay Anderson, eînd acesta 
se autocaracterizează astfel :

— Eu, sportsman ? Alții or 
fi așa. La noi e nevoie numai 
de oameni ca mine...

Subtil joc de cuvinte, căci 
tn engleză a fi om de sport 
(sportsman) presupune și com
portare exemplară, caracter in
tegru, onoare. Ceea ce nu i se 
cerea nicidecum jucătorului de 
rugby profesionist, angajat de 
patronul său „sportiv" doar 
pentru munca brută și dezono
rantă de gladiator modem. 
Este pusă aci în evidență de
osebirea imensă care senară 
noțiunea de sport adevărat, 
acea activitate generoasă meni
tă să ridice pe om, și varianta 
sa degradată, a profesionismu
lui practicat pe unele stadioa
ne din Occident, avînd efectul 
diametral opus, acela de a nu 
face decît să-l coboare.

Personajul, magistral întru
chipat pe ecran de Richard 
Harris, marchează tocmai di
ferența.

Radu VOIA

PLASTICĂ
Salonul municipal de pictură, 

sculptură și grafieă, deschis in 
sala bucureșteană „Dalles", o- 
feră o recoltă nu prea bogată 
de lucrări cu subiect sportiv, 
în domeniul sculpturii să men
ționăm bronzul „Jucători dc 
șah" de Dorin Lupea, ghipsul 
„Nadia" de Vasilica Marinescu 
și marmura „Tors de alergă
toare" de Doru Nieolae Drăgu- 
șin. Dintre picturi semnalăm 
doar : „Hocheișiti" de Bogdan 
Seărlătescu, „Daeiada" (un mi
ting aviatic cu cascadă de pa- 
rașutiști) de Dan Bota, „Tirul 
cu arcul" de Teodor Dan și ne
lipsitele siluete (aproape obse
sive) de fotbaliști ale lui Do
rian Szăsz, de astă dată intitu
late oportun „Doi la unu pen
tru România" !

„Nadia" de Vasilica Marineșcu

reșli (sîmbătă), Confecția Bucu
rești — Universitatea București 
și Mureșul Tg. Mureș — Pro
gresul București (duminică).

FOCȘANI, 9 (prin telefon). 
7—800 de spectatori s-au aflat 
în tribună la prima reuniune și 
au avut ocazia să asiste, chiar 
din meciul de debut, ia o sur
priză : o divizionară „B“ a de
pășit o forma'ie din „A“ !

RAPID BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
20—13 (9—9). Prima parte a 
intilriirii a fost de slabă fac
tură tehnică, cele două echipe 
tatonîndu-se pentru a-și găsi 
punctele vulnerabile. In repri
za a doua; giuleștencele au 
acționat mai organizat, mai 
calm, au folosit la maximum 
marile posibilități ale Gheor- 
ghiței Oprea care, dealtfel, după 
cum se știe, este și conducă
torul de joc al echipei națio
nale. Victoria echipei Rapid în 
fața formației studențești din 
Cluj-Napoca este, chiar și la 
această diferență, pe deplin 
meritată. Cele mai multe go
luri au fost înscrise de Oprea 
S — pentru Rapid șl Maearie 5
— pentru Universitatea Cluj- 
Napoca.

TEROM IAȘI — HIDROTEH
NICA CONSTANȚA «—17 
(9—9). Meci foarte disputat, în 
care ieșencele au construit mal 
bine atacurile. Este drept că 
replica Hidrotehnicii a fost la 
înălțime, dar coristănțencele au 
ratat enorm, intre altele și trei 
aruncări de la 7 m. Poate eă 
un rezultat de egalitate ar fi 
fost mai echitabil. Cele mai 
multe goluri au fost înscrise 
de Ionașcu 7 și Humelnicu 4
— pentru TEROM, Frîucu 5 
și Dimofte 5 — pentru Hidro
tehnica. Au arbitrat bine R.

LA MIERCUREA CIUC 
AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE 

DE PATINAJ VITEZA

E TIMPUL SPORTURILOR DE IARNĂ
(Urmare din pag. 1)

lor și instituțiilor, pentru masa 
de iubitori ai sportului.

Vremea deosebit de favorabi
lă din aceste zile oferă peste 
tot condiții dintre cele mai 
bune PENTRU ORGANIZAREA 
ÎNTRECERILOR SPORTIVE 
PREVĂZUTE ÎN PROGRAMUL 
ETAPEI DE IARNA A NOII 
EDIȚII A MARII COMPETIȚII 
NAȚIONALE „D ACIADA". 
Fiecare asociație are acum po
sibilitatea să organizeze con
cursuri, în care să atragă masa 
de membri, tineretul în practi
carea sporturilor de iarnă.

Spiritul de inițiativă, orien
tarea pe moment, în funcție de 
starea timpului, trebuie să În
locuiască planurile făcute en 
multe zile în urmă, dnd m

spunea că „nu avem zăpadă", 
„nu este frig și nu putem ame
naja patinoare naturale". Iată 
avem zăpadă, termometrul a 
coborît cu mult sub zero, copiii 
se dau cu săniuțele sau cu pa
tinele pe gheața de pe străzi, 
în timp ce în săli se organizea
ză concursuri de șah sau tenis 
de masă, pentru că așa a fost 
planificat sau e mai ușor de 
organizat, mai comod.

Așadar, e de așteptat ca pes
te tot, masa de tineri, de iubi
tori ai sportului, să fie antre
nată In întreceri adecvate se
zonului. Acum, 50 de copii a- 
duși pe pîrtia de schi sau pe 
luciul gheții înseamnă mult mai 
mult decît un „festival" In ca
re... festivismul constituie nota 
dominantă a acțiunii bifată în 
planul de muncă la capitolul 
„realizări".

Condițiile meteorologice au per
mis începerea activității de pati
naj pe patinoarele naturale. Ast
fel, pe pista de viteză dc la 
Miercurea Ciuc se desfășoară de 
cîteva zile o vie activitate com
pete țională. ZiScle trecute s-a dis
putat tradiționalul concurs de vi
teză dotat cu „Cupa Federației 
române de patinaj", pentru copii 
I și II. La întreceri au participat 
74 de coneurenți din 15 cluburi și 
asociații sportive la probele dc 
500, 1000 și 1500 m. In clasamen
tele generale pe primele locuri 
s-au situat: copii l fete — Mi- 
haela Timiș (C.S.Ș, Viitorul Cluj- 
Napoca); băieți •— D. ~ 
(Tractorul Brașov); copii 
— Ilana Doi hammer 
Miercurea Ciuc); băieți — 
doi (Tractorul Brașov).

Azi și mîine, tot pe patinoarul 
natural din Miercurea Ciuc, au 
loc disputele concursului republi
can rezervat copiilor — la pro
bele de 500, 1000 și 1530 metri.

MÎINE, ULTIMA ETAFA 
A RETURULUI 

IN CAMPIONATUL 
FEMININ DE VOLEI

Csata 
II tete 
(C.S.Ș. 

M. K4-

Rotarul pe serii al campiona
tului feminin ai Diviziei „A" de 
volei programează raîine ultima 
etapă. Va fi, probabil,' o etapă în 
care gazdele nu vor scăpa prile
jul oferit de avantajul terenului 
propriu pentru a obține victoria, 
„calculul htrttei” mjjlcînd acest 
lucru.

Este Interesant de urmărit der- 
byul seriei I de la Baia Mare, In 
care formația locală Maratex pri
mește vizita echipei Chlmpex din 
Constanta. Gazdele vor Încerca 
să cbțtaă Victoria șl să se eîa-

Antochi și II. Bosclincr 
șov).

Programul reuniunilor 
toare : TEROM — Rapid 
rești și Universitatea 
Napoca — Hidrotehnica 
stanța (sîmbătă), Rapid 
drotehnica 
ROM Iași 
NOLIU —

(Bra-
urmă-
Bucu-
Cluj- 
Con- 

- Hi- 
și Universitatea—TE- 
(duminică). (V. MA- 
coresp.).

