
PROLETARI DIN TOATE TARILE.

AL CALITĂȚII Șl ÎN SPORT

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXXVIII - Nr. 9978 | 4 PAGINI - 30 BANI Marți 5 ianuarie 1982

Adine însuflețiți de vibrantele chemări cuprinse in Mesajul 
adresat țării in noaptea Anului Nou de președintele României 
socialiste, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, tot mai mulți sportivi, 
antrenori, activiști ai mișcării sportive exprimă în gindurile lor 
pentru noul sezon dorința fierbinte de a învăța, a munci și a se 
pregăti cu tot mai multă perseverență, hotârirea fermă ca prin 
performanțele lor să contribuie și 
a prestigiului României socialiste.

mai mult la creșterea continuă

Activitatea de canotaj In 1981 Să asigurăm luptătorilor tineri Să-ml înscriu numele pe lista

LA ȘCOALA ASPRĂ A SNAGOVULUI 
MUNCA Șl MODESTIA „VÎSLESC" ÎMPREUNĂ

Sezonul nautic international 
1981 a situat din nou schiful 
nostru feminin in prima grupă 
valorică a canotajului mondial. 
Două au fost evenimentele 
sportive majore în care rame- 
rele și vislașele românce au 
punctat decisiv în clasamentul 
celor mai bune reprezentative 
din lume. în ordinea desfășură
rii marilor regate am urmărit, 
întîi. evoluția „speranțelor" la 
campionatele mondiale de ju
nioare de la Pancearevo. Cite- 
va săptămîni mai tîrziu. la 
Milnchen, am asistat la cea de 
a 6-a ediție a campionatelor 
mondiale rezervate senioarelor, 
în ambele concursuri — victo
rii în proba de simplu prin 
Sanda Toma și Adriana Che- 
Iariu-

Conducem, așadar, atît la se
nioare cît și la junioare în în
trecerea considerată a fi cea 
mai atletică, cea mai repre
zentativă din canotaj — în 
proba de simplu. Conducem 
plutonul celor mai bune sprin
tere din lume, prin două fete 
din județul Botoșani, prin două 
tinere crescute la Snagov, la 
școala cu recunoscută persona
litate și distincție in promova
rea continuă a performantei. 
Conducem și în întrecerile bal
canice la această probă, dar 

La I. M. M. R. Craiova :

ÎN PRIM PLAN, VALORIFICAREA LA UN NIVEL CALITATIV 
SUPERIOR A EAPERIENțEI ANILOR TRECUI!

Situată în perimetrul zonei 
industriale de Est a Craiovei. 
întreprinderea mecanică de 
material rulant se bucură de
renume în întreaga tară, fiind 
unică în angrenajul industrial 
national, fiind singura unitate 
(creată în 1968) care repară lo
comotive Diesel si electrice. 
Vîrsta acestei întreprinderi ca 
si profilul său ne-au făcut să 
anticipăm că aici vom găsi un 
mare număr de tineri, un mare 
număr de muncitori care în
drăgesc sportul, care doresc să 
beneficieze de marile lui bine-

înaintea reluării pregătirilor pentru noul sezon la fotbal

CONSfĂTUIREA CU CONDUCĂTORI Șl ANTRENORI 
Ăl ECHIPELOR DIN EȘALOANELE FRUNTAȘE

Peste cîteva zile, echipele 
divizionare de fotbal își vor 
relua pregătirile în vederea 
sezonului competițional de pri
măvară. Pînă atunci, însă, pe 
agenda acestei activități figur 
rează și alte acțiuni menite 
să ducă la îmbunătățirea aces
tui sport, mai ales că nu de 
mult Biroul Executiv al 
C.N.E.F.S. și Plenara C.N.E.F.S. 
au analizat situația din fotbal 
și au jalonat direcțiile de îm
bunătățire a activității în acest 
sport.

Măsurile vor fi, desigur, de
finitivate la Conferința Fede
rației române de fotbal, dar 
este nevoie încă de pe acum 
de asigurarea unui start efi

Rodica Pușcatu și Elena Horvat — un 
tivă, medaliat cu bronz anul trecut

„2 f-c:
la C.M. de la Milnchen

printr-o altă tînără, Marioara 
Ciobanu. Am adunat, se poate 
spune, „tot aurul din lume" la 
această probă de referință în 
canotaj, probă „cu bătaie lun
gă". cu ..specializare" pe toate 
am barcațiile-

Am insistat asupra acestei 
probe pentru că schiful simplu 

faceri pentru sănăta
tea fizică si intelectu
ală a celor ce mun
cesc.

La I.M.M.R. tinere
țea se află la loc de 
cinste, de vreme ce 
nu mai puțin de 90 la 
sută dintre angajați 
sînt muncitori si teh
nicieni foarte tineri, 
iar dragostea lor 

pentru exercițiile fizice și 
agrement, pentru sport în ge
neral este atestată. între altele, 
de numărul mare de membri ai
asociatiei sportive „Locomoti
va". peste 1200. de bogata ac
tivitate care se desfășoară aici 
de numărul celor angajați în 
competițiile de masă.

„Este adevărat, ne spune 
George Cîrstea, secretarul aso
ciației sportive, am obținut re
zultate bune pînă acum, ne bu
curăm de un real prestigiu în 
oraș și chiar in județul nostru, 
dar nu sîntem încă pe deplin 

cient în pregătirea noului se
zon.

Azi, Ia sediul F.R.F., de Ia 
ora 9, are loc Consfătuirea cu 
președinții cluburilor și asocia
țiilor eu echipe de diviziile „A“ 
și „B“ și cu cei 18 antrenori 
ai divizionarelor „A“.

Cu acest prilej se va ana
liza desfăișurarea turului Divi
ziei „A“, se vor face aprecieri 
privind unele aspecte ale pro
cesului de instruire, vor avea 
loc discuții în care participan- 
ții au datoria să contribuie la 
o analiză temeinică pentru 
îmbunătățirea fotbalului pe 
multiple planuri, inclusiv în 
creșterea volumului de pregă
tire și al realizării unei dis
cipline exemplare în toate sec
toarele acestui sport.

tinăr, de perspec-

Foto : Dragoș NEAGU

este materia de bază care se 
predă. în clasele cu mult soare 
din Siliștea Snagovului, pentru 
că în aceste suple ambarcatil 
urcă întîia oară „speranțele".

Vasile TOFAN

(Continuare In pag. 2—3)

mulțumiți cu ceea ce am reali
zat. Tineretul. toți oamenii 
muncii din întreprindere doresc 
mai multe activități atractive 
Si interesante, simt nevoia unei 
mai mari frecvente a întrece
rilor. în acest context, prețioa
sele îndemnuri ale secretarului 
general al partidului nostru, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
de a acorda mai mare atenție 
sportului de masă, educației

Constantin MACOVEI

_ (Continuare in pag. 2-3)

Campionatul feminin de Eiandbal

O SURPRIZĂ PLĂCUTĂ: UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
DIN NOU IN PLUTONUL FRUNTAȘ

„Intîrziată* față de edițiile 
precedente (a programat prima 
etapă abia în a doua jumătate 
a lunii decembrie !), întrecerea 
celor mai bune echipe femini
ne de handbal din țara noas
tră ne-a oferit. în schimb, mul
te și interesante constatări chiar 
din start. Firește că prea multe 
concluzii nu se pot trage după 
două etape. Sînt însă „semne" 
potrivit cărora există perspecti
va ca în ierarhia primelor 12 
formații din handbalul feminin 
românesc să se producă, în a- 
cest sezon, unele schimbări.

Astfel, o surpriză plăcută 
ne-a oferit, la acest început de 
întrecere, echipa Universitatea 
Timișoara. Ani și ani la rînd 
fruntașă în această dispută, e- 
chipa bănățeană acuzase în ul
timul timp o oarecare scădere

In semifinala C. €. E. Ia rents de masă.

C. S. ARAD - STATISZTIKA BUDAPESTA, LA 31 IANUARIE
Meciul de tenis de masă 

dintre echipele feminine C.S. 
Arad și Statisztika Budapesta, 
din cadrul semifinalelor Cupei 
campionilor europeni, va avea 
loc la Budapesta, la 31 ianua-

a pregătire de un înalt nivel
Anul care s-a încheiat a fost 

deosebit de bogat în întreceri 
internaționale pentru luptăto
rii de la stilul greco-romane. 
Competiția de cea mai mare 
răspundere pentru noi a fost 
Universiada. Sîntem foarte 
mulțumiți de comportarea bă
ieților, de mobilizarea lor e- 
xemplară pentru acest con
curs. Dar, pentru orice mare 
sportiv vine și vremea retra
gerii din activitatea oompeti- 
țională. Și din echipa noastră, 
clasată de două ori pe primul 
loc în Europa, învingătoare 
detașată și la J.M.U., cîțiva 
component! au ajuns foarte 
aproape de acest moment, unii 
dintre ei anunțindu-și. chiar 
retragerea. Gînduil cu care 
pășim în noul an — în care 
ne așteaptă campionatele eu
ropene și mondiale — este 
pregătirea la un înalt nivel a 
tinerilor talentați, remarcați în 
ultima vreme, capabili să-i în
locuiască pe cei care ne-au o- 
feriț atâtea satisfacții, astfel 
ca ei să se dovedească demni 
urmași ai componenților echi
pei de aur a României.

ION CORNEANU 
antrenor emerit de lupte 

greco-romane

Vreau s-o ajung 

pe Carmen Bunaciu!
Am încheiat ultimul sezon 

cu rezultate bune și acest lu
cru mă stimulează foarte mult. 
Am în față exemplul marii 
noastre campioane care este 
Carmen Bunaciu, cea mai ra
pidă sipatistă din lume în 1981. 
Mă voi antrena cu o și mai 
mare ambiție, ajutată de pro
fesoara mea, Gica Deak, și voi 
încerca s-o ajung cit maii re
pede pe recordmana țării. îm
preună poate ne va fi mai 
ușor să le înfruntăm pe re
prezentantele R.D. Germane, 
marile specialiste ale proce
deului spate. Oricum, eu țin
tesc două medalii la campio
natele europene de juniori de 
la Innsbruck, oeea ce pentru 
mine ar însemna um succes 
imens. Și, desigur, un loc 
fruntaș în topul european. Nu 
de alta, dar în 1983 se vor 
desfășura campionate europene 
de seniori...