ZALĂU, 9 (prin telefon). In
teres evident pentru handbal și 
pentru populara 
și-a programat 
rea întrecerilor 
grupele sale.

RULMENTUL 
CONFECȚIA 
(12—7). Liderul campionatului 
Diviziei „A" n-a avut o misiu
ne prea ușoară în fața impe
tuoasei sale partenere, deși a- 
ceasta din urmă activează in 
divizia secundă. în mod normal, 
victoria a aparținut brașovence- 
lor, dar aplauzele au salutat 
deopotrivă și prestația învinse
lor. Cele mai multe goluri au 
fost înscrise de Furtună 6, Pă
trat 4, Constantin 4 și Chirită3 
— pentru Rulmentul, Bureă 4, 
Lebădă 3 și Imbrișcă 3 — pen
tru Confecția. Au condus 
bine St. Serban și M. Marin 
(București).

ȘTIINȚA BACĂU — 
STRUCTORUL TIMISOARA 
24—27 (9—13) !!! Egala lideru
lui Diviziei „A" întrecută de 
„lanterna roșie", iată un rezul
tat neseontat, o surpriză care se 
va afla în fruntea... topului a- 
eestel runde. Succesul timișo- 
reneelor este însă incontestabil, 
ele conducînd tot timpul pe 
campioana țării și adjudeeîn- 
du-și victoria fără emoții. Cele 
mai multe goluri : R. Flore» 10, 
Gali 4 și M. Flore* 4 — pentru 
Știința, Cojoeărița. 10, Plavcsin 
6, Pălici 3 și Torjoc 3 — pen
tru Constructorul.

competiție care 
aici desfășura- 

uncia dintre
BRAȘOV — 

VASLUI 20—16

foarte

CON-

Sîmbătă (n.r. azi) se dispută 
partidele Știința Bacău — Con
fecția Vaslui și Rulmentul Bra
șov — Constructorul Timișoara, 
iar duminică meciurile Con
structorul — Confecția și Știin
ța — Rulmentul (M. BONȚOIU
— eoresp.).

DEVA, 9 (prin telefon). Pri
ma reuniune a început cu o lo
vitură de teatru...

VULTURUL PLOIEȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA 21—16 (11—7). în pofida tu
turor calculelor hîrtiei, tînăra 
formație din Ploiești a reușit să 
dispună de Universitatea Timi
șoara, echipă cu o bogată „car
te de vizită". Poate și mai sur
prinzător este faptul că Vul
turul Ploiești și-a dominat ad
versara 
ultimul 
nici un 
toarei. 
luri au 
10 și Feneea 5 — pentru Vul
turul, Costin 6 — pentru Uni
versitatea Timișoara.

CONSTRUCTORUL BALA 
MARE — TEXTILA BUHUȘI 
25—23 (17—9). Băimărencele
s-au detașat net în prima repri
ză, lăsînd impresia că vor cîș- 
tiga la o diferență... astronomi
că. Jocul Textilei din partea a 
doua a meciului a fost însă 
foarte viguros, obligîndu-lc pe 
partenere să consume din „zes
tre" aproape totul. Doar cîteva 
minute ar mai fi fost necesare 
pentru ca soarta meciului să se 
întoarcă... Cele mai multe 
goluri : Cazacu 8 și Igorov 6
— pentru Constructorul, Mibăi- 
lă 8 și Ciubolaru 6 — pentru 
Textila. Au condus bine R. la- 
mandi și Tr. Ene (Buzău).

Iată și programul ultimelor 
două runde : Constructorul Baia 
Mare — Vulturul Ploiești și 
Universitatea Timișoara — Tex
tila Buhuși (sîmbătă). Textila
— Vulturul și Constructorul — 
Universitatea (duminică). (I. SI- 
MION — eoresp.).

din primul și pînă în 
minut de joc, nelăsînd 
dubiu asupra invingă- 

Cele mai multe go- 
fost marcate de Vișan
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CAMPIONATE • COMPETIȚII
seze pe locul trei în seric. La 
Bacău, studentele din localitate 
sînt decise să se impună din nou 
în fața Universității București. 
Jocul dintre Dinamo și Flacăra 
roșie se va desfășura luni, par
ticiparea multor jucătoare de la 
Flacăra roșie la turneul interna
țional de junioare de la Sofia 
imp unind această amîn are.

tn seria a H-a, cel mai impor
tant joc se anunță cel de la Cra
iova în care studentele locale în- 
tHinesc pe Ra'pid, București, 
bele echipe încereînd să evite 
turneele... retrogradării. La Con
stanța, Farul întîlnește pe C.S.U. 
Galați, în joc fiind șefia clasa- 

- meniului seriei, dar indiferent de 
rezultat ambele echJ.pe vor evo
lua în continuare în ___
pentru locurile 1—4. Tn fine, la 
Cluj-Nap oca, studentele L,
„U“. primesc vizita Penicilinei 
Iași. Greu de presupus că local
nicele vor marca prima victorie...

am-

turneele
de la

FINALA CAMPIONATULUI 
FEMININ DE ȘAH

EFORIE NORD (prin telefon). 
Cu două partide decise și alte 
patru întrerupte, runda a 3-a a 
finalei campionatului național fe
minin de șah a fost cea mai dis
putată de pînă acum

Maestra internațională Elisabe- 
ta Poliltronlăde a înscris a doua 
victorie consecutivă, fiîvingînd-o 
(cu albele) pe Lia Bogdan, după 
ce In jocul de mijloc cîștigase o 
calitate. Margareta Teodorescu 
(cu piesele negre) a profitat de 
o greșeală a Vioricăi Ionescil 
(destul de nesigură In acest start 
de campionat), a declanșat un 
atac puternic, obținînd victoria 
în 25 de mutări. A fost consem- 
natâ remiza In Intîlnirile Marga
reta Murcșan — Eleonora Cors
ica șl Judi ta Kantor — Eugenia

Ghindă. Patru partide s-au în
trerupt: Maria Albulcț — Emilia 
Cbiș (o poziție complicată, eu 
multe piese pe tablă), Gertrude 
Baumstark — Marina Pogorevlci 
(negrele au două piese ușoare 
pentru turn șl pion), Ligia Jic- 
rnan — Mariana Nechifor (situa
ție aproximativ egală) și Gabrie
la Olteanu — Dana Terescenco 
(final de dame cu un pion în 
plus pentru negre).

tn clasament, după trei runde, 
continuă să conducă Mariana Ne
chifor cu 2 p (1), urmată de 
Elisabeta Folihronlade cu 2 p și 
un pluton de patru jucătoare cu 
l’/s. p și cîte o partidă întreruptă: 
Ligia Jjcman, Gabriela Oltcanu, 
Dana Terescenco și Marina Po- 
gorevlcî. Desigur, rezultatele în
treruptelor, care se vor relua 
sîmbătă dimineața, pot provoca 
modificări în această ordine pro
vizorie.

Th. NICOARĂ 
arbitru internațional

CEI MAI BUNI ȘAHIȘTI
(Urmare din pag. 1)

• ind singurul debutant în fi
nală.

Astfel, cu 2 mari maeștri, 8 
maeștri internaționali și 8 ma
eștri, aceasta este una dintre 
cele mai puternice finale a!e 
campionatului țării. Media El o 
a turneului este de 2 382 p, ceea 
ce l-ar situa pe treapta a 6-a 
în scara F.I.D.E.

Dintre cei 18 coneurenți care 
încep lupta, titlul a ma; fost 
deținut dear de 3 jucători : 
Ciocâltea — de 8 ori (!), Ghin
dă de două ori și Ghițescu — 
o dată.

Turneul va fi condus de ar
bitrii internaționali Matei An- 
ghel și Paul Diaconescu, secon
dați de Gheorghe Candea.

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

Gazdele 
JUDEȚENE 
vă recoman 
ceastă perio. 
drese, unde, 
medicului, v 
tua cura bal 
Doinei, Han 
Tușnad, Efoi 
galia, Olăneș 
dove '~taoagi 
Haz rig< 
ziaș, 
neștl-Căciulal 
Govora, Puc 

Depinde d< 
tea curei bă 
asigurate co 
lament și t 
rece î

La întrebăr 
medicii spec 
și organizata 
vă răspund 
tratamentele 
această perii 
deosebesc ca 
cele efectuat 
ale anului- - 
men tele:

factorii > 
firi fiecărei 
păstrează efi< 
sezon;
• în multe 

sul din spaț: 
In bazele de 
tace prin cul< 
bine încălzite
• existența 

lății moderni 
metodelor avi 
lament fac i 
fieacitatea ax
• personal 

dalizat și în 
cient;
• COS ■ re, mei. 

după pi ...cri:
La toate a 

Balele Oficia 
de turism, 1 
I.T.H.R. Buci 
șl la Comitet 
iul din întrei 
sțltuții contir 
cărea biletele 
mestrul I 198

1

LOTO PROKOSPOR
doua șanse
©Astăzi este U 

tru depunerea 
participare la c 
sport de dumini' 
1931, a cărui at 
ilustrată elocvent 
cese înregistrate 1 
cedent, axat, ca 
pe partide din d 
campionatului it 
(Marin Burlacu, < 
obținut la cateffc 
turism „Dacia 130 
cîștiguri în bani 
tegorii valoarea 
gurilor de catego 
de 11991 lei, Iar 
tegoria a ni-a de
• De asemene 

ULTIMA ZI în c 
procura bilete pe: 
gere Loto 2 din 
va des fă șura mîi 
în sala clubului 
sul din București 
covici nr. 42; în < 
merele cîștlgătoar< 
mise prin interme 
și al micului eerai

NUMERELE 
LA TRAGER 
DIN 9 IANU

Extragerea I : 
27 52 45 84 73.

Extragerea a 1 
21 89 24 39 43 28.

FOND TOTA1 
TIGURI : 1.173.40 
380.493 lei report
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TRAIAN IONESCU (Petrolul): „NU SE POATE FACE FOTBAL
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REGULAMENTULUI DE TRANSFERĂRIU

La încheierea turului Diviziei
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FORMEAZĂ
I

in 
la

Antrenorul emerit Traian Io
nescu nu mai are nevoie de o 
prezentare specială, 
țiile mai vechi sau 
din fotbalul nostru îl 
pentru calitățile sale 
ce pentru erudiția sa
nală și, mai presus de 
pentru perseverenta cu 
caută să descopere sau să for
meze valori sportive demne de 
adevărata performanță. Ideea 
de a răscoli cît mai adine în 
ogorul fotbalului competiționaJ 
a început să o pună în practi
că, cu excelente rezultate, 
urmă cu vreo 25 de ani,
Ploiești. Și tot aici, revenit de 
curînd, și-a propus să meargă, 
din nou, pină la izvoarele u- 
nui rezervor aparent secat pen
tru a-și da răspunsul la o în
trebare, de multă vreme fără... 
răspuns : de ce Fioieștiul, oraș 
cu o bogată tradiție fotbalisti
că, nu mai are jucători de va
loare și nici echipă in Divi
zia „A" ?

De ce ? Pentru că, așa cum 
avea să ete convingă Tr. Iones
cu, din vechiul Petrolul nu 
mai rămăseseră decît numele 
șl firma. Cauzele ? Schimbări 
repetate în funcțiile de condu
cere a clubului ; instabilitatea 
mare a antrenorilor ; obstrucția 
echipelor din județ de a resti
tui Petrolului pe unii din ju
cătorii săi cedați fie ca ju
niori, fie în perioade de pre
lungită criză de formă ; 
către facultăți în alte 
în ciuda faptului că și 
țiul este un important

exodul 
orașe, 

Ploieș- 
centru

universitar ; tendința unor ju
cători de a migra către cate
goriile inferioare unde cerin
țele sînt mai puțin riguroase ; 
lîncezeala care s-a instalat în 
sfera depistării, selecției și pre
gătirii la toate nivelele de vîr- 
stă și competiționale ; inerția 
și empirismul in munca de in
struire ; insuficiența bazei ma
teriale.

De aceea, era necesar ca to
tul să fie luat, la Ploiești, de 
la capăt. Și Tralan Ionescu a 
început chiar cu... începutul, 
cu sprijinul Comitetului jude
țean de partid și al C.J.E.F.S. 
Prahova. „Temperamentul meu 
profesional, spunea Traian Io
nescu, no s-a împăcat nicioda
tă eu mediocritatea și eu lipsa 
de perspectivă. Nevoile perfor
manței m* Pot fi satisfăcute 
numai cu aportul instruirii. Es
te absolut necesar ca sportivul 
Însuți, prin calitățile sale na
tive, să te sprijine, este nece
sar ea fondul lui moral să fie 
in deplin acord cu ceea ce pre
tinde efortul pentru atingerea 
măiestriei sportive".

Aceasta nu a reprezentat 
doar un punct de vedere, ci ți 
un punct de plecare la acțiune. 
La munca de valorificare • 
fondului uman în folosul per
formanței. Și Tr. Ionescu și-a 
format, în acest scop, un co
lectiv ajutător — alcătuit din 
antrenori, arbitri, simpatizanți 
ai clubului — care a colindat 
întreg județul Prahova, urmă
rind toate echipele și 
cătorii din categoriile 
ționale inferioare, pe 
nul caiet de sarcini, a 
drumar exprimînd, în 
ideea selecției în raport cu 
calitățile psiho-fizice. Și rezulta
tele. chiar ale primelor inves
tigații si sinteze, au dus la 
concluzia că in județul Prahova 
nu există o criză de jucători. 
După cum sîntem convinși că 
nu există o astfel de criză în 
fotbalul nostru. Cei care au 
susținut, pină acum, așa ceva 
au făcut-o pentru a-și justifica 
comoditatea. Pentru că oricine 
ar fi căutat, metodic și perse
verent, jucători buni, ar fi gă
sit Așa cum a găsit Tralan 
Ionescu. Și, ca să vorbim mai 
la concret, vom aduce în spri
jinul acestei afirmații cîteva e- 
xemple: 1) O selecționată di
vizionară „C“ a județului Pra
hova a învins Petrolul eu 4—2 ! 
2) Din cadrul acestei selecțio
nate cel puțin 7 jucători s-*u 
dovedit apțl să facă parte din

toți ju- 
competi- 
baza u- 
unui în- 

esență,

lotul divizionarei „B“ Petrolul, 
doi dintre aceștia — Gălățea- 
nu de la I.C.I.M. Ploiești șl 
Goia de la Chimia Brazi — 
fiind dealtfel și titularizați. 
3) Rezervele valorice ale jude
țului Prahova au permis antre
norului 
be, din 
fund a 
jucători 
său, Sotir, Negoiță sau absența 
prelungită a lui Butufei fiind 
mai mult decît compensate de 
vigoarea și talentul unui cvar
tet inedit, Cojocaru — Negoes- 
cu — Mureșan — Toma

„Ceea ee s-a realizat pină 
acum constituie doar prima e- 
tapă a căutărilor în vederea 
valorificării cit mai depline a 
fondului dc jucători care pot 
fi atrași în sfera marii perfor
manțe, spunea recent Tr. Io
nescu. La primăvară mergem 
și mai jos cu inventarierea și 
evidenta talentelor fotbalistice 
ale județului. La juniori și co
pii. Este o muncă grea, ce-i 
drept, dar absolut necesară 
dacă vrem să realizăm 
Incrn cu adevărat bun ți 
durată. Aceasta ni se pare 
lea cea mai firească, mai 
rectă și mai sportivă a lucru
rilor : să creștem jucători va
loroși, să descoperim valorile 
ascunse. Nu să ne preocupe 
doar modificarea regulamen
tului de transferări, prin care 
unii speră să obțină numai 
ciștiguri cu munca altora. Să 
căutăm deci, să căutăm și iar 
să căutăm. Pentru că cine cau
tă, cu perseverență și pasiune, 
nu se poate să nu găsească".