ANCA PATRAȘCOIU 
campioană de junioare la înot 

valorică, îngrijorătoare chiar in 
unele momente, cînd se plasa 
pe locurile de „subsol" ale cla
samentului. Se spunea la un 
moment dat că la Timișoara se 
va realiza o fuziune între cele 
trei echipe existente (două ac
tivează în Divizia ,,B“) pentru 
ca Timișoara, acest vechi cen
tru al handbalului nostru, să 
poată fi reprezentat cît mai 
demn si în campionatul femi
nin, știut fiind faptul că în cel 
masculin. Politehnica Timișoa
ra se numără de o bună bucată 
de timp printre fruntașe. Fu
ziunea nu s-a făcut pînă la 
urmă, dar Universitatea a re
născut spectaculos în acest de
but de campionat, făcînd și mai 
interesantă lupta din fruntea 
clasamentului.

Acolo, „sus", unde se de- 

rie. Din lotul campioanei Un
gariei fac'parte : Judii Magos, 
Gabriella Szabo. Zsuzsa Olah 
și Beatrix Kishăzi, jucătoare 
foarte bine cotate pe plan eu
ropean și mondial.

celor mai ouni semigrei din lume
Judecind prin prisma perfor

manțelor realizate, pot afirma 
că anul 1981 mi-a adus satis
facții mai mari decît cei de 
pînă acum. La campionatele 
europene de la Tampere, am 
urcat pe podiumul medaliați- 
lor cu o treaptă mai sus decît 
reușisem la ediția precedentă, 
în plus, mi-am luat o revanșă 
în fața polonezului Pavel 
Skrzecz, cel care obținuse o 
victorie discutabilă în fața 
mea. La Jocurile Olimpice de 
la Moscova. Ziarul „Sportul" 
a scris că meritam victoria și 
în finala campionatelor euro-. 
pene... Mă simt sănătos, pu
ternic, capabil să-1 înfrunt pe 
oricare dintre principalii mei 
adversari. Ce doresc să reali
zez în acest an ? Să muncesc 
temeinic, să-mi îmbunătățesc 
tehnica de luptă și forța de 
lovire, astfel ca la întrecerile 
mondiale de Ia Milnchen să-mi 
înscriu numele pe lista celtw 
mai buni semigrei din lume.

GEORGICA DONia 
vicecampion european de bo>

Rampă de lansare 

pentru sporturile Deltei
Mișcarea sportivă din jude

țul Tulcea a încheiat un an în 
care a obținut rezultate remar
cabile, atît în activitatea da 
masă, cît șî în cea de perfor
manță. Marea competiție spor
tivă națională „Daciada", ini
țiată de secretarul general al 
partidului, a stimulat puternic 
sportul de masă din orașele și 
comunele județului ca si per
formanța. Menționez că anul 
1981 ne-a adus 16 titluri de 
campioni naționali de juniori 
la sporturile Deltei, caiac-ca- 
noe, ca și alte rezultate, pro
mițătoare. la atletism.

Anul 1982 vrem să fie și în 
mișcarea sportivă tulceană un 
an al calității, mărturisindume 
intenția de a dezvolta succe
sul realizat la caiac-canoe, de 
a lansa cu vigoare atletismul, 
voleiul, luptele și boxul, pen
tru care tineretul din județ 
are deosebite calități. Dorim.

GHEORGHE DAMIAN 
prim-vicepreședinte al 

C.J.E.F.S. Tulcea
(Continuare in pag. 2-3)

cide viitoarea campioană, ac
tuala deținătoare a titlului. 
Rulmentul Brașov a pierdut

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

ECHIPELE ROMÂNEȘTI 

ÎN CUPELE EUROPENE 

DE HANDBAL FEMININ
In cursul acestei săptămîni, 

mai precis joi după amiază, la 
Iași, și duminică dimineață la 
Brașov, două din cele trei for
mații feminine de handbal din 
țara noastră, participante la 
cupele europene, vor lua star
tul în competițiile respective. 
Este vorba de jocurile tur din
tre TEROM Iași și Spartakus 
Budapesta în Cupa cupelor și 
dintre Rulmentul Brașov și 
Iskra Partizanske (Cehoslova
cia) în Cupa campionilor eu
ropeni. In Cupa IHF. Știința 
Bacău s-a calificat in turul 
al IlI-lea prin retragerea din 
competiție a formației austrie
ce WAT Funfhau® Wien.



GiNDURi Înaripate pentru un an ACTUALITATEA LA VOLEI REPREZENTATIVA JU
AL CALITĂȚII
(Urmare din pag. I)

de asemenea, ca la noua bază 
de la Somova, realizată pentru 
•porturile nautice ta anul 1981 
să se adauge cit mai grabnic 
cea de la Jurilovca. ta plin 
lucru, ambele constituind o a- 
devărată rampă de lansare 
pentru tinerii sportivi de la 
caiac-canoe.

Doresc să mă număr printre 
fruntașii „barei** europene
Am intrat in anul 1982. iar 

în planul meu de muncă fi
gurează pentru viitoarea peri
oadă obiective pe care le con
sider de o mare Însemnătate. 
Chiar dacă ta acest an. noi. 
gimnaștii, nu avem nici cam
pionate mondiale, nici euro
pene. cred că acest fapt nu 
diminuează cu nimic răspun
derile pe care le avem, de a
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CARNET DE VACANȚĂ
• POMUL DE IARNĂ AL 

HOCHEIȘTILOR... Profesorul 
Lazăr Enciu și-a zis că elevii 
•ăi, de la Clubul sportiv șco
lar Triumf, nu se pot despărți 
oricum de anul în care au aflat 
primele taine din cartea minu
nată a hocheiului. Si. avînd 
sprijinul unui Inimos colectiv de 
părinți, i-a chemat pe toti. în
tr-o zi de vacanță. în sala de 
la patinoarul „23 August“ pe 
ușa căreia scrie Hochei club 
Triumf. Copiii s-au strîns în 
jurul pomului de iarnă încăr
cat de globuri, beteală dar și- 
crose în miniatură, ascultînd 
frumoasa poveste a sportului de 
care-și leagă speranțele, depă
nată — în momentele cele mai 
semnificative ale acesteia — de 
arbitrul international Ștefan En- 
cta- Au urmat proiecții de fil
me. despre hochei și nu numai, 
iar glasuri tinere au rostit ver
suri pentru tară și pentru pa
cea lumii, Alexandru Roșu re
citind chiar o poezie proprie, 
în final, momentul cel mai aș
teptat, 20 de hocheiști de 10—11 
ani primind cele dinții crose, 
mai mari — se înțelege — to
cit Nicoîae Victor. Ștefan Po
pescu, Silviu Dumitru. Gabriel 
Victor. George Bumbac, Cîau- 
dia Ghimișescu, Silviu Pintea 
și ceilalți- După ce le-a înmî 
nat, prof. Teodor Bolea, direc
torul C.S.Ș. Triumf, a ținut să 
adauge, pentru reporter : „Moș 
Ger Hă a mai venit și in sec-

DEBUT COMPETIȚIONAL 
LA PATINAJ VITEZĂ

MIERCUREA CIUC, 4 (prin 
telefon). Pe pista naturală de 
400 m din localitate a avut 
loc concursul de patinaj vi
teză dotat cu „Cupa 30 Decem
brie", la startul căruia au fost 
prezent! viteziști din Brașov, 
Cluj-Nanoca, Tg. Mureș. Plo
iești. București și Miercurea 
Ciuc. întrecerile s-au bucurat 
de succes. Iată clasamentul 
general pe probe : copii I 
(500+1 000 m) — Mihaela Ti
miș (Cluj-Napoca) și Daniel 
C«ata (Brașov) ; copii II (500+ 
1000 m) — Mihaela Dascălu 
(Brașov) șl Marian Rădoi 
(Brașov) ; junioare I (500 + 
1500 m) — Daniela Iliescu 
(Ploiești) : juniori I (500+3000 
m) — Zsolt Zakarias (Miercu
rea Ciuc) ; junioare II (500 + 
1500 m) — Judith BfigOzi 
(Miercurea Ciuc) ; juniori II 
(500+1500 m) — Karol Lang 
(Cluij-Napoca) ; senioare (500+ 
1500 m), Eva Szigheti (Miercu
rea Ciuc) ; seniori (500+3000 
m) — Tibor Konacz (Miercurea 
Ciuc). (V. PAȘCANU — co- 
resp.).

INSTITUTUL DE EDUCAȚIE 
FIZICĂ Șl SPORT ANUNȚĂ: 

Cursurile de pregătire 
pentru candidați! Ia con
cursul de admitere din iulie 
1982 încep la 17 ianuarie 
1982 și au loc ta fiecare 
duminică. între orele 9—13, 
Ia sediul Institutului, din 
str. Maior Ene nr, 12.

Se pot prezenta la aces
te cursuri elevi și absol
venți de liceu, cu recoman
darea conducerilor școlilor 
sau cluburilor sportive ta 
care activează.

SI IN SPORTV
face totul pentru ca Intr-un 
timp cit mai scurt să putem 
propulsa gimnastica noastră 
masculină la cote cit mai ri
dicate în arena internațională. 
Cred că 1982 ar trebui să fie 
un an de muncă asiduă pen
tru perfecționare, pentru șle
fuirea noilor noastre exerciții, 
pentru învățarea unor elemen
te de mare dificultate, care să 
facă mai competitive evoluțiile 
noastre ta întrecerile anilor 
ce vin. Numai prin eforturi 
majore, printr-o dăruire exem
plară la antrenamente, zi de 
zi. vom putea obține perfor
manțe mai bune în viitoarele 
concursuri de mare anvergură. 
Personal, doresc să-mi perfec
ționez exercițiile la bară fixă, 
aparat care mi-a adus frumoa
se succese în 1981, și doresc 
ca într-un timp cit mai scurt 
să mă pot număra printre cei 
mai buni din Europa ta aceas
tă probă.