în ee ne privește, conside
răm că numai în acest fel Pe
trolul va putea redeveni... Pe
trolul.

Tr. Ionescu să srhiin- 
mers, întreaga linie de 
echipei, plecarea unor 
ca G. Dumitrescu, Pi-

un 
dc 

ca- 
co-

Mihai IONESCU

LUPTA PENTRU PROMOVAREA IN DIVIZIA ,.A“ 
ÎN „OGLINDA ADEVĂRULUI"

Să încercăm o anticipație, pe baza a 
montele adevărului", în cele trei

trei „extrase" din „olasa- 
serii ale Diviziei „B“.

1. F. C.
2. Gloria
3. C.S.M.
4. Unirea

Seria I
CONSTANȚA
Bistrița
Suceava
Focșani

-O ZI...
, ZI pen
selor de 
al Prono- 

lanuarie 
ate este 
larilc suc- 
rursul pre- 
de mîlne, 

secundă a 
de fotbal, 
■îeurești, a 
un auto

ri sultă de 
lelalte ca- 
ă a cîști- 
n-a fiind 

or de 
lei).

Azi 
e mal 
prima
an,

ca*
este 
pot 
tra- 

. ce se 
ora 16,30 

iv Progre- 
dr. Stai- 
serii, nu
li trans- 
radioului

RASE 
.OTO 
î 1981
75 47 26

32 74 88

ciș-DE
din cane 

categoria 1.

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

+ 3 4-14 + 3
+ 3 +10 + 3

O 3 
0 9

Seria a ll-a
TÎRGOVIȘTE1. c. s.

Petrolul Ploiești
Rapid București 
Rulmentul Alexandria

Seria a III-a

2.
3.
4.

o 
-1 
-2

4-11 +26 .4-11 
+ 9 +19 + 3.
+ 6 +11 + 4
+ 4+5+4

U. T. ARAD
C. Bihor

C.F.R. Cluj-Napoca
4. Olimpia Satu Mare
5. F.C.M. Reșița

1.
2. F.
3.

4-5 413
4-6 4-10
4-3 +21
4-3 4-10
+3 + 5

4 5 
+4 
+3 
-1-3 .1.9

(Coloana I : meciuri disputate acasă ; 
dute acasă; col. a 3-a : . 
puncte cîștigate în deplasare ; 
punctele realizate în „clasamentul

coL a 2-a : puncte 
partide în deplasare ; col. a 

col. a 5-a : golaveraj ; col. a 
adevărului").

După cum se poate vedea, or
dinea favoriților pentru promo
vare urmează ordinei seriilor.

F. C. CONSTANȚA, cu cele 
5 puncte avans, este favoritul 
nr. 1 al promovărilor, chiar 
dacă partenerul său de întrece
re, Gloria Bistrița, este unul 
dintre cei mai dificili adversari, 
o echipă cu calități deosebite, 
care depășește deseori nivelul 
tehnic al echipei Litoralului.

în seria a Il-a, C. S. TlRGO- 
VIȘTE rulează în tempo susți
nut, dar Petrolul rămîne o 
problemă pentru noua echipă a 
lui Dobrin.

Echipa favorită a giuleșteni- 
lor, Rapid, încearcă să ducă 
trena, dar șansele ei sînt con
siderabil reduse ținând scama 
de faptul că feroviarii sînt 
despărțiți prin 7 puncte de fos
ta divizionară „A“ C. S. Tirgo- 
viște. în sfîrșit, Rulmentul A- 
iexandria, cu aceleași 4 plus în

CUM S-AU MARCAT (primit) GOLURILE

IN TURUL CAMPIONATULUI
Concepția de joc, măsurile spe

ciale, pregătirea, toate se reflec
tă In ultimă instanță în produc
tivitatea echipei, tn tlt si cum 
marchează, ca și- tn ett șl cum 
primește goluri.

Golurile sînt argumente supre
me In aprecierile care se pot 
efectua pe marginea unul joc, 
date edificatoare atunci cînd este 
vorba de im tur de campionat. 
De aceea, evidența modalității de

LONGEVITATEA
Mircea Lucescu este — caz 

rar in fotbalul nostru — și an
trenor și jucător. Este un exem
plu de sportiv corect în aprige
le dispute cu adversari de talie 
mondială, el fiind, ani Ia rînd. 
căpitanul echipei reprezentative, 
jucător tenace, ambițios, fără 
să facă vreodată rabat efortu
lui. marelui efort solicitat de 
sportul de performantă. Și-a 
impus un mod anume de pre
gătire și de viață, un program 
riguros, bazat pe repere bine
gîndite. un program pe care
l-a respectat zi de zi. săptămî- 
ră de săptămînă. an de an. 
Altfel nu ar fi ajuns să poar
te tricoul echipei naționale la 
o vîrstă cînd cei mai multi 
și-au agățat ghetele în cui ; alt
fel n-ar fi ajuns să evolueze, 
încă, foarte bine în formația 
sa de club, Corvimil. al cărei 
antrenor principal este, com
portare care — în toamna lui 
1980, Ia 35 de ani — îl plasea
ză printre cele mai bune ex
treme dreapta din tară ! Ordi
nea dată de mediile notelor tu
rului campionatului Diviziei ..A" 
este semnificativă în această 
privință : 1. Țătnar (7,40). 2. 
Lucescu (7.31), 3. Cri'șan (6,70). 
Și, în aceiași timo, o dovadă 
elocventă a VIEȚII SPORTIVE 
EXEMPLARE a lui Mircea Lu
cescu. Pentru că între locurile 
1 șl 2 este o diferență de... 
zece ani 1

Dar ce înseamnă, dc fapt, 
concret, această viață sportivă 
exemplară ? Care sînt. altfel 
spus, părțile ei componente ? 
Ne-a răspuns chiar Mircea Lu
cescu :

IN SPORT EFECTUL CUMPĂTĂRII
interviu cu iotbalistul Mircea Luccscu (35 ac ani)
„Viata sportivă exemplară în

seamnă, pentru noi. sportivii, 
inainte de toate, o refacere 
corespunzătoare după efort. A- 
cest lucru este esențial. Nu-i 
acorzi atenția cuvenită, îți di
minuează treptat rezervele de 
for(ă și rezistență. La fel de 
importantă pentru un sportiv 
este însă și ALIMENTAȚIA 
RAȚIONALA. Asupra acestui 
aspect, strîns legat de primul, 
aș vrea să mă opresc puțin, 
tocmai pentru că ea, alimenta
ția corespunzătoare, ține în ex
clusivitate de noi înșine. Spu- 
nind că abuzul de grăsimi es
te, de exemplu, complet dăună
tor organismului sportivului 
supus efortului, vreau să subli
niez, în același timp, că, în 
alimentație, ORICE ABUZ este 
contraindicat, devenind în mul
te, foarte multe cazuri, catas
trofal...".

Avînd în vedere toate aces
tea. Mircea Lucescu a căutat, 
de pe poziția antrenorului, și 
mai ales a exemplului personal, 
să-și convingă jucătorii. în 
majoritate tineri. Să Ie arate 
concret ce e bine, ce nu e 
bine să facă. „Le-am repetat 
de zeci de ori, ea să mă re
fer doar la o situație specia
lă. că simbăta, înaintea meciu
rilor, o cină frugală înseamnă 
eu certitudine prospețimea fi
zică a doua zi, in confruntarea 
cu adversarii. Unii au înțeles, 
alții se lasă insă mai greu con
vinși. Totul este ca noi. cei 
care ne preocupăm de pregăti
rea lor să nu cedăm, să adu
cem mereu alte argumente, să

le dăm exemplul marilor spor
tivi, cei care, ducind o viată 
cumpătată, au izbutit să obți
nă performante demne de in
vidiat, la vîrste nebănuite. 
CUMPĂTAREA, ferirea de abu
zuri este, în fond, condiția 
sine qua non pentru orice om 
dc a-și prelungi cit mai mult 
viata. In ceea ce mă privește, 
mai ales acum, ca antrenor, 
caut să le arăt practic cum 
trăiesc eu, ce am considerat 
că e bine să facă și ei dacă 
vor să ajungă să joace pină la 
35—36 de ani. Pentru că, este 
în afara oricărui dubiu, numai 
arătind celor din jur cum faci 
tu, îi poți determina și pe ei 
să facă Ia fcl“.

La 35 de ani. fostul căpitan 
al reprezentativei de fotbal de 
pe Wembley, sau din Mexic, 
de la Guadalajara, continuă să 
joace. Și continuă să se remaf- 

Prin el însuși, prin felul 
de a munci și trăi.

ce. 
lui

Laurențiu DUMITRESCU

realizare și de primire este ne
cesară fiecărui antrenor, ca 
din criteriile obiective de 
liză.

Pentru a marca, echipele 
valoare urmăresc cit mai multe 
soluții, pierind de la cele care 
vizează concepția — jocul colec
tiv — șl termlnînd cu cele refe
ritoare la fiecare jucător, la exe
cuțiile individuale. Situația este 
asemănătoare șl In privința jo
cului de apărare. Intr-un cuvînt, 
se poate spune că multilaterali
tatea a luat din ce tn ce mai 
mult locul predilecțiilor.

Privind din acest punct de ve
dere, să facem cîteva constatări 
asupra turului încheiat, cu aju
torul unor date extrase din des
fășurarea jocurilor. In privința 
modului cum s-a marcat, situația 
s-ar prezenta astfel:

— 140 goluri (33,2%) s-au reali
zat din ACȚIUNI COLECTIVE 
IN ZONELE LATERALE ALE 
TERENULUI;

— 104 goluri (24,4’ o) sint reu
șite din ACȚIUNI SAU 
TII INDIVIDUALE;

— 40 goluri (11,8%) s-au realizat 
din ACȚIUNI COLECTIVE IN ZO
NA CENTRALA A TERENULUI ;

— 38 goluri (9%) din LOVITURI 
LIBERE, direct sau din faza ur
mătoare ;

— 35 goluri (8,5%) s-au marcat 
din CONTRAATACURI;

— 31 goluri (7,3%) din 11 m;
— 25 goluri (5,9%) din CORNER.
Cifrele ne indică o preocupare 

a echipelor noastre de a fructi
fica utillzind un evantai amplu 
de posibilități. Se remarcă o pon
dere crescută de realizări din 
acțiuni pe părțile laterale ale te
renului, constatare pozitivă, dacă 
avem tn vedere orientarea exis
tentă în această direcție pe plan 
mondial. Putem remarca forma
țiile Universitatea Craiova și Cor- 
vinul, care au reușit 12, respec
tiv 17 goluri din astfel de ac
țiuni. O cifră pe care o apreciem 
ca fiind redusă (35 goluri) o pre
zintă acțiunile de contraatac, si
tuație care nu mai este în con
cordanță cu realitatea ne planul 
echipelor de valoare. Tn condi
țiile din ce In ce mal grele ale 
descongestionării adversarului am-

unul 
ana-

de

EXECU-

pier-
4-a :
6-a :

p!u-clasament , întregește un 
ton in care C. S. Tîrgoviște fa
mine favorită.

Lupta cea mai echilibrată, 
după cum se vede și din „cla
samentul adevărului", se dă in 
scria a 111-a, unde nu mai pu
țin de 5 foste (recente) divi
zionare „A“ înaintează în plu
ton aproape compact. Aici, an
ticipațiile sînt deosebit de gre
le. U.T.A. a început mai bine 
F. C. Bihor i-a prins „roata" în 
ultimele etape, C.F.R. Cluj-Na
poca avansează cu mare regu
laritate, Olimpia Satu Marc are 
un cuvînt greu de spus, iar fi
nișul reșițenilor, apăruți ..ca 
din senin" în prim-planul în
trecerii, mărește tempoul aces
tui cvintet cu nume mari.

In orice caz, bătălia pentru 
promovare în seria a III-a este 
unul din subiectele de atracție 
ale Diviziei „B“ în returul 
campionatului.

• Universitatea Craiova 
ți Continui - ta pozitiv 
O Nu se acordă destulă 
atenție contraatacului • 
Prea multe grețeîi colec

tive in apărare

fost gre
ur-

plasat în jumătatea sa de teren 
acțiunile rapide din propriul te
ren sint din ce in ce mal muli 
urmărite. Realizarea mai multor 
acțiuni de contraatac trebuie sO 
devină un obiectiv de atacat ct 
mai multă îndrăzneală, a ceas t« 
cu atît mai mult cu cît unei» 
dintre echipele noastre au în 
componența loturilor și jucător: 
cu calități în acest sens. Ne re
ferim la Universitatea Craiova 
Dinamo, F.C. Argeș, S.C. Bacău 
,,U“ Cluj-Napoca.

Trecînd la modul în care s-ar 
primit golurile, se pare că situa
ția prezintă mai multe mtnusur. 
în organizarea jocului echipeloi 
noastre. Mai întii, cifrele:

— 227 goluri (53,9%) au 
primite ca urmare a unor 
șeii colective de apărare;

— 73 goluri (17%) au fost
marca unor greșeli în care pon
derea determinantă a fost indivi
duală.

Este evidentă deci ponderea 
toarte mare a golurilor primite 
ca urmare a unor greșeli colec
tive de apărare. Aceasta denotă 
o scăzută preocupare în procesul 
de pregătire, în special in urmă
toarele privințe:

— înțelegerea clară a ideii de 
joc referitoare la maniera de r •
parare a echipei:

— responsabilitățile individuale' 
în cadrul formelor de apărare:

— pregătirea tactică și fizică 
specifică jocului în apărare nu 
are volumul și conținutul cores
punzător:

— superficialitatea cu care este 
privită încă, de unii jucători, 
taza de apărare.

Dacă în ceea ce privește jocul 
în atac "improvizația — creația 
pot constitui mijloace suplimen
tare in sporirea eficacității, nu 
în aceeași măsură ele siulosc și 
fazei de apărare. Dimpotrivă...

Imaginea pregătirii tactice a e- 
chipelor este dată astăzi din ce 
în ce mal mult de maniera în care 
se apără, iar ca atare se cere 
aici mai multă atentie si exersare.

MIRCEA RADU4.ESCU 
antrenor federal

• MIINE, PE STADIONUL PO
LITEHNICA: LOTUL DE TINE
RET — SPORTUL STUDENȚESC. 
Cu Începere de la ora 11, stadio
nul Politehnica din Capitală găz
duiește mîlne ultimul meci de 
verificare al Lotului reprezenta
tiv de tineret și al divizionarei 
„A" Sportul studențesc, Înaintea 
apropiatelor turnee pe care aces
te formații le vor Întreprinde în 
America de Sud.
• REORGANIZĂRI LA ȘOIMII 

SIBIU. Odată cu reluarea pre
gătirilor pentru Sezonul de pri-

ȘTIRIȘTIRI
măvară la F.C. Șoimii Sibiu au 
avut loc, zilele acestea, unele re
organizări. Astfel, noua denumire 
a echipei este acum Șoimii I.P.A. 
Sibiu, iar funcția de președinte 
al clubului este deținută de Mi- 
hai Nacu, fost jucător pe timpul 
lui C.S.M Sibiu. De conducerea 
tehnică a divizionarei „B“ se ocu
pă în continuare antrenorul Bratu 
Pantelimon. (ilie IONESCU — co- 
resp.).

• ® • • • • 0 IERI, la complexul sportiv 
„23 August" din Capitală, a În
ceput cursul cu antrenorii echi
pelor din Divizia „B“, organizat de 
F.R. Fotbal și Centrul de perfec
ționare. In cursul după-amiezii, 
prof. C. Cernăianu a prezentat 
concepția de joc a F.R.F. pen
tru divizionarele din țara noastră 
In perioada 1931—1982 și apoi as
pecte de la Campionatul mondial 
din Argentina. Cursurile vor ține 
pină în ziua de 14 ianuarie.