EMILIAN NI CU LA 
campion mondial universitar

Pomul de iarnă al viitorilor hocheiști...

♦iile de gimnastică sportivă — 
el fiind... ajutat de învățătoa
rele Eugenia Gilcescu și Elena 
Brătan, de Ia $c. gen. 17 —, 
și de gimnastică ritmică- Ase
menea acțiuni pot servi drept 
pildă".
• ...ȘI AL RUGBVȘTILOR. Ca 

ta fiecare duminică, si de data 
aceasta „speranțele" rugbyului 
constăntean — mai exact ale 
C.S.Ș. 2 — s-au adunat dumi
nică după-amiază la programul 
de discotecă, organizat de ei... 
pentru ei- Numai că acum mo
mentul a fost încărcat de emo
ție și semnificație : profesorul 
Petre Ianusevici, maestru eme
rit al sportului, a dat citire re
zultatelor anchetei la care par
ticipă jucătorii inșiși, fiecare 
alcătuind clasamentul propriu 
al celor mai buni dintre ei în 
anul care s-a încheiat. Iar „Moș 
Gerilă" i-a dat mandat direc
torului C.S.Ș. 2, prof- Nicolae 
Rotaru, să împartă daruri lui 
Virgîliu Năstase, Adrian Ținea, 
Arcadie Pavlov, Gabriel Ne- 
graia, Ștefan Butnaru, Cristian 
Constantin, Mihai Foca, celor
lalți rugbyști, de azi și — mai 
cu seamă — de mîine. Iar a- 
ceastă adevărată familie s-a

LA ȘCOALA ASPRĂ A ȘNAGOVULUI
(Urmare din pag 1)

Cu trei schifuri de simplu me
daliate anul trecut cu aur ta 
cele mai mari regate Interna
tionale, o privire în perspecti
vă nu poate fi decit optimistă. 
Multipla noastră campioană 
Sanda Toma va avea probabil, 
în 1982. aceleași principale ad
versare de la campionatele 
mondiale din capitala Bavariei: 
Berryl Mitchell (Anglia) și Iri
na Fetisova (U.R.S.S.). Con
fruntarea cea mare va fi in 
Elveția, gazda viitoarelor cam
pionate mondiale. La MUnchen, 
englezoaica Berryl Mitchell a 
rămas în urma Sandei Toma cu 
112 sutimi de secundă. Diferen
ță deloc ușor de recuperat ta 
canotaj. In fața unei campioa
ne totdeauna perfect orientată 
tactic, cu un talent de excep
ție în arta grea a vîslitului.

La școala aspră a Snagovu- 
lui munca șl modestia au fă
cut carieră. O carieră frumoa
să cu rezultate și perspective 
frumoase. Pe pista de la Ober
schleissheim toate cele sase e- 
chipaje românești au fost pre
zente ta finala mare a ediției 
mllncheneze a C-M., patru din
tre ele cucerind medalii (sim
plu, 2 f.c„ 4+1 vîsle șl 8+1),

• Activitatea voleibalistică 
este dominată in această săip- 
tămînă de cupele europene. 
Luni după-amiază a sosit ta 
Capitală echipa masculină Real 
Madrid, participantă le „Cupa 
cupelor", pentru lntîlnirea cu 
Steaua București. Meciul se va 
desfășura miercuri 6 ianuarie, 
ta sala Floreasca. începînd de 
la ora 16,30. Tot miercuri, în 
sala Dinamo, ora 18,30, echipa 
campioană a României și de
ținătoarea „Cupei campionilor 
europeni" — Dlnamo Bucu
rești — va primi replica echi
pei olandeze Verbunt V.V. în 
Întrecerea feminină a aceleiași 
competiții, Dinamo București 
va întîlni puternica echipă 
Uralocika Sverdlovsk, campi
oana Uniunii Sovietice. Cu a- 
cordul riuburilor, partida va 
avea loc sîmbăită 9 ianuarie, 
de la ora 18, ta sala Dinamo.

• în ultimele zile ale anu
lui trecut, ta sala Dinamo s-a 
desfășurat un turneu interna
țional feminin la care au par
ticipat Dynamo Berlin, Dinamo 
București, Calculatorul Bucu
rești și Lotul de junioare. RE- 

reunit iarăși în noaDtea dintre 
ani, privind cu încredere spre 
viitor.

G. R.
• Aflat ta al doilea an al 

existentei sale, patinoarul arti
ficial din cartierul reșițean 
Lunca Bîrzavei cunoaște o fe
brilă acivitate. Porțile sale sînt 
deschise zilnic timp de șase 
ore publicului larg, în alte trei 
ore (împărțite în „reprize" de 
dimineața și după-amiaza) 
C.J.E.F-S. Caraș-Severin orga- 
nizînd cursuri de inițiere pen
tru copii, pe o durată de două 
săptămîni, sub îndrumarea fos
tei sportive de performanță 
Monica Domocoș-Droc și a in
structorului Walter Ott- Mulți 
dintre ei vor să treacă, cit mai 
curînd, în grupa de avansați, 
care constituie nucleul unei vi
itoare secții de patinaj artistic 
în cadrul A.S. Olimpia (instruc
tor Iacob Neubauer). Trebuie 
remarcată buna funcționare a- 
sigurată acestei baze de admi
nistrația patinoarului, mai ales 
că acum, în timpul vacanței, 
afluxul tinerilor amatori de pa
tinaj este impresionant.

Doru Dinu GLĂVAN, coresp I 

iar două (2 visle și 4+1 rame) 
locul 4. Un bilanț strălucit, unic 
ta istoria canotajului nostru fe
minin I Un bilanț la care „per
spectiva" a mai adăugat — la 
C.M. de junioare de la Pan- 
cearevo — tacă două medalii 
de aur (la simplu și 2 visle) și 
două de bronz (la 2 Lc- și 
4+1 vîsle).

în cartea de aur a canota
jului românesc, la fila rezer
vată anului 1981 vor figura, cu 
majuscule, numele multor per
formere. E generația „semicen
tenarului" sărbătorit nu demult 
de F.R.C-Y., în frunte cu San
da Toma, neînvinsă de cînd a 
urcat într-o barcă de simplu, 
urmată de o întreagă pleiadă 
de talentate și valoroase ca
notoare Olga Bularda, Valeria 
Roșea, Sofia Banovici, Aneta 
Mihaly, Ecaterina Oancia (4+1 
vîsle). Elena Horvat, Rodica 
Pușcatu (2 f.c.), Rodica Frîntu, 
Florica Bucur, Luminița Furci- 
lă. Marica Țăran, Olguta Ono- 
frei. Maria Ana Naghiu, Ma
riana Zaharia, Elena Bondar, 
Elena Radu (8+1) — toate me
daliate cu bronz la ultima edi
ție a campionatelor mondiale.

Adriana Chelariu — prima 
noastră campioană mondială de 
junioare la simplu — va figu
ra. desigur, pe fila „perspecti
vei". alături de alte douăme- 

ZULTATE TEHNICE : Dyna
mo — Calculatorul 3—0. Lotul 
de junioare — Dinamo 3—2 ; 
Dynamo — Lot. Jun. 3—1, Di
namo — Calculatorul 3—0 ; 
Dynamo — Dinamo 3—2. Cal
culatorul — Lot. jun. 3—1. Pe 
primul loc ta clasament, ne
învinsă, Dynamo Berlin, ur
mată de Dinamo, Iotul de ju
nioare și Calculatorul Bucu
rești.

• Ieri diupă-amiază au pă
răsit Capitala .loturile de ju
nioare și de juniori ale Româ
niei care vor participa la tra
diționalele turnee de la Sofia, 
între 6 și 10 ianuarie. Au fă
cut deplasarea : Emilia Nedel- 
eu, Daniela Drăghici, Eliza Ma
rinescu, Ioana Liteanu, Danie
la Bordei, Mirela Popovicî, 
Elena Negulescu, Carmen An- 
ghel, Georgeta Lungu, Iuliana 
Răcean, Cristine Zoppelt și 
Simona Boldor, însoțite de an
trenorii Leonid Sorbală și 
Mircea Popescu. Lotul de ju
niori, condus de antrenorii 
Ștefan Dumitrescu șl Dan Lă- 
zărescu, cuprinde următorii 
jucători : Dorin Antonescu, 
Pompiliu Dascălu, Vasile Cion- 
toș, Silviu Pralea. Cristian 
Pentelescn, Florin Popescu, 
Dan Teleagă, Dănuț Pasca, 
Sorin Pop, Daniel Rădirlescu, 
Mihai Szentenai și Claudiu 
Pițigoi.

LA I.M.M.R.
(Urmare din pag I)

CÎȘTIGĂTOARE A „CI
în sala Giulești s-au dispu

tat recent întrecerile turneului 
final al „Cupei FJL Box", 
competiție rezervată reprezen
tativelor județene de juniori. 
Pentru ultimul act s-au califi
cat formațiile județelor Brăila, 
Cluj, Constanța și combinata 
Sibiu + Vîlcea. în semifinale 
s-au întîlnit echipele Brăila cu 
Constanța și Cluj cu Si
biu + Vîlcea. Reprezentati
vele județelor Brăila și 
Cluj au obținut victorii la 
același scor : 8—4. Dintre oom- 
ponenții echipelor învinse au 
produs o bună impresie ju
niorii Allm Iaia, Petre Drag- 
nea și Livlu Gălan (de la 
Constanta). Marian Fînățean, 
Marian Tănase și Nicolac Bra- 
con (Sibiu -|- Vîlcea).

întîlnirea decisivă. dintre 
formațiile județelor Brăila și 
Cluj, a fost deosebit de dispu
tată și echilibrată. în pri
mele partide, clujenii au luat 
un avantaj substanțial ca
re părea decisiv. Dar, la ca
tegoriile mari, elevii antreno
rilor Calistrat Cuțov și Gheor
ghe Baltă au obținut victorii 
categorice, făcînd ca rezultatul 
să devină egal : 6—6. în aceas
tă situație s-a făcut apel la o 
prevedere a regulamentului 
pentru departajarea echipelor 
finaliste : vîrsta participanților. 
Avînd în componența sa mai 
multi juniori mici, reprezenta
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rii noastre, care au venit cu 
membri de familie, iar concur
surile. de alergări în sac, mini- 
fotbal, volei, orientare turistică 
și jocurile distractive s-au bu
curat de mult succes") i-a de
terminat ne organizatorii spor
tivi de la I.M.M.R. să acorde 
o atenție si mai mare activită
ților de turism, noutatea fiind 
acum aceea că se va începe cu 
copiii angaiaților. pentru care 
sînt prevăzute concursuri de 
Inițiere la bazele de agrement 
din împrejurimile Craiovei. în 
preocupările asociației sportive 
se va afla, de asemenea, acți
unea de pregătire a unor noi 
instructori voluntari pe ramu
rile de sport cele mai îndră
gite în întreprindere, aceasta 
fiind apreciată ca o condiție 
indispensabilă pentru atingerea 
obiectivului propus, acela de 
Intensificare a activităților 
snortive de masă în beneficiul 
tineretului, al tuturor oamenilor 
muncii.

în orice caz. se conturează ca 
o certitudine că lăcătușii Mihai 
Alexandru. Petre Cojocaru, 
electricienii Gică Crăciun și 
Marin Dîrmon, strungarii Elena 
Ceapă, Doina Ionesca, Gheor
ghe Munteanu, ceilalți angajați 
de la I.M.M.R. Craiova, ca și 
membrii lor de familie. vor 
avea asigurată în 1982 o acti
vitate mai bogată în sporturile 
lor preferate — atletism, volei, 
tenis de masă sau popice —. 
că le vor fi create condiții ca. 
în spiritul indicațiilor condu
cerii de partid, activitatea spor
tivă de masă să cunoască un 
nou avint.
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ORICINE JOACĂ POATE CIȘTIG/

• autoturisme „Dacia 1300* și ,
• mari sume de bani, variabile
• excursii în U.R.S.S. sau R.P. E

BILETELE DE 25 LEI PARTICIP/ 
încercați și dv. sâ vâ numâra* 1 * * * * * * * * * * 

noului an I

fizice, ca părți componente ale 
formării unui om înaintat, să
nătos fizic și intelectual, ne-au 
determinat să- gîndim mai mult 
asupra a eeea ce trebuie să fa
cem în viitor, ce trebuie să în
treprindem pentru ca, într-ade- 
văr, să asigurăm un caracter 
mai organizat competițiilor, să 
atragem un mai mare număr 
de tineri, de oameni ai muncii, 
Ia practicarea activităților tu
ristice și de agrement, să trans
formăm toate acestea în obiș
nuință".

în olanul concret elaborat de 
consiliul asociației, plan care a 
fost făcut și după discuții cu 
un mare număr de membri ai 
asociației sportive, am găsit 
cîteva obiective de real interes, 
care cu siguranță vor cunoaște 
un frumos succes. Este vorba, 
mai tatii. de amenajarea unei 
baze sportive complexe în 
apropierea întreprinderii („Ne 
bucurăm de sprijinul permanent 
al conducerii întreprinderii, mai 
ales al tovarășului director 
Alexandru Dombi, vom pune 
umărul noi înșine, vom face 
ore de muncă patriotică și cu 
siguranță că terenurile de fot
bal si handbal, ca și popicăria,
vor fi date in folosință cit mai
curind posibil in anul viitor"),
care să faciliteze într-o mai
mare măsură organizarea acti
vităților preferate de munci
tori. Experiența acumulată în
anii trecuti („La sfîrșit de săp-
tămină am făcut excursii la
pădurea Bucovăț sau în lunca
Jiului cu participarea a peste 
300 de angajați ai intreprinde- 

daliate cu aur la C.M. din Bul
garia, Camelia Diaconescu și 
Anișoara Șorohan (2 vîsle), de 
Ecaterina Tudorică și Titiana 
Iftime (medalie de bronz la 2 
f.c.), de foarte tinerele Violeta 
Oprea, Năstaca Iurcka, Elisabe- 
ta Oleniuc, Aurora Darko, Cris
tina Dinu (medaliate, de aseme
nea, cu bronz la 4+1 vîsle). E 
munca, e măiestria susținută de 
o mare ambiție și de mult e- 
fort a sportivelor- E dragostea, 
e competenta unui neobosit co
lectiv obștesc al federației de 
resort. E pasiunea, probitatea 
și profesionalitatea antrenorilor 
emeriți Victor Mociani, Maria 
Drăghici, Ion Boicu, Gheorghe 
Gheorghiu.

Ultima ediție a C.M. a fost 
dominată cu autoritate de ca
notoarele din Uniunea Sovieti
că (victorii în patru din cele 
șase probe disputate). Schifis- 
tele din R, D. Germană au ce
dat intiietatea din ’80 pe Krî- 
latskoe, ocupind locul doi. iar 
echipajele românești și-au 
menținut poziția a treia, deta- 
șîndu-se — prin punctaj — de 
restul plutonului. în perspecti
va sezonului nautic care ur
mează, avem temei să credem 
că schiful românesc își va con
tinua frumoasa ascensiune, rl- 
dicind tot mai sus prestigiul 
sportiv al României socialiste.



| Despre probleme încă nerezolvate
ale campionatului (V)

I PREA MULTI JUCĂTORI AU TRECUT... PE „GALBEN" Șl PE „ROȘU
• Suspendări de la o etapă la... un an!
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După ce a cucerit de două 
ori consecutiv titlul de campi
oană a țării — la aceste per
formanțe adăugîndu-se și cîș- 
tigarea ultimei ediții a „Cupei 
României" —, iată că reduta
bila formație craioveană Uni
versitatea a terminat pe pri
mul loc și turul actualului 
campionat. în mod neașteptat, 
însă. Universitatea Craiova n-a 
reușit să obțină nici măcar un 
singur punct în ultimele două 
meciuri, astfel că nu s-a putut 
distanța de Dinamo, mulțu- 
mindu-se (e un fel de a 
vorbi 1) doar cu avantajul go
laverajului, care poate să conx. 
teze, dar poate să nu aibă im
portanță în condițiile dispută
rii partidei retur cu Dinamo, 
la București. în această situa
ție, oricum incomodă. Univer
sitatea Craiova a ajuns și din 
cauza faptului că în ultimele 
două meciuri, cu ProgTesui- 
Vulcan și Steaua, craiovenii 
au avut cite un jucător elimi
nat de pe teren pentru acte 
de indisciplină (Donose și. 
respectiv, Tilihol). 
stării de Indisciplină 
fi și mai neplăcute, 
seama de faptul că și în me
ciul cu Dinamo, Universitatea 
Craiova a evoluat în inferio
ritate numerică, avîndw-1 pe 
Beldeanu eliminat din loc. 
Sau ce se poate spune despre 
F.C.M. Brașov, care va juca 
UN AN fără portarul Clipa, 
suspendat pe această lun
gă perioadă pentru o faptă re
probabilă (l-a lovit pe preșe
dintele echipei F.C. Constanța ?) 
Coechipierul său Bența i-a 
urmat exemplul, lovi ndu-1 pe 
antrenorul C. Mareș, fiind șî 
el suspendat.

Am făcut această introduce
re si am pornit de la particu
lar pentru a ajunge Ia gene
ral și de a arăta că prin ac
tele lor de indisciplină, mai 
grave sau mai puțin grave, 
sancționate cu cartonașe galbe
ne și roșii și apoi cu etape de 
suspendare, jucătorii respectivi 
aduc prejudicii propriilor lor 
echipe, fără a mai vorbi de 
deteriorarea spectacolului spor
tiv. de crearea unui climat ne
favorabil în teren și în tribu
ne. Pentru a nu mai spune că 
PROGRESUL. PERFORMANȚE
LE DE VALOARE sînt legate 
strins de FACTORUL DISCI
PLINAR, prezent In pregătirea 
echipei, în evoluția ei pe te
ren. în toate acțiunile ei.

ȘTIRI... ȘTIRI...
• COMISIA DE COMPETIȚII ȘI 

disciplina a F.R.F. ne infor
mează că jocul Viitorului Gheor- 
gheni — Politehnica Iași, din ca- 
irul etapei a Xl-a a Diviziei „B“, 
leria I, a fost omologat cu 3—0 
sentru echipa ieșeană, deoarece 
viitorul a folosit un jucător in 
itare de suspendare pentru acu- 
nularea a două cartonașe gal- 
tene.
Reamintim că scorul de pe te

en a fost 0—0. In urma acestei 
teclzil, Politehnica Iași totalizea- 
ă acum 27 de puncte, Iar Vi- 
iorul Gheorgheni 13 puncte — 
■ozițiile lor in clasamentul turu- 
11 fiind neschimbate.

• TURNEUL LOTULUI REPRE- 
ENTATIV DE JUNIORI ÎN IS- 
AEL. După cum se știe, lotul 
sprezentativ de juniori al țării 
oastre a participat, intre 27 și 31 
ecembrie 1981, la un turneu In 
irael, la care au mal fost pre- 
.’nte selecționatele similare ale 
ortugaHei, Elveției, Suediei și 
raelului.
Echipa țării noastre a susținut 
itru meciuri, încheiate cu ur
ătoarele rezultate: 1—2 cu Por- 
galia, 1—1 eu Elveția șl Suedia 

2—5 cu Israel.

iriiNisTR/iTia or stai loto pronosport intormeazA
NOI POSIBILITĂȚI 

DE MARI SUCCESE I

Agențiile Loto-Pronosport 
ntinuă în aceste zile vînza- 
î biletelor pentru tradîțio- 
la tragere extraordinară 
onoexpres a Noului An, 
re va avea loc duminică 10 
mărie 1982. Ca și la trage-
i similară de amu trecut — 
d s-au atribuit circa 128.000
cîștiguri în autoturisme,

ii și excursii peste hotare 
vor fi efectuate 13 extrageri 
patru faze, cu un total de 
de numere Participanților 
5e oferă posibilități multiple
a obține autoturisme „Da-

MESERIA DE ANTRENOR CERE PRICEPERE, 
HĂRNICIE, PASIUNE ȘI PERSONALITATE"

Interviu cu
Dumitru Nicolac-Nicușor

Dar lată cum se prezintă 
disciplina unor echipe și jucă
tori. in prima parte a cam
pionatului Diviziei „A".