Aseară. în meci internațional da hotfci AGENDĂ OLIMPICĂ
ROMÂNIA (echipa olimpică) - UNGARIA A 2-2

® Programul celui de al Xl-lca Congres olimpic 
© J.A. Samaranch, prcședinlclc C.I.O., a sosit ia Moscova

La ..c.inoarul ..23 August" din 
Ca >iială s-a jucat aseară ulti- 
r.ia partidă internațională de 
pe a ! :nda competiționa’ă ho- 
<_•: icu a acestei luni : I otul
olimpic <lc perspectivă al țârii 
noastre a terminat la egalitate, 
2—2 (2—B. 0—fi, 0—2). cu prima 
reprezentativă a Ungariei, re
zultat meritoriu dacă avem în 
vedere faptul că nu cu mult 
timp in urmă, aceasă echipă 
reprezenta un partener inco
mod chiar pentru naționala 
noastră de seniori. In plus, r.u 
trebuie trecută cu vederea rea
litatea constituirii garniturii tri
colore a speranțelor doar de 
putină vreme.

Fiecare dintre cele trei .re
prize ale partidei de aseară a 
avut istoria sa. în prima din
tre ele. tinerii hocheiști români 
au combinat cu mai multă e- 
xactitate. au fost mai incisivi 
d-scît adversarii. Peter (min. 8) 
și Chiriță (min. 15) mareînd 
două goluri frumoase. Cea de 
a doua ..treime" a meciului s-a 
caracterizat printr-un joc rapid, 
cu faze spectaculoase la ambele 
porți. ..Olimpicii" au avut nu 
o dată posibilitatea de a se 
desprinde (spre pildă, Balogb. 
în min. 33). dar nu-i mai puțin 
adevărat că și oaspeții au tre- 
cut în citeva rînduri pe lînră 
gol. portarul echipei noastre, 
Sigheti, avînd bune intervenții. 
Pentru ca în ultima parte, o 
eliminare a lui Chiriță (10 mi
nute pentru nesportivitate) sa 
cîntărească decisiv în balanță.: 
înlocuirea acestuia în prima li
nie (alături de Vișan și Gher- 
gliisan) cu Mărcii a descomple
tat-o astfel pe cea de-a treia.

CUPELE EUROPENE 
DE VOLEI 

(Urmare din vag l) 
echipei naționale iugoslave : 
.tunarul" Vladimir Trifunovici 
și ridicătorul Miodrag Mitici. 
Dar campionii noștri în frun
te cu Oros, Dumănolu, Tuto- 
van, Gîrleanu și Enescu, au 
șansele să realizeze un scor 
net favorabil în prima manșă 
și să-și asigure avansul nece
sar calificării. O recomandă su
perioritatea lor de gabarit și 
experiență, omogenitatea sexte
tului de bază și, firește, avan
tajul evoluției pe terenul pro
priu. Condiția de bază în obți
nerea succesului va sta însă tot 
în puterea de concentrare și 
de mobilizare a sextetului care 
va fi trimis în teren.

Mîine. la Giessen. Steaua va 
primi replica vicecampioanei 
R.F. Germania, U.S.C. din lo
calitate. Echipa lui Aurel Dra
gan și Octavian Crețu are o 
misiune mai ușoară în ceea ce 
privește calificarea, dar partida 
tur .se anunță destul de echili
brată. In orice caz, este de 
presupus că Pop, Chifu, Maca- 
vei și compania se vor întoarce 
cu un bagaj suficient pentru 
realizarea calificării după me
ciul retur. Și în echipa vest- 
germană se află doi interna
ționali : Sude (192 cm) și
Naumann (191 cm) care îm
preună cu Mohr (189), Hasen- 
pflug (191). Schweigert (180) și 
Bohm (190) alcătuieșc sextetul 
de bază. Arbitri : Rieks și Kris
tensen (Danemarca’'.

Programul sferturilor
MASCULIN, C.C.E.: Di

namo București — S.K 
Veliko Grădiște, Ț.S.K.A. 
Moscova — Klippan Tori
no, Pallavolo Catania — 
Gwardia Wroclaw, Eczaci- 
basi Istanbul —- NMKY 
Peksamaki (Fini.); Cupa 
cupelor : U.S.C. Giessen — 
Steaua București, T.S.K.A. 
Sofia — Ibis Kortrijk 
(Bel.), Edilcuochi Sassuolo 
(It.) ■— Avtomobilist Lenin
grad, Csepel Budapesta — 
C.H. Bratislava

FEMININ, C.C.E.î Levsld 
Spartak Sofia — Ruda 
Hvezda Praga, Dinamo Ti
rana — Traktor Schwerin, 
Uralocika Sverdlovsk — 
Prins Dokkum (Ol.), Plo- 
micn Sosnowtec — Slavia 
Bratislava; Cupa cupelor: 
S.C. Dilbeek (Bel.) — O- 
limpi.a Ravenna. Van Hou
ten Heerlen (Ol.) — Vasas 
Bud onesta. T.S.K.A. Sofia 
— Uipesti Dozsa, Spartak 
Len:-grad — G-70 Gote-
bnrg.

•*) Arbitr i internaționali români Victor Ranghel și 
Ioach’m N icul eseu vor ofi
cia la partida feminină 
Levski Spartak Sofia — 
Ruda Hvezda Praga. 

jucindu-se in tot timpul pedep
sei cu numai două linii ofen
sive. Formația Ungariei a pro
fitat de dereglarea mecanismului 
echipei noastre. Palia (min. 43) 
și Pek (min. 46) reușind ega- 
larea. în final, s-a forțat vic
toria de o parte și de alta, 
fără rezultat însă.

Au arbitrat O. Barbu, la cen
tru. M. Dinu (ambii România) 
și B. Tejfalusi (Ungaria), la li
nii.

Geo RAEȚCH1

La Poiana Brașov, UN ATRACTIV COORS Of BÎATLON
BRAȘOV, 9 (prin telefon), 

în frumoasa stațiune Poiana 
Bra;ov. într-un decor splendid, 
de iarr.ă, și pe o pîrtie admira
bilă, s-a desfășurat vineri pro
ba de 10 km, din cadrul con
cursului internațional- de biat- 
lon dotat cu „Cupa Dinamo". 
Au luat startul fruntașii biatlo- 
nului românesc și, alături de 
ei. o redutabilă selecționată de 
la Dynamo Zinnwald, din R.D. 
Germană. Proba a fost deosebit 
de atractivă și s-a încheiat cu 
victoria schiorului oaspete Wal
ter Oetzel care a parcurs tra
seul în 36:47 (cu trei ture pe
nalizare). Acesta a fost urmat 
în clasament de colegul său de 
club, Gerd Kadner, cronome
trat cu 37:36 (patru ture pena
lizare) și în ordine de : Gh. 
Duca (Dinamo Brașov) 37:37 (o

NOI VICTORII ALE ECHIPELOR ROMÂNIEI 
ÎN TURNEUL DE VOLEI DE LA SOFIA

La Sofia au continuat între
cerile turneului internațional 
de volei rezervat echipelor de 
juniori. în competiția femini
nă. selecționata României a 
obținut a doua victorie conse
cutivă, cîștigînd cu scorul de 
3—0 meciul susțimut cu repre
zentativa Ungariei. Formația 
masculină a României a întîl- 
nit echipa Poloniei, pe care a

SIRPR1/E ÎN „TERNEI! 
CAMPIOANELOR" EA TENIS

NEW YORK, 9 (Agerpres). — 
Partidele din ziua a doua a 
„Turneului campioanelor" la 
tenis, care se desfășoară la 
Landover (Maryland), în apro
piere de Washington, s-au în
cheiat cu următoarele rezultate: 
Andrea Jaeger (S.U.A.) — Vir
ginia Ruzici (România) 3—6, 
6—2, 7—6 ; Wendy Turnbull
(Australia) — Pam Shriver 
(S.U.A.) 7—5, 7—5 ; Tracy Aus
tin (S.U.A.) — Hana Mandliko- 
va (Cehoslovacia) 6—3, 6—0. 
Partida dintre Chris Evert- 
Lloyd și Martina Navratilova 
nu s-a disputat, jucăioarea a- 
mericană fiind suferindă de 
gripă.