Ne vom opri întâi asupra 
cazurilor care au condus la e- 
liminarea din joc a umor fot
baliști pentru loviri, proteste 
repetate, joc brutal sau insulte 
aduse arbitrilor. 17 jucători au 
văzut cartonașul roșu. Cu alte 
cuvinte, în medie, un jucător 
la fiecare etapă. Numărul car
tonașelor roșii a ajuns chiar 
la 20, 3 jucători — Andone
(Corvinul), Manea (Politehnica 
Timișoara) și Iorgulescu (Spor
tul studențesc) fiind de două 
ori eliminați de pe teren în 
meciurile acestui* tur I

Dar. să vedem cum ar arăta 
un clasament al echipelor cu 
jucători care au primit carto
nașe roșii. în frunte se află 
8portul studențesc — cu 5 
cartonașe, urmată de Universi
tatea Craiova (3), Politehnica 
Timișoara, „U“ Cluj-Napoca și 
Corvinul (cîte 2). Alte șase e- 
chipe — F.C. Olt, A.S.A. Tg. 
Mureș, S.C. Bacău, C.S. Tîrgo
viște. F.C. Argeș șî Progresu.1- 
Vulcan au avut cîte o elimi
nare.

CARTONAȘELE GALBENE 
au atins cifra de 249, ceea ce 
reprezintă o medie de aproape 
15 cartonașe pe etapă. La a- 
cest capitol, lntîtoim două ex
treme : o etapă cu 5 cartonașe 
(a 4-a) și alta cu 25 cartonașe 
(a 16-a). Progresul-Vulcan și 
F.C. Argeș conduc în acest 
„clasament", cu cîte 20 de car
tonașe, ceea ee exprimă ner
vozitatea jucătorilor acestor 
două formații, care a contri
buit și ea, fără doar și poate, 
la poziția periferică pe care 
au ocupat-o la sfîrșitul turului.

O altă evidență ne arată că 
din cei 375 de jucători care 
au intrat pe teren în această 
perioadă, 152 s-au întors la 
vestiare cu cartonașe galbene. 
Nu este întâmplător faptul că 
și în „clasamentul Individual" 
primele locuri sînt ocupate de 
jucători al echipelor F.C. Ar
geș șl Progresul-Vulcan, adică 
de Bărbnlescn (cu 6 cartonașe, 
din cauza cărora a primit 6

Astăzi, la sediul F. R. F.

TRAGEREA IA SORII A OPTIMILOR „CUPEI ROMÂNIEI
• An ramas in cursă 10 divizionarc „A“,

5 divizionare „D" $l
După cum am mai anunțat, 

sezonul competitional va debuta 
la 21 februarie, cînd se vor 
disputa optimile „Cupei Româ
niei", competiție care se des
fășoară sub egida „Daciadei".

Astăzi, la sediul FR.F., in 
prezenta delegaților celor 16 e- 
chipe rămase în cursă, va a- 
vea loc tragerea la sorți a ce
lor 8 meciuri din această fază 
a popularei competiții. în urnă 
vor fi introduse numele ur
mătoarelor echipe : F.C. Cons
tanța, F.C. Argeș, Gloria Bu
zău,. Gloria Bistrița, Steaua, 
Minerul Certcj, Chimia Rm. 
Vîlcea, Dinamo, „U" Cluj-Na
poca, Carpați Mirșa, Rapid 
București, Universitatea Craio
va, Corvinul Hunedoara, C.S. 
Tîrgoviște, F.C.M. Brașov și 
F.C. Baia Mare.

Din această listă se desprin
de numele formației Minerul 
Certej, performera „16“-imilor, 
ea eliminind o divizionară „A", 
Jiul. Meritorie este și promo
varea in faza optimilor și a 5 
divizionare „B“ : Gloria Buzău, 
Gloria Bistrița, Rapid Bucu- 

cia 1300“ și „Skoda 120 L“, 
mari sume de bani variabile și 
fixe și excursii în U.R.S.S. sau 
R. P. Bulgaria. Cele mai avan
tajoase sînt biletele de 25 de 
lei varianta, care au drept de 
cîștiguri la toate extragerile. 
Se poate juca pe variante sim
ple, variante combinate sau 
combinații „cap de pod“, achi
tate sută la sută sau în cotă 
de 25 la sută. Oferiți și celor 
dragi, în dar. bilete la a- 
ceastă tragere deosebit de a- 
vantajoasă I Pentru a evita 
aglomerația din ultimele zile 
de vînzare a biletelor, jucați 
din timp numerele preferate 1

etape de suspendare, sancțiu
nile fiind progresive) și I. A- 
lexandru (Progresul-Vulcan) cu 
5 cartonașe. Și nu se poate a- 
firma că arbitrii au fost prea 
severi atît cu cartonașele roșii, 
cît și cu cele galbene. Dim
potrivă...

în 10 cazuri, jucătorii nu au 
ținut seama de avertismentul 
primit prin cartonașul galben 
și au continuat să încalce re
gulamentul, ceea ce a dus la 
schimbarea culorii cartonașelor 
din galben în roșu. Manea și 
Andone au fost chiar de două 
ori în această situație, iar M. 
Sandu, Iorgulescu, Biiloni, An- 
tohi, Eduard și Donose, cite o 
dată.

Dar, cum se știe, mai există 
o față a urmărilor actelor de 
indisciplină, pe care ne-o pre
zintă numărul de etape de 
suspendare dictate de Comisia 
de disciplină. împotriva jucăto
rilor eliminați : 20.
aprecierea pe care 
pentru munca acestui 
al F.R.F., trebuie să ______
că uneori a privit cu un ochi 
mai blind abaterile jucătorilor 
din Divizia ,,A“.

Alte 71 de etape de 
dare au fost urmarea 
lării de cartonașe 
care atrag după sine 
dări automate :

Cu toată 
o avem 

organism 
arătăm

suspen- 
acumu- 

galbene, 
suspen- 

o etapă la 
primele două cartonașe, două 
etape la următoarele două, 3 
etape pentru alte două carto
nașe și așa mai departe.

Ca întotdeauna, lupta pentru 
puncte va fi și mai dîrză în 
retur, atît în fruntea clasa
mentului, cît și în zona retro
gradării. Punând în fața jucă
torilor datele de mai sus, spe
răm să-i chemăm la o reflec
ție mai profundă, atît pe ei, 
eît și pe antrenorii sau condu
cătorii de secții și cluburi. Și 
poate că bilanțul primăverii 
fotbalistice, în ciuda intensifi
cării luptei sportive, va fi mai 
bun decît ceil din toamnă. în 
folosul FOTBALULUI, al jucă
torilor și 
parte la 
-A".

al echipelor care iau 
campionatul Diviziei

Jack BERARIU 
Adrian VASILESCU

u

o divizionară „C
Carpați Mîrșa si F. 

Mare-
c.reștl, 

Baia
Reamintim că regulamentul 

prevede că din această fază a 
competiției, meciurile se vor 
desfășura pe terenuri neutre, 
stabilite de comun acord de e- 
chipele respective. în caz de 
egalitate, după 90 de minute, 
vor urma două reprize de pre
lungiri a cîte 15 minute, iar 
dacă egalitatea se menține, 
pentru departajare se vor exe
cuta serii de lovituri de la 
11 m.

TinerilafiOi
SE ASCUNDE IN SPATELE

UNEI SUSPENDĂRI?
Ce

poate 
câtor 
selecționat 
prezentativ, de a 
tricoul tricolor ? Și. totuși, 
vă prezentăm un caz — sin
gular, ce-i drept — al ju
niorului Radu Toma. selec
ționat în vara lui 1981 în 
lotul national de juniori, cu 
care a și participat, dealtfel, 
la „Turneul Prietenia", din 
Cehoslovacia și care, ulte- 

• ridr, n-a mai răspuns la in
sistentele federației de spe
cialitate, de a reveni la clu
bul Luceafărul, acolo unde 
„speranțele" fotbalului nos
tru au asigurată o pregăti
re complexă, atît sportivă 
cît și școlară.

Legitimat, initial, la divi
zionara „A" C.S. Tîrgoviște, 
el a fost probabil, ir.fluen-

satisfacție mai mare 
cunoaște un tînăr ju
decit aceea de a fi 

într-un lot re- 
îmbrăca

Dumitru Nicolae — Nicușor 
servește de peste trei decenii 
clubul Dinamo, mai întîi ca 
jucător care a contribuit prin
tre primii la înscrierea echi
pei de fotbal în elita divizio
nară „A", și apoi ca antrenor 
(calitate dublată și de cea de 
absolvent I.E.F.S.) care a știut, 
cu ponderea, calmul și seriozi
tatea care-1 caracterizează, 
să-și aducă elevii la numitorul 
comun al performanței (titlul 
de campioană națională). Și 
iată-1 pe antrenorul Nicușor, 
din nou după cinci ani, in 
conducerea tehnică a echipei 
Dinamo, un pivot recunoscut 
— credem noi — al echilibru
lui, condiție primordială în 
lupta pentru titlu, acolo unde 
fotbaliștii din Șos. Ștefan cel 
Mare se află din nou angajați 
în acest campionat.

— Revenind Ia prima echipă 
a clubului dinamovist în actua
la ediție, cum o puteți compa
ra cu cea pe 
spre victoria 
1974—1975 ?

care ați condus-o 
finală în ediția

echipă 
dintre

— Atunci 
mai omogenă, diferența

aveam o

jucătorii Iotului nostru nu era
atit de mare ca acum.

— Să deducem de aici că
această diferență este un de-
zavantaj fată de 
Craiova în lupta

Universitatea 
pentru titlu ?

aceasta este și 
in față. Dar 

încrucișate. Să 
și noi deținem 

solide în

— Realitatea 
trebuie privită 
nu cu, miinile 
nu uităm că 
cîteva argumente 
disputa cu actualul lider, prin
tre care acela că formația din 
Bănie va susține în retur 9 
partide în deplasare, inclusiv 
cel cu Dinamo, pe 
nostru !

stadionul

mulțumit 
Dinamo în

— Cît sinteți, de 
de evoluția echipei 
prima parte a campionatului 7 
Dar de „episodul" I.F.K. Gâ- 
teborg ce spuneți ?

I.F.K.

mulțumirea 
două tăișuri, 

cu echipa

sa nu mai are decit 
minime de calificare, 
spus-o sincer, sau doar 
liniștea adversarului ? 

cred că a jucat o carte 
și noi

— Vedeți 
este o armă 
Iaiă, Ia meciurile 
suedeză mă tot gindese de a- 
tunci și nu-mi iese din cap 
declarația antrenorului Erik
sson, apărută imediat după 
prima manșă, de Ia GBteborg, 
în presa de acolo, cum că e- 
chipa 
șanse 
S-o fi 
pentru 
Acum 
tare, psihologic aleasă, 
n-am știut. Ia momentul opor
tun, s-o contracarăm... Am 
greșit, deci, s-o recunoaștem. 
Ceea ce nu înseamnă, însă, că 
trebuie acum doar să tunăm și 
să fulgerăm, așa că — intor- 
cîndu-mă la campionat — pot 
să spun că, în afara meciurilor 
cu „U" Cluj-Napoca și Chi
mia Rm. Vîlcea, echipa a evo
luat bine, stisținîndu-și șansa 

tat în acest sens și de con
ducerea clubului, ca și de 
antrenorul Eugen Popescu, 
cel care s-a ocupat de pre
gătirea lui Toma în cadrul 
echipei de juniori a clubului 
tîrgoviștean. Pentru atitudi
nea sa. incompatibilă cu as
pirațiile unui tînăr fotbalist, 
Radu Toma a fost suspendat 
pe termen nelimitat de co
misia de disciplină a F.R.F- 
Clubul tîrgoviștean a igno
rat însă această măsură, fo
losi ndu-1 pe Radu Toma la 
două jocuri oficiale în ca
drul echipei de speranțe, 
meciuri pe care, firesc. C.S. 
Tîrgoviște le-â pierdut cu 
0—3 la „masa verde".

Oare ce fel de muncă e- 
ducativă duce clubul tîrgo
viștean cu jucătorii-, și mai 
ales cu tinerii aflați în for
mare. din moment ce în-

>

bune
cu multă 
vingere și 
mijloace fotba
listice.

— Aveți o 
părere bună 
despre colegii 
dv. de breaslă ?

— Despre unii
foarte bună, despre alții 
puțin. După mine, singurul 
criteriu care îi departajează 
este MĂSURA TN CARE 
SE BAZEAZĂ, IN PRI
MUL RIND, PE PRICE
PEREA ȘI MUNCA LOR ȘI 
NU PE SPRIJINUL ȘI RELA
ȚIILE CONDUCĂTORILOR 
CLUBURILOR. Mulți spun : 
„Cutare â fost mare jucător, 
cunoaște bine mentalitatea fot
baliștilor, este deci bun de an
trenor, uitînd însă că aceasta 
nu e totul, ba uneori este chiar 
o piedică, NU TOȚI FOȘTII 
MARI JUCĂTORI REUȘIND 
SA SE DEBARASEZE DE 
MENTALITATEA MĂRUN
TĂ. ADESEA EGOISTA. A 
JUCĂTORULUI, parcurgînd și 
treptele devenirii ca antrenor. 
Pentru că sînt .cîteva trepte de 
urcat ! Și mai e ceva : avem 
Ia această oră o „inflație" de 
antrenori, deveniți prea re
pede meseriași, fără a poseda 
uneltele de bază și care, imej 
diat, încep să se lamenteze că 
n-au echipe 
raînă.

că 
pedivizionare

tnaveți dreptate 
aducînd discuția 
nu se resimte,

„A"

— Cred că 
general, dar 
la particular, 
oare, la nivelul divizionar
și „B“, necesitatea întineririi 
eșalonului tehnicienilor ?

— Nevoia care se resimte în 
fotbalul nostru de performan
ță, cred eu, este aceea a mun
cii pasionate, responsabile și în 
cunoștință de cauză, or aceste 
atribute nu țin de vârstă.

— Care credeți că este rela
ția optimă între conducător de 
club și antrenor 1

și a- 
rela- 

dar 
fără

vreun

— Nu-mi prea place să teo
retizez, așa că am să vă răs
pund pornind de la un caz 
concret; actualul vicepreședin
te al clubului nostru, Vasile 
Anghel, care răspunde de ac
tivitatea fotbalistică, mi-a fost 
cu ani in urmă și coechipier 
și elev. Și atunci, insă, 
cum, am păstrat aceleași 
ții, de prețuire reciprocă, 
și de distantă firească, 
familiarisme sau insulte, 
ne-am permis, nici unul 
tre noi, să încălcăm în 
fel LIMITELE RESPECTULUI 
ȘI ALE ATRIBUȚIILOR 
EXACTE 
— sau Ie 
ment dat, 
Dar acest 
referă, de . , 
relația conducător-antrenor, 
și la cea a jucătorului cu cei
lalți doi factori.

pe care le-am avut 
avem — la un mo- 
în cadrul clubului, 

răspuns cred că se 
fapt, nu numai la 

ci

Paul SLAVESCU

curajează un astfel de act de 
indisciplină, dînd, cum se 
spune, „apă la moară" mof
turilor de vedetă ale unui 
junior, care trebuie îndru
mat. în primul rind sub ex
pect moral ?

Rămas în afara activității 
competitionale. Radu Toma 
și-a dat seama că a greșit 
grav. Zilele trecute s-a pre
zentat, împreună cu tatăl 
său, la sediul F.R.F. cerînd 
clementă, promitînd solemn 
că va reveni în cadrul clu
bului Luceafărul unde do
rește să-și desfășoare în 
continuare activitatea. Lacri
mile care i se prelingeau pe 
obraji, cuvintele gîtuite, 
spuse cu capul plecat, au 
dovedit — credem — că Ra
du Toma iubește fotbalul, că 
suspendarea i-a fost o lec
ție aspră.

îl așteptăm pe Radu To
ma din nou pe gazon. Sîn- 
tem convinși că atît el, cît 
și conducerea clubului tîrgo
viștean au tras învățămin
tele ce se cuvin, pentru ca 
tinerele talente să-și poată 
desfășura pregătirea în fo
losul fotbalului românesc, 
dincolo de interesele în
guste de club.

Gheorghe NERTEA



PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
ZBORUL SĂRITORILOR 

PE SCHIURI

Competiția internațională de să
rituri cu schiurile „Turneul celor 
patru trambuline" a continuat cu 
concursul desfășurat la Innsbruck, 
în care pe primul loc s-au clasat, 
la egalitate, Per Bergerud (Nor
vegia) și Manfred Deckert (R.D. 
Germană), cu cîte 243,5 puncte. 
Pe locul trei s-a situat norvegia
nul Roger Ruud — 243,2 p, care 
a realizat cea mai lungă săritură 
a concursului (104,5 m). înaintea 
ultimei probe, pe trambulina de 
la Bischofshoffen, în clasamentul 
general conduce~Manfred Deckert, 
urmat de Roger Ruud.
PRIMELE STARTURI LA INZELL
Primul concurs Internațional de 

patinaj viteză al anului s-a des
fășurat la Inzell (R.F. Germania) 
și a fost ciștigat, la masculin, de 
sovieticul Vladimir Kozlov, cu 
153,020 puncte la poliatlon. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
coechipierii săi Serghei Șlebnikov
— 153,085 p și Anatoîl Medenikov
— 153,875 p. Ultima probă, cea 
de 1 900 m, a revenit lui Șlebni
kov, în 1:16.33. La 500 m, primul 
cla'sat — Kozlov. în 33,03, înaintea 
lui Medenikov — 38,14 șl a olan
dezului Kuiper — 38,43. în clasa
mentul general al competiției fe
minine, pe primul loc s-a situat 
concurenta vest-germană Monika 
Holzner — 129,575 p, urmată de 
Marz'a Peretti (Italia) — 131,943 p.

CONDUCE ERIKA HESS
Slalomul uriaș de la Maribor 

(Iugoslavia), contînd pentru „Cu
pa Mondială" la schi alpin, a re
venit elvețiencei Erika Hess, cro
nometrată în două manșe cu 
timpul de 1:37,58. Pe locul doi s-a 
clasat Maria-Rosa Quario (Italia) 
— 1:38.43, urmată de Olga Șar-

SPANIA VA GĂZDUI

C. M. DE CICLISM
mondiale de 
se vor desfă-

Campionatele 
ciclism din 1984 
șura în organizarea federației 
spaniole de specialitate. Pen
tru găzduirea întrecerilor și-au 
anunțat candidatura cinci ora
șe : San Sebastian. Barcelona, 
Madrid. Gerona și Marbella.

„CUPA MONDIALA”
CIUDAD DE MEXICO, 4 (Ager

pres). — Proba de simplu fete 
din cadrul „Cupei Mondiale" la 
tenis pentru juniori, competiție 
ce se desfășoară în capitala mexi
cană, a fost cîștigată' de Hu Na 
(R.P. Chineză), care a învins-o 
în finală cu 3—6, 6—3, 9—7 pe 
Susane Schmid (Elveția). Finala

BALANȚA
Toate disciplinele sportive au 

regulamente precise în privința 
criteriilor de departajare. In a- 
cest scop, se alcătuiesc clasamen
te în care primează punctele a- 
cumulate, golaverajul, numărul 
victoriilor, ca să nu enumerăm 
decît unele criterii valabile la 
fotbal, box. volei, baschet, polo 
și alte jocuri pe echipe. Și în 
disciplinele Individuale există cri
terii de departajare 
claritate în regula
ment, în cazul unei 
egalități, cum ar fi 
la tenis „tie-break“- 
ul, la șah sistemul 
SonnebornBergcr etc.