„ROND DE Zl“ IN
...Trenul pleacă din Bruxelles. '239 de km 

nu înseamnă mai nimic. în trei ore voi fi 
la Amsterdam. Sint intr-un expres care 
vine de la Paris, unul dintre cele 56 de tre
nuri internaționale care intră și pleacă zil
nic din Amsterdam. Vagonul e jumătate 
plin de tineri și de rucsacuri. Cei mai mulți 
moțăie. Afară, zorile de spală de întuneric. 
Expresul mănîncă-n liniște kilometrii. Gă
rile troc firesc, gări goale în dimineață. 
Roosendal, prima gară olandeză. Aici au 
jucat olimpicii noștri. Fotbaliștii. Au câști
gat cu 3—0... Se văd clădirile Rotterdamu- 
lul. Macaralele din port sprijină cerul. Cel 
mai mare port al lumii te copleșește. Tre
nul a ajuns deasupra orașului. Oprește pe 
un pod. Alături, se construiește un alt pod 
imens. Jos, ultimele fire ale Mării Nordu
lui gem sub jocul vapoarelor mamut. Ca
sele au luat ceva din culoarea mării. Ca
sele au parcă balcoanele în apă. Se con
struiește pe ultima limbă de pămînt. Ex
presul stă doar două minute în Rotterdam, 
are întîrziere. Urmează kilometri întregi de 
lalele. Tablou impresionist. Bărci la poartă. 
Și mașini care sîht încărcate cu lalele. în 
cîmpta olandeză, ici, colo, tradiționalele 
mori de vînt. Trenul trece pe lingă 
o moară uriașă, pe' șoseaua care intră în 
Amsterdam. E soare. Gara Amsterdamului 
are ceva din stilul Eiffel, gară imensă, 
acoperită, în clopot, ca la Budapesta si Lvov...

ȚARA LALELELOR...
...Primii pași in Amsterdam, clndva, pe 

vremea lui ștefan Covaci la Ajax, „centru” 
al fotbalului european, prefigurind marile 
performanțe de apoi ale naționalei olan
deze. Primele puncte de sprijin, In fața gă
rii, la centrul de informație turistică. O 
hartă sumară, contra o jumătate de gul
den. în citeva minute schițez „traseele de 
prim interes". O iau pe jos pe bulevardul 
Damrak. Magazine lingă magazine. Indone
ziene, chinezești, firme din Hong-Kong... 
Ajung foarte repede în Piața Palatului re
gal. stil vechi. Multi porumbel în piață. 
Și mulți bătrînl, pe bănci. Istoria pieței 
Dam te duce cu gîndul la a opta minune 
a lumii. Pentru că, cu secole în urmă, 
cînd Amsterdamul, așezare de pescari, a 
început să se dezvolte, după anul 1275, deci, 
aici s-a ridicat acest platou pe 13 659 de 
piloni. Ca o victorie, încă una. asupra 
mării ! O iau pe o stradă îngustă, trec cî- 
teva poduri, cincl-șase dintre cele 600 cîto 
se arcuiesc peste cele 60 de canale. Admir 
splendoarea centurii de canale, unde „curg" 
vaporete încărcate cu flori. Ochii urcă la 
ferestrele acestor case vechi. Veritabile ex
poziții. De vitralii, de perdele filigranate 
de artă manuală. Multe ghivece cu flori, 
La Amsterdam, cerul se sprijină pe baso
reliefuri, pe turle ornate. Fiecare casă 
pare un monument de artă. Fiecare dintra

LAUSANNE, 9 (Agerpres). — 
Secretariatul C.I.O. a dat publi
cității programul provizoriu al 
celui de-al XI-lea Congres o- 
limpic, eveniment important 
al mișcării olimpice, ce se va 
desfășura în acest an, in ult'ma 
decadă a lunii septembrie, la 
Baden Baden. Festivitatea de 
deschidere va avea loc miercuri. 
23 septembrie, iar cea de în
chidere — luni, 28 septembrie.

La 29 septembrie vor începe 
lucrările Sesiunii C.I.O. care 
va desemna orașele gazdă ele 

tură penalizare), Gh. Gîrniță 
(Dinamo Brașov) 37:55 (patru 
ture penalizare), Francisc Fo- 
riko (Dinamo Brașov) 37:56 
(două ture penalizare) și Peter 
Eckstein (Dynamo Zinnwald) 
39:20 (cinci ture penalizare).

Sîmbătă are loc proba de 
ștafetă 4X7,5 km, cu startul la 
ora 10, din Poiana Mică.

Carol GRUIA-coresp.

UN CLASAMENT MONDIAL
AL ATLETISMULUI FEMININ

în clasamentul mondial pe 
națiuni la atletism feminin pe 
anul 1980, clasament alcătuit de 
ziarul francez „VEquipe" pe 

învins-o cu scorul de 3—2.
Alte rezultate : MASCULIN : 

Bulgaria — Spania 3—2 ; Un
garia — Bulgaria (B) ' 3—0 ; 
FEMININ : Bulgaria (A) —
Bulgaria (B) 3—0.

Aslă-searii, la Montevideo BRAZILIA URUGUAY
„El riundiiilito** sc inchcic cu o iinalâ sud-amcricanâ

Astă-seară, pe bălrînul sta
dion „Centenario" din Monte
video, cel care a găzduit cu o 
jumătate de secol in urmă pri
ma cupă a lumii, finala lui „El 
Mundialito" ! Cine va cîștiga 
„Copa d’oro" 7 Turneul, de o 
valoare foarte ridicată, a adus 
Ia start patru foste campioane 
ale lumii (Uruguay, Italia, R.F. 
Germania, Brazilia), campioana 
actuală (Argentina) și o echipă 
(Olanda) de două ori finalistă 
a marii competiții mondiale 
desfășurată cvadrienal sub 
steagul F.I.F.A. Deci trei echi
pe sud-americane și trei euro
pene.

în finală — două formații din 
„lumea nouă" a fotbalului, ve
chile rivale Uruguay și Brazilia. 
Cît privește pe campioana Eu
ropei, reprezentativa R. F. Ger

Jocurilor Olimpice de vază ți 
de iarnă din 1988.

Congresul și Sesiunea C.I.O.. 
vor fi precedate de reuniuni 
ale Comisiei executive a C.I.O., 
Asociației generale a federații
lor sportive internaționale și 
Asociației comitetelor naționale 
olimpice.

X
MOSCOVA, 9 (Agerpres). — 

în cadrul turneului pe care-1 
întreprinde în diferite orașe 
ale lumii, noul președinte al 
C.I.O., Juan Antonio Sama
ranch, a sosit la Moscova, gaz
da ultimei ediții a Jocurilor O- 
limpice de vară.

La sosire, J. A. Samaranch a 
fost întîmpinat de Ignati No
vikov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de or
ganizare a Olimpiadei de la 
Moscova, Serghei Pavlov, pre
ședintele Comitetului Unional 
Olimpic și Vitali Smirnov, 
prim-vicepreședinte al C.I.O.

în timpul șederii in capitala 
Uniunii Sovietice, J. A. Sama
ranch va purta convorbiri cu 
oficialități sportive.

primul loc se află U.R.S.S., cu 
1 238 puncte, turnată de R. D. 
Germană — 845 p, S.U.A. — 
256 p, Anglia — 206,5 p, Po
lonia — 205 p, Bulgaria — 174 
p, R. F. Germania — 158,5 p, 
Canada — 94 p. Cehoslovacia
— 87 p. România — 77,5 p, 
Jamaica — 72 p. Italia — 61,5 
p, Franța — 60,5 p, Norvegia
— 54 p, Ungaria — 53,5 p etc.