Foarte mult dis
cutată este însă de
partajarea la halte
re, în cazul cînd 
doi srju mal mulți concu-
renți realizează același rezul
tat. Desigur, regulamentul pare 
la prima vedere cît se poate de 
clar ; dar nu și... echitabil ! 
Există nemulțumiri firești, cînd, 
de pildă, la decernarea __
lor doi sau mai mulți haltero
fili termină la egalitate 
mul loc, dar pe treapta__
înaltă a podiumului va urca 
la care a fost mai ușor la 
tarul oficial făcut cu două __
înainte de concurs. Cu „cîntarul" 
însă se petrece o... poveste în
treagă. Pentru a realiza categoria 
dorită, unii sportivi slăbesc for
țat cîteva kilograme într-un timp 
foarte scurt. După cîntar. sleițl 
de puteri, el caută ca în de
cursul celor două, trei ere care 
le mairămîn pînă la intrarea în

z

*

■

lată-l pe Manferd Deckert (R.D. Germană) într-una din săritu
rile sale de pe trambulina Bergisel de la Innsbruck.

Telefoto : A.P. Agerpres
mat norvegienii Oddvar Braa — 
47:07 șl Gtrnnar Mikkelspass 
47:16. Finlandezul Juha I" 
unul dintre favoriții probei, 
ocupat locul șase, cu 47:26.

vatova (Cehoslovacia) — 1:38,53. 
In clasamentul general al compe
tiției, conduce Erika Hess, cu 173 
puncte, urmată de Irene Epple 
(R.F. Germania) — 139 p și Chris
tian Cooper (S.U.A.) — 109 p.

ÎNTRECERILE FONDIȘTILOR

Cursa internațională de schi- 
fond desfășurată pe aleile parcu
lui central din Oslo a revenit 
campionului olimpic Thomas Was- 
sberg (Suedia), înregistrat pe 16 
km cu timpul de 46:53. L-au ur-

» K ■ '

Mieto,
a

HOCHE1STII SOVIETICI 
IN OLANDA

Intr-un nou meci internațional 
amic'al de hochei pe gheață dis
putat la Amsterdam, selecționata 

. U.R.S.S. 'a învins cu scorul de
13—4 (7—1, 2—1, 4—2) formația O- 
landei. x

LENDL $1 MCENROE
ÎN MASTERS 81

J J CAPETE DE AEIȘ“

ANCHETELE SPORTIVE ALE ANULU11981

NEW YORK, 4 (Agerpres). — 
„Turneul campionilor" la tenis, 
concurs ce reunește în fiecare an 
pe primii opt clasați în Marele 
Premiu — F.I.L.T., se va desfășu
ra între 11 și 17 ianuarie la 
,,Madison Square Garden" din 
New York cu participarea urmă
torilor jucători: Ivan Lendl (Ceho
slovacia) — cîștigătorul competi
ției, ediția 1981, John McEnroe, 
Jimmy Connors (ambii S.U.A.), 
Jose Luis Clerc, Guillermo Vilas 
(ambii Argentina), Roscoe Tan-

Elliot Teltscher, Vitas Geru-
Clasat pe lo- 
Bjorn Borg, 

trecute a 
renunțat să 
fiind luat de

ner>
laitis (toți S.U.A.). 
cui șase, suedezul 
cîștigătorul ediției 
„Masters"-ului, a 
participe, locul său 
Vitas Gerulaitis.

PREGĂTIRI LA

LA TENIS (juniori)
probei de simplu băieți se va 
disputa între jucătorii mexicani 
Francisco Mociel și Jorge Lozano, 

într-una din semifinalele pro
bei de dublu masculin, pere
chea Lozano — Belmar (Mexic) a 
întrecut ou 6—4, 6—1 cuplul Mih-
nea Năstase — Emil Hnat (Româ
nia).

LOS ANGELES (Agerpres). — 
După cum se anunță de la Co
mitetul de organizare al viitoarei 
ediții, din 1984, a Jocurilor Olim
pice de vară, arena „Memorial 
Coliseum" din Los Angeles, unde 
va ayea loc ceremonia de des
chidere a competiției și vor fi

INECHITABILA A HALTEROFILILOR!
întreceri să-și recupereze forța 
pierdută prin slăbire, consumînd 
lichide și alimente în cantități 
considerabile. Ce se întîmplă în 
continuare este lesne de înțeles. 
Ei cresc din nou în greutate și 
de fapt mulți dintre ei, depășesc 
categoria la care au fost cîntă- 
riti ! Dar asta nu se ia în con
siderare conform regulamentului 
internațional ......................
doi sau treiprevăzute cu

actual ! Și iată că 
sportivi termină la 
egalitate și ordinea 
în clasament 
stabilită 
greutății 
avută la 
sportivilor 
întrecerii.

In discuțiile avute 
cu diferiți specia
liști (români și de 

am constatat că o mo

este 
conform 

corporale 
cintărirea 

înaintea

medalii-

pe 
cea

pri- 
mai 
ace- 
cîn- 
ore

peste hotare) 
dificare a regulamentului privind 
departajarea este imperios nece
sară. De fapt, ar fi vorba de 
alte două variante mai echitabi
le-atunci cînd egalitatea persistă: 
1. să so procedeze la recintări- 
rea sportivilor DUPĂ concurs,
avantajul fiind acordat acelora
care sînt mai ușori ; 2) să se ia 
în considerare numărul ridicări
lor ratate, 2 _ ____ 1_‘.'
de partea acelora care 
cutat cele 
reușite.

In mod experimental 
pune federației noastre 
cialitate aplicarea uneia 
aceste variante pentru a se vedea 
eficienta ei.

Ion OCHSENFELD

iar avantajul să fie 
au exe- 
în cercărimai multe
am pro- 
de spe- 

dintre

AUTO • Cunoscutul automobi
list argentinian Carlos Reutemann 
a revenit asupra deciziei sale da 
a abandona activitatea competițio- 
nală de performanță. Carlos Reu
temann (în vîrstă de 39 ani), fost 
campion mondial al piloțllor de 
formula 1, a anunțat că în se
zonul viitor va concura în echi
pa firmei „Williams", alături da 
finlandezul Keke Rosberg.

BASCHET • In finala turneu
lui masculin de la Londra, Mac- 
cabi Tel Avlv a întrecut cu 109—94 
(48—40) formația engleză Solent 
Stars.

HANDBAL © A treia ediție a 
;.Cupei Campionilor Africii" (mas
culin) a fost cîștlgată de echipa 
egipteană Zamalek, din Cairo,

• Premiul „Oscar" la șah, 
decernat în mod tradițional in 
urma unei anchete organizate 
de cotidianul iugoslav „Vjes- 
nik“ din Zagreb, a fost obținut 
anul acesta de campionul mon
dial, sovieticul Anatoli Karpov. 
Pe locul doi in această an
chetă s-a situat Mihail Tal 
(U.R.S.S.), urmat de olandezul 
Jan Timman. Ceremonia de
cernării premiului va avea loc 
la 7 mai 1982, cu ocazia par
ticipării lui Anatoli Karpov la 
turneul internațional de 
Bugoino (Iugoslavia).

• Ancheta revistei ameri
cane ..Tennis Magazine" _ _ 
desemnat drept cel mai bun 
tenisman 
pe John McEnroe (S.U.A.). Pe 
locul doi l f1 '
Bjorn Borg, urmat, 
tate, de Jimmy 
(S.U.A.) și Ivan Lendl (Ceho
slovacia). în clasamentul fe
minin, primul loc a fost ocupat 
de campioana americană Chris 
Evert—Lloyd, urmată de com
patrioata sa Tracy Austin.
• în urma unei anchete ini

țiate de Institutul de educație 
fizică din Havana, titlul de 
cel mai bun sportiv cubanez 
pe 1981 a fost atribuit pugi- 
listului de categorie muscă 
Omar Santiesteban. Acesta a 
obținut 30 de victorii în cursul 
anului 1981, necunoscînd în
frângerea. -
• în tradiționala anchetă a 

ziariștilor sportivi din U.R.S.S., 
primul loc în clasamentul pe 
1981 al celor mai buni spor
tivi sovietici a fost ocupat de 
campionul mondial la șah, 
Anatoli Karpov. Pe locurile 
următoare s-au situat hocheis- 
tul Vladislav Tretiak, fotbalis
tul Ramaz Șenghelia, gimnastul 
Iuri Korolev, halterofilul Iurik 
Vardanian, ciclistul Serghei 
Suhurucenko și gimnasta Olga 
Bicerova.
• Cel mai bun sportiv din 

Finlanda în anul trecut a fost

la

l-a

din lume în anul 1981

a fost clasat suedezul 
la egali- 

Connors

declarat Heikki Ikola, campion 
mondial la biatlon. Pe locul 
secund la această anchetă s-a 
situat pilotul de raliuri Arti 
Vatanen. urmat de Jari Puikko- 
nen, învingător în campionatul 
mondial de sărituri cu schiu
rile.
• în urma unei anchete ini

țiate de agenția iugoslavă da 
presă „Taniug". cel mai bun 
sportiv din țările mediteranee
ne ale anului 1981 a fost de
clarat ciclistul francez Ber. 
nard Hinault, de 3 ori cîștigă- 
tor al Turului Franței. Hinault 
a fost urmat de iugoslavii Bo- 
rut Petric (înot) și Dragutin 
Surbek (tenis de masă), de au
tomobilistul italian Elio 
Angelis.