în clasamentul european, pri
mul loc este ocupat de U.R.S.S., 
urmată de R. D. Germană, An
glia, Polonia, R. F. Germania, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Româ
nia, Franța, Italia, Norvegia, Su
edia, Ungaria, Belgia, Elveția.

mania, ea n-a evoluat pe mă
sura așteptărilor : 1—2 cu Ar
gentina și apoi 1—4 cu Brazi
lia ! în acest din urmă joc, 
defensiva ei a fost net depăș tă 
de tehnica și inventivitatea a- 
tacanților brazilieni care, a- 
tunci cînd joacă în climatul fa
vorabil lor, capătă, parcă, pu
teri noi. („Cind joci in America 
de Sud nu poți să nutrești mari 
speranțe", declara Gianni Ri
vera, aflat la fața locului, unui 
ziarist de la „Gazzetta dello 
Sport"). Și-a decepționat supor
terii și actuala campioană a lu
mii, Argentina, eliminată din 
lupta pentru locul I, chiar da
că nu a cunoscut infi'îngcrca. 
Dar s-a vădit încă o dată că 
nu poate învinge Brazilia (de 
aproape 12 ani jucători’ „cario- 
cas" nu au pierdut in rața ar

• T E L E X •
BASCHET 0 In prima zi a 

competiției internaționale mascu
line de la Varșovia, selecționata 
orașului Budapesta a întrecut cu 
scorul de 122—100 (64—51) forma
ția locală Legia. într-un alt joc, 
reprezentativa orașului Helsinki 
a dispus cu 77—71 (36—38) de e- 
echipa A.Z.S. Varșovia.

HANDBAL 0 La Moscova, în 
cadrul competiției internaționala 
masculine „Cupa Mării Baltice" 
selecționata R.D. Germane a în
vins cu 19—16 (10—10) formația
Danemarcei. Alte rezultate: Po
lonia — U.R.S.S. (juniori) 30—23 
(16—13); R.F. Germania — Nor
vegia 21—18 (12—10).

PATINAJ • în ultima zi a 
concursului de viteză de la In
nsbruck, sovieticul Serghei Șleb- 
nikov a cîștlgat două probe: 500 
m — 38,84 și 1000 m — 1:17,82. 
situîndu-se pe primul loc în cla
samentul general, cu 168,290 p. In 
concursul feminin, patina toarea 
sovietică Irina Bakulina a ocupat 
primul loc la 1000 m, cu 1:28,78
• Proba de perechi din cadrul 
campionatelor de patinaj artistic 
ale U.R.S.S. a fost ciștigată de 
cuplul Veronika Perșina — Marat 
Agbarov, urmați de Irina Voro- 
bbova — Igor Lisovski și Mar’ana 
Cerkasova — Serghei Șahrai.

SCHI • „Cupa Mondială “ a 
programat la Pfronten (R F. Ger
mania) o probă feminină de cobo- 
rîre, cîștigată de Cornelia Prdll, 
sora celebrei campioane austria 
ece Annemarie Proll-Moser. In- 
vingătoarea a fost cronometrată 
pe o pârtie în lungime de 2 080 
m. (diferență de nivel 540 m) cu 
timpul de 1:19,36, fiind urmată 
de Doris de Agostini (Elveția) 
— 1:19,54 și Holly Flanders
(S.U.A.) — 1:19,75. In clasamen
tul general al „Cupei Mondiale" 
continuă să conducă Marie-The- 
rese Nadig (Elveția), cu 138 
puncte, urmată de Perrine Pe- 
len — 114 p și Fabienne Serrat 
(ambele Franța) — 104 p.

ȘAH • Cea de-a 10-a partidă 
a meciului dintre marii maeșfcri 
Viktor Korcinoi și Robert Hiib- 
ner, care-și dispută la Meran® 
(Italia) finala turneului candi- 
dațllor la titlul mondial, s-a 
întrerupt la mutarea a 44-a cu 
un ușor avantaj pozițional pen
tru Korcinoi, scorul fiindu-1 fa
vorabil cu <y2—3’A puncte (două 
partide întrerupte).

TENIS O Rezultate înregistra
te în turneul de dublu de la 
Londra: McNamara, MdNam-ee
(Australia) — Riessen, Stewart 
(S.U.A.) 7—4), 6—4, 7—6; Lute,
Smith (S.U.A.) — Fibak (Polo
nia), Smid (Cehoslovacia) 6—4, 
6-4, 6-2.

gentinienilor, ultima înfrîngere 
datînd din mai 1969. într-un 
amical la Porto Alegre: 0—2). Sa 
pare însă că partida Argent’na 
— Brazilia a fost cea mai fru
moasă a turneului de pină a- 
cum.

Așadar, astă-seară. sub con
ducerea brigăzii austriece alcă
tuită din Erich Linemayr, 
Franz Wdhrer și Adolf Mathias 
(toți trei cunoscuți șl pe sta
dioanele noastre) considerară 
de organizatori drept brigada 
cea mai valoroasă a competiți
ei, marea confruntare. Va fi 
victoria de partea lui Tila 
și Ze Sergio, sau a lui Paz, 
Victorino și Ramos 'c Cu 30 de 
ani în urmă, în fina’a celei de 
a 4-a ediții a C.M.. Uruguay 
învingea chiar la Rio de Ja
neiro, pe uriașul „Maracana", 
reprezentativa braziliei, cu 
2—1...

cele 7 000 de case și monumente protejate. •
Pe malul Amstelului, clțiva tineri în fața 
unui teatru. Discută în franceză, ceea ce I
pare curios. Aflu că acest teatru a fost
construit în 1784 ca „Theatre Franțais". >
Acum 1 se spune Kleine Komedle. Tinerii 
actori, mulți dintre el studentl, spun că au 
un repertoriu de 8—10 piese. In flecare
seară vin pregătiți să joace una dintre 1 
aceste piese. Abia la teatru află ce piesă 
vor juca!... Pe un pod, o ceată de punk“- 
iști, cum le place să se numească. Băieți 
și fete cu părul vopsit în multe culori sl 1 
cu cercuri mari în urechi, o fată, tunsă 
scurt, are capul jumătate verde, jumătate I 
roșu ! O alta are scris pe părul ca o tablă 
de șah, cifra 80. Eram în 1980 ! Alături 1 
de inși nerașl, nespălati, netunși parcă 
de cînd lumea. Mă retrag repede, caut o 
zonă mai liniștită. Ajung pe Prlensengracht.
la casa Annei Frank. Mulți tineri fotogra- 1 
fiază, discută. Nu-1 un muzeu, e o casă 
oarecare. A memoriei însă, mereu trează. 
Iau autobuzul 26, să ajung la cîteva din
tre sutele de muzee ale Olandei. Văd, pa 
afară, Kljkmuscum, aici, unde se află ce
lebrul „Rond de noapte" al iul Rembrandt. 
Nu pot să intru, se deschide la ora 10.
Alături, Muzeul Van Gogh. Cu peste 200 de 1 
tablouri, din cite știu, dar și alei aceeași . 
oră de deschidere...

. . . Părăsesc Amsterdamul, acest oraș I 
surprinzător, vechi șl nou... Trenul a- 
leargă prin infinitul de lalele. trece i 
de Rotterdam șl pe stingă, o clipă, 
la fereastră, apare stadionul Feycnoord. ca I 
o citadelă. Deschid fereastra șl gîndul mă 
duce cu zece ani In urmă. Și emoția urcă | 
în mine, și dorul de țară șl de casă. în 
urechi, ca un fantastic torent, aud galeria • 
arădeană ; „U.T.A. !... U.T.A. !...“ Atgt, fot- 
balul nostru și-a scris una dintre cele mai I 
frumoase pagini...’

Mircea M. IONESCU |