© Ancheta postului de 
viziune Monte-Carlo 
semnat Pe tenismanul 
Bjorn Borg ' 
care a avut comportarea 
mai corectă în anul care 
trecut Acest trofeu „fair-play' 
este acordat anual 
Monite-Carlo.

de

tele- 
de- 

suedez 
drept sportivul 

cea 
a

de Tele

l-a

LOS ANGELES
găzduite întrecerile de atletism, 
va fi renovată. Lucrările, care 
vor începe în primele luni ale 
acestui an, 
vestiarelor, 
zoarelor. De asemenea, vor 
montate două noi tabele de afi
șa j electronic.

vor ameliora starea 
a pistei și a difu- 

fi

Atletul columbian Victor Mori 
trece victorios linia de sosiri 
a celei de-a 57-a ediții a tradi 
țiotialei „Corrida San Silves 
tro“ de la Sao Paulo. Deși ru 
figurează intre cei mai bun 
fondiști pe pistă ai lumii. Mori 
a ciștigat o celebritate apart 
prin cele patru victorii la cro 
sul de la cumpăna anilor 

1973, 1974, 1976 și 1982

['ilLLIMIMUIiLI C.M
Din uriașa zonă geografică A- 

sla — Oceania, în preliminariile 
celei de a XH-a ediții a cam
pionatului mondial de fotbal s-au 
înscris 20 de reprezentative, a- 
dunate in 4 grupe. Prima echipă 
din fiecare grupă s-a calificat în 
turneul final al zonei, iar ocu
pantele locurilor 1 și 2 din acest 
turneu final vor reprezenta fot
balul din zonă la întrecerea din 
Spania.

Marile surprize au fost trei. In 
primul rînd, necalificarea Austra
liei (participantă- la faza finală a 
C.M. din 1974) nici măcar 
neul final- al zonei. Apoi, 
ocupat de reprezentativa 
tului, care și-a cucerit 
dreptul de a participa în 
eră la „Cupa Lumii", în 
sfîrșlt, victoria cu 5—0 obținută 
de Noua Zeelandă în fața Ara- 
biei Saudite, chiar pe terenul a- 
cestela, la Riad, după ce la Auc
kland scorul fusese 2—2, Arabia 
Saudită conducted la pauză cu 
2—1 1 Drept urmare, după cum 
s-a anunțat, la 10 ianuarie 1982, 
la Singapore, se va disputa me
ciul de baraj dintre R.P. Chineză 
și Noua Zeelandă, pentru desem
narea echipei care va însoți re
prezentativa statului Kuweit la 
competiția mondială din Spania.

GRUPA I. Noua Zeelandă: 3—3, 
2—0 
zia, 

'■Fiji;
zia, 
Fiji; 
0—0, 
Fiji.

14
10

6 
5 

...........  5
GRUPA II. Arabia Saudită: 1—0 

Irak, 1—0 Qatar, 1—0 Bahrein, 
2—0 Siria; Irak: 1—0 Qatar, 2—0 
Bahrein, 2—1 Siria; Qatar: 3—0 
Bahrein, 2—1 Siria; Bahrein — 
Siria 1—0.

N. ZEELANDA
Australia 
Indonezia 
Taipei

5. Fiji

L 
2.
3.
4.

31- 3
22- 9
5-14
5- 8
6- 35

la tur- 
locul 1 
Kuwei- 

astfel 
premi- 

1982. tn

Australia, 2—0, 5—0 Indone- 
0—0, 2—0 Taipei, 4—0, 13—0
Australia: 2—0, 0—1 In done- 

3—2, 0—0 Taipei, 4—1, 10—0
Indonezia: 1—0, 0—2 Taipei,
3—3 Fiji; Taipei: 1—-2, 0—0

TELEX • TELEX © TELEX • TELEX
care a învins în finala de la Da
kar echipa locală Dlaraf, cu 
34—26 (19—10). Aceasta a fost a 
treia victorie consecutivă a for
mației Zamalek în competiție. • 
tn orașul vest-german Oldenburg, 
în meci tur contînd pentru opti
mile de finală ale „Cupei cupe
lor" (feminin). Start Bratislava a 
întrecut cu 15—13 (10—8) formația 
looală Oldenburg.

ȘAH • In turneul de la Has
tings (Anglia), după 4 runde, 
conduce englezul Littlewood, cu 4 
puncte, urmat de Kuprecik 
(U.R.S.S.) — 3 p a), Smîslov

(U.R.S.S.), Rlvas (Spania) și An
dersson (Suedia) — cîte 2*/3 p.

TENIS • La Melbourne, proba 
de simplu bărbați a campionate
lor internaționale ale Australiei a 
fost cîștlgată de Johan Kriek, în
vingător în finală, cu 6—2, 7—6, 
6—7, 6—4, în fața lui Steve Den
ton. tn semifinale: Kriek — Ed
mondson 6—0, 7—6, 7—5; Denton 
— Pfister 7—6, 6—7, 6—1, 3—6, 6—3. 
Finala de dublu a revenit cu
plului Mark Edmondson-Kitji War
wick. • tncepînd de astăzi șl 
pînă duminică, la Birmingham

1. A. SAUDITA 44005-08
2. Irak 43015-26
3. Qatar 4 2 0 2 5-3 4
4. Bahrein 41031-62
5. Siria 40042-70

GRUPA HI. Kuweit: 2—0 Coreea
de Sud, 4—0 Malaysia, 6—0 Tai- 
landa: Coreea de Sud: 2—1 Ma
laysia, 5—1 Tailanda; Malaysia — 
Tailanda 2—2.
1. KUWEIT
2. Coreea de Sud
3. Malaysia
4. Tailanda

GRUPA IV. Meciuri
nare: R.P. Chineză — Hong Kong 
1—0, R.P.D. Coreeană — Macao 
3—0, Japonia — Singapore 1—0. 
Subgrupa A: R.P. Chineză: 1—0 
Japonia, 3—0 Macao; Japonia 
Macao 3—0.

CAMPIONATE,

3 3
3 2
3 0
3 0

0 
0 
1
1

0 12- 0 6 
17-44
2 3-81
2 3-13 1
prelimi-

22004-0 
21013-1 
20020-6 

. Coreean;

1. R.P. CHINEZA
2. Japonia
3. Macao

Subgrupa B:
2—2 Hong Kong, 1—0 Singapore 
Hong Kong — Singapore 1—1.
1. R.P.D. COREEANA 2 110 3-2

2. Hong Kong
3. Singapore

SEMIFINALE.
— Japonia 1—0, 
Hong Kong 0—0 
m. FINALA:
R.P.D.

R.P.D.

20203-3 
20111-2

Coreeai 
Chineză

R.P.D. 
R.P. 
și 5—4 după 

_____ R.P. Chineză 
Coreeană 2—2 și 4—2 

urma loviturilor de la 11 m.
TURNEUL FINAL: Au parti< 

pat cîștigătoarele celor 4 gruj 
primele două clasate califici 
du-se pentru competiția din Sf 
nla. Locul 2 nu este încă defh 
tivat, așteptîndu-se rezultatul pi 
Udei de la 10 ianuarie, de la S: 
gapore. Rezultatele șl clasam? 
tul: Kuweit: 0—3, 1—0 R.P. C 
neză, 2—1, 2—2 Noua 
1—o, 2—0 Arabia Saudită; 
Chineză: 0—0, 0—1 Noua Zeeli 

Saudi 
5—0 Ara

dă, 4—2, 2—0. Arabia 
Noua Zeelandăî 2—2, 
Saudită.

1. KUWEIT
2-3. R.P. Chineză
2-3. Noua Zeelandă

4. Arabia Saudită

6
6
6
6

CALIFICATA pentru 
nai din Spania: ........ .

Zeelam
R

4 118-
3 12 9-
2 3 1 11- 
015 4-1
turneul 

KUWEIT.

CUPE, REZULTATE
ANGLIA. — tn turul trei 

„Cupei Angliei" Wrexham a 
vins, jucînd în deplasare, cu 
pe Nottingham, i— 
altă formație de categorie 
rioară, a eliminat cu 1—0 
Manchester United. Alte rezultate: 
Tottenham — Arsenal 1—0; Swan
sea — Liverpool 0—4; West Ham 
— Everton 2—1; Bolton — Derby 
County 3—1; Birmingham — Ip-

aJ 
in- 

____ , 3—1 
iar Watford, a 

infe- 
pe

(Anglia), se va desfășura cam
pionatul mondial (versiunea 
„W.C.T.") rezervat probei de du
blu masculin. Printre cuplurile 
favorite se numără Peter McNa
mara — Paul McNamee (Austra
lia), deținătorii titlului, Sherwood 
Stewart — Fertil Taygan (S.U.A.), 
John Lloyd — Buster Mottram 
(Anglia) și Heinz Gunthardt (El
veția) — Balasz Taroczy (Unga
ria).

YACHTING • Cea de-a doua 
rundă a C.M. la clasa „420", des
fășurată la Adelaida (Australia), 
a revenit vest-germanului An
dreas Etten, care a trecut pe 
primul loc în clasamentul general.

swich 2—3 ; Luto-n Town — Sv 
don 2—1; Leicester — Sauthar 
ton 3—1.

PORTUGALIA (et. 14) : Est
— Belenenses 1—1; F.C. Porte
Boavista 2—1; Benfica — Espi 5—1, - • _ _ _
0—0 
0—0;
Ave
1. Sporting -
21 p; 3. F.C. . .

GRECIA (et. 14): Panathina
— Pan ionics 1—0; AEK — PI 
1—1; Kastoria — Olympiakos ( 
Aris — lannina 3—0; 
Heraklis 1—1; 
5—2; Ethnikos 
Clasament: 1.
22 p; 2. Doxa

BELGIA: în ______ __ _
ale „Cupei" Waterschei a el 
nat cu 3—1 pe Anderlecht ! 
rezultate: Tongres — Beers
4—1; Cercle Bruges — Lierse 
Molenbeek — Lokeren 1—3; 
regem — Berchem 1—0 (după 
lungiri).
• Turneul de la Cannes s-< 

cheiat cu victoria echipei 
Hamburg, care a dispus în f 
cu 4—1 (1—1) de O.G.C. Nise 
meciul pentru locul trei, Ca 
a întrecut cu 3—2 (0—1) . pe 
russia Dortmund.

Guimaraes — F.C. Br 
Portimonense — Pent 

Leiria — Setubal 0—0; 
— Sporting 0—0. Clasam 

23 p; 2. Benflc; 
Porto — 20 p.

Doxf 
O.F.I. — Ap<

— Panseraikos
Panathinaikos
— 19 p; 3. 
optimile de fi 

Waterschei a
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